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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l IFPB inscreve para seleção com sete vagas de professor até a segunda-feira

l Sebrae realiza hoje, em Campina Grande, o evento “Rotas de Inovação”

l Prorrogadas as inscrições de projetos para o Festival de Aprendizagem da EJA

l Peças O Sonho de Natanael e Quixote serão encenadas hoje no Centro Histórico
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R$ 160,00
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Greve dos bancários provoca 
queda nas vendas do comércio

A greve dos bancários co-
meça a afetar as vendas do co-
mércio. Os lojistas reclamam 
da retração e afirmam que o 
motivo é a dificuldade de sa-
que por parte dos consumido-
res. A CDL divulgou uma nota 
pedindo que seja negociada o 
fim da paralisação. PáGina 14
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8Thiago Espírito Santo 
faz show e workshop 
no Projeto intervalos 
instrumentais PáGina 5

obras no almeidão 
fazem sejel liberar 
estacionamento no 
Ronaldão para jogo 
do Bota PáginA 23

Paraibano de Beach 
Soccer define hoje 
os classificados 
para as semifinais 
PáGina 21

guitarrista Beto Tavares 
é atração de hoje do 
5a com Jazz na Estação 
Cabo Branco PáGina 8

Esportes

  PM impede 
assalto a agência 
do BB na cidade 
de Serraria

Polícia Civil 
recupera carga de 
cigarro roubada 
em Campina

PáGina 15 PáGina 16

Preço das passagens 
interestaduais tem 
reajuste de 6,9% 
a partir de hoje

Jornal A União 
se engaja na 
campanha contra 
o câncer de mama
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PREvEnçãO

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres autori-
zou a alta dos preços das pas-
sagens de ônibus interestaduais 
e internacionais. PáGina 14

a União aderiu à campa-
nha Outubro Rosa de preven-
ção ao câncer de mama. Só este 
ano a doença matou 140 mu-
lheres na Paraíba. PáGina 4

Programa Acolher: Ricardo visita Lar da Providência e libera R$ 2 mi para entidades PáGina 9

Aparecida Ramos e 
as ações de proteção 
e de defesa dos 
direitos dos idosos

ENTREVISTA

PáginA 3

CCJ do Senado rejeita proposta 
que acaba com o voto obrigatório

SEM MudANçAS

PáGina 19

DÓLAR    R$ 2,192 (compra) R$ 2,194 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,130 (compra) R$ 2,270  (venda)
EURO   R$ 2,981 (compra) R$ 2,983    (venda)

nublado com 
chuvas ocasionais
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O rosa é a cor da campanha



É bastante conhecida e ocasionalmente 
lembrada a frase do grande tribuno Alcides 
Carneiro, segundo a qual, “o hospital é um lu-
gar que por infelicidade se procura e por feli-
cidade se encontra”. Pois bem, começou esta 
semana a contagem regressiva para que toda 
a Região Metropolitana de João Pessoa possa 
enfim dispor de um estabelecimento de saú-
de que há muito se reivindicava, mas que só 
agora vai se tornar realidade. A obra deve ser 
concluída em 18 meses.

Segunda-feira passada, o governador Ri-
cardo Coutinho assinou a autorização para 
que seja licitada a construção do Hospital 
Metropolitano de Urgência e Emergência de 
Santa Rita. Com investimentos superiores a 
R$ 100 milhões, a obra será a maior, na área 
da saúde, já construída na Paraíba. 

Não será nenhum exagero considerar 
que, na atual gestão, assinar autorizações de 
licitações de obras públicas tem se transfor-
mado em atos de rotina administrativa. Mas, 
no caso do Hospital Metropolitano de Santa 
Rita, o significado faz a diferença. Nas pala-
vras do governador Ricardo Coutinho, “esse 
hospital vai desafogar o Hospital de Trauma 
de João Pessoa e oferecer uma qualidade 
de atendimento extraordinário porque vai 
complementar a rede estadual de saúde de 
uma forma que nós não vamos ter mais ne-
nhuma demanda reprimida nos hospitais de 

urgência e emergência em toda essa região”
 Para se ter uma ideia do que está sen-

do projetado, basta considerar as definições 
originais da obra:  serão 215 leitos, dos quais 
30 leitos de UTI. Ou seja, um grande hospital. 
Será o maior hospital da Paraíba, sem dúvi-
da. Como também destacou o secretário de 
Saúde, Waldson de Souza, o Hospital Metro-
politano terá uma concepção arquitetôni-
ca inovadora, ecologicamente correta, com 
aproveitamento de água e de luz solar. Para 
o seu funcionamento serão necessários cerca 
de 1.700 profissionais. Até o momento o Es-
tado já aumentou em 611 o número de novos 
leitos hospitalares na Paraíba.

A nova unidade de saúde vai beneficiar 
vários municípios da Região Metropolitana de 
João Pessoa, com atendimento ambulatorial de 
emergência, urgência e trauma, além de inter-
nação, com apoio ao diagnóstico e terapia. Para 
o setor de atendimento ambulatorial, o projeto 
prevê a construção de salas de espera de pa-
cientes e acompanhantes, curativos, inalação, 
aplicação de medicamentos e de serviços. Vai, 
enfim, levar para os que mais precisam a saúde 
que tantas vezes lhes tem sido negada. 

Numa só palavra, a Paraíba terá, em 
pouco tempo, um lugar aonde, ainda que por 
infelicidades, milhares de pessoas terão a fe-
licidade de encontrá-lo. Fazia tempo que as 
coisas não eram assim. 

Editorial

Artigo

Novatos e repetentes

 O grande hospital

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Sessão de 12 de setembro de 2013, a 
expressão “embargos infringentes” en-
trou uma infinidade de vezes na morada 
do STF, mas bastou uma só palavra do 
ministro Marco Aurélio Melo para eu me 
sentir salvo em meio à transmissão da 
lengalenga jurídica daquele dia a res-
peito do Msensalão. Foi quando, entre 
uma consideração e outra sobre o previ-
sível voto do decano da corte (Celso de 
Mello), Marco Aurélio aparteou o colega 
Luiz Roberto Barroso, dispensando-
-lhe o tratamento de “novato”. Adorei o 
achado. Ainda mais pelo tom chistoso 
que é característico do timbre de voz do 
aparteante. Não sei se o ministro Barro-
so chateou-se com o gracejo, mas eu me 
senti de volta aos bancos escolares - daí 
ter adorado a caçoada de Marco Aurélio. 

Nos meus tempos de estudante, a 
condição de novato (o aluno que chega 
quando a turma já está formada) só 
perdia para a de repetente. Aliás, a bem 
da verdade, eu trocaria na época uma 
pela outra e nada quereria de volta, pois 
tanto fui repetente quanto novato ao 
longo da minha passagem por escolas 
públicas e particulares, desde a infância 
em Jaguaribe. Claro que não cometerei 
a insanidade de rememorar aqui todo o 
meu histórico escolar. Deus me livre (e 
a vocês) de tal disparate. Mas não tenho 
como evitar referências às mencionadas 
circunstâncias, já que fui duas vezes re-
petente e só fugi de uma terceira porque 
terminei como novato, acreditem. 

Tentarei trocar em miúdos. Saído 
do Jardim de Infância no Grupo Escolar 
Isabel Maria das Neves, da Avenida João 

Machado, fui estudar na escola parti-
cular das professoras Edazima e Maria 
José, na Rua José Peregrino. Entrei como 
novato. Eu era uma criança, não enten-
dia nada, mas, antes mesmo de ser um 
homem para entender tudo, como na 
canção de Erasmo Carlos, retornei à si-
tuação de novato, desta vez na escola de 
Dona Ivonete (irmã de Ivonaldo Corrêa), 
na Rua 13 de Maio...e aí recordo que me 
senti um peixe fora d’água. O novato é 
exatamente isto: um peixe fora d’água. 
E, ao menos na fase a que me reporto, 
sofria alguma modalidade do que hoje 
em dia se chama“bullying”.

Bom, vou dar um salto no tempo e no 
espaço para cair nos bancos escolares do 
Liceu Paraibano. Ali, no mitológico co-
légio da Avenida Getúlio Vargas, depois 
de aprovado no rigorosíssimo Exame 
de Admissão (equivalente, sem exagero, 
a um vestibular), comi o pão que a re-
petência amassou. É que fui reprovado 
nas séries ímpares do curso ginasial (a 
primeira e a terceira) e só não cheguei a 
repetir a primeira série do curso cien-
tífico porque me transferi para o curso 
clássico, onde, como novato (acreditem!), 
me safei de reprovação. E posso garantir 
o seguinte: seja em que hipótese for, tan-
to o repetente quanto o novato remam 
contra a maré. O que talvez explique 
o fato de este colunista não ter curso 
superior no histórico escolar. Ainda na-
vegou o ciclo básico na UFPB e no Unipê, 
é verdade, mas terminou dando com os 
burros n’água. Onde vai dar o julgamen-
to do Mensalão, ao que parece. Novato 
no STF é o que não falta...

 

Por enquanto, Ciro Gomes ficou com o Mi-
nistério da Integração Nacional. Francisco 
Teixeira, o cearense que assumiu interi-
namente a pasta que era dada como certa 
de Vital do Rêgo Filho, é cria dos Gomes, 
porém, competentíssimo como engenhei-
ro e na função que exercia, secretário de 
Recursos Hídricos do Ministério. Para se 
ter uma ideia, ele é chamado de “Cidadão 
Transposição”, tal é identificação dele com 
o megaprojeto em andamento.
De Dilma, ouviu que ficará no cargo até uma reforma ministerial, o que não deve acontecer de imediato. 
No mínimo, até janeiro ficará no cargo, dando continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido 
por Fernando Bezerra Coelho. Isso não significa que Vital esteja fora do páreo no futuro. Tudo vai 
depender de como o PMDB reagirá à frustação.
O novo ministro confirma a reestruturação do DNOCS e, possivelmente, da Sudene, o que é difícil, 
visto que aquela autarquia está fadada ao desaparecimento por inanição, dado ao desprezo ao que foi 
relegada como instrumento do fomento da região pelo Governo Federal. Com o fortalecimento do Mi-
nistério da Integração, a Sudene que era fraca, esfarelou-se de vez. Óbvio, como um símbolo, ninguém 
anunciará solenemente seu fechamento. Francisco Teixeira, no entanto, destaca os agradecimentos 
da presidente a seu antecessor, Fernando Bezerra, sacrificado na disputa política entre Eduardo Cam-
pos e Dilma.

Representantes dos assentamentos da reforma agrária 
e agricultores familiares do Alto e Médio Sertão, Cariri 
Oriental e Ocidental, Seridó, Curimataú, Borborema e 
Brejo da Paraíba participam, hoje e amanhã, no Conven-
to Ipuarana, em Lagoa Seca, do Encontro Paraibano de 
Agricultoras e Agricultores Experimentadores,
O encontro é promovido pela Articulação do Semiárido 
(ASA-PB) que reúne os agricultores familiares que pro-
duzem de forma agroecológica de Experimentadores, 
valorizando os saberes tradicionais, os produtos locais, 
a riqueza da região, de forma sustentável. O evento terá 
como tema central “Guardiões da biodiversidade – culti-
vando vidas e resistência no Semiárido” e reunirá cerca 
de 200 agricultores.

O deputado Carlos Dunga reafirmou-
da tribuna da Assembleia Legisla-
tiva que a aliança entre Cássio e  o 
governador Ricardo Coutinho será 
mantida em 2014 e reivindicou para 
o seu partido, o PTB, a vaga de sena-
dor, que seria para Wilson Santiago. 
“A aliança que vem daquela época 
(2010) será a mesma em 2014. Não 
adianta ficar torcendo por um rompi-
mento entre Cássio e o governador”, 
destacou Dunga.

UNIDOS
ARTICULAÇÃO DO SEMIÁRIDO

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

PULOU FORA ESTRATÉGIA

DEU CIRO NA INTEGRAÇÃO

PAZ E CANA
O deputado Tião Gomes, jura 
de pés juntos, que durante o 
“Bregareia”, que reuniu cerca 
de 100 mil pessoas e muita 
cachaça, não houve uma bri-
ga, sequer. 
“Foi uma festa de muito amor 
e cachaça”, definiu o parla-
mentar, fazendo questão de 
elogiar o esquema policial 
adotado e as autoridades do 
trânsito, que viabilizaram o 
aceso e muita segurança ao 
evento.

A deputada Iraê Lucena con-
firmou o que esta coluna havia 
adiantado no início do mês pas-
sado, de que ela estaria deixan-
do o PMDB, partido que seu pai 
– Humberto Lucena – presidiu 
e conduziu com dignidade até 
morrer. 
Ocorre que hoje o PMDB, esva-
ziando-se a cada dia, não é mais 
aquele partido de Humberto e 
Haroldo Lucena. Andam sobran-
do caciques na área. 

Ninguém dobra José Serra 
facilmente. Ele permaneceu 
no PSDB, que tem Aécio como 
candidato à Presidência, como 
garantia que será o candidato 
ao Senado por São Paulo, 
além de uma sondagem – 
tipo prévia – no partido, em 
março de 2014 , para saber 
a quantas andam as chances 
de Aécio. De repente, se o 
mineironão empinar, a turma 
serrista forçará a barra para 
a troca de candidato.

Não sei se o ministro Luiz Roberto Barroso chateou-se com o gracejo 
de Marco Aurélio, mas eu me senti de volta aos bancos escolares”.

SEM CRIME
Quando se fala tanto em violência, o Paraiso existe e é bem alí. Caaporã entra para o quarto mês sem 
um homicídio e nenhum assalto. Campina Grande também deu uma estancada na onda de violência, 
que era elevadíssima. Louve-se o empenho e o trabalho do policiamento preventivo, que tem contribu-
ído para a queda das chamadas estatísticas  do mal.



Aparecida Ramos
Secretária da Sedh

Governo assegura direitos e 

O Estatuto do Idoso com-
pletou dez anos de existência 
na última terça-feira e na Pa-
raíba uma vasta programação 
está sendo desenvolvida pela 
Secretaria de Estado e do De-
senvolvimento Humano. Quais 
as conquistas alcançadas ao 
longo desses dez anos?

A vida do idoso no Brasil 
melhorou bastante com o es-
tatuto. Ela melhorou porque 
ganhou visibilidade, diversas 
violações de direitos e hoje eles 
tem mecanismos, a exemplo do 
Centro de Referência Especiali-
zado de Assistência Social (Cre-
as), Conselho dos Idosos, Dele-
gacia do Idoso para expressar 
essas violências que muitas 
vezes são físicas, patrimoniais 
e psicológicas.

Como o idoso passou a 
ser visto após o estatuto?

Com a formação do Estatuto 
do Idoso a sociedade passou a 
olhar para ele como um sujeito 
de direitos. Mesmo assim, nós 
ainda precisamos avançar bas-
tante e é isso que o Governo da 
Paraíba vem fazendo nesses úl-
timos anos. Ou seja, o Governo 
do Estado através de uma forte 
inserção nesse movimento, tem 
procurado criar condições para 
que o idoso possa conviver e, 
um exemplo concreto disso são 
os grupos de idosos que se mul-
tiplicam hoje por todo o Esta-
do, os Centros Sociais Urbanos 
atualmente possuem grupo de 
idosos. Ou seja, tudo isso tem 
contribuído para criar políticas 
públicas.

Site exemplo de políticas 
públicas existentes a partir 
desse trabalho?

Eu posso citar como exem-

plo o Cidade Madura, o Viver 
Bem, o Projeto Acolher que é 
um projeto para idosos asila-
dos. Enfim, o Governo do Esta-
do tem procurado atuar junto 
a estes setores estimulando 
direitos e a participação deles 
para que a sociedade possa mu-
dar a cultura de que o idoso é 
aquele que está no fim da vida. 
Nós temos que entender que o 
idoso é uma pessoa  que está 
vivenciando uma etapa da vida 
a exemplo de qualquer outra. 
Por isso, eu falo sempre que a 
pessoa idosa merece respeito e 
dignidade porque ele é o guar-
dião da memória e da história 
de toda a trajetória do nosso 
Estado e do nosso país.

A secretaria vem adotan-
do meios para que se cumpra 
o que se estabelece sobre di-
reitos e deveres do Estatuto 
do Idoso?

A nossa secretaria tem 
acompanhado o Benefício de 
Prestação Continuada da Assis-
tência Social (BPC), que é um 
benefício da assistência social, 
integrante do Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS), pago 
pelo Governo Federal, cuja a 
operacionalização do reconhe-
cimento do direito é do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e assegurado por lei, que 
permite o acesso de idosos e 
pessoas com deficiência às con-
dições mínimas de uma vida 
digna. Nós temos articulado os 
diversos órgãos do Estado como 
garantia dos direitos, a exem-
plo da questão da mobilidade 
urbana e transporte. Nós temos 
procurado estimular e garantir 
junto as entidades e órgãos a 
questão do incentivo à cultura 
para pessoas dessa idade nesse 
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setor que é importante. Então, 
são diversas ações que têm em 
comum a garantia dos direitos 
ao idoso. Para garantir o aten-
dimento ao idoso a Sedh trans-
porta os participantes em um 
ônibus exclusivo.

Quais os direitos conti-
dos no Estatuto do Idoso?

O Estatuto garante ao ido-
so atendimento preferencial 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS); distribuição de remé-
dios, principalmente os de 
uso continuado a exemplo 
da hipertensão e diabetes; os 
planos de saúde não podem 
reajustar as mensalidades de 
acordo com o critério da idade, 
entre outros. Esses são alguns 
na área da saúde, mas o estatu-
to também garante a maiores 
de 65 anos o direito ao trans-
porte coletivo público gratuito; 
que familiares são abandonem 
o idoso em hospitais e casas de 
saúde e também que nenhuma 
pessoa se aproprie ou desvie 
bens, cartão de conta bancá-
ria ou de crédito, pensão ou 
qualquer rendimento do idoso. 
O idoso também tem garanti-
do no estatuto direito a 50% 
de desconto em atividades de 
cultura, esporte e lazer, além 
do direito a reserva de 3% das 
unidades residenciais para os 
idosos nos programas habita-
cionais públicos ou subsidia-
dos por recursos públicos.

Como estão sendo rea-
lizadas as atividades em co-
memoração à data?

Na verdade a programa-

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano 
(Sedh) está com uma vasta programação em 
comemoração aos dez anos de existência do 
Estatuto do Idoso, que foi iniciada na última terça-
feira, Dia Internacional da Pessoa Idosa, e prosseguirá 
até o final desse mês. A preocupação com o idoso 
foi prevista na Constituição de 1988 e o estatuto 
estabelece diversos direitos e também deveres, 
tudo em busca da proteção da pessoa idosa. De 
acordo com a secretária de Estado, Aparecida Ramos, 
o Governo Estadual tem desenvolvido ações que 
buscam assegurar aos idosos o que está previsto de 
direito na lei que rege o estatuto. Na entrevista a 
seguir ela destaca os direitos e deveres do idoso e 
revela que a partir do estatuto eles ganharam melhor 
visibilidade e hoje contam com os serviços realizados 
através dos Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), Conselho dos Idosos e 
Delegacia do Idoso para expressar essas violências 
que muitas vezes são físicas, patrimoniais e 
psicológicas.

ção será realizada durante 
todo este mês. A Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh) coordenará 
atividades nos Centros Sociais 
Urbanos (CSU), onde existem 
os grupos da terceira idade, no 
Centro de Convivência da Pes-
soa Idosa (CCI) e no Centro de 
Lazer Padre Juarez Benício (Ce-
jube). Ontem mesmo o Governo 
do Estado divulgou os nomes 
das Instituições de Longa Per-
manência para Idosos (Ilpis) 
que foram contempladas com o 
Projeto Acolher.

O que o Projeto Acolher 
garante aos Ilpis?

O objetivo é garantir me-
lhores condições de vida aos 
idosos. Para as instituições 
beneficiadas foram destina-
dos R$ 2 milhões beneficiando 
mais de 1.400 idosos que ne-
las vivem. Para ter acesso aos 
recursos, as instituições tive-
ram que apresentar um pro-
jeto técnico de melhoria das 
instalações, sendo estas acom-
panhadas por uma comissão 
formada por técnicos da Sedh, 
Corpo de Bombeiros, Saúde e 
Agevisa. As atividades em co-
memoração à data serão rea-
lizadas no decorrer deste mês 
em todos os Centros Sociais 

Urbanos existentes nos muni-
cípios paraibanos. 

Além das atividades em 
comemoração à data o que o 
Governo do Estado oferece à 
pessoa idosa?

A Sedh mantém atividades 
permanentes durante todo o 
ano para mais de mil idosos 
que frequentam os grupos da 
terceira idade na Paraíba. Nós 
oferecemos atividades coor-
denadas por educador físico, 
palestras sobre o Estatuto dos 
Idosos, oficinas da memória, 
artesanato, teatro e entre ou-
tras. Em João Pessoa, no bairro 
do Castelo Branco, tem o Cen-
tro de Convivência da Pessoa 
Idosa, em que são oferecidas 
também oficinas e atendimen-
to com psicólogo, assisten-
te social e educador físico. O 
centro mantém o Coral Fios de 
Prata que faz apresentações 
em solenidades, uma forma de 
valorizar e manter ativas essas 
pessoas. No Centro de Lazer 
Padre Juarez Benício (Ceju-
be), por exemplo, são ofereci-
das atividades de artesanato, 
aula de hidroginástica, teatro, 
oficina da memória, além de 
verificação de pressão e acom-
panhamento com psicólogo e 
assistente social. 

proteção aos idosos
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Em cima da hora

PB vai adequar bares para a Copa
padrõEs intErnacionais

Agevisa vai fiscalizar esta-
belecimentos para iniciar 
processo de categorização

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevisa/
PB) já definiu o cronograma 
de fiscalizações para categori-
zação dos bares e restaurantes 
localizados nos municípios 
que integram a rota turística 
do Estado visando à adequa-
ção destes aos padrões inter-
nacionais em consonância com 
as exigências da Fifa (Fédéra-
tion Internationale de Football 
Association), tendo em vista a 
demanda prevista para o pe-
ríodo da Copa do Mundo de 
2014. 

Para viabilizar a catego-
rização, a Agevisa/PB vem 
realizando reuniões com re-
presentantes das Visas dos 
municípios participantes do 
processo. Encontros já foram 
realizados com técnicos e ins-
petores de Bananeiras, Cabe-
delo, Campina Grande, Conde, 
Guarabira e Lucena, e outras 
reuniões serão realizadas com 
o pessoal de João Pessoa, Ba-
yeux e Santa Rita. 

Durante os encontros, 
segundo a gerente técnica 
de Alimentos da Agevisa/PB 
e coordenadora estadual do 
projeto, Raquel Lima, estão 
sendo definidas as datas para 
aplicação do checklist que 
está disponibilizado no site da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). Feitas 
as fiscalizações, a Vigilância 
Sanitária apresentará aos es-
tabelecimentos as adequações 
que devam ser feitas para que 
eles possam constar da lista a 
ser divulgada sobre o grupo no 
qual se encontram. 

O projeto de categoriza-
ção inclui a identificação, nos 
municípios com vocação turís-
tica, dos bares e restaurantes 
com maior fluxo de clientes. 
Esses estabelecimentos já fo-
ram submetidos a um treina-
mento; posteriormente a um 
monitoramento baseado em 
critérios e regras rígidas de 
qualidade, e depois a uma ins-
peção de categorização. 

“Nessa inspeção de ca-
tegorização a Vigilância Sani-
tária irá identificar os pontos 
positivos e os pontos de me-

lhoramento desses estabeleci-
mentos, que serão categoriza-
dos em cinco grupos, do Grupo 
1 (onde não sejam observadas 
falhas críticas) ao Grupo 5”, 
explicou Jailson Vilberto. Ele 
acrescentou que os estabele-
cimentos inspecionados serão 
classificados, por meio do cri-
tério de pontuação, em cinco 
grupos, sendo os estabeleci-
mentos dos grupos um a qua-
tro classificados como deten-
tores de qualidade sanitária 
aceitável e os do grupo cinco 
apontados como de qualidade 
insatisfatória. 

No processo de identifi-
cação e monitoramento dos 
bares e restaurantes serão 
verificados itens como estru-
tura física dos estabelecimen-
tos, processo de manipulação 
dos alimentos, processo de 
proteção dos trabalhadores e 
qualidade do serviço prestado 
à população, que vai desde o 
reservatório de água até o pro-
duto final – o alimento forneci-
do para a população. 

Qualidade e transparência
Focada no campeonato 

mundial de futebol do pró-
ximo ano, a categorização 
capitaneada pela Fifa e pela 
Anvisa tem por objetivo clas-
sificar os estabelecimentos de 
alimentação de acordo com o 
seu grau de segurança, além 
de ampliar a comunicação 
e a transparência junto aos 
consumidores por meio da di-
vulgação da classificação dos 
bares, lanchonetes e restau-
rantes previamente inspecio-
nados. 

O programa de catego-
rização está fazendo o moni-
toramento nos estados que 
serão sede da Copa do Mundo 
de 2014. Mesmo não sendo 
sede da Copa, a Paraíba foi in-
cluída no projeto em razão de 
sua posição geográfica e gra-
ças à luta e empenho do Go-
verno do Estado para inseri-la 
no processo. Ao todo, segundo 
dados da Anvisa, 209 estabe-
lecimentos paraibanos serão 
categorizados, sendo cinco 
em Bananeiras, nove em Ba-
yeux, 12 em Cabedelo, 61 em 
Campina Grande, quatro no 
Conde, quatro em Guarabira, 
111 em João Pessoa, dois em 
Lucena e um em Santa Rita.

Outubro já se consagrou como o mês 
das ações mais enfáticas em torno da pre-
venção ao câncer de mama. E, assim como 
outros órgãos estaduais, instituições e di-
versos prédios públicos e privados em todo 
o país, o jornal a União se vestiu de rosa, 
engajado na luta contra a doença. Só este 
ano, conforme dados do Sistema de Infor-
mação sobre Mortalidade (SIM), da Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), este tipo de 
neoplasia matou 140 mulheres na Paraíba. 
Ao longo de 2012, foram 217 óbitos. Para 
este ano, a estimativa do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) é de 640 novos casos na 
Paraíba e 250 em João Pessoa.

Bia Fernandes, diretora de Operações 
de a União, disse que chamar a atenção 
para a prevenção é o ponto mais importan-
te do Outubro Rosa. "A estimativa de mu-
lheres que vão apresentar um diagnóstico 
de câncer até o final do ano é assustado-
ra. Por isso, mais uma vez, trocamos nossas 
luminárias externas por lâmpadas cor de 
rosa, sinalizando que nós estamos apoian-
do", declarou. 

Não há uma programação específica 
voltada para o Outubro Rosa no jornal. 
Porém, ela ressaltou que os alertas são 
feitos no cotidiano. "Temos um refeitório 
onde todos os funcionários costumam se 
reunir, e este é um dos temas que sempre 
está nas conversas, principalmente porque 

o maior número de funcionários é do sexo 
feminino. Embora sem atividades, estamos 
completamente engajados na campanha". 
E uma das formas de colaborar com a luta 
contra o câncer é pautando periodicamen-
te matérias voltadas para a importância da 
prevenção.

A maioria das mortes por câncer de 
mama poderiam ser evitadas se estas mu-
lheres tivessem atitudes simples: fazer o 
autoexame das mamas e a mamografia 
anual. Assim, é possível fazer o diagnósti-
co precoce de qualquer anormalidade e, 
assim, iniciar o tratamento o quanto antes 
para garantir a cura. 

programação 
Desde a última terça-feira (1º), o Go-

verno do Estado, através da Secretaria da 
Saúde, está oferecendo uma programa-
ção alusiva ao 'Outubro Rosa'. Estão sen-
do realizadas ações educativas e preven-
tivas contra os cânceres de mama e colo 
do útero. 

As atividades, que contam com a par-
ceria da ONG Amigos do Peito, tem como 
tema 'Não Perca a Intimidade com a Pre-
venção do Câncer de Mama e Colo de Úte-
ro'. Palestras e outras atividades fazem par-
te dos encontros. 

Além de informações, as participantes 
recebem ainda o laço rosa, símbolo da cam-
panha. A Maternidade Frei Damião foi a 
primeira a receber a equipe, e as atividades 
se estendem até o final do mês. 

a União entra na campanha 
contra o câncer de mama

oUtUbro rosa

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com
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Letreiro do jornal se vestiu de rosa para chamar a atenção para a luta contra o câncer

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) interditou 
um imóvel localizado na Aveni-
da Visconde de Pelotas, esquina 
com a Rua Dom Ulrico, no Cen-
tro Histórico, que apresentava 
problemas na sua estrutura. O 
prédio é tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN) e tam-
bém pelo Instituto Patrimônio 
Histórico Artístico do Estado 
(IPHAEP).

A interdição foi realizada 
pela Secretaria de Meio Ambien-
te (Semam), Coordenadoria Mu-
nicipal de Defesa Civil e Secreta-
ria de Infraestrutura (Seinfra), 
junto com Corpo de Bombeiros.

O imóvel está com as pa-
redes cobertas por vegetação, 
comprometendo a estrutura, 
que corre risco de desabar. Para 

Semam interdita prédio
por risco de desabamento

no cEntro histórico

evitar um acidente, a área foi in-
terditada. Técnicos da Semam e 
Seinfra vão retirar a vegetação 
das paredes e instalar uma es-
trutura de madeira para evitar 
que elas desabem e atinjam os 
pedestres. Segundo o IPHAEP, 
aproximadamente 90 imóveis 

em João Pessoa estão sendo 
monitorados por apresentarem 
algum comprometimento na sua 
estrutura física. Os proprietários 
já foram notificados pelo Minis-
tério Público para que tomem as 
providências, evitando o desmo-
ronamento.

Técnicos da Semam e Seinfra vão retirar a vegetação das paredes

FOTO: Secom-JP

Delegado diz 
que Amarildo 
pode ter sido 
torturado

Rio - O delegado Rivaldo 
Barbosa, titular da Divisão 
de Homicídios do Rio de Ja-
neiro, afirmou ontem que to-
mou como base um conjunto 
de provas testemunhais para 
indiciar os dez policiais mili-
tares por tortura seguida de 
morte e ocultação de cadáver. 
Segundo ele, uma das hipóte-
ses é que Amarildo tenha sido 
torturado no matagal do par-
que ecológico no entorno da 
UPP (Unidade de Polícia Paci-
ficadora) da Rocinha, na zona 
sul carioca.

“Dentro do conteiner [da 
UPP] não existia marca de san-
gue. Ele não foi torturado ali. 
Estamos convictos do que o in-
quérito apurou”, afirmou o dele-
gado, em entrevista coletiva na 
Divisão de Homicídios, sem dar 
mais detalhes.

Promotoria apresentará 
6ª denúncia contra PMs indicia-
dos por morte de Amarildo

Barbosa disse que o inqué-
rito foi encerrado na terça-feira 
(30) na delegacia com mais de 
50 depoimentos. Agora, a po-
lícia aguarda manifestação do 
Ministério Público e decisão 
judicial.

Foram pedidas as prisões 
preventivas dos policiais por in-
dícios de ameaças às testemu-
nhas. De acordo com a inves-
tigação, nenhum PM suspeito 
confessou o crime. Eles negam 
envolvimento no desapareci-
mento do ajudante de pedreiro.

Três pessoas que pres-
taram depoimentos contra os 
policiais foram incluídas no 
programa nacional de proteção 
à testemunha.

Novos fiscais
e técnicos
agropecuários 
são convocados

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Administração, divulgou o 
edital de convocação para os 
aprovados no concurso públi-
co para fiscal estadual agro-
pecuário e técnico em defesa 
agropecuária .

Os 38 aprovados no pro-
cesso seletivo têm até o dia 28 
de outubro para tomar posse 
nos cargos, comparecendo 
no Centro Administrativo Es-
tadual, no Bloco III, 3º andar, 
na Avenida João da Mata, em 
Jaguaribe, João Pessoa. A lis-
ta dos aprovados pode ser 
conferida no Diário Oficial do 
Estado, na edição de sábado 
(28/09).

Três fiscais agropecuá-
rios, com especialidade em 
agronomia, atuarão em João 
Pessoa e outros três atuaram 
em Guarabira, Patos e Sousa. 
Já os fiscais com formação em 
medicina veterinária atuarão 
em João Pessoa (5) e Patos 
(2). E os técnicos em defesa 
agropecuária terão atuação 
em seis cidades: Caaporã (8), 
Campina Grande (1), Alcantil 
(7), Patos (1), Cajazeiras (8), 
além de João Pessoa (1).

São Paulo - A USP perdeu 
pelo menos 68 casas no ranking 
universitário THE (Times Higher 
Education), a principal listagem 
de universidades da atualidade.

A universidade - única do 
Brasil que figurava entre as 200 
melhores do mundo - passou de 
158º lugar em 2012 para o gru-
po de 226º a 250º lugar.

A posição específica no ran-
king não é informada pelo THE, 
que, a partir do 200º lugar, divul-
ga os resultados em grupos de 
universidades.

A Unicamp também caiu e 
passou de 251º a 275º lugar (em 
2012) para 301º a 350º lugar.

Os Estados Unidos conti-
nuam dominando o ranking. 
A melhor universidade do 
mundo, Caltech, é norte-a-
mericana. Além disso, 77 das 
200 melhores do mundo es-

tão em solo dos EUA.
O editor do THE, Phil Baty, 

classificou o resultado como “ne-
gativo para o Brasil”.

“Um país com seu tama-
nho e poder econômico precisa 
de universidades competitivas 
internacionalmente”, disse. “É 
um golpe sério perder a única 
universidade que estava entre as 
200 melhores.”

Baty destacou ainda a im-
portância da internacionalização 
nas universidades brasileiras 
para melhorar os resultados.

“É preciso incentivar o 
uso do inglês na sala de aula. 
Muitos países que não são de 
língua inglesa já usam o inglês 
no meio acadêmico.” Entre eles, 
estão a Holanda, a Alemanha e 
a França - países com universi-
dades entre as cem melhores 
do mundo.

Brasil sai do ranking das 
melhores universidades

EdUcação
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Pascal Quignard lança 
livro sobre o pensador 
Marco Pórcio Latrão 
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O Sonho de Natanael 
será apresentado hoje 
no Centro Histórico

O guitarrista carioca 
Beto Tavares faz show 
na Estação Cabo Branco
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teAtro MÚSICA

O contrabaixista 
paulistano Thiago 
Espírito Santo é a 
atração de hoje do 
projeto Intervalos 
Instrumentais do 
Sesc. O show acon-
tece hoje, na Sala 

Vladimir Carvalho da Usina Cul-
tural Energisa, a partir das 20h, 
com entrada gratuita. No palco, 
participações especiais com os 
artistas paraibanos Washington 
Boy e Vangelis Duarte. Além 
do show, o músico paulistano 
realiza workshop gratuito para 
interessados no instrumento, na 
capital e em Campina Grande.

“O repertório tem composi-
ções minhas, de Luiz Gonzaga, 
de Dominguinhos e composições 
de chorinho”, revela o músico. 
Filho do multi-instrumentista 
Arismar do Espírito Santo e da 
pianista Silvia Góes, desde 
muito cedo se envol-
veu com o mundo 
da música e com o 
aperfeiçoamento 
da arte de to-
car contrabaixo. 
Frequentemen-
te, o músico é 
convidado para 
participações em 
shows e projetos 
de artistas do 
calibre do fale-
cido Domingui-

Thiago Espírito Santo mostra sua experiência no contrabaixo 
em apresentação e workshop do projeto Intervalos Instrumentais

Thiago Espírito Santo 
prepara para 2014 
o lançamento do seu 
quarto disco solo, 
Alma de Músico

André Luiz Maia
Especial para A União

Música com alma

Atualmente, o 
contrabaixista integra 
a equipe de O Teatro 
Mágico, participando 
da gravação do DVD 
mais recente da trupe, 
gravado no Credicard 
Hall, em São Paulo

nhos, Hermeto Pascoal, George 
Benson, Paulo Moura, Yamandú 
Costa, Gregoire Maret, dentre 
outros. 

 Os interessados em parti-
cipar do workshop devem entrar 
em contato com o setor de Cul-
tura do Sesc, através dos conta-
tos 3208-3194 (João Pessoa) e 
3341-3146 (Campina Grande). 
“Eu vou falar um pouco sobre 
minha carreira, sobre improvi-
sação e do papel do contrabaixo 
dentro da música, além de divi-
dir experiências e esclarecer dú-
vidas do pessoal”, salienta Thia-
go Espírito Santo. Sua habilidade 
e didática no campo da música 
ganhou conhecimento através 
da seleção de seu método para 
ensino de contrabaixo para o 
Projeto Guri, que irá aplicar sua 
metodologia em 360 polos espa-
lhados por todo o país.

 Além disso, Thiago se 
prepara para lançar novos proje-
tos. No começo do 2014, sai seu 

quarto disco solo nacional, 
Alma de Músico, após 
Thiago Espírito San-
to, Hemisférios, Na 
Cara do Gol e do 
projeto internacio-
nal The Jazz Tradi-
tion. Além disso, 

um novo livro, envolvendo agora 
a metodologia de improvisação, 
chamado A Improvisação Sem 
Mistérios, também chega às li-
vrarias no próximo ano. “No mo-
mento, estou bastante ocupado 
com apresentações e palestras, 
o que está tomando meu tem-
po, mas estarei lançando esse 
livro no próximo ano sem falta, 
a parte de educação musical me 
encanta muito”, explica.

No ano passado, o disco 
produzido para Oswaldinho do 
Acordeon rendeu uma indicação 
para o Grammy Latino, para o 
músico uma honra e uma conse-
quência do esforço. “Foi muito 
gratificante, pois quando Oswal-
dinho me convidou para produ-
zir o disco dele, eu vinha com 
a ideia de se voltar mais para o 
pé-de-serra, diferente do som 
que ele fazia, um pouco mais cal-
mo. Eu acredito no que eu faço e 
faço com o coração, a indicação 
foi o sinal de que estou no cami-
nho certo”, acredita.

Atualmente, o contrabaixista 
integra a equipe de O Teatro Má-
gico, participando da gravação 
do DVD mais recente da trupe, 
gravado no Credicard Hall, em 
São Paulo. “É um trabalho muito 
gostoso de fazer e que tem um 
conceito de espetáculo, é o que 
mais me encanta na proposta 
deles, trazer algo mais lúcido 
para o show. Poder fazer parte 
desse projeto diferenciado 
que encanta as pes-
soas é muito legal”, 
declara.

Mercado
Ao ser questionado sobre 

o espaço que conquistou com 
a música instrumental tem no 
mercado de trabalho, o paulis-
tano é direto. “Eu acho ótimo, 
tenho uma entrada muito boa 
no mercado, não posso reclamar. 
Como qualquer trabalho, eu vejo 
muito músico reclamando e fico 
um pouco chateado. Se eu mon-
tar uma padaria e não trabalhar, 
ela vai falir. Existe um grande 
mercado de música instrumen-
tal, existe espaço, mas o que não 
existe é o foco dos músicos em 
sua carreira. Não adianta ter 
talento, é preciso gerir sua car-
reira e cavar o seu espaço com 
esforço”, explica.

 A principal questão levanta-
da por Thiago é a inexistência de 
uma visão empreendedora dos 
músicos. “Existe uma preocupa-
ção na produção artística, mas é 
preciso de articulação profissio-
nal e encarar sua arte como uma 
profissão. Acredito que eu, um 
paulistano, estar aqui na Paraí-
ba ministrando duas oficinas é 
um sinal de que espaço existe”, 
conclui o músico.
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Muita teoria, às vezes, até atrapalha. Lê-se 
tanto as obras de autores da modernidade que as 
ideias se embaralham, com o risco de se perder o 
rumo das coisas ou o foco do que  é mais impor-
tante.

Com a responsabilidade de comandar o Centro 
de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro, 
hoje reunindo cerca de 35 mil jovens fluminenses, 
em quase todos os municípios do Estado do Rio de 
Janeiro, juntei um grupo de dez adolescentes (5 de 
cada sexo), para uma conversa sem pauta.

Não eram nossos estagiários. Estudam princi-
palmente em escolas públicas e três deles desisti-
ram, alegando total perda de interesse.  Perguntei a 
cada um dos três o que esperava do futuro. A res-
posta em uníssono é bem esclarecedora: “Não sei, o 
futuro a Deus pertence.”

Os resultados dessa enquete são terríveis.  
Quem lê jornal? Ninguém levantou o dedo. Quem lê 
pelo menos um livro por mês? Ninguém levantou o 
dedo.  O que está acontecendo hoje nas ruas do Rio 
e de São Paulo? Uma menina só respondeu: “Acho 
que é um negócio de aumento nas passagens de 
ônibus.”

Deixei-os bem à vontade, para não induzir res-
postas.  Falei de futebol, em geral eles sabem sobre 
a Seleção Brasileira, e aí fiz outra pergunta que não 
queria calar: “Vocês não veem jornais na televisão, 
antes das novelas?” Revelaram um nível altíssimo 
de alienação. Não estão interessados nem naquilo 
que mexe diretamente com o seu futuro, como cida-
dão.  Sabem um pouco sobre o Enem “porque isso é 
muito falado na escola.”

Fidel disse ao jornalista 
brasileiro (da Manchete) que 
em Cuba não havia banqueiros, 
industriais, comerciantes, fazen-
deiros. Em Cuba só havia traba-
lhadores. Por isso, em Cuba só 
havia um partido, o partido dos 
trabalhadores.

– Não sei como em alguns 
países os trabalhadores têm mais 
de um partido – disse o Coman-
dante.

Era um recado 
direto para o Brasil, 
onde os trabalha-
dores têm o Partido 
dos Trabalhadores, 
o Partido Comu-
nista do Brasil, o 
Partido Socialista 
Brasileiro, o Par-
tido Democrático 
Trabalhista etc etc. 
Juntando com os 
partidos da bur-
guesia, hoje passa 
de meia centena o 
número das agre-
miações políticas brasileiras. É 
como se fosse uma explosão do 
recalque a que foi submetido a 
classe política brasileira durante 
a ditadura milicar (sic).

Nas décadas de 1960 a 1980, 
o Brasil só tinha dois partidos: 
a Aliança Renovadora Nacional 
(Arena) e o Movimento Demo-
crático Brasileiro (MDB). Ambos, 
partidos da situação. Naquele 
tempo ninguém queria ser con-
tra o governo. O MDB publicou 
uma nota na imprensa da Paraíba 
dizendo que não era um partido 
de oposição, que estava com os 
militares, com a família, a liber-
dade e com Deus.

A bancada oposicionista 
do Senado quedava-se vazia. O 
presidente de plantão, Marechal 
Castelo Branco, mandou chamar 
seu amigo Ruy Carneiro:

– Compadre Ruy, preciso que 
você se candidate a senador pelo 
MDB.

– Compadre Castelo, você 
está me pedindo muito. Não que-
ro ser contra a Revolução Reden-

tora.
–Você não 

vai ser contra 
a Revolução, 
compadre. Eu 
preciso que haja 
um mínimo de 
representação 
na bancada 
da oposição; é 
só para inglês 
ver. Preciso 
mostrar ao 
mundo que no 
Brasil há uma 
democracia (o 
compadrio veio 

do tempo em que Castelo serviu 
como oficial no 15º RI).

E Ruy e mais meia dúzia de 
voluntários, assim recrutados, fo-
ram eleitos senadores da repúbli-
ca.Tal situação gerou a clandesti-
nidade, com a oposição engajada 
em organizações revolucionárias, 
como o Movimento Revolucio-
nário 8 de Março – MR-8 (dia da 
captura de Guevara na Bolívia), 
que sequestrou o embaixador 
norte-americano, a Vanguarda 
Popular Revolucionária (VPR), 
comandada por Carlos Lamarca, 
o Comando de Libertação Nacio-
nal (chefiado por Dilma Roussef,a 
Ação Libertadora Nacional (ALN), 

comandada por Carlos Marighe-
la(não confundir com a Aliança 
Nacional Libertadora, fundada 
em 1935 para combater o inte-
gralismo e o nazi-fascismo),e ou-
tras organizações similares.

O recalque imposto aos par-
tidos pela ditadura trouxe a exa-
cerbada pluralidade de partidos 
que hoje habitam o bioma polí-
tico brasileiro. Partidos de todas 
as classes, ideologias, credos e 
segmentos sociais. Religiões têm 
seus partidos, categorias querem 
ter seus partidos, tribos sexuais 
têm seus partidos. 

No momento atual, a ex-
ministra Marina Silva, também 
ex-militante do Partido Verde, 
luta para legalizar um novo 
partido – o da Rede Sustentabi-
lidade. Nome difícil para a boca 
do povo. Longo e abstrato. Penso 
nas redes armadas nos circos, 
debaixo dos trapézios, para 
socorrer os trapezistas sobrados 
no voo da morte, ou amparar os 
palhaços do arame na sua farsa 
de bêbados.

O partido de Marina ainda 
não obteve o número suficiente 
de assinaturas para sua funda-
ção, ou obteve e parte dele foi 
anulada em manobra bem bra-
sileira. É difícil entender como 
a candidata com o segundo 
lugar em intenções de votos não 
consegue arregimentar eleito-
res para fundar sua agremiação. 
Parece até um recurso para 
eliminá-la da competição. Mari-
na vai precisar de uma rede de 
sustentação para se garantir no 
salto mortal do trapézio político, 
pendurado no céu de lona, priva-
tivo das estrelas.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Samba “lê-lei”

Germano
RomeroSoltos no mundo

Salto mortal

“O recalque imposto 
aos partidos pela 
ditadura trouxe 
o nascimento 
da exacerbada 
pluralidade de 
partidos que hoje 
habitam o bioma 
político brasileiro.”

Farolito

arnaldo Niskier Membro da ABL, presidente do CIEE/RJ e doutor em Educação - aniskier@ig.com.br

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.comr

artigo

Continua farta e profícua a  produção de leis 
no Brasil, assunto que veio à tona recentemente 
a propósito dos famosos “embargos infringen-
tes”, protocolados no STF pra livrar da prisão, ou 
protelar a ação que condenou os mensaleiros. Essa 
imensa quantidade de leis redundantes, muitas 
sobre o mesmo assunto, e, pior, sem nenhum con-
trole ou fiscalização, garante a perpetuação da pior 
praga que existe no país: a impunidade. Pois, ao 
invés de se fazer cumprir as que já existem, criam-
se mais leis, umas por cima das outras, e, muitas 
vezes, natimortas pela própria inviabilidade.

Um exemplo disso é a que ficou conhecida 
como “Lei da Palmada”, de impossível fiscaliza-
ção e cumprimento. Outra, com todo respeito aos 
justos objetivos e, quiçá, dos resultados, foi a lei 
“Maria da Penha”, que trata da violência contra 
a mulher. Ora, a violência não é permitida a nin-
guém, seja mulher, homem, criança ou até mesmo 
com os irmãos ditos irracionais. Daí, a rigor, não 
haver mais necessidade de uma lei específica con-
tra violência.

Refletindo sobre o assunto, eis que, por 
coincidência, recebo do estimado amigo “parai-
boca” – mistura de “paraíba” com carioca – Carlos 
Cordeiro de Mello, estas pérolas que valem a pena 
serrem transcritas, que expressam muito bem as 
distorções da justiça humana e de suas leis:

“Fazer uma lei e não fazê-la cumprir é autori-
zar a coisa que se quer proibir” – Richelieu

“Amei a justiça e odiei a iniquidade; por isso 
morro em exílio” - Papa Gregório VIII.

“O mais corrupto dos Estados tem o maior 
número de leis” – Tácito

“Existem leis, mas não quem as proveja” – 
Dante

“Tenho a justiça do meu lado e perco a ques-
tão” - Molière

“A justiça é uma coisa tão bela que só pode ser 
comprada por muito dinheiro” – Lesage

“A justiça é a sanção das injustiças estabeleci-
das” - Anatole France

“Pois as leis são como as teias de aranha: as 
simples mosquinhas e as pequenas borboletas se 
prendem nelas; as grandes varejeiras malfazejas as 
rompem e passam através delas” – Rabelais

“A justiça atrasada não é justiça, senão injusti-
ça qualificada e manifesta” –Rui Barbosa

“Quem não tem justiça, compra-a; quem 
a tem, paga-a” - citado por Humberto de Cam-
pos.

“Quando visito um país, não examino se há 
boas leis, mas se as que lá existem são executa-
das, pois boas leis há por toda parte” – Montes-
quieu

“As leis são sempre úteis aos que têm posses e 
nocivas aos que nada têm” – Rousseau

“As leis trituram os pobres, e os ricos mandam 
na lei” – Oliver Goldsmith

“Somente os ricos elaboram as leis, somente 
eles se beneficiam com os impostos, pagos em sua 
maior parte pelos pobres” – Börne

“Mas a verdade é que não só nos países 
autocráticos como naqueles supostamente livres 
– como a Inglaterra, a América, a França e outros – 
as leis não foram feitas para atender à vontade da 
maioria, mas sim à vontade daqueles que detêm o 
poder” – Tolstoi

“A lei é igual para todos os miseráveis” – Carlo 
Dossi

“A lei e a equidade são duas coisas que Deus 
juntou, mas que o homem separou” - Charles Cale-
bColton

“Os velhacos pugnam muito por seus direitos, 
mas prescindem dos seus deveres” - Marquês de 
Maricá

Ficamos preocupados. Pode-se questionar  o 
papel dos pais nesse processo.  Desinteressados, 
em boa parte, com o que se passa com a educação 
dos filhos, mesmo quando se trata de escolas par-
ticulares. Isso quando existem lares regularmente 
constituídos. Quando são desestruturados por 
separações por vezes litigiosas, aí mesmo é que os 
jovens passam a cuidar sozinhos da vida, fazendo o 
que lhes parece o melhor, sem uma orientação ade-
quada. Buscam conselhos nas ruas, seguem maus 
exemplos de amigos que caíram no desvio, e assim 
se explica o aumento da criminalidade entre meno-
res de idade.

Pesa, então, sobre a escola a tarefa de corri-
gir os descaminhos a que eles são levados. Nem 
sempre isso é possível. Os professores devem dar 
as  suas aulas, ensinar conteúdos, e ainda por cima 
exercer a dupla função de mestres e pais substitu-
tos. Nem sempre isso dá certo. Assim também pode 
ser entendida a atual onda de violência nas escolas, 
com o desrespeito flagrante que existe nas rela-
ções entre mestres e alunos. Agressões verbais são 
comuns e físicas também acontecem. A provocação 
é uma consequência desse clima de quase belige-
rância.

Soluções existem, mas não são fáceis. Em 10 
anos, aumentou de 12,6% para 16,2% o percentu-
al de jovens cariocas que entre 15 e 24 anos não 
estudam, não trabalham e não têm empregos dis-
poníveis. Urge enfrentar de forma competente essa 
realidade, sem discursos demagógicos. O que se 
espera são medidas concretas, sob pena de termos 
outras passeatas de 100 mil.
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Roteiro

Artes Cênicas

A quinta edição da Mostra 
de Teatro de Grupo, organi-
zada pelo Ser Tão Teatro, traz 
hoje dois espetáculos no Largo 
São Frei Pedro Gonçalves. O 
infantil O Sonho de Natanael, 
do Cirquinho do Revirado, de 
Santa Catarina, é apresentado 
às 16h; e Quixote, encenado 
pelos paulistas Rodrigo Ma-
theus, criador do Grupo Cir-
co Mínimo, e Alexandre Roit, 
coordenador geral da Mostra 
Latino Americana de Teatro de 
Grupo, realizada em São Paulo, 
às 20h. Com o financiamento, 
pelo terceiro ano consecutivo, 
da Caixa Federal, o evento que 
começou na última terça-feira, 
e segue até o domingo, ofere-
ce uma programação inteira-
mente gratuita com oficinas 
de formação, demonstração 
de processos criativos, rodas 
de conversa e espetáculos tea-
trais.  

Dentre as atividades for-
mativas, amanhã acontece 
uma roda de conversa com 
Alexandre Roit, às 15h, no Ca-
sarão Laranja; e no sábado, 
uma demonstração do proces-
so criativo com o Cirquinho do 
Revirado, às 15h. Para ambas 
as ações, não é necessário fazer 
inscrição para participar e são 
realizadas no Casarão Laranja, 
localizado no Largo São Pe-
dro Gonçalves, entre o Espaço 
Mundo e o Casarão Philipéia. 
A Mostra de Teatro ainda traz 
dois espetáculos da Compa-
nhia de Santa Catarina, às 20h, 
no Largo São Pedro Gonçal-
ves: amanhã, Júlia; e domingo, 
Amor por Anexins. 

O Sonho de Natanael, do 
Cirquinho do Revirado, conta 
a história de um menino po-
bre, engraxate, que sonha em 
mudar de vida e principalmen-

FOTOS: Divulgação

te em ter uma escola. A atriz 
Yonara Marques é a autora do 
trabalho e divide a cena com 
Reveraldo Joaquim. O espe-
táculo é conduzido por dois 
contadores, que usam objetos 
para ilustrar a história. A peça 
nasceu de uma proposta feita 
pela Secretaria de Educação de 
Criciúma, em 2001, com o ob-
jetivo de recepcionar os alunos 

O Sonho de
Natanael (acima) 
conta a história 
de um menino que 
tenta mudar de 
vida, enquanto 
Quixote (ao lado) 
coloca palhaços 
em cena, mas 
mantém o texto 
de Cervantes
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Filme mistura ação e comédia em uma história sobrenatural

Nick Walker é um policial 
que morreu recentemente. 
Para sua surpresa, sua alma 
foi enviada para o Departa-
mento Descanse em Paz, uma 
espécie de agência que tra-
balha 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 en-
contrar o assassino de Nick.

FOTO: Divulgação/Paramount
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Thiago C. A. leal

Cristovam Tadeu

do município. Desde então, o 
espetáculo já foi apresentado 
mais de quinhentas vezes em 
Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e Paraná.

Já Quixote nasceu para 
participar da Mostra de Arte 
Sesc, em 2005. No espetáculo, 
Rodrigo Matheus e Alexandre 
Roit, que também assina o 
roteiro e a direção, se apoiam 

em dois pilares fundamentais: 
de um lado, a estrutura dos 
palhaços clássicos, com suas 
rotinas cômicas inseridas no 
contexto dos personagens, 
e do outro lado, a fidelidade 
a textos originais da obra de 
Cervantes, no que é possível 
ser fiel, já que o trabalho foi 
todo baseado na tradução de 
Eugênio Amado. 

Espetáculos de Santa Catarina e de São Paulo são 
as atrações de hoje da V Mostra de Teatro de Grupo

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.

A cobertura da chegada 
dos médicos estrangeiros

A chegada dos médicos estrangeiros ao Brasil para o 
programa “Mais Médicos”, do Governo Federal, despertou o 
interesse da mídia brasileira. Da cobertura jornalística des-
taco aqui os programas “Sem Fronteiras” e “Profissão repór-
ter”, da Rede Globo.

O “Profissão repórter” exibido na terça-feira (1/10) deu 
mais espaço para a boa receptividade da população aos pro-
fissionais que chegaram ao Brasil para o trabalho nas áreas 
mais carentes. 

O programa trouxe a história de vida desses profissio-
nais. Para isso, fez uso da narrativa de miniperfis. Mostrou 
quem é Eurizandra Lopes, a africana que deixou a família em 
Portugal para trabalhar em Santa Vitória do Palmar, no Rio 
Grande do Sul. Lá a médica foi recebida com festa.

Os repórteres apresentaram, ainda, a história de 
Abraham Garcia, o espanhol que veio para Manaus. Eles en-
trevistaram a família do médico e também conversaram com 
o marido e o filho de Eurizandra.

Na outra ponta, o programa contou a história do gaú-
cho Ricardo Petraco. Ele fez o caminho inverso. Saiu do Brasil 
para atuar como médico na Inglaterra. Nesse momento não 
faltou “endeusamento” ao sistema de saúde do Reino Unido. 
Os aspectos positivos desse sistema apareceram na fala do 
médico e no depoimento de uma ex-repórter do “Profissão 
repórter”. Ela mora há cinco anos em Londres.

Nos quadros do “Profissão repórter” que vi não hou-
ve “endeusamento” ao sistema de saúde de Cuba, que 
detém hoje índices de saúde dos melhores do mundo, 
melhor do que o dos Estados Unidos da América e de 
muitos países da Europa. Como destacou o jornalista Jor-
ge Pontual no “Sem fronteiras”, exibido no mês passado 
pela Globo News. 

No contexto da reportagem do “Profissão repórter” fazia 
sentido essa referência ao sistema de saúde de Cuba. Teve 
gancho para isso. O programa exibiu momentos da chegada 
dos médicos cubanos e preferiu na sua abordagem mostrar 
a festa, a alegria, a música e a dança do país. Elementos sig-
nificativos para a compreensão da cultura de Cuba. Mas não 
custava informar ao telespectador sobre a eficiência da Me-
dicina cubana.

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

Mídias em destaque
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Música

O guitarrista carioca Beto Tavares é a atração de hoje do 
Projeto 5a com Jazz na Estação Cabo Branco, na capital

A vez da plateia

Hoje tem Jam Session 
- ou seja, tocar de 
improviso, ou, ainda, 
“dar uma canja” - na 
Estação Cabo Branco, 
localizada no bairro 
Altiplano, em João 
Pessoa. É que é o dia 

do Projeto 5ª com Jazz, cuja atração 
é o guitarrista carioca Beto Tavares, 
que começa a se apresentar - gratui-
tamente - a partir das 19 horas, no 
Terraço da Torre Mirante da institui-
ção. O evento objetiva promover a 
interação do artista com o público e, 
por isso, os espectadores são estimu-
lados a levarem seus instrumentos, 
pois podem ser convidados a subi-
rem ao palco para se apresentar.

Filho de pais paraibanos, Alberto 
Tavares de Souza - nome de batismo 
do artista - ainda era uma criança 
quando veio morar em João Pessoa. 
Na capital paraibana, ele começou a 
desenvolver seus primeiros trabalhos 
como músico nas bandas de baile 
locais, quando adotou - e obteve 
reconhecimento do público - o nome 
artístico de Beto Pipoca. Depois, 
passou a se chamar de Beto Tavares. 
Atualmente, paralelamente ao traba-
lho instrumental, ele integra a Or-
questra Mistura Fina e a banda Cuba 
Libre e, ainda, acompanha a cantora 
Gracinha Telles e os cantores Clayton 
Barata e Cristiano Black. 

Beto Tavares é guitarrista, arran-
jador e compositor desde 1992. Ao 
longo dos anos, ele tocou em várias 
bandas, a exemplo da Distak, Reluz, 
Magia, Trilhas, Canto Novo, Três do 
Xamego, Natureza e Santo Graal. O 
artista carioca também trabalhou 

FOTO: Divulgação

Carioca radicado em João Pessoa, Beto Tavares já integrou algumas bandas na capital e trabalha com vários artistas do Estado

Obra revela personagem excêntrico

As vagas para os cursos de extensão 
em Língua Latina I e Língua Grega I, mi-
nistrados pelo professor Milton Marques, 
pela Universidade Federal da Paraíba, estão 
sendo preenchidas desde terça-feira, 1o de 
outubro. Os interessados devem solicitar 
sua inscrição através do email extensao.
classicas@gmail.com, informando o seu 
nome completo, a Universidade em que es-
tuda, o curso que realiza e o seu número de 
matrícula. Não é necessário ser estudante 
universitário, pois o Programa de Extensão 
é direcionado à comunidade e destinado 
a todas as pessoas que desejem estudar 
línguas clássicas, sendo exigido apenas a 
idade mínima de 12 anos.

As inscrições estão abertas até o dia 11 
de outubro e os cursos possuem quarenta 
vagas com carga horária de 45 horas / aula. O 
início, tanto da extensão em Língua Latina I 
quanto em Língua Grega I, está marcado para 
o dia 19 de outubro e acontece das 9 às 12h, 
com material didático a ser adquirido no pri-
meiro dia de aula, custando R$ 10, o de Latim, 
e R$ 20, o de Grego.  

como sideman com Regina Brown, Lis 
Albuquerque, Gracinha Teles, Renata 
Arruda, Manoel Serafim, Ditelles, Car-
los Barreto, Júnior Natureza, Paulo 
Sérgio e Daniel, Alex Filho, Jaelson 
Farias e Abelardo Jurema e, inclusive, 
com nomes internacionais, a exem-
plo de Gilbert e Patrick Dumond. O 
músico participou das gravações dos 
discos do grupo Mama Jazz e da Or-
questra Mistura Fina.

“A ideia é que o visitante traga 
seu instrumento e se disponha a 
tocar junto com a banda base, sem 
ensaio prévio”, comentou Rivaldo 

Dias, chefe do setor de Eventos da 
Estação Cabo Branco, que, como sa-
xofonista, já tocou em várias edições 
do Projeto 5ª com Jazz. O evento que 
se realiza em João Pessoa já se inse-
riu no calendário cultural da cidade, 
tanto que acabou atraindo, também, 
apreciadores de boa música, que se 
deliciam com o ritmo que embalou os 
clubes americanos no início do século 
passado e é referência de música de 
qualidade até hoje.

A origem do termo Jam Session é 
controversa. Pode vir do inglês jam, 
que significa geleia, em alusão à mis-

tura de estilos. Mas há quem acredi-
te vir das inicias da expressão Jazz 
AfterMidnight (jazz depois da meia-
noite), pois a maior parte destas ses-
sões acontece bem tarde, quando a 
maioria da plateia já se retirou. Já em 
música popular, jam quer dizer tocar 
sem saber o que vem à frente, ou seja, 
de improvisação. Nos clubes de jazz 
é comum que, após o número princi-
pal, os espectadores-músicos serem 
convidados para subir ao palco e to-
car junto com a banda, sem nenhum 
ensaio prévio. Prática que, no Brasil, 
é conhecida como “dar uma canja”.

O escritor francês Pascal Quig-
nard vem ao Brasil para lançar 
sua nova obra, intitulada A Razão 
(Autêntica, 112 páginas, R$ 28), 
em edição bilíngue (francês-portu-
guês). 

A Razão romanceia a vida de 
Marco Pórcio Latrão, pensador da 
Roma antiga, nascido em Córdoba. 
O livro, que conta com tradução e 
posfácio de Yolanda Vilela, inte-
gra a Coleção Filô e inaugura a 
série Antifilô, que traz ao público 
leitor obras de uma tradição mar-
ginal à história oficial da filosofia, 
em duas vertentes: uma tradição 
letrada na qual a letra da lingua-
gem é tomada como pura littera; 
e obras que problematizam o uso 
filosófico do conceito de verdade, 
do sentido, da razão, entre outros. 
Em A Razão, Pascal Quignard se 
serve da ficção para apresentar 

Marco Pórcio Latrão. Da vida desse 
retórico latino restaram somente 
fragmentos supostamente en-
contrados na obra de Sêneca, o 
Velho; não se sabe sequer se ele, 
de fato, existiu. Latrão é revelado 
pelo autor como um personagem 
excêntrico, autor de “controvér-
sias”, ou exercícios de retórica, que 
se aproximavam do “elogio para-
doxal”, isto é, uma forma de elogio 
que se opunha à tradição retórica 
que louvava pessoas ou façanhas. 

Nascido em uma família de 
organistas e professores de Letras 
Clássicas, Pascal Quignard esteve 
sempre muito próximo da músi-
ca e da escrita. Ainda pouco lido 
pelo público brasileiro, Quignard 
é autor de mais de sessenta livros 
publicados e já foi agraciado com 
dois dos maiores prêmios literá-
rios franceses: o romance Terrasse 

à Rome recebeu, em 2000, o Gran-
de Prêmio do Romance da Acade-
mia Francesa e ao livro Les Ombres 
Errantes foi atribuído, em 2002, o 
renomado Prix Goncourt. 
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Governo destina R$ 2 milhões para casas de acolhida

Mais de 30 Instituições de Lon-
ga Permanência para Idosos (Ilpis) de 
20 municípios paraibanos agora terão 
condições de investir em ações para 
adequação da prestação de serviços de 
assistência social, saúde e infraestru-
tura. Elas foram contempladas com o 
Programa Acolher, que disponibilizará 
R$ 2 milhões para execução dos seus 
projetos. Os convênios foram assinados 
simbolicamente ontem pelo governa-
dor Ricardo Coutinho, durante a pro-
gramação alusiva ao Dia Internacional 
do Idoso.

Em solenidade realizada no final 
da manhã, no pátio do Lar da Provi-
dência, no Bairro dos Estados, em João 
Pessoa, o Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Humano (Sedh), também lançou 
o Manual de Utilidade Imediata do Ido-
so, elaborado em parceria com a Uni-
versidade da Terceira Idade (Uniti-PB) 
e a Associação Brasileira dos Clubes da 
Melhor Idade (ABCMI-PB).

Logo após assinar simbolicamen-
te os convênios, o governador Ricar-
do Coutinho afirmou que o Programa 
Acolher veio para ficar e se tornar uma 
realidade dentro do Fundo de Comba-
te e Erradicação da Pobreza (Funcep) 
e anunciou que a cada período, após 
as entidades aplicarem os recursos re-
cebidos, serão lançados novos editais 
com vistas à melhoria as condições de 
habitabilidade e de convivência dentro 
das Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (Ilpis).

Ele lembrou outra ação impor-
tante do Governo do Estado em prol 
dos idosos que é a construção do con-
domínio Cidade Madura, no bairro Ci-
dade Verde, que deverá ser entregue 
no próximo mês de dezembro. São 40 
casas construídas num terreno que 
ainda abrigará pista de caminhada, 
unidade de saúde, centro de convi-
vência, entre outros equipamentos. As 
casas serão destinadas aos idosos que 
moram sozinhos ou que não vivam 
numa situação muito cômoda em casa 
de familiares. Estão sendo investidos 
R$ 4,4 milhões.

“Estamos fazendo uma história 
muito diferente dentro desse Estado. 
Estamos escrevendo dentro da dívi-
da pública do Estado para com o seu 
povo. Estamos retirando uma quantia 

que estava lá na dívida, que é justamen-
te aquela para com as pessoas idosas, 
para com a política pública para o ido-
so. Nós estamos começando a resgatar 
isso e esse é o início de uma política 
permanente de apoio às instituições 
que abrigam os idosos”, assegurou.

A secretária do Desenvolvimento 
Humano, Aparecida Ramos, comentou 
que a Paraíba possui hoje 405 mil ido-
sos e esta, segundo enfatizou, é uma 
população que não pode ficar invisível 
aos olhos do poder público. “Temos 
uma dívida enorme com esse segmen-
to da população e estamos começando 
a resgatar com uma política de Estado”, 
ressaltou.

A presidente do Lar da Providên-
cia, irmã Raimunda Lopes de Sousa, 
agradeceu pela criação do Projeto Aco-
lher e disse que os R$ 200 mil desti-
nados à instituição serão aplicados na 
construção de uma piscina para hidro-
ginástica, que era uma antiga reivindi-
cação dos que ali residem. 

Além de parabenizar a iniciativa 
do Programa Acolher, a diretora da Uni-
versidade da Terceira Idade, Iolanda 
Fernandes Leite, elogiou o Governo do 
Estado pelo lançamento do Manual de 
Utilidade Imediata do Idoso, um proje-
to antigo que somente agora foi concre-
tizado por causa do apoio do Governo 
do Estado. “Esse é um instrumento que 
ajudará o idoso a chegar até os serviços 
oferecidos pelos governos e faça valer o 
que está escrito no Estatuto do Idoso”, 
afirmou.

As instituições que abrigam ido-
sos na Paraíba aderiram ao Programa 
Acolher  por meio de um edital de cha-
mada pública e apresentaram projetos 
que foram selecionados para formaliza-
ção de convênios com vistas à execução 
de ações socioassistenciais, de saúde e 
infraestrutura. Os projetos foram ana-
lisados por uma comissão de seleção e 
monitoramento, formada pela equipe 
das Secretarias do Desenvolvimento 
Humano e da Saúde, Corpo de Bom-
beiros, Agevisa e Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

Das 35 Ilpis aptas a receber o di-
nheiro oriundo do Funcep, 32 apre-
sentaram os seus projetos destinando 
50% dos recursos para adequação dos 
espaços (infraestrutura) e 50% para 
custeio (manutenção). Cada instituição 
terá direito a R$ 100,00 mensais por 
cada idoso abrigado por um período de 
12 meses.
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Paraplégico brasileiro 
dará o chute inicial na 
abertura da Copa 2014

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Saiba mais

l Instituições beneficiadas

- Abrigo dos Idosos Santo Antônio Salvino (Alagoa Grande)
- Associação Casa do Idoso Viver Bem (Bayeux)
- Abrigo Bom Pastor (Belém)
- Fanuel (Cabedelo)
- Amem (Cabedelo)
- Abrigo de Idosos Luca Zorn (Cajazeiras)
- Associação Beneficente de Cajazeiras (Cajazeiras)
- Lar dos Idosos “O Reencontro” (Cajazeiras)
- São Vicente de Paulo (Campina Grande)
- Lar dos Idosos Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Coremas)
- Casa do Idoso Vó Filomena (Cuité)
- Abrigo São Vicente de Paulo (Guarabira)
- Lar da Providência Carneiro da Cunha (João Pessoa)
- Instituto Espírita Nosso Lar (João Pessoa)
- Aspan (João Pessoa)
- Vila Vicentina Júlia Freire (João Pessoa)
- Lar Sagrada Face (Lagoa Seca)
- Lar do Idoso Jesus de Nazaré (Patos) 
- Lar dos Velhinhos (Patos)
- Pousada dos Idosos Luzia Dantas (Picuí) 
- Centro de Convivência da Terceira Idade Odilon Lopes (Pombal)
- Lar do Idoso Monte Sinai (Remígio)
- Casa de Lázaro (Santa Luzia)
- Aspa (Santa Rita)
- Casa do Ancião Maria Ribeiro de Lima (Santa Rita)
- Lar do Idoso Cirilo P. de Alencar (São José de Piranhas)
- Associação São Vicente de Paula (Serra Branca)
- Casa do Caminho (Sousa)
- Abrigo Jesus Maria e José (Sousa)
- Associação de Proteção e Amparo a Velhice (Sumé)
- Casa do Idoso Rosália Paulino (Sumé)
- Congregação Missionária da Sagrada Família (Uiraúna)

FOTO: Evandro Pereira

Governador Ricardo Coutinho assinou ontem convênio que repassa recursos para Instituções de Longa Permanência

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) inaugura 
hoje no Campus V - Reitor 
Lynaldo Cavalcanti de Albu-
querque, localizado no Dis-
trito Industrial do bairro de 
Mangabeira, o Centro de Tec-
nologia e Desenvolvimento 
Regional (CTDR). Criado pelo 
Conselho Universitário (Con-
suni) em 2009, o Centro só 
começou a funcionar no ano 
seguinte. A nova central de 
ensino foi construída com re-
cursos do Programa de Apoio 
ao Plano de Reestruturação e 
Expansão das Universidades 
(Reuni). As atividades acadê-
micas na instituição, que fun-
ciona nos três turnos, tiveram 
início no período 2013.2.

Até a consolidação do es-
paço definitivo, o CTDR pas-
sou por algumas sedes provi-
sórias. Em 2010, primeiro ano 
de funcionamento, ainda no 
Centro de Ciências Aplicadas 
e Educação (CCAE) do Cam-
pus IV,  em Mamanguape/Rio 
Tinto, foram implantados os 

UFPB inaugura Centro de Tecnologia 
e Desenvolvimento Regional em JP

ATIVIDADE

cursos superiores de Tecnolo-
gia em Gestão Pública, Tecno-
logia de Alimentos, Tecnolo-
gia Sucroalcooleira, ainda no 
Departamento de Hotelaria e 
Gastronomia. Recentemente, 
após a transferência para João 
Pessoa, o Centro passou a ofe-
recer o curso de Gastronomia.

Enquanto a construção 
do prédio do Campus V era 
concluída, o CTDR funcionou 

no Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA) do Campus I. 
As obras foram finalizadas em 
julho de 2013, quando ocorreu 
a transferência da direção do 
Centro para as novas instala-
ções e tiveram início as ativida-
des administrativas. A direção 
do  CTDR é do professor José 
Marcelino Oliveira Cavalheiro 
que conta com o vice João An-
drade da Silva.

Centro tem instalações modernas e passou a oferecer curso de Gastronomia

O Banco do Nordeste e o Ser-
viço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae/CE) assinaram, 
ontem, às 19h, um Protocolo de In-
tenções, durante a solenidade de 
abertura do XVII Encontro Inter-
nacional de Negócios do Nordeste, 
que acontece no auditório do Se-
brae, em Fortaleza.

O documento vai estabelecer 
ações comuns ao Banco do Nordeste 
e Sebrae voltadas ao desenvolvimen-
to da competitividade das microem-
presas e empresas de pequeno por-

te, através da ampliação do acesso 
ao crédito e da capacitação técnica e 
gerencial dessas empresas.

“Através desta parceria, as 
ações conjuntas entre o Sebrae e 
Banco do Nordeste ampliarão o 
acesso ao crédito, a serviços finan-
ceiros, além de capacitação técnica 
e gerencial às micro e pequenas 
empresas, bem como promove um 
intercâmbio de informações de 
mercado e segmentação de com-
petitividade no mercado interno e 
externo”, explica Paulo Sérgio Fer-

raro, diretor de Negócios do Ban-
co do Nordeste. Segundo Ferraro, 
com o acordo, serão beneficiadas 
microempresas e empresas de pe-
queno porte, pessoas jurídicas com 
faturamento até R$ 3,6 milhões. 
“Além dos empreendedores cea-
renses, o Protocolo de Intenções 
atende também empresas localiza-
das na área de atuação do Banco 
do Nordeste, que abrange todos os 
estados da região e ainda o norte 
de Minas Gerais e Espírito Santo”, 
ressalta.

Banco do Nordeste e Sebrae 
assinam protocolo em Fortaleza

COMPETITIVIDADE DAS MICROEMPRESAS 

FOTO: Divulgação
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Brinquedos serão expostos em shopping
Ressocialização de apenados 

Brincarte ocorrerá entre 
os dias 4 a 11 deste mês 
no Shopping Manaíra

Retalhos de tecidos, 
madeira, lã, criatividade 
e muita força de vontade. 
Além da persistência, esses 
são os componentes utiliza-
dos pelos reeducandos na 
confecção de diversos brin-
quedos artesanais que serão 
expostos, pela primeira vez, 
na VI Brincarte – Feira de 
Brinquedos Popular, no pe-
ríodo de 4 a 11 de outubro, 
durante a Semana da Crian-
ça, no Shopping Manaíra em 
João Pessoa.

“Ficamos felizes com o 
convite para participarmos 
da feira, pois os trabalhos 
feitos pelos reeducandos nos 
presídios e cadeias públicas 
já foram expostos e comer-
cializados em muitos eventos 
ganhando o reconhecimento 
e admiração dos visitantes. 
Esta é uma forma de chamar 
atenção da sociedade para o 
que existe dentro do sistema 
prisional”, ressaltou a ge-
rente de Ressocialização da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária, Ziza Maia. 

Conforme entende ela, 
“cada artesão coloca o que 
tem de bom ao estar produ-
zindo e. quando se enxerga a 
beleza nas obras, quem leva 
para casa a peça acaba iden-
tificando a beleza interior 
desses reeducandos”.

Bonecas de pano, ca-
sas e barcos feitos em pa-

exercício reduz 
o risco de morte

sociedade deve 
defender os idosos

cubanos querem 
melhorar a saúde

Tocantins fora do 
horário de verão

Brasília - O enfrentamento 
à violência contra o idoso deve ser 
uma tarefa não apenas dos gover-
nos, mas também de toda a socie-
dade, defendeu ontem a ministra 
da Secretaria de Direitos Humanos, 
Maria do Rosário. Durante comissão 
geral na Câmara dos Deputados para 
discutir a violência contra o idoso no 
Brasil, a ministra fez um apelo para 
que as famílias participem da luta 
pela melhoria na qualidade de vida 
dessa parcela da população. “Quero 
fazer um apelo para que sociedade, 
as famílias tomem para si a causa 
dos idosos”, discursou a ministra. 
Segundo ela, nos últimos dois anos, 
das mais de 50 mil denúncias rece-
bidas pelo Dique 100 relacionadas a 
maus-tratos contra os idosos.

Brasília - Ao desembarcar, na 
madrugada de ontem, em Brasília, 
médicos cubanos disseram que o 
objetivo de sua vinda para o Brasil é 
humanitário e que pretendem ajudar 
a melhorar a saúde da população. 
“Eu acho que trabalhar nas áreas 
carentes é uma grande experiência 
para todos nós. É muito lindo ajudar 
todo o povo que necessita de nossa 
ajuda, de nosso trabalho”, disse a 
médica Roxana Galliardo. “Minha ex-
pectativa é ajudar o povo brasileiro a 
melhorar sua saúde. Tenho 20 anos 
de experiência e já trabalhei em 
outros países, como a Venezuela e o 
Paraguai, em áreas muito carentes”, 
reforçou Ramon Flore. Marcado para 
as 22h40 da última segunda-feira, o 
desembarque de mais de 250 profis-
sionais só ocorreu por volta da 1h. 

O Tocantins não faz mais parte 
do Horário Brasileiro de Verão. Decreto 
publicado na edição do dia 30 de se-
tembro do Diário Oficial da União al-
tera decreto anterior - número 6.558, 
de 2008 – excluindo o Estado do To-
cantins de sua abrangência. Com isso, 
apenas as populações dos estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Es-
pírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito 
Federal, terão que adiantar os seus 
relógios, com a entrada em vigor do 
novo horário. O Decreto nº 6.558 de-
termina que a temporada para ajustar 
os ponteiros do relógio deve começar 
no terceiro domingo deste mês, pro-
longando-se até o terceiro domingo 
de fevereiro do ano subsequente. 

Paris – O exercício físico pode 
ser pelo menos tão eficaz quanto 
alguns medicamentos para reduzir 
o risco de morte em pessoas com 
derrame cerebral ou com doença 
cardíaca, mostra estudo publicado 
ontem. 

Os investigadores da London 
School of Economics, da Harvard 
Medical School e da School of Medi-
cine da Universidade de Stanford 
compararam os resultados de 
vários estudos para determinar a 
eficácia do exercício e a dos medi-
camentos em pessoas com doenças 
cardíacas, história de acidente vas-
cular cerebral, pré-diabetes e insu-
ficiência cardíaca. Foram analisados 
305 ensaios clínicos, envolvendo 
339.274 indivíduos.

litos de picolé, miniaturas 
de carros, mobília de brin-
quedos em madeira e até 
máquinas de costura em 
miniatura serão alguns dos 
brinquedos expostos du-
rante a Brincarte. 

Os produtos foram pro-
duzidos na Penitenciária 
Padrão de Santa Rita; Pre-
sídio Regional do Serrotão, 
em Campina Grande; Cadeia 
Pública de Mamanguape; 
Presídio Regional de Catolé 
do Rocha, bem como na Peni-
tenciária de Segurança Máxi-
ma Geraldo Beltrão, em Man-

gabeira e Presídio Feminino 
Júlia Maranhão, na capital.

Disciplina
 Os reeducandos pos-

suem dentro das suas res-
pectivas unidades prisionais 
horário e locais reservados 
para a prática da atividade 
artesanal. “Muitos não ti-
nham profissão e acabam 
aprendendo o ofício dentro 
das penitenciárias. Por isso, 
tentamos subsidiar os mate-
riais para incentivá-los a de-
senvolver estes trabalhos. Os 
que apresentam maior apti-

dão acabam se tornando ‘ofi-
cineiros’ e ensinam as técni-
cas aos demais, contribuindo 
para a redução da pena, pois 
a cada três dias trabalhados 
será reduzido um dia”, reve-
lou Ziza Maia, acrescentando 
que além de uma fonte de 
renda, o artesanato acaba se 
tornando uma terapia para os 
reeducandos.

Todo o dinheiro comer-
cializado durante a feira será 
revertido para o reeducando 
e sua família, pois todo pro-
duto exposto é catalogado e, 
no pós-feira a arrecadação 

será revertida para o detento 
ou entregue ao seu parente 
no dia de visita, mediante 
assinatura de ambas as par-
tes autorizando legalmente 
o ato. Técnicos da Gerência 
de Ressocialização da Seap e 
agentes da Penitenciária Pa-
drão de Santa Rita e da Peni-
tenciária de Segurança Máxima 
Geraldo Beltrão, em Mangabei-
ra, na capital, farão a comercia-
lização dos produtos durante a 
feira, que é promovida pelo Go-
verno do Estado em parceria 
com o Programa de Artesanato 
da Paraíba (PAP).

Foram prorrogadas, 
até o dia 11 de outubro, 
as inscrições de projetos, 
experiências de apren-
dizagens e práticas pe-
dagógicas exitosas dos 
professores da Educação 
de Jovens e Adultos da 
Paraíba. As inscrições ti-
veram início no dia 24 de 
setembro. Até o momen-
to, foram inscritos 35 tra-
balhos. As experiências 
e projetos selecionados 
participarão de apresen-
tações nos municípios 

de João Pessoa, Santa 
Rita e Cajazeiras, dentro 
do Festival de Aprendi-
zagem que faz parte da 
programação do Marco 
Ano Cultural Paulo Freire 
pela Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), lançado 
no dia 19 de setembro 
pelo Governo do Estado.

Os professores inte-
ressados em inscrever seus 
projetos devem acessar o 
site da Secretaria de Esta-
do da Educação (SEE), por 
meio do endereço:www.

paraiba.pb.gov.br/educa-
cao e preencher a ficha 
de inscrição, localizada 
no link que está postado 
no quadro “Serviços da 
Educação.

As apresentações das 
experiências acontecerão 
no dia 20 de novembro, 
em João Pessoa, na Pra-
ça da Paz no bairro dos 
Bancários e na praça em 
frente à PBTur, em Tam-
baú (ao lado do antigo 
Bahamas), das 18h30 às 
22h. Em Santa Rita, as 

apresentações serão rea-
lizadas na Praça Getúlio 
Vargas no dia 21 de no-
vembro e no dia 22 do 
mesmo mês será a vez 
de Cajazeiras, no Ginásio 
da Escola Estadual Dom 
Moisés Coelho.

Serão aceitos pro-
jetos e experiências de 
aprendizagens, nas mo-
dalidades individual ou 
em grupo, com comuni-
dades, práticas pedagó-
gicas exitosas realizadas 
por professores da EJA 

do ensino presencial, se-
mipresencial e em pri-
sões, desenvolvidas com 
base na concepção frei-
riana. “Estamos realizan-
do este projeto para que 
a sociedade tome conhe-
cimento das boas práti-
cas e experiências que es-
tão sendo desenvolvidas 
pelas instituições na Edu-
cação de Jovens e Adul-
tos na Paraíba”, contou 
a gerente executiva de 
Educação de Jovens e 
Adultos, Maria Oliveira.

Festival de Aprendizagem da EJA prorroga 
as inscrições para projetos de candidatos

Festa para crianças com fissura labiopalatina

Os 1.900 pacientes do 
Serviço de Fissuras Labiopala-
tinas do Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley (HULW) 
ganharão uma festa de come-
moração ao Dia das Crianças. 
O evento acontece em um dos 
ginásios da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), hoje, 
a partir das 9h, e faz parte do 
atendimento psicossocial às 
crianças que estão em trata-
mento.

Segundo o coordenador 
do serviço, o médico cirurgião 
pediátrico Paulo Germano, o 

HU é referência no serviço de 
cirurgia e tratamento para as 
crianças com a fissura labio-
palatinas. “Aqui fazemos o 
diagnóstico, a cirurgia, mas 
também são oferecidas o aten-
dimento com fonoaudiólogo, 
psicólogo, assistentes sociais e 
dentistas. É muito importante 
que estes outros serviços tam-
bém sejam oferecidos, porque 
são muito necessários e caros, 
principalmente o odontológi-
co”, comentou.

Ele disse ainda que a de-
manda para a procura é es-
pontânea. “Os pais da criança 
podem procurar direto o HU, 
sem precisar falar com outro 

serviço, sempre das 7h às 13, 
de segunda à sexta. Além do 
HU o Hospital Estadual Arlin-
da Marques também faz esse 
tipo de cirurgia e atendimen-
to.”, complementou.

O atendimento no HU é 
feito em parceria com a Orga-
nização Não-Governamental 
Americana Smile Train. A par-
ceria para a festa também é 
vom o Grupo  PalhaSus, Lions 
Club  Verdes Mares e com o 
blog Mãe do Ano. “Haverá 
distribuição de presentes, o 
lanche e a diversão proporcio-
nada por palhaços e por um 
grupo de Doutores da Ale-
gria”, disse.

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com o que é fissura labiopalatina?

A fissura labiopalatina é popu-
larmente conhecida como lábio 
leporino e fenda palatina. Ela é 
uma abertura na região do lábio 
ou palato (céu da boca). É uma 
anomalia congênita que ocorre 
durante a formação e desenvol-
vimento do feto.

SErviço

Mais informação sobre o serviço ofe

recido pelo HU pelo telefone 32167585

Bonecas de panos, casas e barcos feitos em palitos de picolé serão alguns dos brinquedos exibidos em estandes no shopping 

Foto: Secom-PB



Neurociência
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Paraplégico brasileiro dará o pontapé inicial

Abertura da Copa 2014
A abertura da Copa do Mundo 

de 2014, no estádio do Itaquerão, 
em São Paulo, será palco para um 
chute histórico - um cidadão brasi-
leiro paraplégico será capaz de le-
vantar-se de uma cadeira de rodas, 
dar 25 passos e inaugurar com um 
pontapé não apenas o evento, como 
a maior vitória da neurociência no 
mundo. É o projeto “Andar de Novo” 
(Walk Again Project), proposta con-
siderada pela revista Scientific Ame-
rican uma das dez ideias que estão 
“além dos limites da ciência atual”. 
O projeto recebe o apoio da  Finep, 
que disponibilizou recursos de R$ 
33 milhões para apoiar a pesquisa.

Segundo o idealizador do pro-
jeto, Miguel Nicolelis, a ação vai ser 
um chute da ciência brasileira para 
toda a humanidade. “Esta é a for-
ma que encontramos de comunicar 
para o mundo que existe uma nova 
neurociência, e ela pode transfor-
mar a vida de milhões de pessoas 
com lesões medulares”, afirma o 
cientista.

O “Andar de Novo” é possível 
graças a um exoesqueleto, uma es-
pécie de prótese externa do esque-
leto humano, “vestida” e controla-
da diretamente pela pessoa com 
deficiência. A ideia é fruto de mais 
de uma década de pesquisas da 
Interface Cérebro-Máquina (ICM), 

que possibilita a transmissão de 
impulsos elétricos cerebrais para 
algum receptor externo, que, por 
sua vez, entendem os comandos e o 
executam. As pesquisas têm origem 
no Instituto Internacional de Neu-
rociência de Natal Edmond e Lily 
Safra (IINN-ELS), baseado em Ma-
caíba, na periferia da capital do Rio 
Grande do Norte, e na Universidade 
de Duke, nos EUA, onde Nicolelis é 
pesquisador. 

Diferencial
O resultado das pesquisas de 

Nicolelis, única no mundo, vem de 
uma tentativa de um novo modelo 
de fazer ciência. “É investir na edu-
cação, dar espaço à criatividade 
para apostar na única coisa que faz 
sentido: a busca da felicidade”, diz.

Um dos grandes diferenciais 
do cientista foi criar, na periferia 
de Natal (RN), especificamente em 
Macaíba, um polo de ciência capaz 
de competir com os grandes labo-
ratórios de neurociência do mundo. 
É um projeto educativo-social no 
qual são formadas crianças e ado-
lescentes desde os primeiros anos 
escolares até o final do curso mé-
dio. Uma escola que não tem provas 
“porque o aprendizado está estam-
pado no rosto de cada um”, orgulha-
se Nicolelis.

FOTO: Divulgação

Cidadão será capaz de levantar-se de uma cadeira de rodas, dar 25 passos e inaugurar o evento no estádio Itaquerão 

O Start-Up Brasil inscreve 
para a segunda rodada de sele-
ção de empresas nascentes de 
base tecnológica, a serem ace-
leradas pelo programa. O pra-
zo para o envio das propostas 
termina no dia 19 de novem-
bro. Aproximadamente 50 va-
gas estão disponíveis para start
-ups brasileiras e internacionais 
e podem ter até três anos de 
constituição. O funcionamen-
to segue o mesmo formato da 
primeira rodada, lançada em 
abril, na qual 56 empresas fo-
ram selecionadas.

O Start-Up Brasil é um pro-
grama do Governo Federal, 
criado pelo MCTI para agre-
gar um conjunto de atores e 
instituições em favor do em-
preendedorismo de base tec-
nológica. A iniciativa integra o 
Programa Estratégico de Soft-
ware e Serviços de Tecnologia 
da Informação (TI Maior).

A expectativa, diz o secre-
tário de Política de Informá-
tica do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), 
Virgilio Almeida, é atrair 
mais estados. “Gostaríamos 
de ter mais empreendedores 
do Centro-Oeste, Nordeste e 
Norte no programa, já que a 
primeira leva de empresas se-
lecionadas foi predominante-
mente do Sudeste”. O edital 
do CNPq indica que, pelo me-
nos, 30% dos recursos devem 
se destinar a projetos das três 
regiões. Para a segunda roda-
da, está prevista uma agenda 
de divulgação pelos estados. 
Segundo o coordenador ge-
ral do programa e gestor de 
Software e Serviços de TI da 

Secretaria de Política de In-
formática do MCTI, Rafael 
Moreira, empresas que não 
foram aprovadas na primeira 
rodada também podem parti-
cipar da nova seleção.

O Rio de Janeiro sediou, 
no final do mês de setembro, o 
evento Welcome Aboard Star-
t-up Brasil. O encontro reuniu 
empresas e instituições – e 
seus respectivos programas e 
ações – em favor do empreen-
dedorismo de base tecnológi-
ca, onde foram apresentados 
os parceiros e a dinâmica de 
funcionamento do programa, 
além de palestras e debates 
com as aceleradoras e mesas 
de orientação.

Para o ministro de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, 
Marco Antonio Raupp, o Star-
t-up é um programa efetivo 
na geração de novas empre-
sas de base tecnológicas no 
Brasil. Para as nacionais, as 
inscrições devem ser feitas 
por meio da chamada nº 11, 
do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq/MCTI). As 
estrangeiras devem efetuar 
a submissão pelo edital da 
Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil). A previ-
são é que os resultados desta 
segunda etapa sejam divulga-
dos em 16 de dezembro e as 
propostas aprovadas recebam 
apoio a partir de 6 de janei-
ro de 2014. Os projetos sele-
cionados podem obter bolsas 
de até R$ 200 mil e devem ser 
induzidos por uma das nove 
aceleradoras do programa.

Start-Up Brasil inscreve 
empresas até novembro

BASE TECNOLÓGICA

O Brasil reduziu em 40% o nú-
mero de pessoas que passam fome 
no país de1992 a 2013. Nesse pe-
ríodo, o número de brasileiros que 
passam fome caiu de 22,8 milhões 
para 13,6 milhões. A redução é uma 
das maiores do mundo e é duas 
vezes mais acelerada que a média 
mundial. Os dados são do último 
relatório “Situação de Insegurança 
Alimentar no Mundo” (Sofi 2013), 
da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura 
(FAO), divulgado na última terça-
feira

O documento diz que o Brasil 
acertou ao adotar estratégia mul-
tidisciplinar, como a que é aplicada 
pelo Fome Zero, incorporado ao 
Bolsa Família e ao Brasil Sem Misé-
ria. “No Brasil, a Campanha Contra 
a Fome e o programa Fome Zero, 
que deu continuidade à campanha, 
foram criados dentro de uma estra-
tégia de redução da pobreza e da 
fome, tornando assim o programa 
não apenas uma questão setorial da 
área de saúde”, disse a FAO.

Os dados revelam também que 
o número de subnutridos em pro-
porção ao total da população brasi-
leira caiu 54,3%, de 15% em 1992 

para 6,9% em 2013. A redução fi-
cou acima da média da América La-
tina, onde a queda na proporção foi 
de 48,5%.

Liderança política forte
O estudo cita o país para afir-

mar que experiências em países 
com estratégias de nutrição bem-
sucedidas – como Brasil, Peru e 
Senegal – mostram que a lideran-
ça política forte e comprometida 
é essencial para o sucesso. “Uma 
forte liderança política, como pode 
ser visto no Brasil, é essencial para 
a construção de coalizões e forte 
compromisso político. Isto também 
se dá porque a nutrição, normal-
mente, não tem um âmbito insti-
tucional, como um ministério de 
nutrição”, diz o documento da FAO.

O estudo também cita incenti-
vos de uma maior “cooperação in-
tersetorial e vertical” que ocorrem, 
em parte, através de “modalidades 
de financiamento específicas”. O 
documento da ONU cita, por exem-
plo, o programa brasileiro “Bolsa 
Família”, vinculando pagamentos 
para as famílias mais pobres à fre-
quência escolar e a exames regula-
res de saúde.

ONU elogia estratégia do 
Brasil para reduzir a fome

EXPERIÊNCIA BEM-SUCEDIDA

Segundo a ONU, esta estratégia 
cria “um incentivo para a coordena-
ção entre os Ministérios da Saúde e da 
Educação”. O estudo cita ainda o pro-
grama de merenda escolar brasileiro, 
que no país foi vinculado à compra de 
alimentos de produtores locais.

Outro aspecto importante no 
caso brasileiro, destacou o estudo, 
foi a importância da transparência 
no repasse dos recursos. “O go-
verno brasileiro também forneceu 
apoio adicional para os municípios 
mais pobres para implementar o 

programa Bolsa Família. Em geral, 
a transparência na alocação do or-
çamento é um fator crítico para a 
continuidade da colaboração inter-
setorial.”

O estudo “Situação de Insegu-
rança Alimentar no Mundo” (Sofi 
2013) é publicado todos os anos 
pela Organização das Nações Uni-
das para Alimentação e Agricul-
tura (FAO), o Fundo Internacional 
para o Desenvolvimento Agrícola 
(Fida) e o Programa Mundial de 
Alimentação (PMA).

Coordenação e transparência

O Concurso Nacional 
de Histórias do Revelando 
os Brasis – Ano V prorrogou 
suas inscrições até o dia 31 
de outubro. Podem partici-
par do concurso moradores 
de cidades com até 20 mil 
habitantes, com mais de 18 
anos e que têm uma boa 
história para contar. 

Uma comissão forma-
da por profissionais re-
conhecidos das áreas do 
cinema e da comunicação 
escolherá 20 histórias e 
mais 20 suplentes. Os sele-
cionados participarão de 
uma oficina audiovisual no 
Rio de Janeiro e, em segui-
da, voltarão aos municípios 
de origem para gravar os 
filmes.

De acordo com levan-
tamento divulgado em 
2010 pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o Brasil possui 
5.568 municípios; desses, 
3.919 têm até 20 mil habi-
tantes. Podem ser inscritas 
histórias verdadeiras (ba-
seadas em fatos históricos, 
personagens, tradições 
populares, causos, crenças, 
lendas, conflitos, etc) ou in-
ventadas. 

Os autores seleciona-
dos participarão de oficinas 
preparatórias de Roteiro, 
Direção, Produção, Direção 
de Arte, Fotografia, Som, 
Edição, Mobilização Comu-
nitária e Direitos Autorais, 
no Rio de Janeiro, com to-
das as despesas pagas pelo 
projeto. 

Concurso 
Revelando os 
Brasis prorroga 
as inscrições



Escritora Lígia Ferreira, 
Sras. Neuma Rolim, 
Rosa Lúcia Sá, Ma-
ria do Socorro Lima 
Ferreira, Nitinha To-
maz e Tereza Gomes, 
conselheiro Gleryston 
Lucena, médicos Delfim 
Soares e Maricélia 
Rodrigues, advogado 
Jonhson Abrantes.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  A Comunidade Católica 
Shalon vai comemorar seus 10 
anos de atividades nos próxi-
mos dias 17 a 19 com a edição 
do Luau das Tribos Halleluya.

  O evento reúne a cada ano 
milhares de pessoas no Busto 
de Tamandaré para apresen-
tações artísticas musicais, de 
teatro e dança.

Zum Zum Zum
   Diana Gusmão e a irmã Dayse Chianca estão em temporada pela Turquia. 
Retornam, antes da nossa festa de 17 anos da coluna, garantiu Diana antes de 
embarcar. O evento será no dia 25 na Bella Casa Recepções.

   Quem também está em temporada europeia é a empresária Ignez 
Cunha com a nora Socorro e o filho Rafaelito.

FoTo: Dalva Rocha

Palmari e Maricélia Rodrigues de Lucena, ela está hoje aniversariando

FoTo: :Goretti Zenaide

Fast fashion
A PRÓXIMA  co-

leção exclusiva para 
a rede fast fashion 
Riachuelo vai ter as-
sinatura de um grupo 
de personalidades que 
vai criar, simultanea-
mente, cinco peças 
para a marca. Entre as 
celebridades estarão a 
pernambucana Camila 
Coutinho, os estilis-
tas Dudu Bertholini, 
Adriana Degreas e Helô 
Rocha, o consultor 
inglês Robert Forrest, 
o designer de acessó-
rios Raphael Calci e a 
cantora Cláudia Leite.

Dia da Secretária: Mariel Farias, Vilmara do Rego, Liliane Ellen Dantas e Benigna Diniz
FoTo: Goretti Zenaide

Secretárias Raquel, dona Júlia, Maria Luzinete, Cristina e Senia Feijó

Sustentáveis

ACONTECE hoje em 
Campina Grande o even-
to “Rotas de Inovação”, 
que tem por objetivo 
estimular a fabricação 
de calçados e acessórios 
com materiais sustentá-
veis e naturais.

A promoção é do 
Sebrae Paraíba e vai 
reunir micro e peque-
nos empresários do 
polo calçadista da 
Paraíba, que hoje reúne 
mais de 100 empre-
sas de seis cidades. o 
evento será na sede da 
entidade em Campina 
Grande.

Agitos culturais na APL
O PRESIDENTE da Academia Paraibana de Letras, 

Damião Ramos Cavalcanti, prepara dois acontecimentos 
culturais para este mês de outubro.

No dia 16, em parceria com o Instituto Histórico e 
Geográfico da Paraíba, promovem sessão pelo centenário 
do historiador José Honório Rodrigues. Depois será a vez 
da escritora Betinha Marinheiro quando será lançada uma 
coletânea de estudos sobre a ilustre acadêmica.

FoTo: Dalva Rocha

“A felicidade é a 
certeza de que a 
nossa vida não está 
se passando 
inutilmente”

“A felicidade aparece para 
aqueles que choram. Para 
aqueles que se machucam. 
Para aqueles que buscam
e tentam sempre”

ÉRICO VERÍSSIMO CLARICE LISPECTOR

Outubro Rosa

SERÁ LANÇADA  hoje 
pela ALPB a campanha “ou-
tubro Rosa”, que pelo se-
gundo ano integra o calen-
dário institucional da Casa 
de Epitácio Pessoa.

A ação tem por foco 
sensibilizar a população para 
a prevenção do câncer de 
mama, cujo símbolo é um 
laço cor de rosa.

Semajud

O DESEMBARGADOR 
e presidente do TRT/PB, 
Carlos Coelho abriu ontem 
no auditório do Unipê a 
XIII Semana do Judiciá-
rio-Semajud. A palestra 
de abertura foi do de-
sembargador Wolney de 
Macedo Cordeiro que 
falou sobre os 70 anos 
das Leis do Trabalho e os 
25 anos da Constituição 
da República.

   A Domus Hall está com ingressos à venda do show do próximo sábado 
que vai trazer para João Pessoa o grupo Roupa Nova e o cantor Alex Cohen.

Comemorações
UMA SÉRIE DE atividades como palestras sobre 

capacitação, ética e relacionamento no trabalho, cria-
tividade e inovação, assédio moral, direito trabalhista 
e saúde da mulher marcaram as comemorações pelo 
Dia da Secretária promovidas pela Associação Promo-
cional do Poder Legislativo, presidida por Crisneilde 
Rodrigues.

o evento reuniu na sede da APPL 50 secretárias de 
diversos setores da ALPB e constou ainda de almoço e 
momentos de relax com massagens.

Primavera-verão
UMA TARDE festiva 

aconteceu na última ter-
ça-feira na Maison Nor-
ma Pedrosa, que reuniu 
clientes especiais para 
bons momentos de lazer 
e moda.

Na oportunidade 
foram apresentados os 
últimos modelos trazidos 
pela empresária Norma 
Pedrosa do eixo São Pau-
lo/Belo Horizonte para a 
primavera-verão. Escritora Lígia Ferreira é a aniversariante de hoje

Circuito intelectual
EM SUA PASSAGEM pelo eixo Vitória, do Espírito 

Santo, Petrópolis e Rio de Janeiro, o historiador paraibano 
José octávio de Arruda Melo visitou, na companhia do 
economista João Carlos Bezerra de Melo, o cientista po-
lítico Hélio Jaguaribe e a constitucionalista Leda Boechat 
Rodrigues. Zé octávio foi participar das comemorações 
dos centenários de Rubem Braga e José Honório.

Turismo
O POTENCIAL e 

infraestrutura do Destino 
Paraíba, sua capital João 
Pessoa e a Costa das 
Piscinas foram destaque 
no programa Passaporte, 
da TV União, de Fortale-
za e Natal. A ação teve 
apoio do Convention 
Bureau, Abrasel, Arraiá do 
Cumpadre e a Setur.

FoTo: Goretti Zenaide

Johnson e Fátima Abrantes, ele é o aniversariante de hoje
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Greve dos bancários 
provoca queda nas 
vendas no comércio

Página 14

Com o objetivo de oferecer 
mais segurança e melhor qua-
lidade de vida para as pessoas 
que utilizam os transportes co-
letivos na Paraíba, o Departa-
mento de Estradas de Roagem 
(DER), intensificou as fiscaliza-
ções nos ônibus intermunici-
pais de passageiros no Termi-
nal Rodoviário de João Pessoa.

A ação faz parte do crono-
grama de fiscalização do DER 
e acontecerá também nas ro-
dovias, contando com o apoio 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). O objetivo é coibir a 
circulação de ônibus clandesti-
nos, sem registro ou licença ou 
ainda com documentação irre-
gular, além da fiscalização do 
estado de conservação destes 
veículos.

Durante todo o ano na 
rodoviária de João Pessoa di-
versos veículos foram notifia-
dos por problemas técnicos 
ou atraso na documentação, 
alguns deles sendo proibidos 
de seguir seu destino. Vale sa-
lientar que os ônibus interesta-
duais não entram nessa fase da 
fiscalização, mas também são 
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Operação acontece no 
Terminal Rodoviário de 
João Pessoa e nas rodovias

DER intensifica fiscalização
ônibus intermuniciPais

Fiscalização nos ônibus intermunicipais visa garantir mais segurança e conforto aos passageiros
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vistoriados em outras opera-
ções. Segundo o DER, o usário 
deve evitar ser atraído pelas 
ofertas dos serviços irregula-
res de transporte, porque as 
desvantagens são muitas.

Além da irregularidade, 
que promove a evasão fiscal e 
uma concorrência desleal com 
as empresas que pagam im-
postos e são sistematicamente 
fiscalizadas, o principal pro-
blema é a falta de segurança 
dos clandestinos, risco que não 
compensa a vangagem de pa-
gar uma tarifa mais baixa.

O objetivo da operação 
visa aumentar a segurança dos 
passageiros que viajam não 
só para o Litoral,mas também 
para outras regiões do Estado 
durante todo o ano.

As empresas de trans-
porte intermunicipal legaliza-
das recebem inspeção regular 
por parte do DER, que faz o 
controle do tempo de uso dos 
veículos e dos equipamentos 
básicos, além de verificar itens 
como rotas e cumprimentos 
dos horários.

Caso algum veículo não 
se enquadre nas exigências 
estabelecidas pelas normas 
de trânsito vigentes no Brasil, 
imediatamente a empresa é 
notificada e o veículo fica im-
possibilitado de trafegar nas 
estradas paraibanas.

Frota nova
Apesar de João Pessoa ter 

a frota de ônibus mais nova do 
país, 4, 42 anos, ainda é possí-
vel encontrar veículos com até 
13 anos de uso circulando pela 
capital. Os carros mais antigos, 
ou seja, entre 10 e 13 anos, 
estão nas empresas Mandaca-
ruense e Marcos da Silva.

Juntas, elas têm 14 car-
ros,e pelo menos três até com 
13 anos estão em operação, 
segundo confirmou o setor de 

Vistoria Veicular da Superin-
tência Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob). De um total 
de 541 cadastrados pelo órgão, 
59 carros foram adquiridos 
este ano, mas 44 têm mais de 
nove anos de uso. Quem pre-
cisa de transporte coletivo na 
capital reclama de demora, da 
sujeira e também da conserva-
ção do interior do ónibus.

Na capital, os usuários de 
coletivos reclamam da falta de 
infraestrutura de alguns carros 

que são recorrentes em algu-
mas linhas, como a 003, em Ja-
guaribe.  “Demora muito para 
chegar um ônibus. Já peguei 
um que estava com cadeiras 
quebradas. Quando passou por 
um quebra-mola o banco pu-
lou. A gente paga por um servi-
ço que não é bom”, reclamou a 
estudante Eloísa Montenegro

Recentemente um ônibus 
da empresa Santa Rita envol-
veu-se num acidente que resul-
tou na morte de duas pessoas e 

vários feridos. 
O diretor executivo da 

Associação das Empresas de 
Transportes de João Pessoa 
(AETC JP), Mário Tourinho, ex-
plicou que o que pode ter ocor-
rido é que esses carros antigos 
estavam circulando por even-
tualidade. “Quando um quebra 
ou precisa de revisão é substi-
tuído e talvez esse antigo foi co-
locado para circular. Isso é uma 
eentalidade,mas sabemos que 
é lastimável”, disse Tourinho.

Vistoria
No Estado, o transporte é 

fiscalizado pelo Departamen-
to de Estradas de Rodagens 
(DER), que informou que a 
vistoria, de acordo com a pro-
gramação, pode ser semestral-
mente ou anualmente. Segun-
do a diretora de Transportes 
do DER, Nilza Magalhães, a fro-
ta da Região Metropolitana da 
capital é mais antiga e, por con-
ta disso, a vistoria é semestral. 
Já nas que circulam nos demais 
municípios é feita anualmente, 
se a frota for nova.

O chefe de fiscalização de 
Transportes da Semob, Rodri-
go Sávio, disse que as fiscali-
zações ocorrem nos terminais 
de bairros e nas empresas, 
podendo acontecer na rua, de-
pendendo da denúncia e se for 
emergencial.
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Greve dos bancários provoca 
queda nas vendas no comércio

A greve dos bancários 
está causando prejuízos 
para os lojistas de João Pes-
soa. Os empresários recla-
mam da queda nas vendas 
e segundo o presidente da 
Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas, Eronaldo Maia, os 
prejuízos já são visíveis 
porque os consumidores 
ficam temerosos por não 
saberem quanto tempo os 
bancos devem ficar fecha-
dos, o que pode atrapa-
lhá-los no pagamento das 
contas. 

Apesar do medo de 
realizar compras em razão 
da greve dos bancários, os 
lojistas lembram que os 
consumidores também têm 
como opção para manter 
o consumo, os cartões de 
crédito, em operações de 
crédito ou débito. Mas mes-
mo assim, a maioria teme 
o pagamento em dinheiro, 
o que provoca queda nas 
vendas no comércio. 

Com os bancos fecha-
dos não há troca de che-
ques e os saques ficam mais 
difíceis e limitados, disse o 
gerente de uma loja de ele-
troeletrônicos do centro 
da capital, João Pereira dos 
Santos. A reclamação dos 
empresários é unânime em 
relação a queda nas vendas. 

O presidente da CDL 
de João Pessoa fez um ape-
lo por uma negociação que 
ponha fim à paralisação 
que está prejudicando o co-
mércio da capital. Ele disse 
que a classe empresarial re-
presentada pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas de João 
Pessoa expressa sua preo-
cupação com o prolonga-
mento da greve dos bancá-
rios, que teve início no dia 
19 de setembro. 

A situação está prejudi-
cando os empresários que, 
impossibilitados pela pa-
ralisação, não conseguem 
honrar seus compromis-
sos financeiros e prejudica 
também o consumidor, que 
encontra dificuldade para 
sacar ou depositar quantias. 

“A CDL reconhece o va-
lor da greve como instru-

Lojistas de JP reclamam de 
prejuízos e CDL pede acordo 
para pôr fim à paralisação

mento histórico de luta por 
melhores condições de tra-
balho, porém, em nome da 
categoria lojista, faz um ape-
lo no sentido de que haja um 
entendimento rápido entre 
as partes antes que a greve 
prejudique ainda mais a já 
fragilizada economia da cida-
de”, disse Eronildo Maia.

Setor industrial
A greve dos bancários 

não afeta o setor industrial 
do Estado, segundo a asses-

soria da Fiep-PB, porque o 
setor produz para os distri-
buidores que, em seguida, 
repassam a produção para 
o comércio. Mesmo com 
a greve, o setor industrial 
continuará produzindo para 
atender os pedidos já reali-
zados para o Natal e o Ano 
Novo. Ainda de acordo com 
a assessoria da Fiep-PB, a in-
dústria não sente o impacto 
da greve e continuará pro-
duzindo para garantir suas 
encomendas.

Abastecimento
Sobre o apelo feito pelo 

presidente da CDL, o presi-
dente do Sindicato dos Ban-
cários, Marcos Henrique, 
disse lamentar o fato de que 
a greve vem provocando que-
da nas vendas no comércio e 
afirmou que os culpados são 
os banqueiros que não estão 
respeitando os empresários 
e os trabalhadores. 

“Os bancários estão sem-
pre abertos ao diálogo, mas 
os banqueiros continuam 

intransigentes. O que nós ga-
rantimos é que os caixas ele-
trônicos continuarão sendo 
abastecidos e que o serviço 
de compensação continuará 
sendo realizado”, disse o lí-
der sindical, enfatizando que 
os consumidores têm outras 
alternativas para comprar e 
evitar aborrecimentos e ou-
tras dificuldades na hora do 
pagamento das contas.

Paralisação
A greve bancária par-

te de uma decisão tomada 
após várias tentativas de 
negociações com o Coman-
do Nacional dos Bancários 
e com a Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban). 
A paralisação é nacional 
e atinge cerca 120 agên-
cias e aproximadamente 
4 mil trabalhadores, que 
esperam conseguir além 
do aumento nos salários, 
mais segurança e melhores 
condições de trabalho nas 
agências.

A partir de hoje as passa-
gens interestaduais e interna-
cionais de transporte de pas-
sageiros terrestre estão sendo 
vendidas mais caras. O reajuste, 
dado pela Agência Nacional de 
Transporte Terrestre (ANTT) foi 
de 6,981%. A resolução, que foi 
dada em 26 de setembro, foi 
publicada no Diário Oficial da 
União ontem.

A advogada Ketyane Silva, 
que viaja para Natal pelo menos 
duas vezes por mês, não ficou 
satisfeita com a notícia do au-
mento das passagens. “O preço 
já é um absurdo. Tem horários 
que pagamos R$ 27,00 e em ou-

tros pagamos R$ 42,00 para per-
correr o mesmo percurso, nos 
mesmos ônibus. E agora com 
esse aumento, que não será re-
passado para as melhorias do 
transporte, já que os ônibus 
da empresa que fazem a linha 
João Pessoa/Natal têm proble-
mas tanto mecânicos quanto 
de limpeza. Esse aumento fará 
diferença no bolso”, comentou.

Ela disse ainda que faz 
tempo que não vê investimen-
tos na melhoria do serviço 
oferecido. “No final de 2012 a 
empresa pintou os ônibus, mas 
por dentro eles ficaram a mes-
ma coisa. Em uma das minhas 
viagens o ônibus se envolveu 
em um acidente mesmo antes 
de sair de Natal, quebrou em 

Goianinha e depois quebrou 
novamente quando já estava 
dentro da Paraíba. Pegamos 
um outro ônibus, que havia saí-
do duas horas e meia depois do 
nosso, e ainda tivemos que fa-
zer o restante do percurso em 
pé”, contou a advogada.

A ANTT justifica que o au-
mento foi dado perante a ne-
cessidade de manter o equilí-
brio econômico-financeiro das 
permissionárias e autorizatárias 
do transporte rodoviário inte-
restadual e internacional de 
passageiros. A ANTT explicou 
ainda que o aumento não será 
aplicado ao transporte rodoviá-
rio interestadual e internacional 
semiurbano de passageiros e 
seus serviços diferenciados.

Passagens interestaduais estão mais caras
TRANSPORTE TERRESTRE

José Alves
zavieira2@gmail.com

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

O aumento poderá ser de até 6,981% em relação ao que já era 
aplicado pelas empresas. Confira o valor que custará as passa-
gens mais procuradas no Terminal Rodoviário de João Pessoa.

Exemplos de elevação de tarifa

Cidade de destino      Preço anterior       Valor aplicado a partir de hoje

  Natal   R$42   R$44,94

  Recife   R$22   R$23,54

  Rio de Janeiro  R$371   R$396,90

  São Paulo  R$376   R$ 402,25

  Fortaleza   R$91,98  R$98,40

  Juazeiro do Norte R$98,03  R$104,88

  Teresina   R$190,86  R$204,19

Enterro simbólico do presidente da Fenabran
Durante nova mani-

festação promovida pelo 
Sindicato dos Bancários na 
Paraíba, a categoria fez 
ontem à tarde o enterro 
simbólico do presidente 
da Federação Brasileira de 
Bancos (Fenabran), Murilo 
Portugal.

O protesto teve o 
apoio dos funcionários 
dos Correios e Telégrafos, 

que também estão em 
greve; de movimentos 
sociais, como a Central 
Única dos Trabalhadores 
(Cut) e do Movimento 
Passe Livre. A mobiliza-
ção realizada ontem faz 
parte das ações da cate-
goria no sentido de cha-
mar a atenção dos ban-
cos para que apresentem 
propostas que atendam 

as reivindicações da cate-
goria. 

Segundo o Sindicato 
dos Banários, na tercei-
ra semana de greve os 
banqueiros continuam 
intransigentes e desres-
peitando os bancários, 
tentando enfraquecer o 
movimento.

Segundo o sindicato, 
a adesão à paralisação 

por tempo indeterminado 
permanece com índice de 
91,85% de participação 
dos funcionários. O mo-
vimento grevista é mais 
intenso em João Pessoa, 
com 96,67%, do que no 
interior do Estado, onde a 
adesão é de 82,22%.

Em cinco rodadas du-
plas de negociações, os 
bancos propuseram ape-

nas a reposição da infla-
ção e recusaram as demais 
reivindicações econômi-
cas e sociais. No primeiro 
dia foram fechadas 6.145 
agências e departamentos 
nos 26 estados e no Distri-
to Federal. Nesses 14 dias 
em que os banqueiros se 
recusaram a apresentar 
outras propostas o movi-
mento cresceu 79,2%.

Com os bancos fechados por conta da paralisação dos bancários, as lojas em João Pessoa têm registrado um movimento abaixo do esperado nesta época do ano

Foto: Evandro Pereira



Polícia Militar frustra assalto 
ao Banco do Brasil de Serraria
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A Polícia Militar da Pa-
raíba frustrou, na madruga-
da de ontem, uma explosão 
ao Banco do Brasil da cida-
de de Serraria, no Brejo do 
Estado. Por volta de 1h30, 
uma guarnição do destaca-
mento local realizava rondas 
quando flagrou os crimino-
sos preparando a dinami-
te para explodir os caixas.  
Eles visualizaram a polícia 
e empreenderam fuga em 
um Fiesta prata em direção 
à Zona Rural, abandonando 
seis bananas de dinamite, 
uma munição de fuzil 762 e 
duas munições de espingar-
da 12 (armas de grosso ca-
libre) no interior da agência.

Conforme o tenente An-
drey Jonas, que participou 
da ação, a guarnição foi vis-
ta pelo grupo quando estava 
em uma praça no centro da 
cidade, a cerca de 200 me-
tros da agência. “O grupo já 
tinha quebrado o vidro da 
agência com um pé de cabra 
e estava tentando instalar as 
dinamites, quando avistou 
a polícia e fugiu”, detalhou 
o oficial, afirmando que de 
imediato foram iniciadas as 
diligências a fim de localizar 
o grupo.

Pelas imagens captadas 
pelo circuito interno do ban-
co, pelos menos quatro pes-
soas integravam o bando, que 
realizava ação com capuzes e 
coletes. As imagens já estão 
de posse da delegacia local 
para auxiliar nas investiga-
ções.  Em menos de 24 horas, 
esta foi a segunda tentativa de 
assalto a banco frustrada pela 
PM. Na última terça-feira, cri-
minosos tentaram assaltar 
– sem sucesso – a agência da 
cidade de Assunção.

Prisão de assaltantes 
Uma dupla suspeita 

de vários assaltos nas cida-
des de Paulista, São Bento e 
Pombal, no Sertão do Estado, 
foi detida em flagrante pela 
Polícia Militar na tarde da 
terça-feira. Jose Wilimas Ca-
valcante, 24 anos, e um ado-
lescente de 17 anos foram 
localizados em Pombal após 
abastecer uma motocicleta 
Ronda Biz (de placa NPW – 
5282) e roubar um posto de 
gasolina da cidade.

O veículo que eles uti-
lizavam tinha sido roubado 
horas antes, no município de 
Paulista. Com a dupla, ainda 
foi apreendido um revólver 
calibre 32, com cinco muni-
ções, e R$ 140 em espécie. 
O material apreendido e a 
dupla foram levados para a 
delegacia local. 

Bandidos se preparavam 
para explodir agência quando 
foram vistos pelos policiais

O Governo do Es-
tado, por meio do Pro-
jeto Cooperar, investiu 
R$ 400 mil na constru-
ção de um galpão de 
material reciclável e es-
truturação dos serviços, 
em Bonito de Santa Fé, 
no Sertão paraibano. A 
obra está sendo fina-
lizada e vai beneficiar 
45 integrantes da Asso-
ciação de Catadores de 
Materiais Recicláveis da 
cidade, a Ascamar.

A construção do es-
paço vai reforçar o traba-
lho do grupo. A associa-
da Maria de Fátima dos 
Santos lembra que, antes 
da Ascamar, os catadores 
trabalhavam em condi-
ções precárias. Faltavam 
equipamentos de prote-
ção e o grupo ainda en-
frentava problemas com 
atravessadores. “Deci-
dimos formar o grupo 
para melhorar o serviço, 
produzir mais e ampliar 
os lucros. O investimen-
to do Governo, por meio 
do Cooperar, tem ajuda-
do muito nesse sentido”, 
destacou a catadora.

O dinheiro liberado 
pelo Governo ajudou a 
adquirir uma prensa, um 
caminhão, equipamen-
tos de higiene e seguran-
ça (como luvas e másca-
ras), além de possibilitar 
a construção do galpão. 
“Essa estrutura vai nos 

Obra vai atender a 45 catadores no Sertão
galpão de material reciclável

auxiliar ainda mais”, res-
saltou a presidente da As-
camar, Rita da Silva Miguel. 
Segundo ela, o galpão está 
em fase de acabamento e 
deve ser entregue, neste 
mês de outubro. “Vamos 
profissionalizar ainda mais 
o trabalho. Já vivemos 
outra realidade se com-
pararmos com o início da 
associação, mas queremos 
avançar mais”, disse.

A presença da Asca-
mar no dia-a-dia de Bonito 
de Santa Fé mudou a roti-
na da cidade. Nas escolas, 
a educação ambiental está 
presente. “Eu ajudo a mi-

nha mãe a separar plástico, 
papel, alumínio”, conta o 
estudante do Ensino Fun-
damental, Vinícius Dias. 
Nas ruas, é possível ver sa-
colas com materiais reciclá-
veis na frente das casas ou 
ainda nos pontos de cole-
ta espalhados pela cidade. 
“Essa é uma iniciativa que 
vem ganhando cada vez 
mais destaque no municí-
pio, com aprovação total 
da população”, reforça a 
secretária de Administra-
ção do município, Maria 
do Socorro Pires.

De acordo com o ges-
tor do Cooperar, Roberto 

Vital, o subprojeto de reci-
clagem de resíduos sólidos 
em Bonito de Santa Fé já 
é considerado modelo e 
referência para outros Es-
tados. Ele lembra que mais 
dois subprojetos estão em 
andamento, um na região 
de Pombal e outro na re-
gião de Itabaiana. O inves-
timento é parecido, cada 
um em torno de R$ 400 mil. 
“Nossa ideia é dar condi-
ções dignas a essas pessoas 
que, muitas vezes, não têm 
outra fonte de renda e pre-
cisam apenas de um pouco 
de mais atenção”, finali-
zou o gestor. 

A 6ª Gerência Regional 
de Saúde, com sede em Pa-
tos, mais uma vez participa 
da campanha de prevenção 
ao câncer de mama, junta-
mente com todos os 24 mu-
nicípios sob sua jurisdição, 
convidados a desenvolverem 
atividades de conscientiza-
ção da mulher, e da popula-
ção em geral, sobre esse mal 
que faz 12 mil vítimas fatais 
por ano no Brasil.

Um das características 
do Outubro Rosa, movimen-
to internacional surgido nos 
Estados em 1990, com a rea-
lização da Corrida pela Cura, 
em Nova York, e lançamento 
do símbolo, o laço cor-de-
-rosa, tem sido o de iluminar 
prédios, obeliscos de rosa 
por todo o mundo. Em Patos 
isso não é diferente e mais 
de 50 entidades parceiras 
da programação que acon-
tecerá durante este mês es-
tão fazendo adaptações de 
suas fachadas para essa cor, 
a exemplo da Prefeitura Mu-
nicipal, 6ª GRS, Praça Getú-
lio Vargas, onde já foram re-
alizadas diversas atividades 
culturais.

Uma intensa programa-
ção marcará o Outubro Rosa 
em Patos. Ontem, no Distrito 
de Santa Gertrudes, a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
juntamente com outros par-
ceiros, fará atendimento às 
mulheres, com atividades 
educativas, palestras, exa-
mes citológico e clínico de 
mama. Amanhã o grupo de 
mulheres voluntárias Ami-
gas Viva a Vida vai a São 
Mamede para a abertura da 

campanha e conversar com 
as mulheres.

Amanhã, acontece mais 
uma etapa do Patos Pra 
Frente, com o Dia Rosa nas 
escolas Sizenando Florido e 
Monsenhor Manoel Vieira, 
onde as mulheres da comu-
nidade serão atendidas por 
ginecologistas e mastolo-
gistas. Haverá uma carreata 
saindo da 6ª Gerência com 
destino a Maternidade Dr. 
Peregrino Filho, local em 
que será plantado um ipê 
Rosa, hasteada a bandeira 
da campanha e entrega de 
certificado ao município de 
Mãe D’Água, que se destacou 
por ter encaminhado prati-
camente todas as mulheres 
em idade recomendada para 
fazer o exame de mamogra-
fia na Peregrino Filho.

Atividades
Durante este mês todas 

as comunidade, empresas 
como o Guedes Shopping Cen-
ter, polo calçadista, Cagepa, 
unidades de saúde vão par-
ticipar de palestras e exames 
clínicos, panfletagem, ade-
sivagem, ações que vão mo-
vimentar as polícias, igrejas, 
sindicatos, diversas clínicas, 
hospitais, clubes de serviços, 
órgãos estaduais, municipais 
que vão disponibilizar seus 
espaços para as ações de pre-
venção ao câncer de mama. 
Nas unidades de saúde serão 
agendados exames de mamo-
grafia, realizados pela Mater-
nidade Peregrino Filho, que 
tem capacidade de atender 
uma demanda de 500 mulhe-
res/mês.

6a Regional de Saúde
adere ao Outubro Rosa

patos

Prefeitos de 15 cidades da 
região do Alto Piranhas assina-
ram na última terça-feira, em 
Cajazeiras, termos de coopera-
ção com o Governo do Estado, 
através da Secretaria de Estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana (Semdh), para execu-
ção de ações de enfrentamento 
à violência contra a mulher.

O evento de adesão acon-
teceu durante o 1º Seminário 
de Políticas Públicas voltadas 
para a Mulher, no auditório do 

campus do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecno-
logia (Ifet). O seminário é uma 
co-realização do Sintef-PB e 
Sinasefe.

Segundo a secretária de 
Estado da Mulher da Diversi-
dade Humana, Gilberta Soares, 
o termo demonstra o compro-
misso dos gestores municipais 
com o problema da violência 
contra a mulher no Sertão pa-
raibano. “Só podemos enfren-
tar o problema com a união 

dos entes federativos. A partir 
de agora, os gestores já fomen-
tam a criação do consórcio de 
atendimento de mulheres víti-
mas de violência na região com 
apoio do Governo do Estado”, 
disse. A iniciativa partiu dos 
municípios de Monte Horebe 
e Cajazeiras em parceria com a 
Semdh.

Prefeitos, gestores muni-
cipais, profissionais da saúde, 
assistência social e segurança 
pública participaram dos de-

bates com apresentação de da-
dos sobre casos de violência na 
região e ações governamentais 
em defesa da mulher.

Os municípios que se-
rão atendidos são Bernardino 
Batista, Bom Jesus, Bonito de 
Santa Fé, Cachoeira dos Ín-
dios, Cajazeiras, Carrapateira, 
J. Claudino, Monte Horebe, Na-
zarezinho, Poço Dantas, Poço 
José de Moura, Santa Helena, 
São José de Piranhas e São José 
do Rio do Peixe.

Quinze prefeitos assinam termos de apoio 
para combate à violência contra as mulheres

Galpão de material reciclado está em fase de acabamento e deve ser entregue ainda este mês

Recursos do Cooperar também ajudaram a Associação de Catadores de Bonito de Santa Fé a comprar um caminhão e uma prensa

FOtOS: Secom-PB
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Pela cidade

A mudança, segundo o diretor de Arrecadação da 
PMCG, Paulo Matias, oferecerá melhorias na qualidade 
do atendimento e serviços públicos ofertados aos 
contribuintes. A partir de agora, deixarão de ser emitidos 
documentos fiscais através do sistema GIAP.

l VotAção

Os vereadores aprovaram, durante sessão ordinária 
na manhã dessa quarta-feira, 2, vários projetos de lei 
de autoria dos próprios parlamentares. Segundo o 
presidente da Câmara, Nelson Gomes Filho, a intenção é 
limpar a pauta, votando todos os projetos.

l Pressão 

Vereadores cujos nomes figuram na lista de 
prováveis adesões ao PROS estão sendo pressionados 
por dirigentes das suas atuais legendas e até pelo ex-
prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rêgo 
(PMDB) para não ingressarem no novo partido.

Decisões  
Ontem, Nelson Gomes Filho (PRP) deu sinal de que 

deverá mesmo integrar a nova sigla. Já Olímpio Oliveira 
confirma que desistiu de deixar os quadros do PMDB, 
mas reafirmou que pretende ser candidato a deputado 
estadual nas eleições do ano que vem.

outubro Cor de rosa

O programa Mexe Campina vai promover, sábado, 
a caminhada Cor de Rosa, que terá concentração 
às 8h no Parque da Criança, de onde sairá para o 
Hospital Municipal Pedro I. O evento faz parte das 
ações de prevenção do câncer de mama, que estão 
sendo implementadas em Campina Grande, pela 
prefeitura.

Acesso ao seaf 

Agricultores familiares receberam o pagamento 
referente Seguro da Agricultura Familiar (Seaf) da 
safra 2012/2013. O pedido de cobertura pode ser 
feito se as perdas forem superiores a 30% e se não 
houver irregularidades na lavoura. O agricultor 
familiar precisa ir ao banco, levando as notas fiscais 
dos insumos adquiridos e formalizar as perdas.

Vale Mais Card

Já está valendo o acesso ao Terminal de 
Integração através do Cartão Vale Mais Card. Segundo 
o Sitrans, a iniciativa visa diminuir a circulação de 
dinheiro circulando nos ônibus e, assim, inibir os 
assaltos. As mudanças também afetam o terminal 
que antes era monitorado pela bilheteria e agora a 
operação é eletrônica. 

oportunidade  
O IBGE abriu inscrições para concursos e estão 

oferecendo 420 vagas em cargos de nível médio e 
superior. Os salários vão de R$ 2.813,10 a R$ 7.930,24. 
As inscrições devem ser feitas 24 de outubro pelo site 
www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 50. A prova objetiva 
tem 60 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, 
geografia, conhecimentos gerais e específicos e noções de 
informática.

Nota fiscal

A Prefeitura de Campina Grande, através da 
Secretaria de Finanças do Município, implantou, desde 
o início desta semana, um novo sistema de emissão de 
Notas Fiscais Eletrônicas. Trata-se do ISSIntel, sistema 
atual que, segundo a PMCG, substituirá o GIAP.

Novo sistema 

De acordo com informações da assessoria da Secretaria 
de Finanças do Município, “o sistema ISSIntel possibilitará, 
além do lançamento de documentos em meio eletrônico, a 
emissão da Escrituração Digital, Correção ou Substituição das 
Notas Fiscais Eletrônicas”.

 

Melhorias

Polícia apreende cigarros roubados
DrF

A carga foi encontrada em 
uma casa localizada no 
bairro de Bodocongó III

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF), em 
Campina Grande, apreende-
ram, nessa terça-feira (1º), 
mais de 300 maços de cigarro 
roubados da empresa Souza 
Cruz. O assalto aconteceu no 
bairro do Jardim Dinaméri-
ca. A carga foi encontrada em 
uma casa localizada no bairro 
Bodocongó III.

De acordo com o delega-
do Danilo Orengo, da DRF, o 
material é avaliado em mais 
de R$ 17 mil. “Como nós tí-
nhamos certeza de que a car-
ga estava dentro da casa, nós 
entramos no imóvel e nos de-
paramos com o material, que 
foi apreendido. Sabemos que 
um casal mora no local, e eles 
devem responder, no mínimo, 
por receptação dolosa”, disse 
o delegado.

Um apenado do regime 
semiaberto é suspeito de par-
ticipar do crime. A polícia tem 
informações de que outras 
três pessoas também estão 
envolvidas no assalto.

A DRF está em diligên-
cias para localizar os demais 
acusados. Qualquer informa-
ção que contribua com a po-
lícia pode ser repassada atra-
vés do número 197. O sigilo é 
absoluto.

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 3 de  outubro  de 2013

A Polícia Civil de Campi-
na Grande, através da Dele-
gacia de Roubos e Furtos, e a 
Penitenciária Padrão de Cam-
pina Grande cumpriram um 
mandado de prisão em des-
favor de Gilvan da Silva Fran-
ça, na noite dessa terça-feira 
(1º), na Casa de Albergue do 
Monte Santo.

De acordo com o dele-
gado Danilo Orengo, o alber-
gado é acusado de estupro 

de vulnerável. O mandado 
de prisão foi expedido pela 
Comarca de Barra de Santa 
Rosa. “As informações nos 
chegaram através da delega-
cia de Polícia Civil daquela 
cidade. De imediato, eu entrei 
em contato com o diretor da 
Penitenciária Padrão aqui 
em Campina, Anselmo Costa, 
que, junto com seus agentes, 
nos ajudou a localizar e pren-
der Gilvan”, explicou Danilo.

O acusado, por ser ape-
nado do regime semiaberto, 
estava recolhido na casa do 
Albergue, quando os policiais 
e agentes penitenciários che-
garam para dar cumprimento 
ao mandado de prisão.

Ele foi encaminhado à 
sede da 10ª Delegacia Sec-
cional de Polícia Civil, no 
bairro do Catolé, de onde 
deverá retornar a um dos 
presídios da cidade.

Homem é preso no Monte Santo
Ação CoNJUNtA

São 300 maços de cigarros roubados da empresa Souza Cruz, achados pela polícia numa casa  

Foto: Secom-PB

Cine Clube 
Bittencourt 
homenageia ator 
Giuliano Gemma

O Cineclube Machado Bit-
tencourt, projeto de extensão 
do Departamento de Comuni-
cação (Decom) da Universida-
de Estadual da Paraíba (UEPB), 
vai homenagear o ator italia-
no Giuliano Gemma, ícone do 
gênero faroeste falecido esta 
semana, com a exibição do fil-
me “O dólar furado”, amanhã, 
às 16h, na Sala 213 do Centro 
de Integração Acadêmica, no 
Câmpus de Bodocongó. 

O filme foi rodado em 
1965 e teve direção de Kelvin 
Jakson Paget. Em “O dólar fu-
rado”, Gary O’Hara (Giuliano 
Gemma)  é um soldado que re-
torna da guerra para lutar uma 
outra em casa.  Sem ele saber, 
seu irmão se transformou em 
um pistoleiro infame chamado 
“Black Jack”, que derrota pisto-
leiros locais. Gary O’Hara con-
corda em fazer uma embos-
cada para matar “Black Jack” 
e somente aí descobre quem 
realmente é o fora da lei. 

Um dos ícones do western, 
o ator italiano Giuliano Gemma 
morreu na última terça-feira, 
1º de outubro, após sofrer um 
acidente de carro em Cerveteri, 
na Itália. Conhecido por seu pa-
pel no filme “Uma pistola para 
Ringo” (1965), Gemma tinha 
75 anos e vinha atuando com 
frequência em séries, minis-
séries e filmes para a TV.

Nascido em setembro 
de 1938, o ator iniciou 
sua carreira aos 18 anos, 
como dublê. Trabalhou ao 
lado de grandes nomes do 
cinema entre as décadas 
de 50 e 60, como Charlton 
Heston no clássico “Ben-
-Hur” (1959), e Burt Lan-
caster em “O Leopardo” 
(1962). 



TC reprova duas contas de 2011 
prefeito e ex-prefeito
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Apagão no plenário adia
votações e leva posse 
para a presidência da AL
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O Tribunal de Contas da 
Paraíba decidiu, ontem, pela 
reprovação das contas de 
2011 apresentadas pelo atual 
prefeito de São José do Brejo 
do Cruz e, ainda, pelo ex-pre-
feito de Fagundes.

No primeiro caso, Aldi-
neide Saraiva de Oliveira tem 
prazo de 60 dias para devolver 
aos cofres públicos importân-
cia superior a R$ 89 mil por 
despesas ordenadas irregular-
mente. No segundo, a imposi-
ção de débito a Gilberto Muniz 
Dantas superou a casa de R$ 
339 mil e decorreu de saldo 
não comprovado nas contas 
do Fundeb. Ambos os gestores 
deixaram de apresentar defe-
sa, mas ainda podem fazê-lo 
em grau de recurso.

Tiveram as contas de 
2011 aprovadas o ex-prefeito 
de Igaracy (Jucelino Lima de 
Farias) e os dirigentes das Câ-
maras Municipais de Pedras 
de Fogo e São José de Princesa 
(com ressalvas), Logradou-
ro (por maioria) e Matinhas 
(2012, neste último caso). O 
TCE aprovou, ainda, as contas 
de 2011 do Tribunal de Justiça. 
As prestações de contas oriun-

das das Prefeituras de Paulista, 
Monteiro e Cabaceiras tiveram 
os julgamentos adiados.

Em sua totalidade, os 
processos inscritos na pauta 
do TCE representavam mo-
vimentação de recursos da 
ordem de R$ 560.591.519,02. 
Conduzida pelo presidente 
Fábio Nogueira, a sessão ple-
nária teve as participações dos 
conselheiros Umberto Por-
to, Nominando Diniz, Arthur 
Cunha Lima, Fernando Catão e 
André Carlo Torres Pontes e as 
dos auditores Antonio Gomes 
Vieira Filho, Antonio Cláudio 
Silva Santos, Marcos Costa, Os-
car Mamede e Renato Sérgio 
Santiago Melo. O Ministério 
Público esteve representado 
pela procuradora-geral Isabel-
la Barbosa Marinho Falcão.

Prestação de contas do
Tribunal de Justiça recebe
aprovação de conselheiros

Gente. É o que inspira a gente.

petrobras.com.br/meinspira

O Partido Socialista Bra-
sileiro (PSB) realiza hoje no 
auditório do Hotel Caiçara, 
em João Pessoa, uma soleni-
dade de recepção e anúncio 
dos novos filiados da legenda 
na Paraíba.

De acordo com o presi-
dente do PSB paraibano, Ed-
valdo Rosas, a solenidade de 
filiação terá início às 10h da 

manhã, e contará com a pre-
sença do presidente de hon-
ra do PSB, governador Ricar-
do Coutinho, que irá saudar 
os novos filiados.

Para Rosas, os novos 
nomes que passarão a inte-
grar a legenda socialista são 
originários de várias regiões 
do Estado, representam di-
versas categorias profissio-

nais e segmentos, e muitos 
já com experiências políticas 
em outros partidos, apro-
vam o trabalho que a gestão 
socialista vem realizando 
tendo à frente o governador 
Ricardo Coutinho e veem no 
projeto do PSB um marco 
para o crescimento econô-
mico com distribuição de 
renda, em um governo sério 

e trabalhador.
O presidente do PSB pa-

raibano informou ainda que 
alguns dos novos filiados 
que passarão a integrar os 
quadros do PSB paraibano 
terão seus nomes disponibi-
lizados para as eleições de 
2014, e farão parte do time 
que comporá o projeto dessa 
nova Paraíba.

Com a presença do governador, PSB
recebe filiações hoje no Hotel Caiçara

Jeová se muda para o PSB que é presidido por Edvaldo Rosas, e hoje pode ser dia de definição também para o líder Hervázio Bezerra

FOTOS: Divulgação

Outros três pre-
feitos e quatro 
presidentes de 
Câmaras também 
tiveram contas 
apreciadas pelo 
Tribunal

O ex-deputado Jeová 
Campos é um dos principais 
nomes na lista dos filiados 
hoje ao PSB, caminho que 
também deve ser seguido 
pelo ex-reitor da Universida-
de Federal de Campina Gran-
de, Thopson Mariz. No final 
da tarde de ontem, também 
era cogitada a possibilidade 
de o aliado e líder do Gover-
no, deputado Hervázio Be-
zerra, também ingressar na 
legenda. 

Nos demais partidos 
políticos do Estado, o clima 
também promete ser de mui-
ta movimentação porque o 
prazo de filiação para quem 
quer disputar eleição em 
2014 já termina depois de 
amanhã, sábado, dia 5 de ou-
tubro. Uns perdem e outros 
ganham filiados e a contabi-
lidade desses últimos dias é 
mais de qualidade do que de 
quantidade. 

O deputado estadual 

Janduhy Carneiro (PEN) já 
saiu e o PEN deve perder 
ainda os deputados Branco 
Mendes, João Gonçalves, Iraê 
Lucena e Wilson Braga que 
anunciaram que vão trocar 
de legenda esta semana.

.Hervázio Bezerra re-
cebeu 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. O PSD 
também realiza evento hoje 
para anunciar filiações, a 
partir das 10h, na Associação 
Paraibana dos Plantadores 
de Cana de açúcar (Asplan), 
em João Pessoa. 

O partido é presidido na 
Paraíba pelo vice-governa-
dor Rômulo Gouveia. Ama-
nhã,  o dia será de novas filia-
ções ao PTB, que na Paraíba 
é presidido por Wilson San-
tiago. 

Prazo é só até sabádo

Na corrida para trocar 
de partido muitos parlamen-
tares estão fazendo a opção 
de ir para uma legenda re-
cém-criada e evitar a perda 
de seu mandato. Isso pode 
ocorrer porque o partido que 
elegeu o parlamentar tem o 
direito de reivindicar o man-
dato na Justiça e foi por isso 
que o deputado federal Ben-
jamin Maranhão, sobrinho 
do ex-governador José Ma-
ranhão, saiu do PMDB para o 
desconhecido e recém-cria-
do Partido da Solidariedade. 

O vereador de João Pes-
soa, Marmuthe Cavalcanti 
(PT do B), que já anunciou 
que vai deixar a legenda dis-

se que está procurando uma 
segurança jurídica para evi-
tar que fique sem o mandato.

“Estou querendo ir para 
o PT, mas ainda não pos-
so anunciar minha decisão 
porque dependo de uma se-
gurança jurídica para não 
perder meu mandato con-
quistado na Câmara. Caso 
não seja possível migrar para 
o PT, minha segunda opção é 
migrar para o novo Partido 
Solidariedade com o compa-
nheiro João Almeida. Tudo 
vai depende da questão jurí-
dica”. 

Felipe Leitão e João Al-
meida também estão se defi-
nindo pelo PS.

Sem perder mandatos 



Apagão no plenário adia votação
na Assembleia para terça-feira
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Couto não fica bem no filme 
da ameaça de morte

Demissão no Diário

O Diário Oficial do governo do Estado da Paraíba trouxe em 
sua edição de hoje a exoneração da advogada Valdênia Paulino, 
que ocupava o cargo de ouvidora da Polícia Militar do Estado. O 
deputado Luiz Couto havia denunciado um plano para executá-lo 
juntamente com a advogada.

A Secretaria de Comunicação do governo da Paraíba desmentiu 
a informação do deputado. Depois do desmentido, o deputado não se 
pronunciou sobre o caso, o que deverá ocorrer hoje.

Segundo o parlamentar, o serviço de inteligência da 
Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba teria 
detectado que dois pistoleiros alagoanos estariam em João Pessoa 
para executar os dois militantes que combatem o crime organizado, 
informação negada pelo governo do Estado em nota.

“A Secretaria de Estado da Segurança não detectou ou 
recebeu nenhuma denúncia de ameaça às vidas do deputado nem 
da ex-ouvidora Valdênia Paulino, portanto, não partiu da Secretaria 
de Estado da Segurança e Defesa Social qualquer informação 
ao parlamentar ou à Polícia Federal sobre supostas ameaças 
destinadas aos mesmos”.

Em torno da greve

O Ministério Público do Trabalho na Paraíba protocolou nessa terça-
feira, 1º de outubro, na 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, petição 
postulando a aplicação de multa de R$ 60 mil por descumprimento do 
acordo judicial celebrado, em 31 de janeiro de 2012, entre o MPT e o 
Sindicato dos Bancários.

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

O procurador do Trabalho Eduardo Varandas Araruna oficiou à 
Federação dos Bancos (Febraban), Sindicato dos Bancos e o Procon 
Estadual a fim de que informassem o descumprimento do acordo judicial. 
Os três órgãos apontaram descumprimento parcial. O MPT pediu, então, o 
desarquivamento do processo com a aplicação da multa.

O deputado Luiz Couto (PT) não ficou bem na fita 
com essa estória de que dois pistoleiros de Alagoas 
estavam na Paraíba para matar o parlamentar. Foi 
o próprio Couto que fez a denúncia sobre a suposta 
ameaça. Logo a Secretaria de Comunicação do governo 
da Paraíba divulgou nota negando que a Secretaria de 
Segurança tivesse tal informação. 

Em outras palavras: o governo chamou o Padre 
Couto de mentiroso. Agora cabe ao deputado provar 
que a Secretaria de Segurança da Paraíba tinha dados 
sobre a suposta ameaça ao deputado. Ou isso ou o 
Padre Couto não fica bem nesse filme. Veja a nota da 
Secom:

Com relação ao pronunciamento do deputado 
federal Luiz Couto, na sessão de ontem na Câmara 
Federal, a Secretaria de Estado da Comunicação 
Institucional vem a público esclarecer que:

A Secretaria de Estado da Segurança não 
detectou ou recebeu nenhuma denúncia de ameaça 
às vidas do deputado nem da ex-ouvidora Valdênia 
Paulino, portanto, não partiu da Secretaria de Estado 
da Segurança e Defesa Social qualquer informação 
ao parlamentar ou à Polícia Federal sobre supostas 
ameaças destinadas aos mesmos.

A presença de policiais militares na escolta do 
deputado federal Luiz Couto na data de sua última 
vinda ao Estado deveu-se a apoio de rotina à Polícia 
Federal e não à denúncia que fundamentasse a 
necessidade de reforço na proteção do deputado.

A Secretaria de Estado da Administração 
Penitenciária abriu sindicância para investigar o 
suposto uso do veículo do Grupo Penitenciário de 
Operações Especiais, bem como solicitou ao Ministério 
Público apuração dos fatos narrados na denúncia do 
deputado Luiz Couto.

As denúncias feitas pelo parlamentar carecem de 
fundamentação para auxiliar as investigações que serão 
realizadas pelas Secretarias de Estado da Segurança e 
Defesa Social e Administração Penitenciária.

O Governo do Estado ressalta ainda que, no limite 
de suas competências, qualquer ameaça à integridade 
do deputado será apurada de maneira enérgica pelas 
forças de segurança da Paraíba.

Plenário escuro, surpresa, 
corre-corre, cheiro de fios quei-
mados, medo de incêndio. Foi 
nesse clima e completamente às 
escuras que, em pleno momento 
de discursos e debates e também 
de preparativos para o outubro 
rosa, que terminou, ontem, a 
sessão da Assembleia Legislativa 
do Estado. 

Os curtos pronunciamen-
tos do pequeno expediente e 
que antecedem as votações ter-
minaram atropelados por um 
inesperado apagão de plenário. 
Entre os prejuízos mais imedia-
tos, toda uma pauta de votação 
precisou ser adiada para a próxi-
ma terça-feira, já que nos dias de 
hoje, as quintas, normalmente 
os parlamentares não realizam 
votação. 

Nem os deputados, nem a 
Mesa pôde atender a pressa da 
imprensa que cobrava explica-
ções imediatas. Mas ainda a tem-
po, a equipe técnica apareceu 
para esclarecer que a interrup-
ção ocorreu devido a um curto-
circuito que levou à queima de 
um reator. Por isso também o 
forte odor que, inclusive, chegou 

a espalhar fumaça pelo plenário.
O presidente da Assem-

bleia, deputado Ricardo Mar-
celo (PEN) cuidou de dizer que 
a direção da Casa já trabalhava 
para a recuperação da rede e 
justificou que devido à comple-
xidade das obras, os serviços de 
melhoria nas instalações só po-
dem avançar mais nos períodos 
de recesso.

Para melhorar o funciona-
mento sobretudo do plenário 
e evitar esse tipo de problema 
que normalmente são provo-
cados por arranjos provisórios 
e gambiarras, no recesso do fi-
nal deste ano o presidente da 
Casa disse que deverá haver 
novas ações para a reforma de 
fiação e elementos do sistema 
elétrico. Os técnicos da Divisão 
de Engenharia da Assembleia 
entraram em ação logo após a 
evacuação do plenário, por volta 
das 10h30. O reator e parte da 
instalação de lâmpadas foram 
trocados e, antes do meio-dia, o 
serviço havia sido concluído e a 
iluminação do ambiente restabe-
lecida.

As atividades de plenário 
já devem ser retomadas hoje, 
quando ocorre a sessão ordiná-
ria a partir das 9h30. No perío-
do da tarde, a Mesa Diretora da 
ALPB realiza a abertura oficial da 
campanha Outubro Rosa, com a 
realização de sessão especial. 

Curto-circuito atropela pauta, 
posse e discursos em plena 
abertura do Outubro Rosa

Técnicos entram em cena e iluminação é recuperada ao meio-dia

Osvaldo Venâncio toma posse na sala da presidência da Assembleia

A Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba em-
possou, ontem, o ex-prefeito de 
Cuité, Osvaldo Venâncio (Bado), 
como novo deputado estadual. 
Recém filiado ao PEN, ele che-
ga para compor a bancada de 
oposição. A solenidade ocorreu 
na sala da presidência da Casa 
e reuniu parlamentares, políti-
cos, familiares do empossado e 
assessores.

Como primeiro suplente, 
eleito pela coligação PSL/PR 
em 2010, Bado assume a vaga 
deixada por Aníbal Marcolino 
(PEN), que pediu licença de 123 
dias para tratamento de saúde 
e para tratar de interesse parti-
cular.  

Pela primeira vez no car-
go de deputado estadual, Bado 
chega à Assembleia com uma 
vasta experiência municipalista, 
após atuar como vereador, pre-
sidente da Câmara Municipal, 
vice-prefeito e prefeito de Cuité, 
entre outras funções exercidas 
na região do Curimataú parai-
bano.

“Quero aproveitar esses 
quatro meses que terei na As-
sembleia para colocar em prá-
tica a experiência que tive na 
política municipalista na Paraí-
ba. Tenho muito a acrescentar 
aos debates nesta casa, porque 
sei que é lá no município onde 

as coisas acontecem, onde as 
pessoas carecem de uma me-
lhor infraestrutura, de saúde, 
de educação, da ajuda ao produ-
tor rural, da isenção fiscal para 
os comerciantes, entre outras 
ações”, pontuou.

O presidente da Assem-
bleia, deputado Ricardo Marce-
lo (PEN), deu as boas-vindas ao 
novo deputado estadual e des-
tacou a sua experiência políti-
ca. “Bado tem um histórico de 
militância política de décadas 
e para nós é gratificante rece-
bê-lo, pois, a Casa está adqui-
rindo qualidade”, disse. “Tenho 
a absoluta certeza de que ele 
fará a diferença e que dará uma 
grande contribuição ao Poder 
Legislativo, neste momento, 
com a saída do deputado Aní-
bal Marcolino, que também 
tem honrado o seu mandato na 
Casa de Epitácio Pessoa”, frisou.

A solenidade de posse foi 
acompanhada pelo 1º vice-pre-
sidente da ALPB, Edmilson 
Soares (PEN); pelo 1º e 2º se-
cretários José Aldemir (PEN) 
e Arnaldo Monteiro (PSC); pe-
los deputados João Gonçalves 
(PEN) e Branco Mendes (PEN) e 
Jutay Menezes (PRB); pela espo-
sa do empossado e atual prefei-
ta de Cuité, Euda Fabiana Farias 
Venâncio; entre outros familia-
res, amigos e correligionários.

Doda  no lugar  de  Aníbal 
Por unanimidade, os 

membros da Terceira Câ-
mara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba aplica-
ram multa civil ao ex-pre-
feito de São José de Lagoa 
Tapada, Cláudio Antônio 
Marques de Sousa. A pena 
pecuniária será revertida 
em favor da Edilidade, no 
valor de 20 vezes a remu-
neração percebida, pelo 
ex-gestor, durante o exer-
cício financeiro de 2002.

Com a decisão, o ór-
gão fracionário deu provi-
mento parcial a Apelação 
Cível (037.2007.005443-
4/001|) interposta pelo 
Ministério Público es-
tadual (MPPB) na Ação 
Civil Pública por Ato de 
Improbidade. O processo 
foi apreciado nessa terça-
feira (1º), tendo a relatoria 
do feito o desembargador 
Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.

No relatório, o MPPB 
alegou que as condutas 
protagonizadas pelo ex
-prefeito quando do exer-
cício da chefia do Poder 
Executivo de São José de 
Lagoa Tapada afrontaram 
princípios constitucionais. 

Aduziu, ainda, que tais 
regularidades não podem 
ser vistas como mera de-
sorganização ou equí-
voco, pois se referem a 
práticas abusivas que atin-
giram frontalmente o pa-
trimônio público, violando 
por completo os princípios 
norteadores da adminis-
tração. 

No voto, o desem-
bargador Saulo Benevides 
ressaltou que é necessário, 
portanto, para a conde-
nação por improbidade 
administrativa, a devida 
comprovação dos fatos e 
do agir incondicional do 
réu, a fim de se evitar a 
utilização de tal espécie 
de ação como instrumen-
to de perseguição política 
ou vingança.

‘Constitui improbi-
dade administrativa o 
ato que atenta contra os 
princípios da administra-
ção pública qualquer ação 
ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalida-
de e lealdade às institui-
ções, conforme artigo 11, 
caput, do CPC”, assegurou 
o relator.

Câmara Cível multa
mais um ex-prefeito 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A deputada estadual Eva 
Gouveia (PSD) aproveitou o iní-
cio de outubro para ressaltar a 
importância da visita periódi-
ca ao médico e do auto-exame 
para que mulheres diagnosti-
quem precocemente o câncer de 
mama. A parlamentar também 
participou da abertura da cam-
panha  “Outubro Rosa – Cidade 
Amiga do Peito”, em Campina 
Grande.

“O Outubro Rosa é o mês 
de conscientização e combate do 
câncer de mama. O movimento 
dura o mês inteiro e busca aler-
tar sobre os riscos e a necessida-
de de diagnóstico precoce deste 
tipo de câncer, que é o segundo 
mais recorrente no mundo, per-
dendo apenas para o de pele”, 
disse a deputada, lembrando que 
o Governo do Estado também 
aderiu à campanha colocando 

no Palácio da Redenção o sím-
bolo da Campanha, um laço rosa, 
além das ações preventivas rea-
lizadas pela Secretária de Saúde.  

No Hospital Municipal Pe-
dro I,  Eva participou da abertura 
oficial da campanha “Outubro 
Rosa – Cidade Amiga do Peito”, 
que consiste na conscientização 
e sensibilização sobre a impor-
tância da prevenção e diagnósti-
co do câncer de mama feita pelo 

prefeito Romero Rodrigues.
“Com a dedicação de to-

dos os servidores da saúde, que 
atuam com compromisso e res-
ponsabilidade, estamos fazen-
do o possível para melhorar o 
atendimento à população”, disse 
o prefeito, argumentando que os 
serviços oferecidos pelo Hospital 
Pedro I se assemelham aos pres-
tados pelos hospitais da rede pri-
vada da cidade. 

Eva Gouveia alerta sobre saúde 
OUTUBRO ROSA

FOTOS: Divulgação

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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Por 16 votos a seis, a 
PEC 55/12 foi derrotada
ontem pelos senadores

CCJ do Senado rejeita proposta 
que acaba com o voto obrigatório

Brasília – Depois de de-
bate que dividiu os senado-
res, a proposta de emenda 
à Constituição (PEC 55/12) 
que torna o voto facultativo 
foi derrotada ontem por 16 
a 6 na Comissão de Consti-
tuição e Justiça no Senado.

O texto modificava a 
Constituição para liberar os 
maiores de 16 anos da obri-
gatoriedade do voto. A pro-
posta, no entanto, mantinha 
como obrigatório o alista-
mento eleitoral para todos 
os brasileiros maiores de 
18 anos. A legislação impõe 
o voto obrigatório, mas per-
mite aos eleitores justificar 
os votos se não estiverem 
em seus domicílios eleito-
rais. A justificativa pode ser 
feita até 60 dias depois das 
eleições. 

Os que não justificam, 
pagam multa de R$ 3,51 e 

Karine Melo
Da Agência Brasil

sofrem algumas sanções: 
ficam impedidos de inscre-
ver-se em concurso públi-
co, tomar posse em cargos 
públicos, receber salário 
(se for servidor públi-
co ativo ou aposentado), 
participar de licitações, 
obter empréstimos junto 
a instituições financeiras 
oficiais, obter passaporte 
ou carteira de identidade, 
renovar matrícula em ins-
tituição de ensino e pra-
ticar qualquer ato para o 
qual se exija quitação do 
serviço militar ou imposto 
de renda. 

O relator, senador Pedro 
Taques (PDT-MT), lembrou 
que o voto facultativo é mais 
um direito subjetivo do cida-
dão do que um dever cívico 
e, para ser pleno, esse direi-
to inclui a liberdade de que 
ele possa se abster de votar, 
sem sofrer qualquer sanção 
do Estado.

“A ideia de que o bra-
sileiro não está preparado 
para votar é diminuir a im-
portância do cidadão”, disse 
Taques.

Apesar da derrota, o 
relator não deu a discussão 
por encerrada. Com base 
em uma previsão constitu-
cional, caso ele reúna um 
décimo, ou seja, nove assi-
naturas de senadores, a dis-
cussão será levada ao ple-
nário. As assinaturas estão 
sendo recolhidas.

Para a senadora Ana 
Rita (PT-ES), contrária ao 
voto facultativo, esta é uma 
questão cultural. “A demo-
cracia brasileira está em 
processo de construção. Os 
cidadãos brasileiros não 
tem a plena consciência do 
que significa o voto na hora 
de escolher os seus repre-
sentantes. Eu penso que o 
voto facultativo precisa ser 
pensado, mas mais à frente. 
É uma questão cultural, até 
porque nós temos uma de-
mocracia muito jovem”, jus-
tificou.

O senador Aloysio Nu-
nes (PSDB-SP) argumentou 
que o fim do voto obrigató-
rio contribuiria para a eliti-
zação da política brasileira.

“Eu entendo que muitos 

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado adiou 
para terça-feira (8) a votação da 
proposta que institui o chamado 
Orçamento Impositivo,  que tor-
na obrigatória a execução finan-
ceira das emendas parlamenta-
res ao Orçamento da União. 

Os membros da comissão 
querem analisar melhor o tex-
to, especialmente depois que o 
governo incluiu na proposta a 
obrigatoriedade de que 50% 
das emendas sejam destinadas 
à saúde, além da vinculação 
de 15% da receita corrente 

líquida da União para a saúde. 
Relator da PEC, Eduardo 

Braga (PMDB-AM), apresentou 
oficialmente ontem o texto à co-
missão com a previsão de que o 
investimento de 15% seja pro-
gressivo no setor até 2018. 

Pela proposta de Braga, ar-

ticulada pelo Planalto, os 15% de 
vinculação à saúde ocorrerão em 
2018. Até lá, os percentuais serão 
progressivos por cinco anos, até 
a obtenção da vinculação máxi-
ma: 13,2% em 2014; 13,7% em 
2015; 14,1% em 2016; 14,5% 
em 2017 e 15% em 2018. 

Adiada votação do Orçamento Impositivo
EXECUÇÃO DE EMENDAS

FOTO: Divulgação

O relator da PEC, senador Pedro Taques, disse que, apesar da derrota, a discussão não está encerrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTO/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2013
A Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB, através da sua equipe de Pregão, torna público o 

resultado do Pregão Presencial nº 009/2013, realizada no dia 27/09/2013, cujo objeto é a Selecionar 
Empresa(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios para o CRAS, Secretaria de Assistência 
Social, Secretaria de Saúde e demais Secretarias do município de Brejo dos Santos/PB, sendo 
vencedoras as seguintes empresas: Deusiene Pereira da Silva-ME, CNPJ Nº 09.427.354/0001-91, 
nos itens 3, 7, 9, 14, 18, 20, 23, 28 32, 34, 38, 41 52, 57, 59, 60 e 61, no valor de R$ 14.309,00; 
Antonio M. J de Melo-ME, CNPJ nº 05.097.276/0001-53, nos itens 1, 5, 12, 15, 22, 27, 31, 35, 39, 43, 
44, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 62, 66 e 70, no valor de R$ 8.927,35; Fábio Salviano da Silva-ME, CNPJ 
nº 09.322.781/0001-05, nos itens 2, 8, 10, 13, 17, 21, 24, 37, 42, 45, 46, 48, 51, 54, 63, 64, 65, 67, 
68 e 69, no valor de R$ 9.690,77 e Genildo Muniz de Lima-ME, CNPJ nº 10.548.715/0001-37, nos 
itens 4, 6, 11, 16, 19, 25, 26, 29, 30, 33, 36, 40, e 47, no valor de R$ 10.796,50.

Brejo dos Santos/PB, 27 de setembro de 2013.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2013
O Pregoeiro oficial do município de Brejo dos Santos/PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da 

Lei Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do Pregão Presencial nº 009/2013 as 
empresas: Deusiene Pereira da Silva-ME, CNPJ Nº 09.427.354/0001-91, nos itens 3, 7, 9, 14, 18, 
20, 23, 28 32, 34, 38, 41 52, 57, 59, 60 e 61, no valor de R$ 14.309,00; Antonio M. J de Melo-ME, 
CNPJ nº 05.097.276/0001-53, nos itens 1, 5, 12, 15, 22, 27, 31, 35, 39, 43, 44, 49, 50, 53, 55, 56, 
58, 62, 66 e 70, no valor de R$ 8.927,35; Fábio Salviano da Silva-ME, CNPJ nº 09.322.781/0001-
05, nos itens 2, 8, 10, 13, 17, 21, 24, 37, 42, 45, 46, 48, 51, 54, 63, 64, 65, 67, 68 e 69, no valor de 
R$ 9.690,77 e Genildo Muniz de Lima-ME, CNPJ nº 10.548.715/0001-37, nos itens 4, 6, 11, 16, 19, 
25, 26, 29, 30, 33, 36, 40, e 47, no valor de R$ 10.796,50.

Brejo dos Santos/PB, 27 de setembro de 2013.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2013.
O Prefeito do Município de Brejo dos Santos/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam 

seus efeitos legais, o Pregão Presencial 001/2013, cujo objeto é Selecionar Empresa(s) para o 
fornecimento de gêneros alimentícios para o CRAS, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de 
Saúde e demais Secretarias do município de Brejo dos Santos/PB, sendo vencedoras as empresas: 
Deusiene Pereira da Silva-ME, CNPJ Nº 09.427.354/0001-91, nos itens 3, 7, 9, 14, 18, 20, 23, 28 
32, 34, 38, 41 52, 57, 59, 60 e 61, no valor de R$ 14.309,00; Antonio M. J de Melo-ME, CNPJ nº 
05.097.276/0001-53, nos itens 1, 5, 12, 15, 22, 27, 31, 35, 39, 43, 44, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 62, 66 
e 70, no valor de R$ 8.927,35; Fábio Salviano da Silva-ME, CNPJ nº 09.322.781/0001-05, nos itens 
2, 8, 10, 13, 17, 21, 24, 37, 42, 45, 46, 48, 51, 54, 63, 64, 65, 67, 68 e 69, no valor de R$ 9.690,77 
e Genildo Muniz de Lima-ME, CNPJ nº 10.548.715/0001-37, nos itens 4, 6, 11, 16, 19, 25, 26, 29, 
30, 33, 36, 40, e 47, no valor de R$ 10.796,50.

Brejo dos Santos/PB, 30 de setembro de 2013.
LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2013

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Selecionar Empresa(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios para o CRAS, 

Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e demais Secretarias do município de Brejo 
dos Santos/PB.

PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB.
Contratados: Deusiene Pereira da Silva-ME, CNPJ Nº 09.427.354/0001-91, nos itens 3, 7, 9, 14, 

18, 20, 23, 28 32, 34, 38, 41 52, 57, 59, 60 e 61, no valor de R$ 14.309,00; Antonio M. J de Melo-ME, 
CNPJ nº 05.097.276/0001-53, nos itens 1, 5, 12, 15, 22, 27, 31, 35, 39, 43, 44, 49, 50, 53, 55, 56, 
58, 62, 66 e 70, no valor de R$ 8.927,35; Fábio Salviano da Silva-ME, CNPJ nº 09.322.781/0001-
05, nos itens 2, 8, 10, 13, 17, 21, 24, 37, 42, 45, 46, 48, 51, 54, 63, 64, 65, 67, 68 e 69, no valor de 
R$ 9.690,77 e Genildo Muniz de Lima-ME, CNPJ nº 10.548.715/0001-37, nos itens 4, 6, 11, 16, 19, 
25, 26, 29, 30, 33, 36, 40, e 47, no valor de R$ 10.796,50.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.30.00, com recursos do Tesouro Municipal e de convênios.
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados das assinaturas dos contratos.

Brejo dos Santos/PB, 01 de outubro de 2013.
LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09h00min do dia 15 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Coleta, Transporte, 
Tratamento por Destruição Térmica e destino final das cinzas dos resíduos sólidos provenientes 
dos serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367 1129. Email: 
cplbananeiras@bol.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 11h00min do dia 15 de Outubro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
serviços de Confecção de impressos gráficos de modelos contendo logomarca e programa 
da Prefeitura Municipal, para o Hospital Municipal Drº. Clóvis Bezerra, Unidades Básicas de 
Saúde da Família - PSFs, Policlínica, CEO e CAPS I deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367 1129. 
Email: cplbananeiras@bol.com.br.

Bananeiras - PB, 01 de Outubro de 2013.
IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2013, que objetiva: Contratação de 
uma empresa especializada em Assessoria na Área de Educação; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FOCO CONSULTORIA LTDA - R$ 3.750,00.

Pirpirituba - PB, 27 de Setembro de 2013.
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em Assessoria na Área de Educação. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, 
TRIBUTOS, MDE e FUNDEB 40%: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00088/2013 - 30.09.13 - FOCO CONSULTORIA 
LTDA - R$ 3.750,00.

candidatos ridículos, extra-
vagantes que se elegem em 
função de um voto de pro-
testo, são eleitos porque o 

cidadão é obrigado a votar. 
No momento em que o voto 
seja uma opção da popula-
ção, nós vamos qualificar o 

voto e melhorar a qualidade 
da representação política”, 
avaliou o senador Rodrigo 
Rollemberg (PSB-DF).

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A – EMEPA-PB
CNPJ nº 09.295.684/0001-70 – Inscrição Estadual nº 16.078.084-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO     -    ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da 

Paraíba S/A – EMEPA-PB, a se reunirem, em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no 
dia 25 de outubro de 2013, às 10 horas, em sua Sede, localizada na Rodovia Estadual Ministro 
Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé III, João Pessoa-PB, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

I – Apreciação da solicitação da Prefeitura Municipal de Alagoinha, Estado da Paraíba, quanto 
à cessão de uso, pelo prazo de 20 (vinte) anos, de uma área de 3,1972 hectares da Estação Ex-
perimental de Alagoinha, pertencente a EMEPA-PB destinada à construção de casas populares e/
ou equipamentos comunitários.

II – Avaliação da solicitação formulada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Estado 
da Paraíba – DER-PB, quanto à cessão de uma área de aproximadamente 2,5 hectares da Estação 
Experimental João Pessoa, em Umbuzeiro-PB, pertencente a Embrapa, destinada à implantação da  
pavimentação da Rodovia PB-082 no  trecho Umbuzeiro/Natuba/Divisa PB-PE ;

III – Outros assuntos de interesse da Sociedade.
João Pessoa-PB, 02 de outubro de 2013.

Manoel Antonio de Almeida
Diretor Presidente

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS
CNPJ - 00.371.600/0001-66

Av. Pres. Epitácio Pessoa, n.º 4756 – Cabo Branco – João Pessoa/PB.
AVISO DE DESIGNAÇÃO E CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2013
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS (PBGÁS), empresa responsável pela comercialização 

e distribuição do gás natural no Estado da Paraíba, por intermédio do Diretor Presidente e 
conforme aprovação em reunião da Diretoria Executiva nº 348/13, realizada em 07/06/2013, 
designa os membros Everaldo de Oliveira Vasconcelos, Kalline Pereira de Brito (pela Socieda-
de) e Daniel Simões Gomide (pela PBGÁS) para compor a Comissão de Análise das propostas 
inscritas no Edital de Concurso nº 001/2013 (Projeto Gás em Cena – Gasdutinho vai à Escola). 
Oportunamente, convoca os mesmos para 1ª reunião a ser realizada na sede da Companhia, no 
dia 03/09/2013, a partir das 14h. 

João Pessoa, 02 de setembro de 2013.
FRANKLIN DE ARAÚJO NETO

Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES- CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Alteração N.º 2420/2013 em João Pessoa, 21 de agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Reforma do Serviço Hemoterapia, Av. Dom Pedro II, nº 1119, Torre – João Pessoa 
– PB. Na (o) – Av. DOM PEDRO II, Nº 1119, TORRE Município: João Pessoa – UF:PB. Processo: 
2013-003316/TEC/LA-0320.

PARAÍBA SECRETARIA DE SAÚDE – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0002-41 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
N.º 2631/2013 em João Pessoa, 06 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
HOSPITAL INFANTIL Na(0) AVENIDA ALBERTO DE BRITO – S/N Município: João Pessoa – UF: 
PB. Processo: 2013-001768/TEC/LO-4956.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração N.º 
2320/2013 em João Pessoa, 14 de agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Oficina 
Ortopédica Na(o) RUA ORESTE LISBOA - S/N, PEDRO GONDIM Município: João Pessoa – UF: 
PB. Processo: 2013-003313/TEC/LA-0319.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE– SES (HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL) CNPJ/
CPF Nº 08.778.268/0004-03 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação N.º 4846/2012 em João Pessoa, 12 de dezembro de 
2012 – Prazo: 597 dias. Para a atividade de: Hospital Na(o) Rua CEL. JOÃO LEITE, 294, CENTRO 
Município: POMBAL – UF: PB. Processo: 2012-008473/TEC/LO- 4255.

CIA. ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE – COSERN CNPJ Nº 08.324.196/0001-81
A COSERN torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, em 18 de setembro de 2013, a renovação da Licença de Operação Nº 2171/2011, para a 
Linha de Transmissão 69 kV interligando as subestações de Almino Afonso/RN e Marcelino Vieira/
RN, trecho catolé do Rocha/PB, situada em CATOLÉ DO ROCHA – PB. Processo: 2013-006032/
TEC/LO-6076.

USINA CENTRAL OLHO D”ÁGUA S/A - CNPJ/CPF N° 11.797.222/0010-94 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n° 2816/2013 em João Pessoa, 25 de setembro de 2013 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Construção da Barragem de terra homogênea, seção trapezoidal e volume de 1.415.000,00 m3, 
Na(o) – FAZENDA LOURENÇO GOMES, ZONA RURAL Município: JURIPIRANGA - UF: PB - CEP: 
58.330-000. Processo: 2013-005429/TEC/LI-2437.

SEIXAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – CNPJ/CPF Nº 10.347.791/0001-84, torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 2902/2013 em João Pessoa, 1 de outubro de 2013 – Prazo: 1095 dias. Para a 
atividade de: Edificação Multifamiliar com 35 (trinta e cinco) Unidades Habitacionais, com sistema 
de Tratamento de Fossa Séptica e Sumidouro. Na(o) – Rua Aluizio Bezerra da Silva, QD: 196, LT: 
279, QUADRAMARES – JOÃO PESSOA – PB. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-006040/TEC/LI-2502.

RICARDO CAUTERUCCI FONTOURA – CPF Nº 165.079.938-16, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edificação 
Multifamiliar com 08 apartamentos – AC: 400m²-L/ATV: Rua Daniel Ferreira da Silva - LT: 093 – QD: 
097 - PARATIBE – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2013-006156/TEC/LI-2518.

W & C RAÇÕES LTDA, com CNPJ nº 03.572.524/0001-45, IE nº 16.126.773-4, pela qual registra a 
perda de 01 (um) Talonário de Notas Fiscais, Modelo 2, Série D da numeração 000.001 a 000.500, 
da referida empresa. Conforme Certidão datada de 1 de outubro de 2013.

ELIZABETH MINERAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.529.809/0001-01, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
C10/2013 em João Pessoa, 1 de outubro de 2013 - Prazo: 207 dias. Para a atividade de: Extração 
e Beneficiamento de Calcário, Argila e Areia, referente ao Processo DNPM Nº 846.200/2000. Na(o) 
– FAZENDA TIMBAUBA II – MUKATU – ZONA RURAL DE ALHANDRA/PITIMBU Município: -  UF: 
PB. Processo: 2013-006312/TEC/LI-2540.

VIVA CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.106.179/0001-08, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 2815/2013 em João Pessoa, 25 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Edificação Multifamiliar C/08 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgota-
mento sanitário (fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua Benedita Damásio da Silva, QD. 39 LT. 
1102 – JOÃO PAULO II Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-005409/TEC/LI-2434.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – CNPJ/CPF Nº 01.612.651/0001-03, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 2557/2013 em João Pessoa, 2 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Aterro Sanitário Simplificado. Na(o) -  ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO  
Município:  CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2013-004040/TEC/LI-2286.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.920.377/0001-
48, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Alteração nº 2576/2013 em João Pessoa, 2 de setembro de 2013 – Prazo: 390 dias. Para 
a atividade de: Implantação de pavimento em concreto, canaletas de drenagem, caixas separadoras 
de água e óleo e troca dos tanques de combustíveis. Na(o) – RODOVIA BR 412 KM, 74  - ZONA 
RURAL – SERRA BRANCA Município:  - UF: PB. Processo: 2013-003398/TEC/LA-0321.

J F DOS SANTOS, CNPJ nº 40.938.730/0001-52, localizada endereço supracitado, pela qual re-
gistra o extravio de dezessete (17) talões fiscais, modelo-1, referente às notas 000.001 a 000.850.  
Conforme Certidão datada de 02 de outubro de 2013.

CONSTRUTORA FA LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.426.400/0001-05, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2880/2013 em João Pessoa, 1 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Edificação Multifamiliar C/16 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de 
esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua SESON DAS CHAGAS 
GOULART, QD 20, LT 160 – COLIBRIS Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-005776/TEC/LO-6034.

VULCANO EXPORT MINERAÇÃO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 
07.954.125/0001-08, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2877/2013 em João Pessoa, 1 de outubro de 2013 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Lavra experimental de granito ornamenta (LP) área referente ao 
Processo DNPM Nº 846.145/2013. Na(o) -  SÍTIO PINGA  Município:  SANTA LUZIA – UF: PB. 
Processo: 2013-005126/TEC/LP-1769.

LM ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 15.550.515/0001-32, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência  de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença de Operação – Edificação Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais AC-112,70m², 
JACARÉ –CABEDELO – PB. Processo: 2013-006352/TEC/LO-6176.

LIEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.305.310/0001-99, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 2820/2013 em João pessoa, 25 de setembro de 2013 – Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 40 (quarenta) Unidades Ha-
bitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual. Na(o) – Rua Elisa de Carvalho, 
QD: 251, LT: 392, GRAMAME, JOÃO PESSOA – PB. Município: - UF: PB. Processo: 2013-
006070/TEC/LO-6092.

BSV CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.673.812/0001-14, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2897/2013 em João Pessoa, 1 de outubro de 2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar com 35 Unidades Habitacionais com sistema de esgotamento 
sanitário ligado na rede pública da Cagepa. Na(o) – Rua Dep. Geraldo Mariz, ST 11, QD 
018, LT 418 – JARDIM TAMBAUZINHO  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-002572/TEC/LO-0788.

RONALDO AMADOR DE SOUSA (PADARIA SÃO JOÃO) – CNPJ Nº 03.281.910/0001-88, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação Nº 1516/2011/PROC. Nº 2011-001495 – Fabricação de 
Produtos de Padaria e Confeitaria – AC: 45m² - SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB. Processo: 
2013-005879/TEC/LO-6052.

VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA – CNPJ Nº 11.957.561/0001-08, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação Nº 3389/2010/PROC. Nº 2010-006226 – Comércio Varejista de Materiais de 
Construção em Geral – AC: 153m² - SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB. Processo: 2013-005881/
TEC/LO-6053.
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Estacionamento do 
Ronaldão vai atender
torcedores do Bota

PaRaiBano dE BEach soccER

Decisão hoje no Cabo Branco
Vitória e Gama buscam
vaga nas semifinais do 
campeonato adulto

O Vitória do Varadouro 
joga às 20h de hoje con-
tra o Gama/Menino Jesus 
precisando apenas de um 
empate para ficar com a 
última vaga do grupo B 
para as semifinais do Cam-
peonato Paraibano Adulto 
Masculino 2013 de Beach 
Soccer (futebol de areia). 
A partida ocorrerá na are-
na montada na Praia de 
Cabo Branco, na capital, 
próximo ao Serviço Social 
do Comércio. A equipe do 
Porto, de Jacaraú, torce por 
um tropeço do Vitória para 
ficar com a classificação. 
O Gama já está na fase se-
guinte do certame.

“Esta categoria está 
sendo uma das mais dis-
putadas. As equipe vivem 
uma grande fase e podemos 
dizer que todas estão nive-
ladas”, garantiu ontem Ail-
ton Cavalcanti, presidente 
da Federação Paraibana de 
Beach Soccer. O jogo entre 
Vitória x Gama/Menino Je-
sus deveria ter ocorrido na 
noite da última terça-feira, 
no entanto, problemas na 
iluminação inviabilizou a 
realização da partida. 

“Tivemos este proble-
ma, no entanto tudo já foi 
sanado. Agora é esperar o 
espetáculo”,a firmou Ail-
ton.

Na pontuação geral do 
Grupo B, Porto de Jacaraú e 
Gama/Menino Jesus chega-
ram aos seis pontos. O Vi-
tória soma três, no entanto, 
a decisão da vaga pode ser 
conhecida através do saldo 
de gol. A equipe do Por-
to tem seis gols negativos, 
enquanto o Vitória tem um 
negativo. 

“Se o Vitória ganhar o 
confronto,fica com a vaga. 
Se perder, dependendo do 
saldo de gols, poderá clas-
sificar o time do Porto de 
Jacaraú”, disse o presidente 
da Federação.

Enquanto o Vitória 
tenta a classificação para 
as semifinais do Paraibano 
Adulto Masculino de Beach 
Soccer 2013 pelo grupo B, 
o outro grupo, ou seja, o B, 
já tem seus clubes  defini-
dos para as semifinais, que 
já ocorrerão no próximo 
sábado, dia 5. 

Santa Cruz de Santa 
Rita e AdM Mangabeira 
aguardam a definição dos 
semifinalistas do grupo A. 
“Assim que terminar a par-
tida entre Vitória x Gama/
Menino Jesus, iremos di-
vulgar a tabela oficial das 
semifinais”, alegou Ailton 
Cavalcanti.

Feminino
O Campeonato Parai-

bano Feminino Adulto de 
Beach Soccer 2013 tam-
bém está em sua reta fi-
nal. No próximo sábado, a 
partir das 14h, Santa Cruz 
x AdM Mangabeira se en-
frentam buscando uma 
vaga na final. Às 15h será a 
vez do embate entre Servi-
car x Vasco de Cabedelo. 

Os jogos antecedem as 
semifinais do Paraibano 
Masculino e também serão 
realizados na arena da Fe-
deração, situada na Praia 
de Cabo Branco. “Todos os 
detalhes já estão definidos 
para as semifinais. O públi-
co, com certeza, também 
fará a diferença, já que, no 
decorrer do campeonato, 
tem dado um show a par-
te”, finalizou o presidente 
da Federação.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

A arena do Beach Soccer, na Praia do Cabo Branco, será palco de jogo decisivo pelo Campeonato Paraibano no Adulto Masculino. Já o Feminino só terá partidas no próximo sábado, no mesmo local

Santa Cruz de 
Santa Rita e 
Adm mangabeira 
já estão 
classificados 
e aguardam a 
definição dos 
adversários 

Depois de conquistar duas me-
dalhas de bronze nos Jogos Escola-
res Sul-Americanos da Juventude, na 
semana passada, em Lima, no Peru, 
o atleta do Grêmio Cief-PB, Tales 
Lourenço retoma amanhã os trei-
namentos na Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho, antigo Dede, no Bairro dos 
Estados, na capital. “Começo os pre-
parativos visando o Campeonato Bra-
sileiro Adulto de Saltos Ornamentais 
que serão realizados na cidade de Be-
lém, no Pará”, disse ontem o garoto, 
de apenas 14 anos, uma das promessas 
do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016.

“Tenho treinado bastante. Vou 
continuar treinando muito. Conquistar 
uma vaga na delegação brasileira que 
vai disputar os Jogos Olímpicos de 2016, 
no Rio de Janeiro, é um sonho que pre-
tendo realizar. Claro que todos nós pen-
samos em disputar uma Olimpíada”, 
afirmou Tales, que foi recebido com 
festa pela família, na manhã da última 
terça-feira, ao desembarcar do Peru.

De acordo com o saltador, o foco 
principal depois dos Jogos Escolares 
Sul-Americanos é ficar sempre em evi-

dência, ser bem visto pela Confedera-
ção Brasileira de Desportos Aquáticos 
e buscar uma vaga olímpica na Seleção 
Brasileira. Tales Lourenço represen-
tou o Brasil e a Paraíba nos Jogos Es-
colares Sul-Americanos da Juventude, 
em Belém do Pará juntamente com a 
também paraibana Giovanna Acioli. O 
treinador Edmundo Vergara, também 
da Paraíba, acompanhou os dois únicos 
atletas de saltos ornamentais do Brasil 
na competição.

Ambos fizeram uma competição 
para ficar na história. Os dois paraiba-
nos trouxeram para o Estado e para o 
Brasil quatro medalhas de bronze.  
As primeiras medalhas foram conquis-
tadas na plataforma e no trampolim de 
3 metros. Tales marcou 322,950 e ficou 
muito próximo de terminar na segun-
da colocação. O brasileiro praticamente 
não treinou para esta prova, pois rece-
bera a informação que ela não seria dis-
putada por falta de atletas. 

Giovanna totalizou 349,150 pontos 
e fez uma excelente prova, mantendo 
uma sequência satisfatória de notas. 
Ela ficou atrás somente da colombiana 

Tales treina para o Campeonato Brasileiro
saltos oRnamEntais

Etapa final será em João Pessoa
A Confederação Brasilei-

ra de Judô confirmou ontem 
João Pessoa como sede da 
etapa final do Campeonato 
Brasileiro Sub-13 de Judô 
2014, que apontará os repre-
sentantes do Brasil nos Jogos 
Sul-Americanos  e Pan-Ame-
ricanos do próximo ano. de 
acordo com o presidente da 
CBJ, Paulo Wanderley, o even-
to será realizado na capital 
nos dias 22 e 23 do mês de 
agosto. É provável ainda que 
a Paraíba possa sediar outras 
competições de âmbito na-
cional desta modalidade es-
portiva, já que algumas delas 
ainda falta definir os locais.

Para a direção da Fe-
deração Paraibana de Judô 
(Fepaju), a boa impressão 
deixada pelos paraibanos du-
rante o Campeonato Brasilei-

ro Sub-13 de Judô realizado 
em agosto passado, em João 
Pessoa, atraiu a atenção da 
Confederação Brasileira para 
indicar o Estado para mais 
um evento nacional. Adjail-
son Fernandes, presidente 
da Federação informou que 
o evento ocorrido na Paraíba 
empolgou dirigentes da Con-
federação, devido a estrutura 
montada, a boa organização e 
a assistência dada a todos.

O Calendário 2014 de 
atividades da Confedera-
ção Brasileira de Judô foi 
divulgado ontem e se trata 
de sua primeira versão. Ele 
será adaptado, no entanto, o 
evento em João Pessoa já está 
confirmado. Nele conta todas 
as competições nacionais, 
regionais e internacionais. 
A exemplo do que ocorreu 

no mês de agosto deste ano 
em João Pessoa, o Campe-
onato Brasileiro Sub-13 de 
Judô 2014, que mais uma vez 
acontecerá na Paraíba, terá 
a presença de mais de 300 
atletas de todos os estados 
brasileiros. Esses judocas são 
os classificados nos Campeo-
natos Brasileiros Regionais, 
realizados pela CBJ.

de acordo com a Confede-
ração Brasileira de Judô, o obje-
tivo é facilitar o planejamento 
das ações de clubes e federa-
ções. Estão disponíveis todas 
as datas dos eventos interna-
cionais divulgados pela Fede-
ração Internacional de Judô, 
bem como as dos torneios das 
Confederações Pan-America-
na e Sul-Americana. É possível 
consultar ainda os eventos das 
categorias de base, tais como 

competições e estágios inter-
nacionais, e datas e locais de 
realização dos campeonatos 
nacionais.

“Como grande novidade 
para 2014, submeteremos 
à apreciação do Ministério 
dos Esportes a expansão do 
PAF - Campeonatos Brasi-
leiros, requerendo recursos 
para realizarmos treinamen-
tos de campo nacionais tam-
bém para as Classes Sub-15, 
Sub-23 e Sênior, assim como 
foram feitos com o Sub-18 e 
Sub-21 em 2013 . Esta ação 
proporcionará uma maior 
homogeneização, capacita-
ção e integração entre atletas 
e comissões técnicas, uma 
das principais preocupações 
da CBJ”, disse Robnelson Fer-
reira, gestor técnico nacional 
e de eventos. (ml)

BRasilEiRo dE JUdô

Carolina Urrea, vencedora com 439,00 
pontos, e da chilena Wendy Esquivel., 
prata com 370,450. Na última quinta-
feira, Tales Lourenço bateu na trave no 
trampolim de 3 metros masculino, ao 
terminar em 4º lugar, com 373,700 pon-
tos. O vencedor foi outro colombiano, 
Alejandro Muñoz.

Giovanna Acioli com Tales Lourenço



Anderson Silva intensifica os
treinos para retomar cinturão
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A Confederação dos Ser-
vidores Públicos do Brasil, 
através do seu diretor 
financeiro, Fernando Borges, 
entregou na última terça-
feira, ao Clube Recreativo 
Kashima, de João Pessoa, 
uma TV Led de 32 polegadas 
para ser sorteada no próxi-
mo dia 12, durante Festa das 
Crianças que o time de futebol fará com a popu-
lação do bairro do Cristo Redentor. O sorteio está 
programado para o meio-dia no campo de futebol 
Chico Matemático. A ação social do Kashima vem 
sendo copiada por várias agremiações esportivas 
da capital. Parabéns aos seus diretores pela inicia-
tiva inédita no bairro.

Dia das Crianças

Dor de cabeça para o 
futebol paraibano

A divulgação do calendário do futebol brasileiro já 
está provocando muita confusão e tem até movimento 
de atletas com o intuito de provocar mudanças. Obvia-
mente que o nosso futebol será afetado se não conse-
guir datas suficientes para concluir o seu estadual antes 
de Botafogo e Treze entrarem nas disputas do Campeo-
nato Brasileiro de 2014. Para o torcedor entender bem, a 
Série B do próximo ano vai começar no dia 19 de abril - o 
Galo tem amplas possibilidades de estar nela - e a Série 
C em 27 de abril, esta com a participação do Botafogo.

Ora, este ano tivemos muitas dificuldades para 
organizar os jogos e o departamento técnico de 
futebol da FPF se viu obrigado a mudar diversas vezes 
a tabela por conta da participação do Campinense 
na Copa do Nordeste e Copa do Brasil e também do 
Sousa, pelo mesmo motivo. Como adequar os jogos de 
Botafogo e Treze que vão estar na Copa do Nordeste 
e Copa do Brasil, além do Brasileiro?

Se a gente olhar o calendário, os estaduais têm 
que ser concluídos até o dia 13 de abril. E o nosso vai 
dar? Este ano fomos até o dia 30 de maio. Em janeiro 
teremos seis datas, começando no dia 12. Já em feve-
reiro teremos oito, março com nove e abril com mais 
quatro, terminando no dia 13 como quer a CBF. No 
total, 33 datas e aí se inclua datas em que Botafogo 
e Treze não podem jogar.

O primeiro turno com oito equipes são jogados 
em  14 rodadas ou 14 datas com ida e volta. O segun-
do turno tem mais 14 já com a presença de Botafogo 
e Treze, num total de 28 datas. No turno final ainda 
tem mais quatro datas, chegando a 32 datas, prati-
camente no limite das 33. Como resolver essa equa-
ção? Tá mesmo complicado.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Enquanto o Botafogo con-
centra as suas atenções no 
Salgueiro, o Treze foca o 
Águia de Marabá, adversário 
do próximo domingo, no Pará, 
que pode definir a classifica-
ção do Galo para a fase final.

Treze

Os valores reduzidos da dívida do FLamengo somados 
ao débito de alguns poucos clubes em 2012 somam R$ 
55 milhões. Considerando que sua Federação recebe em 
média R$ 600.000/ano, corresponde ao que sua Federa-
ção receberia em 91 anos. A informação está no Portal 
Futebol Transparência.

O treinador Oliveira Ca-
nindé não vem mais para 
o Campinense Clube.  Ele 
acertou com o CSA e 
frustrou o desejo do Cam-
pinense que queria contar  
com ele no próximo ano.

Canindé

Dívida do Flamengo

A cidade de Mulungu, distante 70 Km de João Pessoa, ganhou 
um projeto esportivo para o atendimento de mais de 200 
crianças e adolescentes nas modalidades de futebol, futsal, 
vôlei e basquete. É mais uma iniciativa da Sejel, através do 
secretário Tibério Limeira. É o governo apostando no esporte.

Projeto em Mulungu

Brasileiro diz que não vai 
mudar estilo de luta e 
não teme perder de novo

OuTras
modalidades

Faltando pouco menos 
de três meses para a revan-
che mais importante de sua 
carreira, Anderson Silva fi-
nalmente começou de forma 
intensiva sua preparação 
para enfrentar Chris Weid-
man em 28 de dezembro, 
quando tentará retomar o 
cinturão dos médios do UFC. 
Ele faz questão de dizer 
que nunca parou de treinar, 
mas apenas nesta semana, 
depois de fazer um tour de 
imprensa de oito dias, ele 
poderá se concentrar 100% 
em sua próxima luta.

Antes de se internar nas 
academias X-Gym e Team 
Nogueira, no Rio de Janei-
ro, e Muay Thai College, em 
Los Angeles, o ex-campeão 
do Ultimate conversou com 
a equipe do UOL Esporte 
sobre sua rotina, o desgaste 
desses compromissos e sua 
responsabilidade como um 
dos principais ídolos do es-
porte brasileiro nos últimos 
anos, além da pressão pela 
derrota de julho passado.

Tranquilo em relação 
ao que terá de fazer con-
tra o norte-americano no 

Anderson Silva voltou aos treinamentos para enfrentar Chris Weidman no final de dezembro

final do ano, o Spider refu-
tou o cansaço relatado pelo 
próprio após perder para 
Weidman. Para ele, faz par-
te do trabalho e isso não se 
traduzirá em pensamento 
de aposentadoria. 

"Eu adoro meu traba-
lho, em todos os sentidos, 
o trabalho de mídia, treinar 
para lutar, falar com os fãs, 
tirar foto, só que tem alguns 
momentos que você precisa 
ter sua privacidade, ter um 
tempo para mim."

Ele só perde um pouco 
a paciência quando fala das 
críticas que ouviu com o 
nocaute sofrido no UFC 162 
e avisa: pode acontecer de 
novo. 

"É possível eu perder 
de novo, porque não? Ne-
nhum atleta de alto nível 
treina para perder ou gos-
ta de perder. Eu não gos-
to de perder nem em jogo 
de botão, mas existe essa 
possibilidade, são muitas 
as variáveis quando você 

entra ali dentro. As pesso-
as falam, mas algumas não 
entendem do que estão fa-
lando."

Nessa conversa, An-
derson Silva ainda falou 
que nunca se viu como 
vilão, apesar das críticas 
que recebeu por seu esti-
lo provocador na luta con-
tra Weidman, se comparou 
com o lendário boxeador 
Muhammad Ali e relatou 
como foi ficar tanto tempo 
ao lado de seu adversário. 

Armstrong entrega bronze ao COI
O COI (Comitê Olímpi-

co Internacional) anunciou 
ontem que finalmente re-
cebeu a medalha de bronze 
conquistada pelo ex-ciclista 
Lance Armstrong nos Jogos 
Olímpicos de Sydney, em 
2000, na Austrália. 

A entidade havia pedido a 
devolução da medalha há dez 
meses, por causa dos escânda-
los de doping protagonizados 
por Armstrong recentemente.

“Armstrong enviou a me-
dalha ao Comitê Olímpico do 
Estados Unidos em 12 de se-
tembro e a recebemos poucos 
dias depois”, declarou Nadia 

Bonjour, porta-voz do COI na 
Suiça.

Segundo Nadia, a medalha 
foi depositada em um cofre. O 
COI não explicou o motivo do 
atraso da devolução, e também 
não prevê a entrega da meda-
lha de bronze a outro atleta. 

Após a revelação de que 
praticava doping nas compe-
tições em que atuou durante 
muitos anos, Armstrong teve 
cassadas as sete vitórias na 
Volta da França, prova mais 
tradicional do ciclismo mun-
dial e foi banido do esporte. O 
ex-ciclista perdeu todos os títu-
los conquistados desde 1999.

DEVOLuÇÃO DE MEDaLHa

Ciclista devolveu a medalha porque usou o doping para ganhá-la

A F1 vai começar os trei-
nos para o GP da Coréia, neste 
fim de semana, preocupada 
com o clima. Segundo dados 
do jornal “Daily Mail”, em con-
sulta à Marinha americana, a 
previsão é de chuva torrencial 
no domingo, reflexo da pas-
sagem de um tufão pelo leste 
asiático neste fim de semana.

As informações mais re-
centes dão conta de que o tu-
fão, denominado Fitow, está 
se redirecionando a Xangai, 
um pouco mais ao sul em vez 
do Japão continental e da pe-
nínsula coreana – como era 
previsto no início da semana. 
O GP, entretanto, permanece 
no caminho de perigo.

Por consequência da 
passagem do ciclone, o tem-
po chuvoso em Yeongam 
deve se estender da tarde dos 
sábado até a noite do domin-
go, com maior incidência du-
rante a corrida – a velocida-
de do vento, de acordo com o 
site “Accuweather.com”, atin-

Tufão ameaça o GP da Coréia
de F-1 no próximo domingo

Nadal vence o 
alemão Philipp
e avança no 
ATP de Pequim

 O espanhol Rafael Nadal 
não encontrou moleza para 
vencer seu segundo jogo na 
chave do ATP 500 de Pequim. 
Ontem, o segundo mais bem 
cotado ao título no torneio 
teve pela frente o alemão 
Philipp Kohlschreiber, que 
complicou o duelo, mas não 
evitou uma derrota em sets 
diretos, com placar final de 
6/4 e 7/6 (7-3), em 1h54 de 
confronto.

Pelas quartas de final, o 
canhoto de Mallora vai medir 
forças com o italiano Fabio 
Fognini, que mais cedo aca-
bara com a festa do austra-
liano Lleyton Hewit com uma 
vitória maiúscula definida 
em parciais de 6/0 e 6/2, 
depois de apenas 59 minu-
tos. Os dois já se enfrenta-
ram duas vezes, ambas nesta 
temporada e com triunfos 
de Nadal, em Roma e Roland 
Garros.

A corrida pode ser prejudicada se a chuva chegar ao autódromo

girá cerca de 45 km/h. Além 
disso, o circuito foi construí-
do num terreno pantanoso a 
poucos quilômetros do Mar 
da China Oriental. Ou seja, 
inundações costeiras tam-
bém podem ser uma ameaça 
à prova sul-coreana.

Esta não seria a primeira 
vez em que o GP da Coréia se-
ria prejudicado por incidentes 
naturais. Em 2010, ano de es-
treia da prova, a chuva inter-
mitente desde o sábado for-

çou a largada atrás do carro de 
segurança e, após três voltas, 
a direção da corrida deu ban-
deira vermelha e suspendeu o 
páreo.

Só após 45 minutos, os 
pilotos retornaram à pista. 
No fim do percurso, Fernando 
Alonso se beneficiou do azar 
da Red Bull – Mark Webber 
espatifou seu carro no muro 
e Sebastian Vettel sofreu uma 
falha no motor Renault – e fi-
cou com a vitória.
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Estacionamento será no Ronaldão
botafogo x salgueiro

futebol 
ParaÍba
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a partida vai definir um dos 
finalistas para a decisão 
da série D do brasileirão

O torcedor que for ao jogo Bo-
tafogo e Salgueiro, pela Série D do 
Campeonato Brasileiro, neste do-
mingo (6), poderá utilizar o esta-
cionamento do Ginásio 'Ronaldão', 
em João Pessoa. O secretário de Es-
tado da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), Tibério Limeira, autorizou 
o uso do espaço para oferecer mais 
comodidade a quem prestigiar a 
partida. “Com as obras do Estádio 
'Almeidão', o estacionamento do 
Ginásio 'Ronaldão' estará à dis-
posição para este jogo de extrema 
importância para a Paraíba que é o 
Botafogo contra o Salgueiro”, desta-
cou o secretário.

A partida decide quem chega-
rá à final da competição nacional 
e, em caso de classificação do Belo, 
o 'Almeidão' pode ser palco, pela 
primeira vez na história, de uma 
final do Campeonato Brasileiro. As 
obras no estádio envolvem tanto a 
área interna, com a recuperação da 
arquibancada, banheiros, e outros 
itens, quanto a externa, que vai ga-
nhar estacionamento pavimentado, 
campos de pelada, quadras polies-
portivas e pista de caminhada. O 
primeiro item a ser reformado foi 
o gramado, entregue com o selo Pa-
drão Fifa e apontado como um dos 
melhores do Brasil.

Além do Almeidão, outras pra-
ças de responsabilidade do Gover-
no do Estado serão reformadas: 
Amigão (Campina Grande), Perpe-
tão (Cajazeiras), Marizão (Sousa), 
ginásio Ronaldão e Vila Olímpica 
Ronaldo Marinho, ambos em João 
Pessoa. Os investimentos são supe-
riores a R$ 40 milhões.

arquibancada sol
Ontem, o procurador de Justiça, 

Valberto Cosme de Lira, enviou ofício 
à Federação Paraibana de Futebol e 
ao Botafogo Futebol Clube , além do 
Coronel Jefferson Pereira da Costa, co-
mandante do policiamento metropo-
litano, descartando a possibilidade de 
liberação da arquibancada sol, onde 
relembra o compromisso firmado por 
todos os órgãos signatários do Termo 
de Ajustamento de Conduta com o Mi-
nistério Público, cujo teor é do conhe-
cimento público. Valberto informa no 
ofício 699/13 que a responsabilidade 
de liberação é dos órgãos de seguran-
ça que no últmo TAC vetou o aumento 
da capacidade de torcedores.

Foto: Secom-PB

Foto: Marcos Russo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Devido as obras de reforma na parte externa do Almeidão, no detalhe, o Governo do Estado decidiu liberar o estacionamento do ginásio Ronaldão para os torcedores que forem assistir ao jogo de domingo

Caso o Botafogo consiga 
a vaga para a final da Série D 
do Brasileirão, no próximo do-
mingo, às 16h, diante do Sal-
gueiro/PE, no Estádio Almei-
dão, na partida de volta pelas 
semifinais - no primeiro com-
promisso o Belo venceu por 
2 a 1, no Cornélio de Barros, 
no interior pernambucano - o 
representante paraibano terá 
que aguardar as definições das 
datas para a decisão. O proble-
ma é que o campeão Estadu-
al/2013 ficará na expectativa 
de quem será o adversário, já 
que Tupi/MG e Mixto/MT farão 

a partida de volta no domingo 
(6), às 16h, no Estádio Munici-
pal Radialista Mário Helênio, 
em Juiz de Fora, no interior 
mineiro, pelas quartas de final. 

Quem avançar pegará o 
Juventude/RS, que passou pelo 
Metropolitano/SC - empatou a 
primeira (2 a 2) e venceu a se-
gunda (2 a 0) - nos dias 9 e 13 
de outubro, nas semifinais da 
competição. Nesta fase o time 
gaúcho fará o segundo com-
promisso no Estádio Alfredo 
Jáconi, em Caxias do Sul/RS. 

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) ainda não defi-
niu as partidas finais.Para o trei-
nador alvinegro, Marcelo Vilar, 
um assunto que ainda não foi 

discutido pela comissão técnica 
e os jogadores, onde a meta é 
focar as atenções na  conquista 
da vaga para fazer a final da Sé-
rie D. De acordo com o ex-tre-
zeano a discussão chegará no 
momento certo para não atra-
palhar os planos do time na ca-
minhada rumo ao título.

“Queremos fazer a nos-
sa parte para depois avaliar o 
contexto e saber o que fazer 
no momento certo. Não ire-
mos envolver problemas que 
venham atrapalhar o planeja-
mento que estamos elaboran-
do para o jogo de volta contra 
o Salgueiro. Vamos aguardar 
os acontecimentos para to-
marmos as devidas providên-

cias”, comentou. Ele frisou 
que alguns epsódios sempre 
acontecem nas disputas, com 
confusões que fazem parte do 
futebol brasileiro, atrapalhan-
do o calendário e prejudican-
do os clubes envolvidos. “In-
felizmente somos vítimas das 
confusões que ocorrem no es-
porte, que vai para os tribunais 
e muda todo o calendário de-
finido. São ossos do ofício que 
temos que ter tranquilidade 
para superar os problemas”, 
disse Marcelo. 

Sobre o adversário numa 
possível decisão, Marcelo, dis-
se que não tem preferência e 
que todos os envolvidos tem 
qualidades.

se chegar à final, tricolor ficará esperando pelo seu adversário

O episódio que deu origem ao im-
bróglio judicial que foi parar no Pleno 
do Superior Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD), ocorreu no dia 7 de se-
tembro, no duelo da volta entre Tupi/
MG e Aparecidense/GO - o primeiro 
confronto foi 1 a 1 - onde empataram 
em 2 a 2, no Estádio Municipal de Juiz 
de Fora/MG, pelas oitavas de final da 
Série D do Campeonato Brasileiro. Por 
3 votos a 1 o STJD eliminou o time 
goiano da competição, enquadrando 
o massagista, Romildo Fonseca da Sil-
va, o Esquerdinha, de 42 anos, pivô da 
confusão - foi suspenso por 24 partidas 
e recebeu uma multa de R$ 500,00 - 
no artigo 243 do Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva, por ter atuado de 
forma contrária à ética desportiva. 

O confronto ficou marcado pela in-
vasão de campo do massagista do Apa-
recidense, que aos 44 minutos da segun-
da etapa, evitou um gol do atacante do 
Tupi/MG, Ademilson, que daria a vitória 
ao time mineiro por 3 a 2. 

Depois do lance o massagista cor-
reu para o vestiário, deixando os joga-
dores do Tupi enfurecidos. A partida foi 
reiniciada pelo árbitro, Arilson Bispo da 
Anunciação, terminando empatado em 
2 a 2, sendo decidido no Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva (STJD). 

Juventude também
está prejudicado

Jogadores do Botafogo treinaram no palco do jogo do próximo domingo para enfrentar o Salgueiro
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NACIONAL
& Mundo

Com 17 gols marcados 
na temporada, uruguaio 
Diego Fórlan não é titular

Artilheiro no banco de reservas
VASCO x INTERNACIONAL

Diego Forlán ainda é o 
goleador do Internacional em 
2013, com 17 gols marcados, 
mas nem por isso continua no 
time titular. Depois de ser sa-
cado contra o Cruzeiro, o uru-
guaio também deve ficar na 
reserva diante do Vasco, hoje, 
às 21h, em Macaé-RJ. Dunga 
justifica a escolha ao lembrar 
da lesão do camisa 7 na sele-
ção uruguaia. Mas também o 
“todo”, onde estão atuações 
irregulares do jogador.

“Tudo é pensado, nada 
é por acaso. Tem todo um 
trabalho. Uma programação. 
Sentamos com a comissão 
técnica e buscamos as me-
lhores opções para a equipe”, 
disse Dunga.

Forlán foi o grande nome 
do Inter no Gaúchão. Artilhei-
ro do estadual, o uruguaio 
ajudou o time de Dunga a 
faturar o título de forma an-
tecipada – ganhando os dois 
turnos. Foi no começo do 
ano que o atacante marcou a 
maioria de seus gols na tem-
porada.

O último gol do gringo, 
contudo, ocorreu há exatos 
41 dias. Foi em cima do Sal-
gueiro-Pe, no jogo de ida das 
oitavas de final da Copa do 

Brasil. Depois daquela parti-
da em Novo Hamburgo, For-
lán ainda atuou nos empates 
com Goiás e Coritiba. 

Preparativos vascaínos 
O Vasco deu sequência 

aos preparativos para a im-
portante partida contra o In-
ternacional. O técnico Dorival 
Júnior intensificou os traba-
lhos de finalizações para que 
o time aumente a média de 
gols e volte a vencer após sete 
jogos - seis pelo Campeonato 
Brasileiro e um pela Copa do 
Brasil. Peça importante no 
novo esquema do treinador, 
o meia Dakson prometeu que 

a má fase ficará para trás na 
competição nacional.

“Precisamos acertar os 
detalhes para que o gol saia e 
possamos conquistar os três 
pontos. São detalhes míni-
mos, talvez um pouco mais 
de concentração. Mas tenho 
a certeza de que os gols vol-
tarão a sair logo”, afirmou o 
meia.

Além dos treinamentos, 
Dorival Júnior tenta resolver 
os problemas da equipe com 
muita conversa. em 18º lu-
gar, com 25 pontos, o Vasco 
precisa somar mais 21 pon-
tos em 14 rodadas para esca-
par do rebaixamento.

Inter tenta ficar entre os líderes e o Vasco quer fugir do rebaixamento

FOTO: Divulgação

No último treina-
mento  antes da parti-
da contra a Ponte Pre-
ta, que ocorre hoje às 
19h30, no Estádio da 
Independência, em Mi-
nas Gerais, o técnico 
Cuca, do Atlético Minei-
ro comandou um treino 
fechado na Cidade do 
Galo. A bola parada foi 
bastante exigida.

A imprensa só teve 
acesso cerca de 30 mi-
nutos depois do horário 
habitual. No campo, os 
jogadores realizavam 
um treino recreativo.

Cuca tem vários 
problemas para o jogo. 
São sete jogadores no 
departamento Médico: 
os zagueiros Réver e Gil-
berto Silva, os laterais 
Michel e Richarlyson, os 
meias Ronaldinho e dá-
tolo, e o atacante Gui-
lherme. Já Neto Berola 
está suspenso. 

depois de passar por 
momentos de instabili-
dade na competição, o 
Galo chegou ao quinto 
lugar, com 35 pontos, e 
receberá a Ponte, vice-
lanterna, com 22 pontos, 
para tentar subir ainda 
mais na tabela. 

O atacante Luan 
terá a oportunidade 
de reencontrar a Ponte 
Preta pela primeira vez 
desde que deixou o time 
paulista para defender o 
Atlético-MG. Apesar de 
sentir grato pela Maca-
ca, o jogador pretende 
marcar a volta ao Moisés 
Lucarelli com gol.

“A ansiedade está 
enorme. Claro que te-
nho carinho pela Ponte, 
clube que abriu as por-
tas para estar jogando 
em alto nível. Estou no 
Galo, espero fazer gol e 
comemorar com a torci-
da do Galo”, avisou.

Luan quer marcar 
contra seu ex-time

ATLÉTICO x PONTE Time feminino do 
Belo perde na Bahia

O time feminino do Botafo-
go-PB conheceu ontem sua segunda 
derrota no Campeonato Brasileiro 
de Futebol Feminino 2013. O time 
comandado pelo estreante Lauro 
Carvalho não suportar a pressão do 
São Francisco de Conde-BA e perdeu 
por 2 a 0. O jogo ocorreu às 15h de 
ontem no interior baiano e, mesmo  
com a derrota o treinador Lauro Car-
valho gostou do comportamento do 
Botafogo. Os gols foram marcados 
pela atacante Larissa. No último dia 
25, o time paraibano havia perdido 
em casa por 3 a 0 para o Vitória de 
Santo Antão de Pernambuco.

PM vistoria palco de 
semifinal da Série D

Ficou para hoje a definição sobre 
a liberação da geral do Estádio Almei-
dão, para o jogo do próximo domingo, 
entre Botafogo e Salgueiro-PE, às 16h, 
no segundo compromisso entre as 
duas equipes nas semifinais da Série 
D do Campeonato Brasileiro. Na primei-
ra vistoria realizada ontem a tarde, a 
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 
exigiram a limpeza geral com a retira-
da dos entulhos, além da abertura dos 
portões de acesso para a saída dos tor-
cedores. A expectativa do Botafogo é 
contar com a geral para que o torcedor 
tenha mais aceso ao estádio 



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.02.007/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Finanças E 
Empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) 
COMPUTADORES. VALOR: R$ 23.800,00 (Vinte e três mil e oitocentos reais). LICITAÇÃO: Ata de 
Registro de Preços N° 2.03.002/2013 do Pregão Presencial N.º 2.03.008/2013. FUNDAMENTA-
ÇÃO: Lei Federal N° 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2021; 4490.52; 0110. 
SIGNATÁRIOS: Jacy Fernandes Toscano de Britto e Frederico José Emerenciano Cesar. DATA DE 
ASSINATURA: 27 de Setembro de 2013.

JACY FERNANDES TOSCANO DE BRITTO
Secretária Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO – CNPJ/CPF Nº 09.012.493/0001-54, torna público que  
a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 2821/2013 em João Pessoa, 25 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Drenagem e pavimentação da Av. Das Áreas Verdes, e das ruas Mar Báltico, Mar Arábico, Mar da 
Irlanda, Mar da Sibéria, Mar das Antilhas, Mar Negro, Mar Índico, Oceano Pacífico, Golfo da Califórnia, 
Golfo de Aden, Golfo de Alasca, Golfo de Amundsen, Golfo de Anadyr, Golfo de Bengala, Golfo de 
Biscaia, Golfo de Botina, Golfo de Cadis, Golfo de Cook. Na(o) BACIA NORTE DO BAIRRO DE 
INTERMARES, Município: CABEDELO – UF:PB. Processo: 2013-006086/TEC/LI-2510.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Extintores acompanhados com os suportes de parede para 
o atendimento aos diversos setores. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00057/2013. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00273/2013 - 30.09.13 - VENDE TUDO MAGAZINE LTDA - R$ 26.915,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

TERMO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2013

O Município de GURINHEM, Estado da Paraíba, representado pelo Prefeito Constitucional, o 
Senhor TARCISIO SAULO DE PAIVA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o art. 49 e seus parágrafos da lei 8.666/93, objeto: Prestação de serviços, no transporte de agua 
potável em veiculo tipo caminhão pipa, para abastecimento dos Prédios Públicos municipais, 
considerando o Interesse da Administração Pública;DECIDE:

REVOGAR o edital de licitaçãoTOMADA DE PREÇOS N. 010/2013.
GURINHEM, 01 de Outubro de 2013.

TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de construção de 
uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Sítio Corta Bainha. Recursos: Ministério da Saúde, 
nº NP 11307.940000/1120-01; previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 24 de Setembro de 2013
JOSEFA DE MACEDO RODRIGUES - Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2013
A Pregoeira Oficial comunica que após análise da documentação e das informações apre-

sentadas em carta denúncia por licitatnte qualificada no processo, as empresas Exa Engenharia 
e Arquitetura Ltda. e Manter Manutenção Técnica Ltda., ficam desabilitadas do correspondente 
certame. Notifica-se as referidas empresas para, querendo, apresentar esclarecimentos no prazo 
de três dias úteis, considerado da data de publicação deste comunicado. Informações e vistas ao 
processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua 
João Pires de Figueiredo, s/nº - Centro - Cabedelo - PB, no horário das 14:00 às 17:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3250-3121.

Cabedeloi - PB, 02 de Outubro de 2013.
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

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, 02 de Outubro de 2013
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção de PORTAL e CALÇADÃO, regime de execução empreitada por preço 
unitário, tipo menor preço global, de acordo Contrato de Repasse com a UNIÃO FEDERAL, 
através do MTUR, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALAGOINHA-PB, de nº 0387190-77/2012. FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS nº 
00003.2013. DOTAÇÃO: 02.06 – 15.451.0016.1025 – 4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALAGOINHA/PB e STROPP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 10.459.145/0001-09 - CT 
Nº 139/2013 – 26.09.2013 – R$ 199.603,94 (Cento e Noventa e Nove Mil Seiscentos e Três Reais 
e Noventa e Quatro Centavos).

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

BOVIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SUBPRODUTOS BOVINOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 
01.817.724/0001-95. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2860/2013 em João Pessoa, 26 de setembro de 
2013 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS BOVINOS 
(SEBO E OSSO) E RESÍDUOS DE ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS E ANIMAIS. Na(o) – RUA 
PROJETADA, S/N – VP-2 – DIST. INDUSTRIAL Município:  SANTA RITA - UF: PB. PROCESSO: 
2013-005024/TEC/LO-5815.

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

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 CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador João Agripino, S/N - Centro - Cachoeira dos Índios - PB, às 14:00 horas do dia 16 de 
Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
01 (um) veículo tipo passeio, flex, vidros e travas elétricas, motor 1.0, direção hidráulica, ar condicio-
nado  destinados a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente deste município.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos Índios - PB, 02 de Outubro de 2013

LUCIANA SILVA SOUZA 
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador João Agripino, S/N - Centro - Cachoeira dos Índios - PB, às 15:30 horas do dia 16 de 
Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Material de Construção do tipo manilhas, tampas em concreto simples e armado. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos Indios - PB, 02 de Outubro de 2013

LUCIANA SILVA SOUZA 
- Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00047/2013
Aos 02 dias do mês de Outubro de 2013, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Coronel Juvêncio 
Carneiro - Centro - Cajazeiras - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 
02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00047/2013 que objetiva o registro de 
preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, 
DESINSTALAÇÃO, REALOCAÇÃO E SUPORTE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO 
SPLIT DE DIVERSAS POTÊNCIAS, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, 
CONFORME SOLICITAÇÃO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJAZEIRAS - CNPJ nº 08.923.971/0001-15.

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cajazeiras firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00047/2013, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00047/2013, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00047/2013 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- JURACY BEZERRA PONCHET.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20.
Valor: R$ 54.500,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Cajazeiras.
Cajazeiras - PB, 02 de Outubro de 2013

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, 

DESINSTALAÇÃO, REALOCAÇÃO E SUPORTE EM AR CONDICIONADO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00047/2013.
DOTAÇÃO: 2.01 - SECRETARIA DE GOV E ART POLITICA 04.122.1002.2003 - MANUTEN-

ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOV E ART POLITICA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.04 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2010 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 
33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 2.05 - SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA 04.123.1002.2012 - MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
01.121.1002.2013 - MANTER AS ATIV DA SEC DE PLANEJAMENTO 33.90.39.01 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.08 - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.2007.2033 - MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1 - RECEITA DE IMP TRANSF DE 
IMP - EDUCAÇÃO 12.361.2007.2104 - MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 
33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19 - TRANSFEREN-
CIA DO FUNDEB (OUTRAS) 2.09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 
04.122.1022.2040 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.10 - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA 04.122.1002.2044 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.12 
- SECRETARIA MUN DO DESEN RURAL E DO MEIO AMBIENTE 18.541.2039.2142 - MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO 
E CONTROLE INT - SEMOCI 04.122.1002.2136 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDI-
NÁRIOS 2.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA PÚBLICAS - SEMPP 04.122.1022.2137 
- MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00136/2013 - 02.10.13 - JURACY BEZERRA PONCHET - R$ 54.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REALOCAÇÃO 
E SUPORTE EM AR CONDICIONADO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: JURACY BEZERRA PONCHET - R$ 54.500,00.

Cajazeiras - PB, 02 de Outubro de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 02.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SER-

VIÇOS URBANOS - 15.452.1015.2014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - 15.451.1015.2013 
- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - 3390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00150/2013 - 01.10.13 - BOMSUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 

364.800,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2013, que objetiva: LOCAÇÃO DE TRATOR 
DE ESTEIRA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BOMSUCESSO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 364.800,00.

Sapé - PB, 01 de Outubro de 2013
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:30 horas do dia 15 de 
Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de equipamentos e aparelhos de GPS e Tablet, destinados às atividades das secretarias neste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 02 de Outubro de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2013, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
e aparelhos de GPS, Tablet e Estação Total, destinados às atividades das secretarias neste mun; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CPE SC EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS LTDA - R$ 19.800,00.

Cajazeiras - PB, 01 de Outubro de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de equipamentos e aparelhos de GPS, Tablet e Estação Total, destinados 

às atividades das secretarias neste mun.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00048/2013.
DOTAÇÃO: 2.06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 04.121.1002.2013 - MANTER AS ATIV. 

DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN-
TE 0 - RECURSOS ORDINARIOS 2.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2010 
- MANTER AS AÇÕES DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE 0 - RECURSOS ORDINARIOS 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAZENDA 04.123.1002.2012 - MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DA FAZENDA 44.90.52.01 
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0 - RECURSOS ORDINARIOS 2.05 - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
0 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00135/2013 - 01.10.13 - CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - R$ 19.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2013

COMUNICADO
A Comissão Permanente de Licitação de Cajazeiras, nos termos do §3º do Art. 109, da Lei 

8.666/93, comunica aos interessados e participantes do certame acima citado, que a empresa 
COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E TECNOLOGIA LTDA, interpôs recurso administrativo 
contra decisão da comissão de licitação que a inabilitou na Tomada de Preços nº 005/2013, desde 
modo, dar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis aos demais licitantes, para querendo, apresentem 
contra-razões ou impugnação ao recurso administrativo. Comunicamos ainda que, o processo se 
encontra com vista franqueada na sala da Comissão Permanente de licitação, situada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 17 – Centro – Cajazeiras-PB.

Cajazeiras, 02 de Outubro de 2013.
ROGÉRIO BEZERRA RODRIGUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 079-2013
OBJETO: Contratação de Empresa com Registro na ANP para fornecimento parcelado de 

combustível Diesel BS-10, destinados aos veículos, carros agregados e demais atividades de 
todas Secretarias do município de Patos (PB), conforme especificações constantes no Termo de 
Referência (Anexo I) deste Edital, o qual é parte integrante do mesmo

ABERTURA: 17/10/2013 ás 15:00h
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), 02 de outubro de 2013.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 078-2013
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de material elétrico e hidráulico para 

recuperação dos Poços Artesianos a cargo da Secretaria de Agricultura do município de Patos (PB).
ABERTURA: 18/10/2013 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), 02 de outubro de 2013.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2013 - SRP
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 027/2013 - SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o Registro de Preços para eventual realização 
de exames laboratoriais. Data de Abertura: 15/10/2013 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 02 de outubro de 2013.
Pedro Mineiro Firmo Júnior

Pregoeiro

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FURNE.
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A PROJETO DO BNDES; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta. 

Campina Grande - PB, 23 de setembro de 2013. 
JOSÉ ATAÍDE DA SILVA

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antero Torreão, 59 - Centro - São José dos Cordeiros - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Outubro 
de 2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 
COMERCIALIZAÇÃO (MERCADO PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. Recursos: Convenio Governo 
do Estado da Paraiba/SEDAM nº 0012/2013 e próprios previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, e retirada do edital no endereço supracitado. Telefone: (083) 3309-1103.

Email: saojosedoscordeiros_prefeitura@hotmail.com
São José dos Cordeiros - PB, 02 de Outubro de 2013

ALCIONE MARIA ALMEIDA DE ARAUJO
Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA – PB
Resultado do Pregão Presencial n° 008/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada em estrutura e logística na organização das 
festividades tradicionais do município de Natuba/PB.  O Prefeito do Município de Natuba, no uso 
de suas atribuições legais faz saber que a empresa vencedora do certamente acima foi Adjudi-
cada e Homologada conforme manda a Lei 10.520/02. Empresa Vencedora: WL PRODUÇÕES & 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 14.256.609/0001-30, vencedora de todos os itens do anexo I do Edital. 

Natuba,02 de outubro de 2013
Esmeraldina Montenegro Borba 

Pregoeira

Resultado do Pregão Presencial n° 012/2013
OBJETO: Fornecimento parcelado de Material de expediente, destinado às diversas secretarias 

deste Município.  O Prefeito do Município de Natuba, no uso de suas atribuições legais faz saber 
que a empresa vencedora do certamente acima foi Adjudicada e Homologada conforme manda a 
Lei 10.520/02. Empresa Vencedora: FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA – ME, CNPJ nº 
24.348.443/0001-36, vencedora de todos os itens do anexo I do Edital.

Natuba, 02 de outubro de 2013,
Esmeraldina Montenegro Borba 

Pregoeira

Resultado do Pregão Presencial n° 013/2013
OBJETO: Fornecimento parcelado de Tecidos, destinado às diversas secretarias deste Município.  

O Prefeito do Município de Natuba, no uso de suas atribuições legais faz saber que a empresa 
vencedora do certamente acima foi Adjudicada e Homologada conforme manda a Lei 10.520/02. 
Empresa Vencedora: L. VIRGINIO & CIA LTDA, CNPJ nº 70.103.916/0001-52, vencedora de todos 
os itens do anexo I do Edital. 

Natuba, 02 de outubro de 2013
Esmeraldina Montenegro Borba 

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013

O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro 
- Riachão - PB, torna público que fica adiado para às 08:00 horas do dia 18 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial Nº 00024/2013, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DO MUNI-
CÍPIO 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, 02 de Outubro de 2013.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº 002/2013
O Superintendente do Instituto de Metrologia, Qualidade Industrial– IMEQ/PB, no uso de suas 

atribuições legais, por meio do presente edital, notifica os interessados abaixo relacionados, tendo 
em vista o retorno da(s) notificação(ões) de autuação encaminhada(s) pela via postal e o fato de 
os interessados se encontrarem em local incerto e desconhecido, para tomarem conhecimento da 
lavratura do(s) auto(s) de infração abaixo relacionado(s) e para, querendo, oferecerem defesa, no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital, nos termos do art. 13 da Re-
solução CONMETRO nº 08/2006, perante esta Superintendência ou seus respectivos Escritórios 
de Representação. 

Destaca-se que a apuração de infrações administrativas e a imposição de penalidades por 
parte do INMETRO tem amparo legal nos arts. 3º, 5º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 9.933/1999 e que 
os processos administrativos terão continuidade independentemente de manifestação dos 
interessados.

Registra-se, por fim, que os interessados poderão obter vista dos processos e maiores 
informações nesta Superintendência do IMEQ/PB, localizado na Avenida Hilton Souto Maior, 
nº 4180, Bairro Mangabeira.

João Pessoa, 23 de Julho de 2013.
KROL JANIO PALITOT REMIGIO

Superintendente do IMEQ/PB

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº 002/2013 
O Superintendente do Instituto de Metrologia, Qualidade Industrial– IMEQ/PB, no uso de suas atribuições legais, por 
meio do presente edital, notifica os interessados abaixo relacionados, tendo em vista o retorno da(s) notificação(ões) de 
autuação encaminhada(s) pela via postal e o fato de os interessados se encontrarem em local incerto e desconhecido, para 
tomarem conhecimento da lavratura do(s) auto(s) de infração abaixo relacionado(s) e para, querendo, oferecerem 
defesa, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital, nos termos do art. 13 da Resolução 
CONMETRO nº 08/2006, perante esta Superintendência ou seus respectivos Escritórios de Representação.  
 

INTERESSADO CPF/CGC Nº DO PROCESSO Nº DO AI 
TRANSPORTADORA 

BARBOSA & DIAS LTDA 
12.882.568/0001-62 2037/12 2384296 

JOAO ALFREDO DE 
SOUZA 

146.763.700/91 2052/12 2384311 

MARIA DO CARMO 
COSTA 

200.898.725/68 2054/12 2384313 

PAULO JUNIOR DE 
SOUZA 

011.405.034/13 1654/12 2384027 

SAX TRANSPORTADORA 
LTDA ME 

12.718.814/0001-45 1977/12 2384244 

SEBASTIAO FELIPE 
DUTRA 

017.026.067/40 2038/12 2384297 

HELOIZA EMANUELE 
SIQUEIRA CAVALCANTI 

065.673.834/02 1993/12 2384252 

HELOIZA EMANUELE 
SIQUEIRA CAVALCANTI 

065.673.834/02 1994/12 2384253 

J A DA SILVA JUNIOR 09.392.798/0001-39 1979/12 2384246 
ASSOCIAÇÃO DOS 

CAPRINOCULTORES DO 
MUN DE GURJAO 

03.433.920/0001-91 2384516 2384516 

ANTONIO LIMA NETO –
EPP 

02.886.264/0001-10 60/13 2384387 

A. JOSE DOS SANTOS 
MERCEARIA ME 

07.411.469/0002-43 1742/12 2384060 

ALOISIO JOSE ALECRIM – 
ME 

01.181.414/0001-27 1694/12 2383969 

DIVANILSON PEREIRA 
COSTA ME 

02.020.403/0001-28 1866/12 2384116 

INDUSTRIA DE MASSAS 
BOM SUCESSO LTDA 

07.907.646/0001-04 888/13 2384847 

JOSE FAUSTO DE 
MEDEIROS NETO 

059.326.214/00 825/12 2383384 

JOSE BERNARDO DOS 
SANTOS 

904.086.754/20 761/12 2383325 

JOACI BATISTA DA SILVA 
SANTOS 

09.650.584/0001-15 1734/12 2384052 

JOSE PEREIRA DOS 
SANTOS 

535.624.374/04 2096/12 2384323 

JOSE TOMAZ DA SILVA 08.676.827/0001-21 537/12 2141220 
JOSE PEREIRA 
FIGUEIREDO 

380.557.754/00 1676/12 2384043 

LFPW COM VAREJISTA 
LTDA ME 

05.316.346/0001-17 314/13 2384515 / 
2384513 / 
2384514 

MORELLI ALIMENTOS 
LTDA 

08.528.561/0001-70 1696/12 2383970 

NALITE COM DE ALIM 
LTDA 

13.026.014/0001-26 1873/12 2384181 

ULTRAMASSA IND LTDA 10.721.357/0001-12 52/13 2384391 
ANTONIO UMBERLINO 208.243.784/15 537/13 2384654 

DOS SANTOS 
ANA LUCIA BARBOSA 666.073.294/20 1955/12 2384225 
ARMANDO AUGUSTO 

DANTAS GAMA 
00.000.975/3634-25 357/13 2384550 

CONSTRUTORA L R C 
LTDA 

03.475.824/0001-06 778/13 2384834 

EB TRANSPORTES LTDA 08.220.753/0001-14 151/13 238420 
EMPRESA AUTO VIACAO 

PROGRESSO SA 
10.788.677/0022-14 301/13 2384498 

E A DE SOUZA COM E 
DISTRIBUICAO 

05.028.828/0001-71 1441/12 2383876 

EMANUEL PEREIRA 
SOBRINHO 

068.932.554/11 292/13 2384488 

FRANCISCO BEZERRA 
SALDANHA 

867.233.328/49 2016/12 2384276 

 
Destaca-se que a apuração de infrações administrativas e a imposição de penalidades por parte do INMETRO tem 

amparo legal nos arts. 3º, 5º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 9.933/1999 e que os processos administrativos terão continuidade 
independentemente de manifestação dos interessados. 
 Registra-se, por fim, que os interessados poderão obter vista dos processos e maiores informações nesta 
Superintendência do IMEQ/PB, localizado na Avenida Hilton Souto Maior, nº 4180, Bairro Mangabeira. 
 
João Pessoa, 23 de Julho de 2013. 

 
KROL JANIO PALITOT REMIGIO 

Superintendente do IMEQ/PB 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO 002/13
O Superintendente do Instituto de Metrologia, Qualidade Industrial– IMEQ/PB, no uso de suas 

atribuições legais, por meio do presente edital, notifica os interessados abaixo relacionados, tendo 
em vista o retorno da(s) notificação(ões) de autuação encaminhada(s) pela via postal e o fato de os 
interessados se encontrarem em local incerto e desconhecido, para tomarem conhecimento da lavratura 
do(s) auto(s) de infração abaixo relacionado(s) e para, querendo, oferecerem recurso, no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da publicação do presente edital, nos termos do art. 13 da Resolução CONME-
TRO nº 08/2006, perante esta Superintendência ou seus respectivos Escritórios de Representação. 

Destaca-se que a apuração de infrações administrativas e a imposição de penalidades por parte 
do INMETRO tem amparo legal nos arts. 3º, 5º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 9.933/1999 e que os processos 
administrativos terão continuidade independentemente de manifestação dos interessados.

Registra-se, por fim, que os interessados poderão obter vista dos processos e maiores infor-
mações nesta Superintendência do IMEQ/PB, localizado na Avenida Hilton Souto Maior, nº 4180, 
Bairro Mangabeira.

João Pessoa, 23 de Julho de 2013
.KROL JANIO PALITOT REMIGIO

Superintendente do IMEQ/PB

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO 002/13 
 

 O Superintendente do Instituto de Metrologia, Qualidade Industrial– IMEQ/PB, no uso de suas atribuições legais, 
por meio do presente edital, notifica os interessados abaixo relacionados, tendo em vista o retorno da(s) notificação(ões) 
de autuação encaminhada(s) pela via postal e o fato de os interessados se encontrarem em local incerto e desconhecido, 
para tomarem conhecimento da lavratura do(s) auto(s) de infração abaixo relacionado(s) e para, querendo, 
oferecerem recurso, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital, nos termos do art. 13 da 
Resolução CONMETRO nº 08/2006, perante esta Superintendência ou seus respectivos Escritórios de Representação.  
 

INTERESSADO CPF/CGC Nº DO PROCESSO Nº DO AI 
AGILANDO DE ARAUJO 

LEITE ME. 
04.361.538/0003-44 574/12 2141253 

ATLANTICO COM E DIST 
LTDA 

12.018.946/0001-64 2003/12 2384262 

ALISSON CARLIXTO DA 
SILVA LIMA 

10.296.351/0001-45 251/12 2141059 

AGRECEL AGRESTE 
CEREALSISTA IND E COM 

11.109.871/0001-64 1348/12 2383829 

ALEXANDRE OLIVEIR 
FERREIRA 

14.770.080/0001-79 631/12 2383196 

ANA PAULA BRITO 
RAMOS 

014.879.835/73 518/12 2141213 

BRITATEC-IND E COM DE 
BRITAS 

08.962.236/0001-10 279/13 2384475 

CENTRAL TRANSP 
MOURA LTDA 

24.496.408/0001-64 1666/12 2384037 

CLAUDETE ALVES DA 
SILVA 

10.365.444/0001-84 1139/12 2383646 

COOP MECANICA DE 
CABEDELO LTDA 

02.407.044/0001-66 1196/12 2383661 

DELCIMAR CESAR 
BATISTA FERNANDES 

000.586.744/46 580/12 2141260 

DISTAK-DIST DE ALIM 
LTDA 

05.567.637/0001-88 176/13 2384424 

DIPEL DIST DE PECAS 
LTDA 

08.816.019/0001-12 1155/12 2383659 

ELISANGELA DE 
MEDEIROS 

046.620.874/06 281/12 2141099 

EMPRESA AUTO VIACAO 
PROGRESSO AS 

10.788.677/0022-14 842/12 2383399 

ERIVALDO DOS SANTOS 748.866.734/49 1627/12 2384000 
FERNANDO IMPERIANO 

DA COSTA 
095.710.354/91 1817/12 2384169 

ICABEL IND E COM DE 
ALIM BELO JARDIM 

10.866.094/0001-30 1363/12 2383781 

JOSE ILO LOPES JUNIOR 522.865.094-69 1807/11 2140828 
JOSE ILO LOPES JUNIOR 522.865.094/68 579/12 2141259 

JOSE BATISTA DE 
MEDEIROS 

025.268.834/15 573/12 2141252 

JOSE CARLOS DA SILVA 06.066.759/0001-53 755/12 2383286 
JOSE MENDES DE LIMA 08.933.602/0001-03 1138/12 2383645 

JOSE JALMIR DE 
MEDEIROS 

02.825.519/0001-34 1322/12 2383797 

JOSENILDO ALVES DE 
ARAUJO 

08.012.514/0001-79 367/12 2141136 / 
2141137 

JOSE AILTON DA SILVA 021.399.214/02 1075/12 2383606 
LM TRANSP 

INTERESTADUAIS 
SERVICO 

00.389.481/0026-27 146/13 2384416 

MINASGAS SA IND E COM  02.046.455/0005-05 1214/12 2383677 
MARIA APARECIDA DE 

SOUZA PEREIRA 
027.910.954/70 1291/12 2383756 

MARIA V SILVA DE 
OLIVEIRA 

947.829.113/00 179/13 2384427 

MERCADINHO L B LTDA 04.986.755/0001-68 744/13 2384812 
NF DIST E LOGISTICA 

LTDA 
05.765.980/0001-37 1978/12 2384245 

PAULO JULIANO DE 
OLIVEIRA 

039.913.156/61 1611/12 2383983 

PERSONAL COURIER 
COM E SERV LTDA 

05.278.612/0001-64 706/12 2383298 

PAULO FERNANDO DE 
SOUZA AND LIMA 

440.428.174-91 894/12 2383448 

PAULO ALEXANDRE DOS 
SANTOS FERREIRA 

079.801.134/38 284/12 2141102 

ROBERTO MARTINS DE O 
SOBRINHO 

586.210.244/20 514/12 2141209 

RICARDO DOS SANTOS 
SILVA 

022.580.144/25 558/12 2141247 

RONDAN VIAGEM E 
TURISMO LTDA 

02.638.673/0001-05 1095/12 2383616 

ROSARIA DE FATIMA 
FONSECA 

204.792.394/87 1647/12 2384020 

SAMUEL HARDMAN 204.134.404/00 505/12 2141202 
SALUSTRIANO ALVES DE 

ARAUJO ME 
24.376.030/0001-65 46/12 2141003 

TATIANA DO AMARAL 
CARNEIRO CUNHA 

08.939.832/0001-80 581/12 2141261 

WEDJA MATIAS DA 
SILVA 

09.157.396/0001-50 329/12 2141123 

WILAMBERG JOSE 
CORREIA 

492.381.084/04 1792/12 2384138 

JOSE DA SILVA 342.792.374/68 1435/12 2383871 
JULIO MARTINS DA 

SILVA NETO 
09.254.593/0001-97 1668/12 2384039 

HELSON AZUYR SILVA 
PEREIRA 

02.412.349/0001-66 1352/12 2383746 

DAMIANA A. DOS 
SANTOS ARAUJO 

054.763.674/11 1384/12 2383810 

DAMIANA A. DOS 
SANTOS ARAUJO 

054.763.674/11 679/12 2383213 

DIELSON JOSE DA SILVA 023.957.184/32 903/12 2383457 
IRINEU HEIDEMANN 091.145.649/04 1424/12 2383861 

SEVERINO ADEMAR DE 
FARIAS 

883.742.464/72 1299/12 2383765 

VANDERLEY ALVES DE 
FREITAS 

009.481.614/00 1312/12 2383779 

JORGE P DE SENA 504.377.634/04 2027/12 2384286 
JOAO BATISTA DE PAULA 

NETO 
642.911.464/34 2021/12 2384281 

JOSE PEREIRA DE LIMA 
TRANSPORTES 

06.880.808/0001-97 275/13 2384471 

JOAO FERREIRA DA 
SILVA 

674.043.594/49 426/13 2384603 

JOSE LUCIO HONORIO DE 
MORAIS 

236.980.474/20 1809/12 2384158 

JOSEFA CLEIDE DE 
PONTES ME 

02.828.305/0001-11 2042/12 2384301 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 1/0010/2013
OBJETIVO: Aquisição de Materiais de Construção diversos
ABERTURA:17 de outubro de 2013 às 09:00:00, na sala de reuniões da PREFEITURA MUNICI-

PAL DE DUAS ESTRADAS situada a RUA DO COMÉRCIO, 23, CENTRO, DUAS ESTRADAS-PB, 
CEP nº 58265000, fone 83 3265 1030, procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO.

Interessados poderão adquirir cópias do edital, no horário de expediente, no endereço supracitado.
DUAS ESTRADAS-PB, 02 de outubro de 2013

Emerson Luiz Trajano de Souza
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO

Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 304/2013 (Aquisição de 
Combustível) destinado ao Instituto de Terras e Planejamento Agrícola - INTERPA, modalidade 
Pregão Presencial, foi considerado DESERTO, à luz da legislação vigente, ficando a segunda 
chamada para 17 de outubro de 2013, às 14:00 horas.    

REG CGE: 13-01607-7

João Pessoa, 02 de outubro  de 2013.
VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ

Gerente Executiva de Licitação - em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS GRÁFICOS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 02 de Outubro de 2013.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE OXIGÊNIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Alexsandro 
Santos da Silva - R$ 5.940,00.

Mari - PB, 03 de Outubro de 2013.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 000
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00120/2013 - 03.10.13 - Ale-

xsandro Santos da Silva - R$ 5.940,00.PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO 
AVISO EDITAL DE LEILÃO Nº 001-2013 

2ª CHAMADA 
 

  A Prefeitura Municipal de Curral Velho – PB, torna público que fará realizar no 
próximo dia  18 de Outubro de 2013 As 10:00 horas no pátio de sua sede na rua Manoel batista 
Sobrinho, 20 a venda em Leilão público, de bens moveis (veículos), considerados inservível 
para uso desta Prefeitura, a que segue descriminação abaixo. 
 
LOTE  VEICULO PLACA MARCA ANO/M

OD 
COR CHASSI 

01 UNO MILLE ECONOMY OEU 1350 FIAT 2011/2012 VERMELHO 9BD15822AC6617662 
  
LOTE  VEICULO PLACA MARCA ANO/M

OD 
COR CHASSI 

02 CAMIONETA HILUX MNY 3644 TOYOTA 2008/2009 PRETA 8AJFZ29G186058248 
 
  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 1 – Os veículos poderão ser vistos na sede desta Prefeitura no horário normal; 
 2 – A arrematação será feita por preço igual ou superior ao de avaliação; 
 3 – o pagamento dos lotes só serão efetuados a vista em moeda corrente do país; 
 4 – O prazo para retirada dos bens é de 5 (cinco) dias; 

5 – Para participar os concorrentes deverão se escreverem junto a Comissão de 
Licitação da Prefeitura até 1 hora antes da realização do leilão; 

6 – A prefeitura se reserva direito de adiar, revogar ou anular a licitação sem qualquer 
indenização a participante do Leilão 

. 
Curral Velho (PB), 18 de Setembro de 2013. 

 
_____________________________________ 

Joaquim Alves Barbosa Filho 
Prefeito Constitucional 

 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Medicamentos Básicos e Materiais Hospitalares conforme solicitação da Secretaria de 
Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uiraúna - PB, 30 de Setembro de 2013

FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA 
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2013
OBJETO: Contratação de serviços de locação de estrutura para as festividades de Emancipação 

Política do município. Data e Local, às 08:00 horas do dia 16/10/2013, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 02 de Outubro de 2013.
Luís Magno Bernardo Abrantes.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 90/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços de locação de um veículo, desti-

nado ao município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 16/10/2013, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 02 de Outubro de 2013.
Luís Magno Bernardo Abrantes.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00028/2013
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2013, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de material didático pedagógico de prevenção e combate 
ao CRACK para uso do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, no 
Município de Alagoa Grande, no dia 17/10/2013 às 8:30 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 16/10/2013.

Alagoa Grande(PB), 2 de outubro de 2013.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00029/2013
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00029/2013, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de conjunto pedagógico sobre o tema tabagismo para 
uso dos 02(dois) Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, no Município de Alagoa 
Grande, no dia 21/10/2013 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 18/10/2013.

Alagoa Grande(PB), 2 de outubro de 2013.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 40/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de armações oculares e 
confecção de lentes corretivas, destinadas a pessoas carentes do município. Data e Local, às 
09:00 horas do dia 18/10/2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 
- Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 02 de Outubro de 2013.
Jarimarques Gomes Ferreira.

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 73/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços de locação de um veículo, desti-
nado ao município. Data e Local, às 08:30 horas do dia 17/10/2013, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 02 de Outubro de 2013.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2013
No Aviso de Licitação, Tomada de Preços nº. 001/2013, que tem por objeto Pavimentação de 

Ruas – Contrato de repasse nº 0238910.36/07, publicado no D.O.E do dia 01/10/2013, pág. 22 e 
no Jornal a União  do dia 01/10/2013 pág. 26, onde se lê: Data de Abertura: 17/10/2013 às 09:30hs, 
leia-se: Data de Abertura: 22/10/2013 às 09:30hs.

Prata – PB, 02 de outubro de 2013
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidente da CPL

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2013

No Aviso de Licitação, Tomada de Preços nº. 002/2013, que tem por objeto Pavimentação de 
Ruas – Contrato de repasse nº 0281969.34/08, publicado no D.O.E do dia 01/10/2013, pág. 22 e 
no Jornal a União  do dia 01/10/2013 pág. 26, onde se lê: Data de Abertura: 17/10/2013 às 11:30hs, 
leia-se: Data de Abertura: 22/10/2013 às 11:30hs.

Prata – PB, 02 de outubro de 2013
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidente da CPL

‘A Galvão Amorim Construção e Incorporação LTDA – CNPJ Nº 09.170.007/0001-26  torna público 
que recebeu da SEMAM – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a Licença previa nº 083/2013  para 
ST TROPEZ RESIDENCE situado a rua Maria Jacir Pinto Costa 295 -   Jardim Oceania -  CEP: 
58036-110 -  João Pessoa PB.  

SAAE - SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dr. Moura Filho, 769 - centro - Alagoinha - PB, às 10h00min do dia 16 de outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de “SULFATO 
DE ALUMÍNIO GRANULADO”, destinados ao tratamento de água abastecida pelo SAAE aos con-
sumidores do Município de Alagoinha, até dezembro de 2013. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3278-1202. email; saaealagoinha@yahoo.com.

Alagoinha-PB, 02 de outubro de 2013
ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO

Pregoeiro Oficial
 

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de “CLORO LIQUEFEITO”, destinados ao tratamento de água 
abastecida pelo SAAE aos consumidores do Município de Alagoinha. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00001/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 02.011 - SAAE - Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto, 04.122.0020.2041 - Manutenção das Atividades do SAAE, 17.512.0021.2042 - 
Manutenção das Atividades do ETA, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.  VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO e CT Nº 0005/2013 - 30.09.13 - BERACA SABARÁ QUIMICOS E INGREDIEN-
TES S.A - R$ 25.900,00.

LUCIANO MARCELINO DE SOUSA
Presidente

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Operação nº 2873/2013 em João Pessoa, 27 de setembro de 2013 - 
Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Operação da ETE da cidade de João Pessoa-PB, no bairro 
de Mangabeira, com três módulos de três lagoas, sendo cada módulo com duas lagoas anaeróbias 
ligadas em série, seguidas de uma lagoa facultativa. Cada módulo possui capacidade para tratar 
90l/s e ocupa uma área de 4,0 ha, perfazendo um total de 270l/s e 12 ha. Na (o) – MANGABEIRA 
Município: JOÃO PESSOA UF: PB. Processo: 2013-004755/TEC/LO-5737

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2870/2013 em João Pessoa, 27 de setembro de 2013 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema Integrado de Abastecimento de água dos municípios 
de Cuité e Nova Floresta – PB Na(o) NA CIDADE DE CUITÉ E NOVA FLORESTA – Município: UF: 
PB. Processo: 2013-000456/TEC/LO-4620

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 2869/2013 em João Pessoa, 27 de setembro de 
2013 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água, município de 
Nova Palmeira – PB. Na (o) –NA CIDADE Município: NOVA PALMEIRA - UF: PB. Processo: 2013-
000418/TEC/LO-4613

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 2868/2013 em João Pessoa, 27 de setembro de 2013 
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água do município de Frei 
Martinho - PB. Na(o) – EM TODA CIDADE – FREI MARTINHO Município: - UF: PB. Processo: 
2013-000174/TEC/LO-4535

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2867/2013 em João Pessoa, 27 de setembro de 2013 
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Sapé 
Na(o) – EM TODA CIDADE – Município: SAPÉ - UF: PB. Processo: 2013-004804/TEC/LO-5756

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2865/2013 em João Pessoa, 27 de setembro de 
2013 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água, município de 
Conceição – PB Na(o) – EM TODA CIDADE - Município: CONCEIÇÃO -  UF: PB. Processo: 2013-
000008/TEC/LO-4471

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 2864/2013 em João Pessoa, 27 de setembro de 2013 - 
Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água, município de Triunfo – PB. 
Na(o) – EM TODA CIDADE Município: TRIUNFO - UF: PB. Processo: 2013-000013/TEC/LO-4476

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 2862/2013 em João Pessoa, 27 de setembro de 2013 
- Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água, município de Barra 
de Santa Rosa – PB. Na(o) – EM TODA CIDADE Município: BARRA DE SANTA ROSA - UF: PB. 
Processo: 2013-000173/TEC/LO-4534

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1976/2013

AVISO
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da COMPANHIA ESTADUAL DE HABI-

TAÇÃO POPULAR - CEHAP, por intermédio da Comissão Especial de Chamamento Público, 
convoca empresas do ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica, que 
manifestem interesse na apresentação de propostas para construção de Unidades Habitacio-
nais, junto a instituições financeiras oficiais federais, neste caso, Caixa Econômica Federal e/
ou Banco do Brasil S/A, destinadas a famílias com renda bruta mensal de 03 (três) até 06 (seis) 
salários mínimos, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, integrante do 
Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, instituído pela Lei Nº 11.977, de 07 de julho 
de 2009, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto nº 7.499 de 16 de junho 2011, no 
bairro de Mangabeira, município de JOÃO PESSOA-PB, com recursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS.

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013, ÀS 08 HORAS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E RETIRADA DO EDITAL: Av. Hilton Souto Maior, Nº 

3059, bairro Mangabeira, João Pessoa-PB.
João Pessoa-PB, 01 de outubro de 2013.

Paulo Roberto Diniz de Oliveira
Presidente da Comissão Especial

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1896/2013

AVISO
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da COMPANHIA ESTADUAL DE HABI-

TAÇÃO POPULAR - CEHAP, por intermédio da Comissão Especial de Chamamento Público, 
convoca empresas do ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica, que 
manifestem interesse na apresentação de propostas para construção de Unidades Habitacio-
nais de Interesse Social, junto a instituições financeiras oficiais federais, neste caso, Caixa 
Econômica Federal e/ou Banco do Brasil S/A, destinadas a famílias com renda bruta mensal 
de até R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha 
Vida – PMCMV, integrante do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, instituído pela 
Lei Nº 11.977, de 07 de julho de 2009, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto nº 7.499 
de 16 de junho 2011, no bairro Nordeste, Município de GUARABIRA-PB, com recursos do Fundo 
de Arrendamento Residencial – FAR.

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013, ÀS 08 HORAS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E RETIRADA DO EDITAL: Av. Hilton Souto Maior, Nº 

3059, bairro Mangabeira, João Pessoa-PB.
João Pessoa-PB, 02 de outubro de 2013.

Paulo Roberto Diniz de Oliveira
Presidente da Comissão Especial

João Pessoa, 01 de outubro de 2013
PUBLICAÇÃO

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 2871/2013 
com vencimento em 27/09/2015 - Proc.2013-002064/TEC/LO-5013, para construção de conjunto 
habitacional, no município de JUAZEIRINHO - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Nº 2811/2013,com vencimento em 25/09/2015 através do Proc.2013-005211/TEC/LI-2415, para 
implantação de equipamentos comunitários (02 centros de saúde e 02 unidades escolares), no 
município de CAMPINA GRANDE-PB. 

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 2866/2013 
com vencimento em 27/09/2015 - Proc.2013-004842/TEC/LO-5759, para construção de conjunto 
habitacional, no município de MONTE HOREBE - PB.

CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS
Diretor Presidente em Exercício
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