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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Sudema classifica 56 praias do litoral paraibano como próprias para o banho

l Termina hoje no  Hotel Tambaú o 1o Congresso Internacional de Saúde da Mulher

l Festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida acontece no Cristo, na capital

l Eliminatória do Festival Sanfona Fest acontece amanhã na cidade de Solânea

R$ 1,00

R$ 160,00
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Ano CXX
Número 208
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Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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Governo eleva teto do simples e 
beneficia microempresas da PB

O governador Ricardo 
Coutinho assinou, ontem, de-
creto que dá tratamento  dife-
renciado às micro e pequenas 
empresas no recolhimento 
do IMCS durante o exercício 
2014. A medida visa fortale-
cer esses empreendimentos 
na Paraíba. PágINA 18

FOTO: Evandro Pereira

FOTOS: Divulgação

8

8

8

8

8
Mostra Brinquedinhos em Foco apresenta em 
Cabedelo fotografias feitas por crianças PágINA 8
Feira de Livro Infantojuvenil da Paraíba começa 
hoje no Zarinha Centro de Cultura PágINA 5

Torcida do Botafogo 
promete invadir o 
Almeidão amanhã na 
partida que vale vaga 
para a final da Série D 
PágINA 23

Paraibano Álvaro 
Filho foi escolhido 
pelo Ministério dos 
Esportes para receber 
a Bolsa Pódio 
PágINA 22

Jogos Escolares 
definem classificados 
para etapa nacional 
do atletismo e de 
mais 7 modalidades 
PágINA 21

Esportes

  ETC diz que greve 
não vai atrapalhar 
a entrega dos 
cartões do Enem

Bancários não 
aceitam proposta 
de reajuste e a 
greve continua

PágINA 14 PágINA 4

Polícias Civil e 
Militar intensificam 
ações de segurança 
na área de Campina

Ciop recebe cerca 
de 1,3 mil trotes 
por dia e serviço 
é prejudicado

 

 

SEguRança

SEm gRaça

As ações de combate ao 
crime realizadas pelas Polícias 
Civil e Militar resultaram em 
várias prisões durante a últi-
ma semana  na região de Cam-
pina Grande. As operações 
conseguiram evitar o assalto 
a dois bancos. PágINA 4

De janeiro a agosto deste 
ano foram recebidos pelo Ciop 
317 mil trotes, o equivalente 
a 60% de todas as chamadas 
atendidas. A prática é crime e 
o responsável pode ser conde-
nado a seis meses de prisão e 
multa. PágINA 13

Preços de brinquedos variam até 30%, revela pesquisa do Procon-PB PágINA 10

O maior túnel da América Latina, o Cuncas I, que integra o projeto de 
Transposição do São Francisco, trará água para a Paraíba. PágINA 11

Receita abre consulta a novo lote 
de restituição do IR na terça-feira

DINHEIro

PágINA 10

2oCaderno

Supertúnel trará água

FOTO: arquivo

FOTO: adriano Franco

DÓLAR    R$ 2,210 (compra) R$ 2,211 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,130 (compra) R$ 2,270  (venda)
EURO   R$ 2,996 (compra) R$ 2,998    (venda)



Cinco de outubro de 1988: há 25 anos, 
as atenções do continente chamado Brasil 
se concentravam no plenário da Câmara 
Federal para oficialmente tomar conheci-
mento do total teor da Carta Magna do país. 
Foi uma solenidade para todos: os que lá 
estavam, ouviam pelos rádios ou assistiam 
pela televisão puderam constatar que ali 
nascia uma nova Carta de convivência en-
tre os brasileiros. Com voz justificadamente 
emocionada, o deputado Ulysses Guimarães, 
comandante supremo deste processo, de-
clarou pomposamente: “Está promulgada a 
Constituição Cidadã!”.

No meio desta semana, diversas insti-
tuições festejaram o acontecimento. A Or-
dem dos Advogados do Brasil promoveu até 
um reencontro entre alguns dos parlamen-
tares que escreveram o texto. Entre eles, 
políticos aposentados e outros que conti-
nuam na ativa. Os discursos relembraram o 
momento político que o Brasil recém-saído 
do regime militar vivera 25 anos atrás. Para 
constituintes, juristas e advogados, a Cons-
tituição de 88 cumpria o objetivo idealizado 
por Ulysses e demais constituintes. Da tri-
buna, disse ele: “Viemos aqui para escrever 
uma Constituição e não para ter medo. Essa 
Constituição terá cheiro de amanhã e não 
cheiro de mofo”.

Muito bem, passaram-se 25 anos e a 
Carta da Redemocratização está aí, apesar 
dos trancos e barrancos. É notório de que as 
críticas a ela jamais chegaram a seus pés. O 
ex-presidente José Sarney, por exemplo, di-
zia que a Constituição deixaria o país ingo-
vernável. Mas sua incapacidade de governar 

jamais deve ser atribuída à Constituição, 
que perdura por várias outras gestões. Os 
direitos que ela outorga tampouco foram 
excessivos. O desenho de um país historica-
mente voltado para a elite é que atrapalha o 
reconhecimento de vários deles.

Com as dificuldades inerentes à cria-
ção, nascida no ventre de um Congresso que 
cumulou a função de Assembleia, a Carta 
conseguiu fazer o mais importante, a transi-
ção de um regime autoritário que a ditadura 
de mais de duas décadas nos legou para um 
amplo espaço democrático. Com ela, retor-
namos às eleições, com as quais pudemos 
superar, inclusive, um período de impeach-
ment sem maiores turbulências.

Seu maior legado, certamente, está no 
apreço e na amplitude dada aos direitos 
fundamentais, que ainda palmilhamos para 
entender e, principalmente, aplicar. É de se 
reconhecer, todavia, que estes direitos só 
foram salvos pela precaução das cláusulas 
pétreas, sem as quais, a oscilação de humor 
das políticas e a pressão constante da mídia 
pela repressão desmesurada, certamente já 
os teriam eliminado.

Hoje, 5 de outubro de 2013, vinte e cin-
co anos e várias PECs depois, o certo é que 
ainda estamos aquém do texto que os cons-
tituintes nos deixaram. O poder popular não 
passa de uma miragem –plebiscitos, refe-
rendos, iniciativas cidadãs continuam sufo-
cados pela representação parlamentar que 
privilegia grupos econômicos em detrimen-
to dos mais vulneráveis. A moralidade ad-
ministrativa tateia como o caminho de uma 
proclamação tardia da República.
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Em sua quixotesca, portanto ina-
balável defesa da cultura brasileira, o 
escritor Ariano Suassuna recorre com 
frequência a uma frase de Alceu Amo-
roso Lima: “Do Nordeste para Minas 
Gerais, corre um eixo que não por acaso 
segue o curso do Rio São Francisco, o rio 
da unidade nacional. A este eixo o Brasil 
tem que voltar de vez em quando se não 
quiser se esquecer de que é Brasil.”

O Rio São Francisco – que ontem 
completou 512 anos de seu descobrimen-
to –, no entendimento de Amoroso Lima, 
banharia terras em cujos campos flores-
ce a verdadeira alma do povo brasileiro. 
Territórios cujas aldeias, irrigadas pelo 
sangue de sagas e epopeias, onde o enig-
ma persiste e espanta, há muito rompe-
ram o simplório limite, conquistando a 
emancipação universal.

No tempo da memória nacional, o 
vento sopra, enfunando velas e formando 
ondas, há mais de quinhentos anos, no Ve-
lho Chico. De seu ventre homens retiram o 
peixe (símbolo cristão), para sustento. Das 
terras fertilizadas, frutas, vinho e horta-
liças. Suas lendas dão asas à imaginação e 
remetem aos rios mediterrâneos de anta-
nho, de riqueza perpétua...   

Que estranha figura assenta o corpo 
réptil sobre a pedra esculpida! Terrível 
alienígena a estudar f lora e fauna do 
planeta a ser, por seus iguais, invadi-
do e conquistado? Ledo Ivo Gomes de 

Oliveira engano. É o Negro d’Água der-
rubando canoeiros de suas canoas caso 
não tenham peixe na rede para lhe dar. 
A gargalhada atroz faz a lua cheia se 
esconder por trás da nuvem. 

A enciclopédia nos diz que Américo 
Vespúcio o viu e o navegou pela pri-
meira vez em 4 de outubro de 1501. Os 
conquistadores têm esse privilégio. A 
história esquece os nomes dos vigias, 
dos timoneiros; gente que estava no con-
vés quando a novidade veio dar na praia. 
Os anais registram apenas prenome e 
sobrenome do ilustre capitão, às vezes 
embriagado o percurso inteiro.

O Brasil se transfigura, mas nem tanto, 
naqueles ermos de outrora, porém as águas 
verdes do Velho Chico, na qual deriva o 
baú da riqueza, não mudam jamais. Saciam 
fome e sede e dão guarida aos suicidas. Se-
renas, aguardam os túneis e valas por onde 
escoarão para salvar a pátria de outras 
terras - ressecadas pelo sol, depauperadas 
pelo erro agropecuário secular.

Ao longe, vê edifícios (cada vez mais 
próximos, entretanto). Sente que os seus 
braços já não são tão elásticos. E muito 
ferro, vidro e plástico disputam lugar com 
suas espécies de escama e armadura. Há 
lanchas velozes desfilando antes os olhos 
desconfiados ancorados nos velhos barcos 
coletivos. E a antiga estátua da perigosa 
deusa maravilha-se com o parapente colo-
rido que passa ao léo.

 

A Direção do Foro da Justiça Federal na Paraíba ampliou o 
prazo de obrigatoriedade do uso do Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) para ajuizamento e tramitação 
das ações judiciais incluídas nas demais classes cíveis. De 
acordo com a Portaria nº 133, de 23 de setembro último, 
o prazo que expiraria em 1º de dezembro foi expandido 
para 31 de dezembro de 2013.
Desde 1º de setembro, a Seção Judiciária da Paraíba am-
pliou a obrigatoriedade do uso do PJe. Nessa data, na sede da Seção Judiciária, em João Pessoa, o PJe  
passou a ser obrigatório também para o ajuizamento e a tramitação dos mandados de segurança. Já 
nas Subseções Judiciárias, o uso do sistema ficou obrigatório para a tramitação e ajuizamento das 
ações ordinárias e dos mandados de segurança.
 Com a nova portaria, somente no dia 31 de dezembro, tanto na sede da Seção Judiciária, como nas 
subseções de Campina Grande, Sousa, Monteiro, Guarabira e Patos, o PJe passará a ser obrigatório 
também para as ações incluídas nas demais classes cíveis, bem como todos os seus incidentes pro-
cessuais e ações conexas. Continuarão excluídas dessa obrigatoriedade as ações de execução fiscal e 
seus embargos, assim como as causas de competência dos Juizados Especiais Federais, cuja tramita-
ção se realiza exclusivamente através do Sistema Processual Creta.

Dos 12 parlamentares paraibanos que ajudaram 
a confeccionar a Constituição Federal de 1988,  
que chega hoje aos 25 anos, seis já faleceram. 
Os mortos e seus partidos à época  da Consti-
tuinte:  deputados Antônio Mariz(PMDB) Adau-
to Pereira(PDS), Aluisio Campos(PMDB) Edvaldo 
Mota(PMDB), João Agripino(PMDB) e o senador 
Humberto Lucena(PMDB). 
Completaram aquela valorosa  bancada e ainda 
bem ativos, os então senadores à época,  Marcon-
des Gadelha e Raimundo Lira; os deputados Agas-
siz Almeida(PMDB), João da Mata(PMDB), Evaldo 
Gonçalves(PFL) e Cássio Cunha Lima (PMDB). De 
todos, hoje com mandato so o senador Cássio, que 
era o mais jovem parlamentar no Congresso.

Todo cuidado é pouco de quem depende do benefício. Alguns beneficiários do Bolsa Família estão 
indo receber dinheiro e não encontra nada. Quando ligam para saber o que houve, são informados que 
o benefício já foi retirado, normalmente, em Estado diferente de onde residem. Há indicações de que 
até esse tipo de cartão vem sendo clonado por uma quadrilha que age em todo o Brasil.

O presidente da Assembleia 
Legislativa, Ricardo Marcelo, re-
velou que deverá processar, em 
breve, uma ampla reforma no 
prédio daquele Poder, obras que 
devem durar uns três meses, in-
cluindo inclusive, o sistema elé-
trico, que deu pane esta semana 
com um curto-circuito que sus-
pendeu a sessão de quarta-feira. 
O prédio é antigo e já não com-
porta a demanda do Legislativo 
nos dias atuais.

REPAGINADA

DEFENSORES

CLONAGEM

CONSTITUINTES PARAIBANOS

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

JUSTIÇA AMPLIA PRAZO

Não bastassem o caos na 
Saúde, pagamento do funcio-
nalismo atrasado, a governa-
dora do Rio Grande do Norte, 
Rosalba Ciarlini, entre agora 
outro problema. A Associa-
ção dos Defensores Públicos 
está querendo o seu impea-
chment por desobediência à 
legislação no que diz respeito 
à transferência de recursos 
para os Poderes que têm au-
tonomia orçamentária. 

O secretário de Saúde, Wal-
dson de Souza, anda preo-
cupado com elevado índice 
de internação de vítimas 
de acidentes com moto no 
Estado. Cerca de 50% dos 
atendimentos em ortopedia 
são motoqueiros. Para  ele, é 
preciso um maior controle na 
regulamentação desse tipo 
de veiculo, principalmente no 
que tange a habilitação de 
quem dele faz uso.

A Livraria da Usina lança neste 
sábado, 5, a obra Sentidos de 
Leitura: Sociedade e Educação, 
a partir das 19h. A obra faz 
parte de uma série de lança-
mentos da Maré Produções 
Artísticas e Educacionais vol-
tadas para o entendimento e o 
fazer da educação na sociedade 
contemporânea. O lançamento 
será na sala Vladimir Carvalho 
e a sessão de autógrafos na 
Livraria da Usina.

No tempo da memória nacional, o vento sopra, enfunando velas e
formando ondas, há mais de quinhentos anos, no Velho Chico.”

“EPIDEMIA” LANÇAMENTO



Carlos Manhanelli
Presidente da ABCOP

Livro destaca o marketing 

altando um ano para mais uma eleição, já agendada para 5 de 
outubro de 2014, os políticos de todo o país já começam a fazer 
articulações e preparar estratégias de disputa do voto. Na Paraíba, 
durante toda esta semana aconteceu um verdadeiro troca-troca 
de legendas entre parlamentares e políticos que almejam ser 
candidatos no ano que vem. As vagas são limitadas e as disputas, 
por exemplo, para deputado estadual ou federal serão bem 
acirradas. E, o caminho da vitória de acordo com o presidente da 
Associação Brasileira de Consultores Políticos (ABCOP), Carlos 
Manhanelli, está no marketing eleitoral como ele explica no livro 
“Como ganhar sua eleição para deputado, manual de campanha 
eleitoral”.
Carlos diz ser o marketing eleitoral uma estratégia fundamental 
que deve ser definida com antecedência pelo candidato e sua 
equipe, para levar o político à vitória nas urnas. E, para conquistar 
o voto do eleitor que é tão disputado na eleição é necessário 
analisar e interpretar as pesquisas; estudar o quadro político/
eleitoral que permeia o Estado e o país; pesar as virtudes e 
defeitos do candidato e de seus adversários; e, ter informações 
sobre as características do eleitorado. Portanto, o tempo é um 
aliado do candidato que deve começar a pré-campanha com um 
ano de antecedência.
E, para garantir o sucesso nas urnas é necessário seguir o 
passo a passo do manual que o livro apresenta em 18 capítulos, 
sem pular nenhuma dessas etapas a seguir: ter certeza de ser 
candidato; fazer a pré-candidatura; participar da convenção 
partidária e ter o nome na legenda; fazer o planejamento da 
campanha para deputado; fazer a organização da estrutura da 
campanha a deputado; implantar a estrutura da campanha, o 
organograma; ter uma identidade; organizar e mandar preparar 
a propaganda; aprender os princípios básicos para conquistar os 
votos; segmentar seu público; atrair os eleitores; aprender e fazer 
reuniões; levar os eleitores a decidir voto; trabalhar para consolidar 
os votos; mobilizar a equipe; fazer eventos de rua; trabalhar na 
reta final; o dia das eleições à busca dos últimos votos.    
Em entrevista ao jornal A União, Carlos Manhanelli que já 
participou de 258 campanhas eleitorais no Brasil e no exterior diz 
ser o despreparo dos políticos um dos maiores erros na disputa 
eleitoral. E, a “campanha para deputado é uma campanha de 
atacado e não de varejo”, por isso, é necessário muito trabalho 
de apoiadores do candidato nas ruas para ganhar os votos 
dos eleitores. Ele também comenta que a internet é o meio de 
comunicação mais democrático para o eleitor e ainda é muito mal 
aproveitada pelos candidatos.

Quais são os maiores erros 
cometidos pelos candidatos du-
rante o período eleitoral?

Vários são os erros cometidos, 
desde acreditar que somente a 
propaganda ganha voto, até ir para 
a televisão completamente despre-
parado.

 
Qual é a estratégia que mais 

funciona numa campanha eleito-
ral: internet, televisão ou rádio?

A televisão ainda é o grande 
divulgador de uma campanha, mas 
para se ganhar votos em uma cam-
panha proporcional (cargo legisla-
tivo) é necessário ter vários líderes 
trabalhando na campanha. A cam-
panha proporcional é campanha 
de atacado e não de varejo.

 
O senhor acredita que o 

marketing político direciona a 
opinião pública?

Direcionar não, mas eluci-

da e leva com maior clareza e 
transparência a comunicação do 
candidato ao eleitor. O Marketing 
Eleitoral, como arma democráti-
ca, vem substituir os antigos co-
ronéis que manipulavam através 
da força e do poder econômico as 
eleições.

 
O marketing político pode 

mudar o voto do eleitor?
Pode mudar e consolidar. 

Através de estudos mercadológi-
cos e estratégias distintas, pode 
levar a comunicação de maneira 
certa para que os eleitores possam 
tomar ciência das propostas dos 
candidatos.

 
O senhor já trabalhou em 

quantas campanhas eleitorais? 
Já fez alguma campanha na Pa-
raíba?

Já trabalhei em 258 campa-
nhas eleitorais no Brasil, Amé-

rica Latina e África. Sim, Já fiz 
campanha na Paraíba, mas não 
me pergunte para quem, pois 
meus contratos têm cláusula de 
sigilo.

 
As campanhas mudam de re-

gião para região no país?
As técnicas de Marketing 

Eleitoral são idênticas em todo 
mundo democrático. O que 
muda é o talento do consultor 
em adaptar essas técnicas à re-
alidade local.

 
Qual foi a campanha mais di-

fícil que o senhor já fez?
Como falei, as campanhas que 

participei têm cláusula de sigilo. 
Mas podemos analisar uma das 
campanhas mais difíceis aqui no 
Brasil, que foi a campanha “Tan-
credo Já”, pois era uma campanha 
indireta, na qual se tinha que fazer 
a população pressionar os deputa-

dos a votar em Tancredo. Foi uma 
campanha triangular.

 
A internet se tornou o meio 

de comunicação mais democráti-
co na campanha?

Sim para o eleitor. Infeliz-
mente o político brasileiro não 
está acostumado com um veícu-
lo interativo, onde ele é obrigado 
a responder críticas, sugestões 
e opiniões nem sempre iguais às 
suas. O político brasileiro ainda 
terá que aprender a dar satisfa-
ção de seus atos e a internet exige 
essa interação.

 
A internet pode ajudar no fi-

nanciamento de campanha?
Sim, pode. Em uma palestra 

que ministrei em Miami, um dos 
palestrantes que havia partici-
pado da campanha de Obama foi 
taxativo: “A campanha eleitoral 
de Obama usou a internet para 

obter recursos para poder pagar 
a televisão, que é quem ainda dá 
voto”.  A campanha da Marina 
Silva também conseguiu alguma 
verba. Agora para campanhas 
proporcionais é muito difícil con-
seguir isso.

F
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EXCLUSIVO

Gledjane Maciel
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Na Paraíba, durante 
toda esta semana 
aconteceu um 
verdadeiro troca-
troca de legendas 
entre parlamentares 
e políticos 
que almejam ser 
candidatos 
no ano que vem

eleitoral como estratégia política
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Em cima da hora

Polícia intensifica ações de segurança
campina grandE

Esta semana, agentes
prenderam 6 pessoas e
evitaram 2 assaltos a banco

Em apenas oito dias, os 
policiais civis e militares da 2ª 
Região Integrada de Segurança 
Pública (Reisp), que abrange 
a cidade de Campina Grande 
e municípios circunvizinhos, 
realizaram ações que resulta-
ram na prisão de seis pessoas, 
frustraram um assalto a banco 
e a recuperaram uma carga de 
cigarros roubada.

Na tarde de quarta-feira, 
um idoso de 78 anos foi preso 
na cidade de Massaranduba, 
sob a acusação de estuprar 
duas filhas e duas netas, de 12 
e 13 anos de idade. A prisão foi 
realizada por policiais da Dele-
gacia da Infância e Juventude 
(DIJ) e da Delegacia de Repres-
são a Crimes contra a Infância 
e à Juventude (DRCIJ).

No mesmo dia, a Polícia 
Militar da Paraíba frustrou, du-
rante a madrugada, uma explo-
são ao Banco do Brasil da cidade 
de Serraria, no Brejo do Estado. 
Por volta de 1h30, uma guarni-

ção do destacamento local rea-
lizava rondas quando flagrou 
os criminosos preparando a 
dinamite para explodir os cai-
xas. Eles visualizaram a polícia 
e empreenderam fuga em um 
Fiesta prata em direção à zona 
rural, abandonando seis bana-
nas de dinamite, uma munição 
de fuzil 762 e duas munições de 
espingarda 12 (armas de grosso 
calibre) no interior da agência.

Conforme o tenente An-
drey Jonas, que participou da 
ação, a guarnição foi vista pelo 
grupo quando estava em uma 
praça no centro da cidade, a 
cerca de 200 metros da agência. 
Em menos de 24 horas, essa foi 
a segunda tentativa de assalto a 
banco frustrada pela PM. Na ter-
ça-feira, criminosos tentaram 
assaltar – sem sucesso – a agên-
cia da cidade de Assunção.

Em Campina Grande, po-
liciais da Delegacia de Roubos 
e Furtos (DRF), apreenderam 
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, o material é 
avaliado em mais de R$ 17 mil. 
“Sabemos que um casal mora 
no local, e eles devem respon-
der, no mínimo, por receptação 
dolosa”, disse o delegado.

A DRF, com apoio da dire-
toria da Penitenciária Padrão 
de Campina Grande, ainda 
cumpriu mandado de prisão 
contra Gilvan Silva França, na 
Casa Albergue do Monte San-
to. Ele é acusado de estupro 
de vulnerável.

Na sexta-feira, dia 27, as 
Polícias Civil e Militar de Cam-
pina Grande, de forma integra-
da, apresentaram três homens 
presos em menos de 24 horas 
por roubo e crime de recepta-
ção. Valtemir da Silva Bezerra, 
o “Pinguim”, 29 anos, foi captu-
rado por policiais militares na 
tarde do dia anterior, após as-
saltar uma loja de cosméticos 
no centro de Campina Grande. 
Com ele foram encontrados 
quase R$ 6 mil e um revólver. 
“A PM fez essa importante pri-

são no dia de ontem, e a Polícia 
Civil, com seu trabalho inves-
tigativo, conseguiu ampliar a 
identificação de outros crimes 
praticados por alguns indiví-
duos”, disse o delegado seccio-
nal Iasley Almeida.

O subcomandante do 2º 
Batalhão de Polícia Militar, ma-
jor Sinval, informou que a prisão 
é fruto do planejamento monta-
do para o policiamento no cen-
tro da cidade. “Tivemos nessa 
ocorrência policiais da Rotam, 
da Rádio Patrulha e do próprio 
policiamento ostensivo a pé, cir-
culando pelas vias centrais. Isso 
nos possibilitou uma ação rápi-
da e eficaz, com esse acusado 
preso em flagrante”, disse.

Na cidade de Esperança, 
a quinta-feira foi marcada pela 
elucidação do homicídio de 
Marcos Antônio Vieira, ocorrido 
no dia 6 de janeiro no municí-
pio. De acordo com o delegado 
Malon Albuquerque, o acusado 
de cometer o homicídio é Ro-
berto Monteiro de Melo, que foi 
encaminhado à cadeia pública 
de Esperança, onde ficará à dis-
posição do Poder Judiciário.

A Secretaria de Esta-
do da Educação, por meio 
da Gerência Executiva 
de Educação de Jovens 
e Adultos (Geeja), abriu 
ontem as inscrições dos 
Exames Supletivo para os 
níveis de Ensino funda-
mental e médio. As inscri-
ções deverão ser feitas, até 
o próximo dia 24, somente 
via internet, no endereço 
eletrônico www.comvest.
uepb.edu.br, clicar no link 
“Supletivo 2013”. Não ha-
verá taxa de inscrição. As 
provas serão aplicadas nos 
dias 9 e 10 de novembro. 

Para o Ensino funda-
mental, a idade mínima é 
de 15 anos completos até 
a data de realização da 
primeira prova. Já para 
o Ensino médio, a idade 
mínima é de 18 anos com-
pletos até a data de reali-
zação da primeira prova. 
Os candidatos poderão 
realizar o Exame Supletivo 
de todos os componentes 
curriculares de uma só vez, 
numa mesma época, ou 
parceladamente. O cartão 
de identificação com local 
de prova estará disponível 

na internet, para impres-
são, e deverá ser apresen-
tado juntamente com a 
Carteira de Identidade, no 
dia das provas. 

Os candidatos priva-
dos de liberdade terão 
a inscrição realizada de 
maneira presencial, por 
um técnico determinado 
para essa atribuição. Já 
os candidatos com neces-
sidades especiais (físico, 
visual) deverão informar 
na ficha de inscrição e in-
formar como deseja fazer 
as provas em braile, com 
ledor ou ampliada.

No Ensino funda-
mental serão aplicadas 
provas de Língua Portu-
guesa, História, Geografia, 
Arte, Inglês, matemática e 
Ciências. Nível do Ensino 
médio: Língua Portugue-
sa, Literatura Brasileira, 
História, Geografia, Arte, 
Inglês ou Espanhol, ma-
temática, física, Química, 
Biologia, filosofia e Socio-
logia. A prova de Língua 
Portuguesa, nos dois graus 
de ensino, incluirá uma re-
dação que deverá constar 
de no mínimo 13 linhas. 

Estado abre inscrições 
para Exames supletivo

Educação

Motorista é acusado de tráfico

Bancários rejeitam proposta
grEvE continua

transportE dE drogas

Arquibancada 
sol do Almeidão 
é vetada para o 
jogo de amanhã

O sonho da diretoria e tor-
cida do Botafogo-PB de contar 
com uma maior capacidade de 
público no Almeidão amanhã, 
dia de jogo contra o Salgueiro
-PE, foi definitivamente encer-
rado. Em reunião realizada na 
manhã de ontem, no Ministério 
Público, na capital, ficou definido 
que a arquibancada sol continua 
vetada para esta partida por 
conta das obras que estão sendo 
realizadas no local. A ideia inicial 
da direção do time paraibano 
é de que fossem liberadas para 
este duelo pelo menos cinco mil 
vagas na área conhecida como 
“geral”, totalizando a possibili-
dade de o estádio receber 15 mil 
torcedores no total, já que a ar-
quibancada sombra está atual-
mente autorizada a ser ocupada 
por 10 mil pessoas nos jogos 
mandados no Almeidão. 

Segundo o procurador do 
Ministério Público da Paraíba e 
presidente da Comissão Esta-
dual de Prevenção e Combate à 
Violência nos Estádios, Valber-
to Lira, não foram obedecidas 
as exigências dos órgãos de 
segurança do Estado, Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros 
para que o local estivesse em 
totais condições para receber 
os expectadores extras para a 
partida deste domingo.

“Para esta partida somen-
te a arquibancada sombra es-
tará liberada para receber um 
público de dez mil pessoas. Re-
cebemos laudos do Corpo de 
Bombeiros e da Polícia Militar 
que afirmam que na outra ar-
quibancada não há condições 
necessárias para receber os 
torcedores. Para a final será 
possível, mas agora não dá”, 
observou Lira.

O Botafogo-PB encara o 
Salgueiro-PE pelo jogo de volta 
da semifinal do Campeonato 
Brasileiro da Série D às 16h des-
te domingo. No primeiro con-
fronto, o Belo venceu o Salguei-
ro por 2 a 1, em Pernambuco. 
Para passar para a grande final, 
o Belo pode perder até por 1 a 0.

Estudantes interditam 
estrada em Santa Rita

Quatro pessoas morrem 
em acidente no Sertão

transportE público

brEjo do cruz

Um acidente ocorrido 
ontem pela manhã entre dois 
carros do mesmo modelo, 
Fiat Siena, resultou na mor-
te de quatro pessoas. Foram 
vítimas fatais da tragédia um 
comerciante de 34 anos, sua 
filha de apenas 2 meses de 
idade, e duas senhoras de 65 
anos. O acidente aconteceu na 
rodovia estadual PB 323, que 
faz a ligação entre os muni-
cípios de Jardim de Piranhas 
(RN) e Brejo do Cruz (PB). As 
Polícias Civil e Militar estive-
ram no local para investigar 
as causas do acidente, mas até 

o fechamento desta matéria 
os motivos da tragédia não 
haviam sido divulgados.

O comerciante falecido 
conduzia um dos veículos en-
volvidos no acidente. Além da 
filha dele, que também veio 
a óbito, estava no automóvel 
dirigido pelo comerciante a 
esposa dele, de 27 anos, que 
foi levada para o hospital com 
fraturas nas duas pernas.

No outro carro havia cin-
co pessoas no momento do 
acidente, as duas senhoras 
de 65 anos que faleceram, 
um homem de 37 anos, um 
adolescente de 17 anos e 
uma mulher de 27 anos, que 
também fraturou as pernas.

Estudantes secundaristas 
do Bairro de Várzea Nova, em 
João Pessoa, realizaram pro-
testo ontem à tarde, fechando 
o trecho das BRs - 230 e 101, 
na saída da cidade para Natal 
e Campina Grande, na altura 
do município de Santa Rita. Os 
manifestantes interditaram os 
dois lados da pista.

Eles reivindicavam me-
lhorias nos transporte pú-
blico. Para que acontecesse 
a liberação da pista, os estu-

dantes exigiram a presença 
de um representante do  DER 
(Departamento de Estradas e 
Rodagens).

O assessor de comunica-
ção da PRF (Polícia Rodoviária 
Federal), Genésio Vieira, infor-
mou ainda que entrou em con-
tanto com o DER e  que não ha-
via ninguém disponível para ir 
até o local para que houvesse 
uma negociação. Até o fecha-
mento desta edição, a pista 
ainda estava interditada.

O Comando Nacional 
dos Bancários rejeitou a nova 
proposta apresentada ontem 
pela Fenaban (sindicato pa-
tronal), de reajuste salarial 
de 7,1%, ou seja, aproxima-
damente 1% de aumento 
real, afirmou Carlos Cordeiro, 
presidente da Contraf-CUT 
(Confederação Nacional dos 
Bancários) e coordenador do 
comando.

A oferta foi feita nesta 
tarde aos representantes da 
categoria, em reunião marca-
da pela própria Fenaban um 
dia após os representantes 
do comércio pressionarem a 
federação a entrar em acordo 

com a categoria. Segundo a 
CNDL (Confederação dos Lo-
jistas), o setor pode registrar 
perdas de até 30% se a greve 
se prolongar até o quinto dia 
útil do mês.

Foi a primeira oferta 
desde o início da greve, no 
dia 19 de setembro. A parali-
sação completa hoje 16 dias.

Após reunião das lide-
ranças sindicais, para discu-
tir a oferta, foi decidido pela 
rejeição. "Estamos rejeitando 
essa proposta pois ela não 
contempla os principais itens 
da categoria, não só os eco-
nômicos, mas também os so-
ciais.", diz Cordeiro. A catego-

ria pede 11,93% de correção 
(5% de aumento real).

Segundo o presidente da 
entidade, não houve nenhum 
avanço em relação à alta rota-
tividade no setor, "os bancos 
demitem quem ganha mais e 
contrata novos funcionários 
pagando menos", diz. Além 
disso, não houve proposta em 
relação às metas abusivas e à 
segurança dos funcionários.

"Não tem avanço na 
questão do emprego, não tem 
avanço na questão do traba-
lho e segurança, nós estamos 
indicando a rejeição da pro-
posta e a ampliação da nossa 
greve".

Herbert Clemente
Especial para A União

A Delegacia de Repres-
são a Entorpecente de João 
Pessoa vai apresentar na 
próxima segunda-feira o ca-
minhoneiro Francimário de 
Oliveira, acusado de trans-
portar drogas para abaste-
cer o tráfico da cidade de 
Bayeux, na Região Metropo-
litana de João Pessoa.

A prisão do caminhonei-
ro aconteceu depois que a 5ª 
Vara Criminal da Comarca 
de Bayaeux, na Região Me-

tropolitana de João Pessoa 
expediu o mandado. Ele foi 
detido na cidade de Manaus, 
capital do Estado do Ama-
zonas, sendo levado para a 
sede da Polinter

De acordo com a polí-
cia, Francimário de Oliveira 
teria sido procurado pela 
quadrilha dos traficantes 
Pinino e Anderson Pittbul 
que estão detidos em pre-
sídios federais. O caminho-
neiro teria aceitado trans-
portar a droga “para ganhar 
um bom dinheiro”, informou 
o delegado Murilo Terruel, 

da Delegacia de Repressão 
ao Entorpecente.

Terruel disse que as in-
vestigações começaram em 
2009. Francimário era con-
tratado por uma indústria 
de cereais com o objetivo de 
transportar alimentos para 
vários estados, inclusive a 
Paraíba.

Mas, além dos alimen-
tos, o caminhoneiro também 
transportava crack e cocaína 
procedentes do exterior. “O 
entorpecente era adquirido 
no eixo Rio/São Paulo”, reve-
lou o delegado.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Em relação à PLR (Participação 
nos Lucros e Resultado), ficou manti-
da a fórmula praticada atualmente. 
Os bancos oferecem correção dos va-
lores fixos e de tetos em 10%, que, se-
gundo Cordeiro, na prática não muda 
nada para os trabalhadores.

Cordeiro explicou que enviará à 
fenaban comunicado oficial para avi-
sar que "o comando está rejeitando 

a proposta e orientando as nossas as-
sembleias a rejeitarem também".

"Esperamos que a fenaban cha-
me uma outra negociação e apresen-
te nova proposta, mais condizente 
com as reivindicações dos trabalha-
dores", disse Cordeiro.

Agora, a greve deve continuar 
na segunda-feira, até que os bancos 
apresentem nova oferta.

Recomendação às assembleias estaduais
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Eliminatória do Sanfona 
Fest será realizada hoje 
na cidade de Solânea
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Exposição Bruguelinhos 
em Foco será aberta na 
comunidade Jardim Alfa

William Medeiros lança 
Traços de Trinta hoje 
na Comic House
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A obra Crio, Conto e 
Reconto, que tem 55 
páginas, custa R$ 20 
e foi escrita e ilus-
trada por 100 alunos 
do Curso de Portu-
guês para crianças 
do Zarinha Centro de 

Cultura, será lançada hoje, a partir 
das 11h30, na Livraria Esquina das 
Letras do ZCC, localizada no bairro 
de Tambaú, em João Pessoa, mar-
cando a abertura da I Feira do Livro 
Infantojuvenil da Paraíba. Durante 
o evento - cujo lema é “Um univer-
so de cultura  a cada página”, se 
estenderá até o próximo dia 12 e é 
promovido pela própria instituição, 
em parceria com a Cultura Inglesa 
- estarão sendo oferecidos ao pú-
blico cerca de 500 títulos, inclusive 
clássicos da literatura, a exemplo 
de O Corcunda de Notre Dame e A 
Odisseia. Diversificada, a progra-
mação inclui, dentre outras ativida-
des, apresentações de espetáculos 
teatrais, conversas com escritores, 
narração de histórias e oficina de 
desenho e ilustração de livros, além 
de uma Noite do Cordel. 

“Queremos aproveitar a sema-
na que antecede o Dia das Crianças 
para aproximar a garotada e os 
adolescentes da magia dos livros, 
que são a fonte de todos os conhe-
cimentos. Mas também incentivar 
os pais a criarem, desde cedo, o 
hábito da leitura em seus filhos, pois 
quando se é adulto é muito difícil se 
tornar leitor”, disse para o jornal A 
União o diretor do Zarinha Centro 
de Cultura, Francisco Fernandes. 
A obra que será lançada, abrindo a 
programação da Feira, esclareceu 
ele, são contos escritos a partir das 
leituras de livros em sala. Outros tí-
tulos - inclusive de grandes editoras 
- também serão lançados durante a 
Feira, que oferecerá descontos que 
variam de 10% a 20%. E garantiu 
que o evento - durante o qual serão 
sorteadas duas bolsas integrais para 
cursos no ZCC e duas bolsas anuais 
para cursos na Cultura Inglesa, além 
de livros e outros brindes - já cons-
ta do calendário anual da entidade, 
situada na Av. Nego, 140, no bairro 
de Tambaú.  

Francisco Fernandes tem pelo 
menos um motivo para tornar o Za-
rinha num espaço, na cidade, que fo-
mente o hábito da leitura já entre as 
crianças. “Nós sabemos que quem lê 
desde tenra idade detem, com o pas-

I Feira do Livro Infantojuvenil da Paraíba será aberta hoje, no Zarinha, em 
João Pessoa, com o objetivo de incentivar a leitura entre as crianças

sar do tempo, maior vocabulário. A 
leitura é a base para continuar lendo 
e estudando mais, propiciando 
condições para que a pessoa domine 
o idioma pátrio, que é o Português, 
alcance melhores condições de vida 
e, quando adulto, seja um cidadão 
que contribui para o desenvolvimen-
to do país. Em segundo lugar, dotar 
a cidade de um evento focado na 
construção de leitores desde a tenra 
idade”, comentou ele. 

A programação de abertura da I 
Feira do Livro Infantojuvenil da Paraí-
ba ainda inclui a apresentação, a par-
tir das 18h30, para crianças de seis 
aos 14 anos de idade, do espetáculo 
Pequenino Grão de Areia, realização 
da Pipi Produções Artísticas.  A peça, 
cujo texto é assinado por João Falcão, 
é dirigida por Adilson Lucena e conta 
a história de um grão de areia que se 
apaixona por uma estrela do céu. Com 
a ajuda de seus amigos, o grão so-
nhador busca conseguir realizar seu 
maior sonho: chegar até sua estrela. E, 
simultaneamente, no mesmo horário, 
haverá teatro de bonecos para a crian-
çada de três aos seis anos. 

Guilherme Cabral
 guipb_jornalista@hotmail.com

O diretor do Zarinha ainda fez 
questão de ressaltar que outras 
atividades ainda constam da progra-
mação da Feira. Um exemplo serão 
os encontros que os escritores terão 
com os leitores, sempre a partir 
das 17 horas. Nesta segunda-feira, 
por exemplo, quem vai participar é 
o poeta André Ricardo Aguiar. Mas 
ainda estão agendadas presenças 
de Valéria Rezende, Marília Arnaud, 
Sérgio Castro Pinto, Neide Medeiros 
e Marcelo Soares. De acordo com 
Francisco Fernandes, serão momen-
tos onde algum autor poderá lançar 
sua obra e aproveitar a ocasião para 
interagir com o público. Outra atra-
ção será a Noite do Cordel, que vai 
acontecer na próxima sexta-feira, às 
17h, com Marco di Aurélio, Oliveira 
de Panelas e Marcelo Soares. O even-
to será encerrado no próximo dia 
12, com a apresentação da Orques-
tra Sinfônica Infantil da Paraíba às 
17h30, na Estação Ciência do Cabo 
Branco.  

Ao se referir à parceria do Zari-
nha com a Cultura Inglesa, Francisco 
Fernandes comentou que ambas ins-

Cultura em cada página

Serão oferecidos 
ao público cerca de 
500 títulos, inclusive 
clássicos da literatura, 
como A Odisseia e 
O Corcunda de 
Notre Dame

tituições atuam no ensino de idio-
mas e, por isso, pretendem trabalhar 
unidas em projetos que promovam a 
cultura. Já o diretor da Cultura Ingle-
sa, Andrew Barlow, disse que a Feira 
consiste em “uma boa oportunidade 
para reunir o público infantojuvenil 
para conhecer os grandes autores, 
os clássicos e a boa literatura bra-
sileira”. E fez questão de dar a se-
guinte garantia: “Vamos abraçar as 
crianças e o público em geral para 
que eles se sintam em casa entre os 
livros”. 

O evento realizado pelo Zarinha Centro de Cultura terá lançamento de livros e apresentação de espetáculos teatrais
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Preparei-me para fortes emoções e fui bater 
em Jaguaribe, começando pela esquina da Vasco 
da Gama com a Primeiro de Maio, ali em frente 
à Casa da Cidadania, onde no passado funcionou 
o CineTeatro Santo Antônio, vizinho ao grupo de 
mesmo nome onde alisei os meus primeiros ban-
cos escolares.

Andava em busca da Festa do Rosário. Parei 
diante do portão principal do muro que circunda 
a Igreja do Rosário, tive vontade de entrar, mas 
fiquei só no ímpeto - afinal, a última vez que es-
tive naquele templo, eu absolutamente anônimo e 
a Igreja absolutamente vazia, senti uma enorme 
nostalgia, quase tristeza por assim dizer.

Ao seguir em frente, demandando o antigo pá-
tio da Feira de Quarta-feira, estendi a vista para 
ver melhor o pavilhão central, as barracas de ca-
chorro-quente e as tendas das quermesses que, ao 
lado do carrossel e da roda-gigante, fizeram a ale-
gria da minha infância nos primeiros dias de cada 
outubro daquele tempo.

Mas, o quê? Nem sombra de qualquer bar-
raca, nem o mais leve sinal do gordo careca que 
servia o melhor cachorro-quente na “Noite Ilus-
trada” - acho que era este o nome de sua barraca. 
Olhei pra cima mas não consegui avistar a roda-gi-
gante, aquela em que eu, lá do alto, morrendo de 
medo, via a Lagoa por inteiro e até o caminho de 
Tambaú...

Continuei minha caminhada em direção ao 
quase nada. Além dos prédios que fazem o Centro 
Administrativo, só enxerguei uma barraca estili-
zada no meio do antigo pátio da feira, onde funcio-

Escrevo com alguma dificul-
dade física, Douto Leitor, porque 
estou no tempo de muda dos 
cristalinos, substituindo os que 
a natureza me deu por lentes 
artificiais, intraoculares, que 
vão me proporcionar melhora 
na visão. Já fiz no olho esquerdo, 
introduzindo uma lente para 
perto; falta a do olho direito, que 
receberá uma lente para longe e 
se somará à primeira.

Que progresso, hein! Subs-
tituir uma parte do olho por um 
dispositivo bi-
ônico! Binbin, o 
menino chinês 
de seis anos 
que teve os 
olhos roubados, 
passou por uma 
cirurgia estéti-
ca para, daqui 
a cinco ou dez 
anos, receber 
olhos biônicos 
que poderão 
lhe proporcio-
nar uma visão 
de até 40 % da 
natural, que 
Papai do Céu 
lhe deu.

Quer dizer que Papai do Céu 
também lhe dará a visão artifi-
cial, pois toda a criação vem dele, 
portanto toda a criação tem a sua 
natureza. A matéria é divina, até 
as almas sebosas como as que 
roubaram os olhos de Binbin são 
divinas. Sem os ladrões, o oculis-
ta filantropo que operou Binbin 
de graça não teria oportunidade 
para agir.

Um dos ladrões suicidou-
se: foi a tia do menino. Ela 
pulou num poço para atalhar 

seu caminho para o inferno. Na 
sua roupa a perícia encontrou 
amostras de sangue da crian-
ça. Diferente da tia Titia (sic), 
que ajudou minha mãe a me 
criar. Lembro-me que, uma vez, 
perguntei a ela: “Titia, o verde 
que você tá vendo é verde como 
o que eu vejo?” Ela me garantiu 
que o verde era o mesmo.

Ainda não me convenci 
disso. O branco que estou vendo 
com o olho esquerdo não é o 
mesmo que vejo com o direito. 

Mais ou menos as-
sim: o branco do olho 
esquerdo é o branco 
do sabão em pó Omo: 
“só Omo Total dá o 
branco total porque 
lava em profundade”. 
E o branco do olho 
direito é o branco 
do sabão concorren-
te: “Rinso lava mais 
branco”.

O branco do 
cristalino esquerdo, 
artificial, é também 
um branco artificial, 
incandescente, cha-
pado, sem nuances. 

Um branco “fauve”, como se diz 
em pintura; um branco igual em 
toda sua superfície. Ou mesmo 
um branco do “claro-escuro”, 
a escola de pintura que baniu 
a meia luz, como as paisagens 
siderais que não tem meios 
tons.

Cadê o filme da Nasa, que do-
cumentou a chegada dos homens 
à Lua? A Nasa disse, há dois anos, 
que estava fazendo uma restau-
ração no filme. E se fez de esque-
cida para ver se o povo esquece. 
A Nasa só tinha uma cópia, “ó que 

mentira, que lorota boa” – como 
cantava Luiz Gonzaga. Um filme 
como esse era para ter várias 
cópias, diversas cópias, muitas 
cópias, cópias copiosas.

Eu quero ver o filme da Lua. 
Foi feito com o meu dinheiro, 
pois sou um contribuinte do 
tesouro norte-americano. Pois 
parte do dinheiro que as mul-
tinacionais ganham às minhas 
custas vai para aquela piscina 
de dinheiro do Tio Patinhas. Eu 
pago imposto aos EUA quase 
toda vez que compro uma bugin-
ganga. A não ser que seja bugin-
ganga alternativa, do Paraguai 
ou da China.

Você já viu a imagem da 
Nossa Senhora Aparecida chine-
sa? É igualzinha a brasileira, só 
que embaixo da santa tem es-
crito “made in China”. A imagem 
do Cristo Redentor do Corco-
vado é do mesmo jeito. Igual ao 
original, mas, sob os seus pés, a 
frase universal: “made in Chi-
na”. Te cuida, Tio Sam. Um tio 
mais ou menos igual à tia chi-
nesa que arrancou os olhos da 
cara do sobrinho Binbin.

Tio Sam está quebrado, sem 
dinheiro para pagar a folha de 
funcionários, que é bem menor 
que a brasileira. Diz-se que a 
Assembleia Legislativa tem 
mais funcionários que a admi-
nistração federal dos Estados 
Unidos. E são todos voluntá-
rios, lá e cá. Os de cá divididos 
em duas categorias: regulares 
e irregulares. Eu denunciei ao 
Ministério Público mas não deu 
em nada, nada.

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Balanço geral
No próximo domingo chego aos setenta 

anos de vida. Quando meu pai se foi aos ses-
senta e dois, pensei que seguiria seu exemplo. 
Minha apreensão não se confirmou. Ultrapas-
sei aquela barreira não hereditária e estou 
aqui, cheio de charme, como mandei dizer a 
Goretti Zenaide, na resposta às suas ”Confi-
dências”. Com saúde, na esperança de ainda 
seguir em frente por um bom tempo, resolvi 
dar uma olhada para trás e ver se esqueci de 
alguma coisa. Mas confesso que, de repente, 
fiquei velho, quando minha mãe me deixou. 
Ninguém mais me chama de menino...

De origem humilde, filho de um servidor 
público estadual que tinha a política no sangue, 
herdei parte desse sangue, mas dificilmente 
conseguiria chegar ao político nato que foi o 
seu Arlindo, de Borborema. Eleito deputado 
em várias legislaturas, deixei na Assembleia a 
marca da minha passagem em projetos  que se 
transformaram em leis beneficiando milhares, 
como no caso da equiparação das pensões das 
viúvas, pensionistas  do Ipep. Voltei-me para 
à educação e deixei colégios estaduais insta-
lados em Solânea, Borborema, Serraria, Pirpi-
rituba e Dona Ines, todos nascidos da minha 
iniciativa como parlamentar.

Cheguei à Câmara dos Deputados e de lá, 
nomeado por Itamar Franco, fui ser diretor 
do Banco do Nordeste. No meu período, dei-
xei a Paraíba em terceiro lugar no Nordeste, 
em investimentos do Fundo de Desenvolvi-
mento-FNE. Não houve cooperativa paraiba-
na ou projeto da terrinha que deixasse de ser 
aprovado. E com muita luta minha, diga-se 
de passagem,  para vencer os cearenses que 
queriam tudo e só deixavam escapar um pou-
quinho para nós. Pena que algumas coopera-
tivas tenham desviado recursos e os projetos 
deixassem de alcançar, em sua integralidade, 
os objetivos previstos.

Troquei a vida do parlamento pela de 
executivo. Voltei à  Assembleia como secretá-
rio executivo durante a gestão de Nominan-
do Diniz. Instalei escritório de advocacia e 
quando começava a estabelecer uma clientela  
considerável, fui chamado para o governo e 
assumi a Secretaria de Controle da Despesa 
Pública. Antes, passara pelo Instituto de Pre-
vidência do Município de João Pessoa e pela 
Secretaria de Administração, sob a gestão de 
Chico Franca. Foi um retorno depois de vinte 
anos, pois ali estivera quando Dorgival Ter-
ceiro Neto era o prefeito. A saída  de Cássio 
Cunha Lima do governo, me encontrou na 
presidência da PBPrev.

No atual governo, estive à frente do jornal 
A União e depois na Fundação de Ação Comu-
nitária. Por onde passei, deixei a marca do meu 
trabalho, mas, sobretudo, deixei uma legião de 
amigos em cada posto, e ainda hoje, fazem fes-
ta quando apareço para um cafezinho.

Em todos esses cargos fui ordenador de 
despesa, inclusive na Assembleia, onde exerci 
a primeira secretaria. Em todos, sem exceção, 
recebi a aprovação das contas prestadas, sem 
restrição ou aplicação de qualquer multa ou 
censura pública. Levei dez anos para receber 
quitação total de minhas contas no BNB, até 
que a recebi,  do Tribunal de Contas da União 
e do Banco Central.

Esta semana os partidos políticos estão fe-
chando seus quadros e exercitando a portabi-
lidade, no mesmo estilo das telefonias. Recebi 
muitos convites para trocar de bandeira e ser 
candidato novamente a um cargo eletivo. Para 
quem começou na Arena e terminou no Parti-
do Comunista (PPS) minha carreira já está de 
bom tamanho. No próximo ano completo cin-
quenta anos de minha eleição para vereador 
em Borborema. Minha dificuldade em tentar 
voltar é a absoluta falta de recursos financei-
ros para enfrentar uma campanha nos moldes 
atuais. Completo, porém, “cinquenta anos de 
ficha limpa”. Será que esse slogan serve para 
alguma coisa?  

Ramalho 
LeiteA Festa do Rosário

Não deu em nada

Eu pago imposto aos 

Estados Unidos quase 

toda vez que compro 

uma buginganga. 

A não ser que seja 

buginganga

alternativa, do 

Paraguai ou da China

FAROLITO

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.com

Otávio Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

Crônica

nários desocupados tomavam cachaça e falavam 
mal do Governo.

O que foi feito da Festa do Rosário? Por onde 
andam as moças da sociedade do bairro que enfei-
tavam as noites da festa no pavilhão da Paróquia? 
Cadê os potentes alto-falantes que distribuíam, 
pelo serviço de som da festa, as mais românticas 
canções de Emilinha Borba, Carlos Galhardo e 
Nelson Gonçalves? E os garçons do pavilhão que 
nos brindavam com a cerveja Teutônia mais gela-
da e ainda serviam de estafeta pra levar os nossos 
bilhetinhos aos brotinhos de Jaguaribe?

E’ a verdade! O progresso acabou com a Fes-
ta do Rosário e vai acabar, nestes próximos anos, 
com a Festa das Neves. Os palanques eletrônicos 
e os sons de computador já não deixam vez para 
Teones Barbosa, Tabajaras do Ritmo, Ruy de Assis  
e Parrá cantarem na minha Festa do Rosário.

 E com a Festa que acabou, também vão se 
acabando as últimas lembranças daquela cidade 
bem menor e  mais tranquila, onde a gente se co-
nhecia pelo nome ou apelido.

Ainda bem que a Igreja do Rosário continua lá 
de pé, firme como uma rocha e, se a festa acabou, 
a crença em Nossa Senhora do Rosário parece cada 
dia mais forte naqueles habitantes de Jaguaribe, 
muitos deles que ainda moram nas velhas casinhas 
de taipa do bairro que me viu nascer e que me en-
sinou a viver. São vivendas modestas, pequenas e 
desconfortáveis que ainda resistem, mas que, mais 
dia menos dia, o progresso haverá, também, de 
transformar em tristes restos de demolição depo-
sitados em possantes caminhões de entulhos.

(Otávio Sitônio Pinto escreve neste 
espaço às terças, quintas e sábados.)
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Roteiro

Música

Congresso da vergonha nacional

As surpreendentes manifestações de rua, que, em ju-
nho deste ano, eclodiram espetacularmente acorrendo ao 
chamamento das redes sociais, respaldaram que esse tipo 
de mídia se qualificasse como “Top of Mind” dos meios de 
comunicação.

Foi, sem dúvida, a mídia que marcou maior alcance 
e eficiência naquele período, mas, conforme argumenta-
ção da jornalista Ruth Aquino (Isto É, 16/09/2013), já por 
mim citada nesta coluna: “Os protestos contra a corrupção 
murcharam como um suflê, rapidamente”. E peço vênia ao 
jornalista Marcos Tavares para citar a sua sábia conclusão 
desses sucedidos: “De tudo ficou nada”.

Talvez porque corrupção, embora exista de fato, é 
uma questão muito generalizada, quase abstrata na sua 
configuração, que se dilui em variadas e infindáveis for-
mas, localizações e acontecências. Tanto é que, ao protes-
tar contra uma questão concretamente formatizada, como 
a PEC 37 (“PEC da Impunidade”), o dedo do povo foi direto 
na ferida e o grito das ruas de imediato se fez ouvir pelo 
Congresso Nacional. 

Mas, já que o gigante voltou a se deitar em berço es-
plêndido, logo a Câmara dos Deputados mostrou suas 
garras, quando não aprovou a cassação do deputado Na-
tan Donadon, mesmo que ele já estivesse condenado a 13 
anos, 4 meses e 10 dias de prisão pelos crimes de peculato 
e formação de quadrilha, e já encarcerado.

Até parece que as redes sociais caíram na sonolên-
cia do gigante adormecido, pois, agora, o povo nas ruas 
se restringe a protestos pontuais que só motivam grupos 
imediatamente interessados ou dão oportunidade para as 
demonstrações de vandalismos dos “Black blocs”.

E não é porque falta causa justa a defender ou irregu-
laridades a protestar. Foi pela televisão, por exemplo, que, 
terça-feira desta semana, no “Programa do Jô”, Rede Glo-
bo, fiquei sabendo que, dos 513 deputados no exercício 
do mandato na Câmara Federal, 242 estão acionados em 
mais de 500 processos na Justiça. 

Por incrível que pareça, alguns são por envolvimen-
to em sequestros, tráfico de entorpecentes, homicídios e 
por aí vão Suas Excelências concorrendo no rol de crimes 
previstos no Código Penal Brasileiro. Eles fazem, indu-
bitavelmente, o nosso Congresso da Vergonha Nacional. 
Apesar disso, como os “Blacks blocs” não dormem, o povo, 
assustado, não vai mais às ruas, Dilma recupera sua popu-
laridade e assim teremos todos um “happy end”, inclusive 
com direito a pizza.

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

Mídias em destaque

Em cartaz
Metallica:
Through 
the Never

Filme mescla documento de show com ficção sobrenatural

Trip é um jovem roadie 
da famosa banda Metallica. 
Ele trabalha nos bastidores 
dos shows e nem sempre 
consegue assistir às apre-
sentações. Durante um show 
do grupo,  ele é chamado 
para solucionar um assunto 
urgente e irá se deparar 
com uma série de desafios 
sobrenaturais.

Foto: Divulgação/Picturehouse Entertainment

FILOSOFIA DE BANHEIRO

BARTOLO

Humor 

Samuel de Gois

Cristovam Tadeu
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SERVIÇO

Município de Solânea recebe amanhã 
mais uma eliminatória do Sanfona Fest

Na sétima edição, o 
Sanfona Fest chega a sua 
antepenúltima eliminató-
ria amanhã na cidade de 
Solânea, que estreia na re-
cepção do evento. Logo em 
seguida, no dia 12 de outu-
bro, será realizada a penúl-
tima eliminatória em Cabe-
delo e, provavelmente, no 
dia 14 de outubro, aconte-
ce a última etapa de classi-
ficação, em Campina Gran-
de. Amanhã, a eliminatória 
do Sanfona Fest ocorre na 
praça principal de Solâ-
nea, a partir das 20h, com 
doze trios concorrendo. 
Essa edição do evento con-
ta com o apoio do jornal A 
União, da Rádio Tabajara 
e das prefeituras das cida-
des contempladas por essa 
etapa.  

Desde de junho, a séti-
ma edição do Sanfona Fest 
ocorre pelos municípios 
da Paraíba. Ao total, são 
doze eliminatórias, onde, 
em cada uma, três sanfo-
neiros são premiados, po-
rém somente o primeiro 
lugar participa da grava-
ção do DVD, última etapa 
do projeto. Nela, será es-
colhido o melhor sanfo-
neiro dessa sétima edição 
do Sanfona Fest, que será 
premiado com um Acorde-

Com seis edições já realizadas, esta é a primeira vez que o festival chega a Solânea

Foto: Divulgação 

on de 80 baixos e a quantia 
de mil reais em dinheiro. 
Essa gravação está previs-
ta para acontecer entre o 
final de outubro e início 
de novembro, em Campi-
na Grande, e contará ainda 
com a presença dos outros 
seis vencedores das edi-
ções anteriores e sanfonei-
ros paraibanos de renome 
nacional. 

O Sanfona Fest tem por 
objetivo incentivar e valori-
zar a cultura do forró pé de 
serra na Paraíba. Com es-
sas sete edições, o projeto 
já revelou vários talentos, 
contribuindo assim para 
a disseminação da mú-
sica regional. O projeto, 
além de realizar a com-

petição, promove ainda 
cursos e oficinas na cida-
des que abrigam o even-
to. O sanfoneiro pode se 
apresentar sozinho ou 
acompanhado por dois 
integrantes, no triângulo 
e na zabumba, forman-
do assim o trio. Entre 
os artistas que já foram 
revelados pelo evento e 
que hoje se destacam no 
cenário regional, estão: 
Messias, de Guarabira; 
Leo do Acordeon, de San-
ta Rita; Junior, Chapéu 
de Palha, de Cabaceiras; 
Ivan Martins, de Sapé; e 
Jeová Carneiro, de Santa 
Luzia. 

“Participo de projetos 
culturais em todo o Esta-

do. Idealizei o Sanfona Fest 
visando valorizar o sanfo-
neiro. Em outros Festivais 
que existem se prestigia o 
compositor e o intérpre-
te, mas não o sanfoneiro, 
que é o artista mais rico da 
nossa cultura. Queremos 
incentivar o aprendizado 
da sanfona junto aos jo-
vens, despertar o interesse 
deles para esse instrumen-
to. Com essas edições, já 
geramos frutos como esco-
las para ensinar sanfona e 
o aumento do número de 
crianças e mulheres que 
tocam o instrumento”, re-
velou Mércia Figueiredo, 
idealizadora do Sanfona 
Fest, em entrevista ao jor-
nal A União.  

AS BEM-ARMADAS (The Heat, EUA, 2013). Gênero: 
Comédia. Duração: 117 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Paul Feig, com Sandra Bullock, 
Melissa McCarthy,  Demian Bichir. Ashburn é uma 
agente especial do FBI extremamente compe-
tente, 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 4: 13h e 18h30. Tambiá 
2:  14h10, 16h20, 18h30 e 20h50.

AVIÕES (Planes, EUA, 2013). Gênero: Animação. 
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 realidade. 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. Manaíra 8: 12h45 e 15h. Tambiá 
3: 14h15 e 16h15. 

CINE HOLLIÚDY (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 91 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
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 Francisgleydisson 
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 entrete-
nimento. CinEspaço 1: 14h, 17h50 e 22h. Manaíra 
1: 14h30, 16h45, 18h45 e 21h.

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 mun-
do é dividido entre dois grupos: o primeiro, 
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 6: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Tambiá 
4: 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50. 

FAMÍLIA DO BAGULHO (We’re the Millers).  Gêne-
ro: Comédia. Duração: 111 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Rawson Marshall Thurber, 
com Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Will 
Poulter. Após ser roubado, o traficante de 
meia tigela David Clark é obrigado por seu 
chefe, Brad Gurdlinger, a viajar até o México 
para fechar uma negociação envolvendo um 
ande 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 esposa. 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. Entre-
tanto, ao longo do caminho os antigos hábitos 
voltam à tona e nem tudo sai como o planejado. 
CinEspaço 1: 15h40 e 19h50. Manaíra 4: 15h45 
e 21h15. Tambiá 3: 18h15 e 20h20.

FRANCES HA (EUA, 2013). Gênero: Comédia 
/ Drama. Duração: 86 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Noah Baumbach, com Greta 
Gerwig, Mickey Sumner, Michael Esper. Frances 
é uma ambiciosa aprendiz de uma companhia 
de dança, que tem que se contentar com 
muito menos sucesso e reconhecimento do 
que ela gostaria. Mesmo assim, ela encara a 
vida de uma maneira leve e otimista. CinEspaço 
3: 21h50.

INVOCAÇÃO DO MAL (The Conjuring, EUA, 2013). 
Gênero: Terror. Duração: 110 min. Classifica-
ção: 14 anos. Direção: James Wan, com Vera 
Farmiga, Patrick Wilson. Harrisville, Estados 
Unidos. Com sua família cada mais mais apavo-
rada devido a fenômenos sobrenaturais que a 
atormentam, Roger Perron resolve chamar dois 
demonologistas mundialmente conhecidos, 
Ed e Lorraine. O que eles não imaginavam era 
ter que enfrentar uma entidade demoníaca 
poderosa, que demonstra ser a maior ameaça 
às suas carreiras. Manaíra 8: 17h10, 19h30 
e 22h.

METALLICA: THROUGH THE NEVER (EUA, 2013). 
Gênero: Ação. Duração: 92 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Nimrod Antal, com Dane 
DeHaan, James Hetfield, Lars Ulrich. Trip é 
um jovem roadie da famosa banda Metallica. 

Ele trabalha nos bastidores dos shows e nem 
sempre consegue assistir às apresentações. 
Durante um show do grupo, ele é chamado para 
solucionar um assunto urgente e irá se depa-
rar com uma série de desafios sobrenaturais. 
Manaíra 7: 13h15 e 15h30.

MATO SEM CACHORRO (BRA, 2012). Gênero: 
Cómedia. Duração: 122 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Pedro Amorim, com Bruno 
Gagliasso, Leandra Leal, Danilo Gentili. Deco 
vive jogado no sofá de sua casa, apesar de 
ter bastante talento com amúsica. Um dia, ele 
encontra dois grandes amores de uma só vez: 
a radialista Zoé e o cachorro Guto, que desmaia 
toda vez que fica muito animado. Não demora 
muito para que o trio viva como se fosse uma 
família. Só que, dois anos depois, Zoé termina 
o namoro, fica com a guarda de Guto e ainda 
por cima arranja um novo namorado. Motivos 
mais do que suficientes para que Deco fique 
revoltado e prepare uma vingança: seqüestrar 
Guto. Para tanto ele conta com a ajuda de seu 
primo Leléo. CinEspaço 4: 14h, 16h30, 19h e 
21h30. Manaíra 2: 13h30, 16h15, 19h15 e 
21h50. Tambiá 5: 14h, 16h20, 18h40 e 21h.

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 Reynolds, Kevin Bacon. Nick Wa-
lker é um policial que morreu recentemente. 
Para sua surpresa, sua alma foi enviada para o 
Departamento 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: 17h45, 20h e 22h10. Tambiá 
6/3D: 20h10.

TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER 2 (Cloudy With a 
Chance of Meatballs 2, EUA, 2013). Gênero: 
Animação. Duração: 95 min. Direção: Cody 
Cameron, Kris Pearn, com Bill Hader, Anna Faris, 
James Caan. Após a desastrosa tempestade de 
comida no primeiro filme, Flint  e seus amigos são 
obrigados a deixar a cidade de Boca Grande. Sem 
saída, ele aceita o convite de seu ídolo, Chester V, 
e junta-se à The Live Corp Company, que reúne os 
melhores inventores do mundo. Porém, quando 
descobre que sua máquina ainda funciona e ago-
ra cria perigosas comidas animalescas mutantes, 
Flint decide retornar e tentar salvar o mundo. 
CinEspaço 3/3D: 14h, 16h, 18h e 20h. Manaíra 
5/3D: 13h45, 16h, 18h15 e 20h30. Tambiá 1: 
14h30, 16h30, 18h30 e 20h30. Tambiá 6/3D: 
14h10, 16h10 e 18h10.

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com
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Fotografia

Exposição fotográfica trabalha com os conceitos de invisibilidade 
social e da mudança de pensamento em comunidade de Cabedelo

Estimular uma visão mais 
ampla sobre o mundo nas 
crianças é o principal ob-
jetivo do Projeto O Lugar 
do Olhar, desenvolvido 
na comunidade Jardim 
Alfa, em Cabedelo. Parte 
desse projeto será apre-

sentado hoje, às 16h, com a abertura 
da exposição fotográfica Bruguelinhos 
em Foco, parte das comemorações 
do Dia das Crianças da comunidade. 
Contando com fotos tiradas pelas pró-
prias crianças da comunidade, a ideia 
é brincar com o ponto de vista dos 
pequenos, além de utilizá-lo como um 
agente motivador para uma mudança 
do olhar dos moradores sobre sua 
condição de invisibilidade no contexto 
social.

Olhar com carinho
A programação conta com a pre-

sença da escritora Marília Arnaud e 
de Nara Limeira, que fará a contação 
do primeiro lançamento da escritora 
para o público infantil, Salomão, O Ele-
fante. Além disso, comidas, apresenta-
ções de palhaços e um número musi-
cal de flauta transversal com o músico 
Sérgio Aires também estão previstos. 
Esta é a segunda edição da exposição, 
que teve um primeiro momento em 
abril, com fotos de 30x40cm apresen-
tadas em uma galeria a céu aberto, 
montada em um terreno na própria 
comunidade. “As mães me pediram 
que a atividade fosse repetida, próxi-
mo ao Dia das Crianças. São 30 fotos 
feitas pelas crianças de si próprias e 
das outras crianças da comunidade”, 
explica a artista plástica Maria dos 
Mares, uma das organizadoras do 
Projeto.

Ela é integrante da Associação 

 

FOTO: Divulgação

Nova Paisagem, que leva arte e cultura 
para as comunidades, e se aproximou 
do Jardim Alfa em 2008, onde convive 
diariamente com as pessoas da comu-
nidade. “Nós temos aqui áreas de ex-
clusão, em que as próprias pessoas se 
consideram invisíveis ou a sociedade 
as considera assim. Nosso objetivo é 
utilizar a arte para tirá-las dessa posi-
ção de invisibilidade”, salienta Maria. 

É a primeira vez que o grupo utili-
za a fotografia para fazer esse trabalho 
na comunidade e ela se declara encan-
tada com as possibilidades do veículo. 
“Essa aproximação do Jardim Alfa está 
sendo ótima, nós percebemos que po-
demos fazer um trabalho transforma-
dor por aqui através da arte”, declara a 
artista plástica. A associação não tem 
auxílio governamental e se mantém 
através do empenho dos trabalhadores 
voluntários e da ajuda individual de 
integrantes da sociedade civil.

Fotos tiradas pelas próprias crianças da comunidade são apresentadas em exposição, que ainda terá contação de histórias

Primeiro livro de William Medeiros

André Luiz Maia
Especial para A União

Cartunista William Medeiros lança compilação com 
trinta anos de trabalho com charges e ilustrações

O livro Traços de Trinta, primeiro 
livro individual do cartunista paraiba-
no William Medeiros, terá lançamento 
oficial hoje, a partir das 19h, na Comic 
House, em Tambaú. A obra é uma compi-
lação dos melhores trabalhos feitos por 
William nos últimos 30 anos, escolhi-
dos pelo próprio como alguns dos mais 
representativos de sua obra. Durante o 
evento, o cartunista promove uma ses-
são de “caricautógrafos”, pois cada um 
dos autógrafos será personalizado com 
uma caricatura no lugar da dedicatória. 
“Ao invés de dedicar o livro, eu dedico 
uma pequena caricatura, simples, quase 
uma assinatura. Acredito que as pessoas 
irão gostar, afinal, quem não quer uma 
caricatura?”, brinca.

Também serão colocados à venda 
reproduções de cartuns e caricaturas 
impressas em fine print assinadas pelo 
autor, que vai desde o nonsense ao lugar 
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André Luiz Maia
Especial para A União

comum, retratando situações cotidianas 
com o toque de humor necessário para 
abordar os mais variados temas, como 
circo, esportes, saúde, música, infância, 
família, tecnologia, ecologia e uma pitada 
ácida de humor negro, seu tema preferido. 
Apesar disso, ele acredita que este tipo de 
humor precisa ser tratado com responsa-
bilidade. “A grande graça do humor negro é 
fazer alguém sorrir retratando um assunto 
que, de outra forma, seria apenas motivo 
de choro, mas você tem que ter limite para 
o humor, não se deve ofender ou trazer 
revolta para grupos específicos. É preciso 
tratar os assuntos de forma engraçada, mas 
responsável”, salienta William Medeiros.

Começando a trabalhar com desenho 
e ilustrações já aos 15 anos de idade, seu 
primeiro contato com esse tipo de lingua-
gem foi através da lendária publicação O 
Pasquim. “Foi lá que conheci Ziraldo, Jaguar 
e Fortuna, mas também tive como referên-
cia artistas como Quino, criador de Mafalda, 
e Sempé. Eu consegui publicar alguns dos 
meus cartuns no Pasquim, mas não era 

nada muito fixo”, relata. Em 1987, William 
foi premiado pelo Salão de Humor em Volta 
Redonda, no Rio de Janeiro, prêmio que 
conquistou mais duas vezes, tanto em car-
tum quanto em caricatura.

No Salão de Humor de Piracicaba, o 
maior da América Latina, ganhou prêmio 
de primeiro lugar na categoria cartum com 
tema ecológico. “Fui homenageado por eles 
em uma coletânea que reuniu dez artis-
tas que foram premiados pelo Salão. Meu 
nome estava entre figuras como Nani, Chico 
Caruso, Laerte, Angeli, Glauco”, lembra 
William. Hoje, sua principal ferramenta de 
divulgação dos trabalhos como cartunista é 
o site pessoal (www.william.com.br) e nas 
redes sociais, onde compartilha um cartum 
diariamente. 

A ideia de postar nas redes sociais, para 
William, é algo interessante pela caracterís-
tica principal do cartum. “Ele se diferencia 
da charge por não tratar de tema político, 
trata de temas universais do cotidiano, com 
uma linguagem que possa ser entendida em 
qualquer local do mundo”, salienta.

Roupa Nova e 
Alex Cohen se 
apresentam 
hoje na Domus

Os românticos têm uma boa op-
ção, hoje à noite, para estreitar ainda 
mais  a relação. Trata-se do show que 
o Roupa Nova realiza - dividindo o 
palco com o cantor e compositor Alex 
Cohen - a partir das 22 horas, na Do-
mus Hall, em João Pessoa. No reper-
tório, o veterano grupo apresentará 
alguns dos seus grandes sucessos, 
a exemplo de ‘Dona’, ‘A Viagem’ e 
‘Whisky a go-go’ - e canções do mais 
recente trabalho, intitulado Cruzeiro 
Roupa Nova. Os bilhetes podem ser 
adquiridos na própria casa de espe-
táculos, aos preços de 40 (Pista meia 
entrada), R$ 70 (Camarotes Vip e 
Individual), R$ 900 (Camarote Privê, 
para 10 ocupantes), R$ 400 (Mesa 
Vip, com quatro lugares) e R$ 500 
(Mesa Premium, para quatro pesso-
as), ou pelo site http://www.ingres-
sorapido.com.br/.

Formado pelos músicos Feghali, 
Cleberson, Kiko, Nando, Paulinho e 
Serginho, o Roupa Nova - que ainda 
possui outros sucessos, a exemplo 
de ‘Sapato Velho’, ‘Canção de Verão’, 
‘Anjo’ e ‘Linda Demais’ - conseguiu, 
ao longo de mais de três décadas de 
carreira, ficar conhecido pelas can-
ções românticas que marcaram uma 
geração, até porque boa parte des-
sas músicas - acima de 30 - fizeram 
parte da trilha sonora de novelas. 
No decorrer dessa longa trajetória 
lançou mais de 20 CDs e cinco DVDs 
e ainda rendeu à banda um Grammy 
Latino. 

Já o repertório do cantor Alex 
Cohen é composto por canções 
autorais, como ‘Essência do Prazer’, 
‘Se For Pra Valer’, ‘Descobri Que Te 
Amo’, ‘Eu Me Lembro’ e ‘Você’. Mas 
o músico - que foi descoberto por 
produtores da Universal Music e, em 
2003, gravou seu primeiro CD e DVD 
- também é autor de releituras de ar-
tistas consagrados, a exemplo ‘Cheia 
de Charme’, de Guilherme Arantes, 
‘Falando Sério’, de Roberto Carlos, 
e ‘Coisas de Casal’, do Rádio Táxi. O 
artista iniciou os estudos na música 
ainda na adolescência, mas deixou-a 
de lado. Só retomou essa trajetória já 
adulto, quando percebeu que deveria 
voltar a cantar e tocar em bares do 
Rio de Janeiro. 
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Automedicação oferece risco; ajuda médica é mais conveniente

A dor de cabeça não é, necessa-
riamente, apenas o sintoma de uma 
doença. Ela pode, na verdade, ser a 
própria doença – tratam-se das cefa-
leias crônicas diárias. Para ser diag-
nosticada dessa forma, é necessário 
que o problema ocorra, no mínimo, 
durante 15 dias por mês há pelo me-
nos 90 dias. Nesses casos, a autome-
dicação por meio de analgésicos pode 
ser prejudicial e aumentar ainda mais 
as dores. Para abordar as novidades 
no tratamento da doença, a Sociedade 
Brasileira de Cefaleia irá realizar no 
dia 23 de novembro, em João Pessoa, 
o “Curso Regional de Cefaleia”. 

A perspectiva é de que cerca de 
13 milhões de brasileiros apresentam 
dores de cabeça diariamente. Quan-
do a dor de cabeça é sintoma, ela é 
causada por outra doença. Por uma 
sinusite, derrame ou meningite, por 
exemplo. Nos casos da enxaqueca, po-
rém, é uma doença (e assim também 
é a cefaleia do tipo tensional). Embora 
a enxaqueca seja uma forma de cefa-
leia, portanto, não quer dizer que seja 
a única. De acordo com a Sociedade 
Internacional de Cefaleia, na verdade, 
mais de 150 modalidades de dor de 
cabeça são reconhecidas. 

Tratando-se da enxaqueca, o 
diagnóstico é clínico e algumas par-
ticularidades permitem a distinguir 
clinicamente de outras formas de 
cefaleia. Manifestações por crise 
(que duram de 4 a 72 horas), dores 
unilaterais e latejantes e outros sin-
tomas como intolerância a ruídos 
(fonofobia) e à luz (fotofobia) são 
alguns dos sintomas mais frequen-
tes. Fora isso, movimentos bruscos e 
esforços físicos podem agravar a dor 
durante uma crise.

A idade de início da cronificação 
da cefaleia é bastante variável, indo 
desde a infância até a terceira idade, 
porém é mais comum acontecer entre 
a segunda e a quarta década de vida. 
Mulheres são mais acometidas que 
homens, como acontece com a maio-
ria dos quadros de cefaleia. Para cada 
homem que sofre de enxaqueca, ou-
tras três mulheres também apresen-
tam os sintomas. 

“Isso ocorre muito provavel-
mente devido a fatores hormonais. 
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Maior túnel da América Latina,  
o Cuncas I, terá 15,4 quilômetros  
e trará água para a Paraíba

Durante a gravidez e a menopausa, 
por exemplo, os episódios diminuem, 
porque há uma estabilização dos ní-
veis de estrogênio. Já durante a mens-
truação, é comum haver crises, o que 
pode estar ligado à queda do nível de 
estrógeno”, explica o presidente da So-
ciedade Brasileira de Cefaleia Marcelo 
Ciciarelli. 

Mulheres
Segundo ele, ainda, outro fator 

indicativo de que os hormônios têm 
estreita relação com as enxaquecas é 
o fato de que em crianças até 12 anos 
a proporção é de um menino para 
uma menina com enxaqueca. Somen-
te após a puberdade, portanto, que a 
proporção passa a ser de 3 mulheres 
para cada homem.

O tratamento da enxaqueca pode 
ser feito de duas formas: uma é atra-
vés de analgésicos tomados durante 
a própria crise; outra, é o tratamento 
preventivo, para evitar que novas cri-
ses venham a acontecer. De acordo 
com o presidente da Sociedade Bra-
sileira de Cefaleia Marcelo Ciciarelli, 
porém, é necessário um cuidado em 
relação à automedicação. “Se uma 
pessoa tomar mais de dois compri-
midos de analgésico por semana deve 
ficar alerta. Isso já é considerado um 
comportamento abusivo que pode 
causar, inclusive, dores mais intensas”, 
explica ele.

Caso as dores persistam, portanto, 
o indicado é procurar um médico para 
que ele faça o diagnóstico e indique 
qual o tratamento indicado. “O pacien-
te irá tomar o medicamento prescrito 
pelo médico todos os dias com o obje-
tivo de diminuir as crises. Geralmente 
esses tratamentos duram pelo menos 
um ano”, afirma o presidente.

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

Principais fatores que provocam a enxaqueca 
1. Preocupações excessivas. 

Ansiedade, tensão, estresse, 
antecipação de fatos do futuro 
negativos, ameaçadores. Quan-
do se antecipa uma tragédia 
do futuro (que normalmente 
não acontecem) aquele acon-
tecimento passa a acontecer e 
é percebido como real para o 
organismo, o cérebro, então ele 
dispara seus sistemas de defesa, 
como o sistema de dor, desta 
forma começam muitas crises 
de enxaqueca.

2. Ficar sem comer. O jejum 
é o aspecto alimentar mais im-
portante para desencadear do-
res de cabeça, o ficar sem comer 
pode gerar uma baixa no açúcar 
do sangue, com a produção de 
substâncias que causam dor. O 
segredo é comer algo a cada 3 
ou 4 horas, e também não exa-
gerar na comida quando passar 
longo tempo em jejum.

3. Dormir mal. Bom sono 
é uma condição fundamental 
para o bem-estar de uma ma-
neira geral, e também para o 
equilíbrio das enxaquecas e 

outras dores de cabeça. Dormir 
pouco, dormir muito, demorar 
para pegar no sono, acordar 
no meio da noite, roncar e ter 
sonolência de dia, ir dormir e 
acordar muito tarde são todos 
possíveis desencadeantes de 
dor de cabeça.

4. Ciclo hormonal. A temi-
da TPM carrega consigo crises 
de cefaleia. As enxaquecas na 
mulher tendem a ser mais con-
centradas no período menstrual 
ou pré-menstrual. Irregularida-
des menstruais, endometriose, 
ovários policísticos, reposição 
hormonal, podem ser fatores 
por trás de agravamentos de 
enxaquecas, mas, por outro 
lado, quando os hormônios se 
equilibram, quer seja na gravi-
dez (quando a placenta produz 
níveis contínuos de hormónios), 
na menopausa, ou com a pres-
crição de anticoncepcionais 
contínuos, as crises tendem a 
amenizar.

5. Irritação e alterações do 
humor. A irritabilidade apare-
ce normalmente junto como 

uma crise de enxaqueca, mas 
também pode ser um motivo 
gerador de novas dores. Altos 
e baixos no humor, pavio curto, 
passar muito raiva (guardando 
ou explodindo, tanto faz), im-
paciência, irritação são combi-
nações explosivas para desen-
cadear uma enxaqueca. Tudo o 
que for feito no sentido de rela-
xar, acalmar, treinar a paciência 
é util.

6. Excesso de cafeína. To-
mar muito café, bebidas cafei-
nadas (coca-cola, chás pretos), 
chocolates, e até mesmo anal-
gésicos que contenham cafeína 
são provocadores de enxaque-
ca. A conta que deve ser feita é 
pela quantidade de cafeína em 
cada produto ingerido, um café 
expresso tem cerca de 80 mg, 
um café coado 50 mg, permiti-
mos até uma ingesta de 200 mg 
de cafeína por dia, evitando o 
uso após às 18h. Parar repen-
tinamente o café também não 
é bom, ocorre a abstinência de 
cafeína, normalmente comum 
em quem toma cafezinhos aos 
montes no meio da semana e 

no final de semana não toma 
nada, ou muito menos, pode ter 
a enxaqueca no final de semana 
por conta disto.

7. Exercícios físicos, ou me-
lhor, a falta deles, é também 
elemento importante. Realizar 
exercícios evita que venham as 
crises de dor de cabeça, o or-
ganismo produz endorfinas, 
regulariza a produção de neu-
rotransmissores como a seroto-
nina, melatonina, o organismo 
se torna mais saudável, mais 
resistente a dor. Mas não adian-
ta querer começar ja correndo 
uma maratona, tem que ter a 
determinação para realizar com 
frequência.

8. Uso excessivo de anal-
gésicos. Conceito fundamental 
para todos terem: analgésicos 
não tratam a enxaqueca, só ali-
viam a intensidade e duração 
das crises, depois é claro que 
ela já se instalou, e quando as 
crises são frequentes, o uso de 
analgésicos pode vir a cronifi-
car, piorar, agravar a enxaque-
ca, tornando-a mais resistente, 

mais frequente. O tratamento 
da enxaqueca preventivo com 
remédio e/ou sem remédio deve 
ser instituído.

9. Outros alimentos como 
o chocolate, frutas cítricas, ali-
mentos muito gelados (sorve-
tes), nozes, alimentos gorduro-
sos, condimentados, ricos em 
glutamato monossódico, muito 
presente em salgadinhos, em 
molhos (aji-no-moto), adoçan-
tes podem agravar as enxaque-
cas. Em quem tem intolerância 
à lactose, leite, queijo e deriva-
dos devem ser evitados, ou a su-
plementação da lactase, a enzi-
ma que transforma a lactose (o 
açúcar do leite) em glicose.

10. Genética. Nada a fazer 
a não ser reconhecer rapida-
mente a enxaqueca na infân-
cia, adolescência, início da vida 
adulta em filhos de pessoas que 
sofrem com a enxaqueca, para 
que ela possa ser tratada ade-
quadamente, preventivamente, 
evitando que as crises apareçam 
e que a enxaqueca se desenvol-
va até um estágio crônico.

ServIço
o Curso regional de Cefaleia irá 
acontecer no Hotel verde Green, no 
dia 23 de novembro. As inscrições 
são gratuitas e abertas a médicos e 
estudantes de Medicina. 
Curso Regional de Cefaleia
Data: 23 de novembro
Local: Hotel verde Green
Horário: às 8h
Inscrições: www.sbce.med.br

Cefaleia do tipo tensional: Em 
geral, os pacientes descrevem a dor 
como uma sensação de aperto, pres-
são ou peso envolvendo a cabeça 
como uma faixa ou capacete. A lo-
calização é bilateral, sendo a região 
occipital predominante, mas tam-
bém as regiões frontal e apical. De 
intensidade leve ou moderada não 
impedindo as atividades rotineiras 
diárias. Não raro essa dor melhora 
com atividade física ou relaxamento. 
Normalmente não há sintomas as-
sociados como náusea e osmofobia 
e vômito não acompanha essa dor.

Enxaqueca: É uma doença neu-
rovascular que se caracteriza por 
crises repetidas de dor de cabeça 
que podem ocorrer com uma fre-
quência bastante variável: enquan-
to alguns pacientes apresentam 
poucas crises durante toda a vida, 
outros relatam diversos episódios 
a cada mês. Uma crise típica de en-
xaqueca é reconhecida pela dor que 
envolve metade da cabeça, piora 
com qualquer atividade física e está 
frequentemente associada à náusea, 
vômitos e desconforto com a exposi-
ção à luz e sons altos, podendo durar 
até 72h. Um conjunto de sintomas 
neurológicos, conhecido pelo nome 
de aura, costuma acompanhar o 
quadro de dor. Portanto, não se trata 
de uma simples dor de cabeça.

Duração das crises

Tipo de dor

Intensidade da dor

Fenômenos acompanhantes

Fatores de agravamento

Fatores de melhora 

4 a 72 horas, se não tratadas

Pulsátil(latejante), na maioria das vezes

Modera a forte na maioria das crises não tratadas

Intolerância à luz (fotofobia), aos ruídos (fonofobia) e 

aos odores (osmofobia), náusea, vômito

Movimentos súbitos ou inclinação da cabeça, esforços 

físicos ou mentais, decúbito (em alguns pacientes)

Sono (em alguns casos), aplicação de gelo, compressão 

das têmporas

Resumo das características da doença

Diferenças entre 
cefaleia e enxaqueca:

Dores de cabeça afetam diariamente cerca de 13 milhões de brasileiros

Foto: Divulgação
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Receita libera consulta na terça-feira
Restituição de imposto de Renda

Dinheiro estará disponível no 
banco no dia 15 e devoluções 
somam R$ 1,5 bilhão

Brasília – A Receita Fe-
deral libera na próxima terça-
feira, como antecipou ontem 
a Agência Brasil, a consulta ao 
quinto lote de restituições do 
Imposto de Renda Pessoa Físi-
ca (IRPF) do exercício de 2013 
(ano-calendário 2012). Pode-
rão ser consultados também 
os lotes residuais referentes 
aos exercícios de 2012 a 2008, 
correspondentes aos anos-
calendário de 2011 a 2007, 

respectivamente, liberados da 
malha fina. O dinheiro estará 
disponível no banco no próxi-
mo dia 15.

As restituições do quin-
to lote somam R$ 1,5 bilhão 
e serão pagas a 1.497.611 
contribuintes. Desse total, R$ 
1,43 bilhão correspondem a 
1.467.774 declarações feitas 
neste ano e R$ 70,3 milhões 
destinam-se a 29.837 contri-
buintes incluídos nos lotes re-
siduais. A correção vai variar 
de 11,6%, para as declarações 
de 2012, a 53,03%, para os 
lotes da malha fina de 2008. 
Segundo a Receita Federal, as 

restituições referentes ao exer-
cício de 2013 serão creditadas 
com correção de 4,35%, equi-
valente à taxa Selic (juros bási-
cos da economia).

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da Re-
ceita na internet, ou ligar para 
o Receitafone 146. A Receita 
disponibiliza, ainda, aplicativo 
para tablets e smarthphones 
que facilita consulta a declara-
ções de IRPF e à situação ca-
dastral no CPF.

A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um ano. 
Se o contribuinte não fizer o 

resgate nesse prazo, deverá re-
querê-la por meio da internet, 
mediante o Formulário Eletrô-
nico-Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente no 
e-CAC, no serviço Extrato do 
Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte deve 
contatar pessoalmente qual-
quer agência do Banco do Bra-
sil ou ligar para a Central de 
Atendimento, pelos telefones 
4004-0001 (capitais) e 0800-
729-0001 (demais localidades) 
para agendar o crédito em con-
ta-corrente ou poupança, em 
seu nome, em qualquer banco.

agricultura Familiar 
discute o crédito

portal ajuda pessoas
a achar empregos 

Consulados emitem 
sms no exterior

ingressos da Copa 
atinge 4,5 milhões

Tiago, Kauê e Katyanna. Esses 
três jovens, que estão terminando o 
curso técnico integrado ao Ensino Mé-
dio no Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte, campus Natal Zona Norte, 
têm uma experiência vitoriosa no em-
preendedorismo.  Eles criaram e admin-
istram, há três anos, os mecanismos 
de busca Estágios RN e Empregos RN. 
O Estágios RN conta com mais de um 
milhão de acessos, e Empregos RN 
já divulgou 5,3 mil vagas. Em 2010, 
Tiago Santos, então com 16 anos, 
foi procurar vaga de estágio e não 
encontrou nenhum portal. Ele estava 
no primeiro ano do curso técnico do 
Ensino Médio, que tem duração de 
quatro anos. Decidiu então criar a 
página Estágios RN, em sociedade 
com Kauê Pereira, colega de curso.

Brasileiros que estão em 
viagem ao exterior vão passar a re-
ceber uma mensagem de celular (via 
SMS), com os números de telefones 
dos consulados brasileiros no país 
visitado, para solicitar atendimento a 
casos de emergência. A medida amplia 
o projeto “SMS de boas-vindas”, inicia-
do em julho de 2012, pelo Itamaraty 
e pela Anatel. A iniciativa está sendo 
estendida àArgentina, Itália, França, 
Peru e Reino Unido. O recebimento da 
mensagem é gratuito, mas o usuário 
deve estar com o celular brasileiro 
ativo no país de destino. Desta forma, 
operadora reconhece que o aparelho 
está em um dos países participantes 
do projeto e a mensagem é enviada 
automaticamente. O passo seguinte, 
a ligação para o consulado, será paga 
pelo usuário .

A Federação Internacional de 
Futebol (Fifa) recebeu mais de 4,5 
milhões de solicitações para compra 
de ingressos. A primeira fase de venda 
de ingressos termina no dia 10 de 
outubro de 2013 às 7h de Brasília. A 
competição vai ocorrer entre os dias 12 
de junho e 13 de julho de 2014. “Este 
volume impressionante sublinha o ex-
traordinário nível de interesse pela 20ª 
edição do torneio, que será realizada 
ano que vem no país pentacampeão 
mundial”, explicou o diretor de market-
ing da Fifa e responsável pela área de venda 
de ingressos, Thierry Weil, ao site da enti-
dade.  Os torcedores que fizeram o pedido 
até a última quinta-feira tiveram as 
mesmas chances de concorrerem aos 
ingressos em comparação com aqueles 
que já solicitaram.

O acesso das mulheres rurais e 
suas organizações produtivas às lin-
has de crédito do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf ) foi tema de destaque 
durante a reunião do Fórum do 
Crédito e do Seguro da Agricultura 
Familiar.  O fórum, realizado em Bra-
sília, no início desta semana, reúne 
periodicamente representantes do 
Governo Federal, agentes financei-
ros e sociedade civil para discutir e 
buscar propostas para o setor. No 
encontro, a diretora de Políticas para 
Mulheres Rurais do Ministério do De-
senvolvimento Agrário (DPMR/MDA), 
Karla Hora, apresentou um histórico 
do Pronaf Mulher, destacando os 
principais avanços e desafios para o 
acesso das mulheres ao crédito.

Contribuintes 
ainda poderão 
verificar os lotes 
residuais referentes 
aos exercícios 
de 2012 a 2008, 
relacionados aos 
anos-calendário 
de 2011 a 2007

No primeiro sorteio do mês 
de outubro, a campanha do 
Cupom Legal, que estimula o 
exercício da cidadania fiscal dos 
paraibanos, premiou cinco no-
vos ganhadores com valor de R$ 
1 mil para cada um. O sorteio 
aconteceu na tarde desta sexta-
feira (4), na sede da Lotep. 

Os códigos dos bilhetes ele-
trônicos premiados com o valor 
de R$ 1 mil em dinheiro foram 
AA043973; AA029031; AA044140; 
AA001589; AA057602. Concorre-
ram aos sorteios desta sexta-fei-
ra todos os torpedos enviados 
desde o início da campanha até 
aqueles que chegaram ao banco 
de dados no horário das 23h59 
de quinta-feira (3). 

O número de participantes 
da campanha Cupom Legal de 
26 de setembro para esta se-
mana voltou a expandir 34% 
e somam agora mais de 63 mil 
torpedos enviados dos partici-
pantes. Até o dia 26 de setem-
bro havia 47 mil torpedos en-
viados contra os atuais 63 mil, 
o que representa um volume 
de 16 mil torpedos enviados em 
oito dias. É bom lembrar que os 
SMS enviados para a campanha 
concorrem aos sorteios de prê-
mios durante 90 dias, a contar 
da data do envio. 

Em outubro, o calendário de 
premiação da campanha Cupom 
Legal prevê a realização de 27 
sorteios. Os prêmios, em dinhei-
ro, serão de R$ 1 mil, R$ 10 mil 
e de R$ 15 mil para os ganhado-
res. Ressalte-se que, desde o dia 
1º de outubro, os consumidores 
paraibanos precisam exigir nos 

Cupom Legal divulga os cinco ganhadores
pRimeiRo soRteio de outuBRo

caixas dos estabelecimentos a 
emissão do cupom fiscal com o 
número do CPF. O prazo que sus-
pendeu temporariamente a exi-
gência do CPF no cupom, para 
efeito de premiação, terminou 
no dia 30 de setembro. 

Os contemplados nos sor-
teios receberam ainda no final 
da tarde desta sexta-feira (4) um 
torpedo pelo celular, comunican-
do que foram os ganhadores da 
semana. Cada participante da 
campanha recebe um código, via 
SMS, do Programa Paraíba Legal, 
como confirmação de validade 
de participação da campanha de 
sorteios. Cada cupom fiscal en-
viado equivale a um código. 

Para resgatar o prêmio, o 
consumidor que for sorteado 
precisa guardar o cupom fiscal 
original de forma íntegra, legí-
vel e sem rasura. A documen-
tação poderá ser entregue na 
sede da Lotep ou em qualquer 

repartição fiscal da Secretaria de 
Estado da Receita informada no 
site do Programa Paraíba Legal– 
Receita Cidadã – www.paraiba-
legal.pb.gov.br. 

onde fazer denúncias
Os estabelecimentos que se 

negarem a emitir cupom fiscal 
nas compras dos consumidores 
de qualquer valor ou então não 
inserir o número do CPF, quan-
do solicitado pelo consumidor, 
poderão ser denunciados à Re-
ceita Estadual via Programa Pa-
raíba Legal. Receita Cidadã. Na 
página da internet, o programa 
dispõe de um link http://www.
paraibalegal.pb.gov.br/denun-
cia.php para receber denúncias. 

próximo sorteio
Na próxima sexta-feira, 11 

de outubro, a campanha Cupom 
Legal volta a realizar cinco no-
vos sorteios em dinheiro aos 

participantes. Serão cinco prê-
mios com valor de R$ 1 mil cada. 

Para participar dos sorteios, 
o consumidor deverá enviar 
uma mensagem (SMS), via celu-
lar, para o número 8383, infor-
mando os seguintes dados pre-
sentes no cupom fiscal: inscrição 
estadual (IE), data completa da 
compra, número do COO (Con-
tador de Ordem de Operação) 
e o valor da compra. A digita-
ção desses números terá de ser 
nessa sequência, mas não será 
necessário dar espaço entre os 
dados, colocar vírgula ou mes-
mo ponto. Após envio do SMS, o 
consumidor recebe automatica-
mente uma mensagem de volta, 
confirmando a sua participação 
com um código de bilhete ele-
trônico com o qual passará a 
concorrer aos prêmios. 

O programa “Paraíba Legal 
– Receita Cidadã”, lançado em 
agosto pelo Governo do Estado, 
consiste em uma série de campa-
nhas educativas com entrega de 
prêmios para estimular a cidada-
nia fiscal dos paraibanos como, 
por exemplo, passar a exigir o 
cupom fiscal nas compras com a 
inclusão do número do CPF. Uma 
das ações do programa é o siste-
ma de sorteios públicos de prê-
mios em dinheiro denominado 
‘Torpedo Premiado – Cupom Le-
gal’, que vai sortear prêmios de 
R$ 1 mil a R$ 30 mil até o final 
deste ano. O programa é coorde-
nado pela Secretaria de Estado 
da Receita, que firmou parceria 
com a Lotep e também licitou a 
empresa MJV para gerenciar os 
torpedos da campanha.

Campanha Cupom Legal fará cinco novos sorteios no próximo dia 11 em dinheiro

Pesquisa de preços rea-
lizada pelo Procon Paraíba 
revela uma variação de até 
30% nos preços de brinque-
dos em estabelecimentos de 
João Pessoa. O levantamento, 
realizado para auxiliar con-
sumidores na hora de com-
prar presentes para o Dia 
das Crianças, comemorado 
no próximo dia 12, mostra 
que a maior variação ocorre 
no preço do boneco Super-
man - Liga da Justiça, da mar-
ca Bandeirante. Enquanto 
o menor valor cobrado é R$ 
119,00 (na Compretoy Brin-
quedos), o maior é R$ 154,60 
(no Atacadão dos Presentes).

Já entre os brinquedos 
para meninas, a maior varia-
ção de preços foi verificada 
na boneca Barbie em Vida 

de Sereia, da Matel, cujo me-
nor valor encontrado foi R$ 
49,00 (no Atacadão dos Pre-
sentes) e o maior R$ 59,99 
(na Compretoy Brinquedos), 
perfazendo uma diferença 
de 22%. Outro destaque foi 
a boneca Chiquititas Baby, da 
Cotiplás, que custa entre R$ 
44,90 e R$ 54 (uma variação 
de 20%).

O secretário executi-
vo do Procon-PB, Marcos 
Santos, alerta que, antes de 
comprar os presentes, o con-
sumidor deve ficar atento 
ao orçamento familiar. “Ge-
ralmente as crianças se en-
cantam por brinquedos que 
possuem mais detalhes e por 
isso são mais caros. Antes de 
ceder aos apelos infantis, o 
consumidor deve ficar atento 

e ver se o preço cobrado por 
aquele item se encaixa em 
seu orçamento. É preferível 
comprar um presente mais 
simples que ficar endividado 
posteriormente”, alertou.

No levantamento de pre-
ços realizado pelo Procon-PB, 
foram encontrados presentes 
cujos preços vão de R$ 2,49 a 
R$ 499, a depender do produ-
to escolhido. Os preços foram 
pesquisados em nove estabe-
lecimentos da capital. 

Acesso
A pesquisa na íntegra 

pode ser conferida na sede 
do Procon-PB, no Parque So-
lon de Lucena, ou no site do 
órgão de defesa do consumi-
dor (www.procon.pb.gov.br), 
no link pesquisas.

Preço de brinquedo tem diferença de até 30%
pesquisa do pRoCon paRaíBa

Compra de brinquedo para o Dia da Criança exige pesquisa de preço

FOTO: Secom-PB
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Maior túnel da América Latina trará água para a PB

Transposição
A construção do maior túnel 

para transporte de água da Amé-
rica Latina, o Cuncas I, atingiu a 
marca de 11,6 quilômetros con-
cluídos, o equivalente a 75,5% 
da obra. A estrutura fica situada 
na divisa do Ceará com a Paraí-
ba faz parte das intervenções do 
Projeto de Integração do Rio São 
Francisco, que irá garantir abas-
tecimento de água para mais de 
12 milhões de nordestinos.

O Cuncas I terá 15,4 quilôme-
tros de extensão e a expectativa 
é de que seja concluído em 2015. 
A obra desperta a atenção não 
só pelos resultados que trará no 
futuro, mas também pela estru-
tura de grande porte utilizada 
no projeto. Na mão de obra são 
mobilizados 633 profissionais 
nos canteiros. O aparato opera-
cional possui 209 equipamentos, 
sendo que ainda conta com uma 
moderna máquina importada da 
Finlândia para as escavações - a 
perfuradora de rocha intitulada 
Jumbo.

Com o objetivo de conduzir 
aproximadamente 83 mil litros 
de água por segundo, o túnel leva-
rá água para a Paraíba, Rio Gran-
de do Norte e Ceará, após passar 
pelo túnel - Cuncas II’. Para a con-
dução dos recursos hídricos até 
os estados beneficiados, a estru-
tura possui uma interligação com 
um reservatório.

Planejamento
O projeto adota um sistema 

de perfuração com fogo contro-
lado, conhecido como Novo Mé-
todo de Tunelamento Austríaco 
(NATM), que contribui para ace-
lerar as obras. O planejamento 
distribui os operários em quatro 
frentes de serviço simultâneas, 
nas duas extremidades dos tú-
neis (entrada e saída) e mais 
duas frentes de serviço no pon-
to central (janela de serviço). Na 
medida em que as perfurações 
avançam, as equipes se deslo-
cam em sentidos opostos até se 
encontrarem as escavações. Com 
este método e o funcionamento 
em 24h, tem sido possível esca-
var 18 metros por dia.

Segundo o engenheiro res-
ponsável pelas obras do Projeto 
de Integração do Rio São Fran-
cisco, Frederico Meira, além de 
representar um grande desafio, 
a construção do túnel proporcio-
nará redução de custos no futuro. 
“Essa obra é um desafio de en-
genharia tanto na elaboração do 
projeto quanto na execução pela 
sua logística. Do ponto de vista 
estratégico, tem uma relevância 
na viabilidade econômica, pois 
sem este túnel, seria necessá-
rio construir outras estações de 
bombeamento”, esclarece Meira. 
Ele explicou que as estações de 
bombeamento representariam 

custos permanentes com energia 
elétrica e manutenção. “Era pos-
sível que, no futuro, os estados ti-
vessem dificuldades para manter 
o sistema funcionando”, destaca.

Mais de 6,6 mil pessoas estão 
empregadas na maior obra de in-
fraestrutura hídrica do país. Com 

mais de 1,8 mil equipamentos em 
operação, o empreendimento con-
ta também com quatro trechos 
funcionando por 24h por dia em 
São José de Piranhas (PB), Sal-
gueiro (PE), Cabrobó (PE).

Com prazo de conclusão pre-
visto até 2015, o Projeto de Inte-

gração do São Francisco faz parte 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) do Governo Fe-
deral. O empreendimento vai ga-
rantir a segurança hídrica de mais 
de 390 municípios, localizados nos 
Estados de Pernambuco, Ceará, Pa-
raíba e Rio Grande do Norte.

Brasília – A Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) alerta os usuários 
de serviços bancários da necessidade 
de absoluto cuidado sobre e-mails não 
solicitados ou de procedência desco-
nhecida; especialmente se tiverem ar-
quivos anexados, pois existe sempre 
o risco de conterem vírus ou “cavalo 
de troia” para captar dados da conta-
-corrente e senha dos usuários.

A recomendação faz parte da car-
tilha de segurança que a Febraban di-
vulga para toda a rede bancária, com 
orientações aos usuários, por causa 
das inovações nas fraudes cibernéti-
cas, principalmente neste período de 
greve dos bancários. A greve teve iní-
cio no dia 19 de setembro.

A Febraban aconselha os corren-
tistas a deletar os e-mails de fonte 
duvidosa e a tomar cuidado especial-
mente com arquivos e endereços obti-
dos em salas de bate-papo, conhecidas 

como chats. Nesses casos, não se deve 
executar programas ou abrir arquivos 
sem verificar se a operação é segura. É 
preciso usar sistema antivírus atualiza-
do, mesmo que o conteúdo seja criado 
e enviado por pessoa confiável, pois o 
remetente pode não ter se dado conta 
do risco.

Além de os bancos não envia-
rem e-mails para os correntistas com 
qualquer tipo de pedido de atualiza-
ção, eles chamam a atenção também 
para os spams (e-mails de corrente) 
com facilidades promocionais, propa-
ganda enganosa, curiosidades, mensa-
gens de amizade e religiosas, sempre 
orientando o reenvio para outros con-
tatos . De acordo com a Febraban, esse 
tipo de mensagem também é muito 
usado para propagar vírus e “cavalo 
de troia”.

Para quem faz transações finan-
ceiras pela internet, a Febraban ressal-
ta que é necessário conhecer os riscos 
existentes e adotar medidas preven-
tivas para evitá-los, como manter um 
antivírus atualizado no computador, 

trocar a senha de acesso ao banco pe-
riodicamente e só usar equipamento 
efetivamente confiável. Outra reco-
mendação é não fazer transações em 
equipamentos públicos ou desconhe-
cidos.

Greve afeta população
A greve dos bancários chega ao 

décimo sétimo dia com negociações 
paralisadas. Segundo o presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Financeiro, Carlos Cor-
deiro, a última vez que as duas partes 
se reuniram foi no dia 5 de setembro, 
antes do início da greve. “Não há pro-
posta. A única coisa que tem na mesa 
é reajuste do INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor)”, disse Cordei-
ro. Os bancários reivindicam aumento 
de 11,93%, entre outras reivindica-
ções. A proposta da Federação Nacio-
nal dos Bancos é reajuste de 6,1% nos 
salários.

A falta de acordo impõe trans-
tornos aos clientes. O auxiliar finan-
ceiro Márcio do Nascimento Oliveira 

diz que procurou por funcionários 
para tirar dúvidas na agência, mas 
não encontrou ninguém para ajudar. 
“A gente quer tirar uma dúvida e não 
tem (quem nos atenda)”, disse. O apo-
sentado Esídio Osório não sabe usar o 
caixa eletrônico. “Preciso de dinheiro 
para pagar a prestação e não consi-
go. Eu não sei operar o caixa direito 
e o dinheiro tem que estar trocado”, 
contou. O salgadeiro Emídio Carneiro 
reclama por não conseguir receber um 
seguro, devido a greve. “Vim para re-
ceber o seguro e não tem como rece-
ber. Aí fica difícil”, diz.

Até o fechamento desta matéria, 
a Fenaban não respondeu ao pedido 
de entrevista da Agência Brasil sobre 
o andamento das negociações com 
os bancários. A orientação de órgãos 
de defesa do consumidor, no caso de 
um cliente precisar resolver problema 
com urgência, e a sua agência estiver 
fechada, o banco deve orientar sobre 
outro local para atendimento. O clien-
te pode ligar para o serviço de atendi-
mento ao cliente do banco.

Abertura de e-mails exige cautela
USUÁRIOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Stênio Ribeiro
Da Agência Brasil

Os taninos são compostos quí-
micos conhecidos como polifenóis 
encontrado em plantas. Há muito 
tempo são apreciados por amantes 
de vinhos, mas agora suas proprie-
dades nutricionais e terapêuticas 
ganham cada vez mais atenção de 
zootecnistas preocupados em me-
lhorar a alimentação dos animais 
em regiões nas quais as plantas 
são ricas nestes compostos.

No programa Semiárido em 
Foco, de ontem, a pesquisadora 
Dulciene Karla de Andrade Silva 
discutirá sobre o tema “Nova abor-
dagem sobre taninos em espécies 
forrageiras da Caatinga: análise 
e implicações na produção de pe-
quenos ruminantes. Doutora em 
Zootecnia, a palestrante é profes-
sora da Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco (UFRPE).

Os taninos quando encontra-
dos em baixas concentrações na 
alimentação dada para os animais 
desencadeiam efeitos positivos 
por auxiliar na digestão, aumentar 
a capacidade nutricional da carne 
e do leite e agir como vermífugo 
natural. São compostos químicos 
presentes em muitas espécies nati-
vas da Caatinga, por isso pesquisar 
sobre a melhor forma de usá-los 

na alimentação animal de peque-
nos ruminantes pode revolucionar 
o modo de produção e administra-
ção da forragem.

O Semiárido possui 90% do re-
banho de caprinos do Brasil e estes 
animais são muito adaptados para 
o consumo de plantas com altos 
teores de taninos.  Conhecer como 
estes compostos podem ser utiliza-
dos para melhorar os índices pro-

dutivos e agregar valor aos produ-
tos derivados de caprinos e ovinos 
desenvolverá a cadeia produtiva da 
caprinovinocultura na região.  

O programa Semiárido em 
Foco é apresentado todas às 
sextas-feiras, às 14 h, na sede do 
Instituto Nacional do Semiárido 
(Insa/MCTI), em Campina Grande 
(PB) e é transmitido ao vivo pelo 
site do Insa.

Taninos reforçam alimentação animal
COMPOSTOS QUÍMICOS DA CAATINGA

Construção já atingiu a marca de 11,6 quilômetros concluídos em um dos trechos do Projeto de Integração do São Francisco

FOTO: Divulgação
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Ele disse Ela disse
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oretti G Zenaide
Os pequenos

 O DIA DA MICRO 
e Pequena Empresa, 
que acontece a 15 des-
te mês, foi comemo-
rado ontem, em João 
Pessoa, com um café 
da manhã promovido 
pelo Sebrae no Sonho 
Doce Recepções.

Os pequenos negó-
cios representam 99% 
das empresas da Paraí-
ba e empregam 60% da 
mão de obra do setor 
privado, daí porque a 
força dos pequenos 
negócios é forte para 
o desenvolvimento da 
economia do Estado. 

Sras. Eulina Ramalho, 
Valeska Catarina Alves 
Ribeiro, Arissna Tei-
xeira e Vera Regina 
Bronzeado, ator Fer-
nando Teixeira, jorna-
lista Ademilson José, 
cabeleireiro Ricardo 
Pinheiro, médico Thia-
go Formiga, empresá-
rios Roberto Germano 
Bezerra Cavalcanti e 
Cléa Lúcia Ribeiro de 
Arruda.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O artista plástico Flávio Tavares agendou para setembro de 2014 
exposição na Galeria Colloway, em Washington, EUA. A mostra terá curadoria 
do colecionador paraibano Ednaldo Silva.

Roziane Coelho, a festejada Lígia Ferreira, o anfitrião Fred Ferreira e Roberta Aquino

Ezilda e 
Adalberto 
Rocha em 
memorável 
Feijunina no 
ano de 2000, 
quando ainda 
era realizada 
na pérgola 
da piscina 
do Tropical 
Hotel 
Tambaú

  O Outubro Rosa, movi-
mento mundialmente conhecido 
pela luta contra o câncer de 
mama, com mobilização social 
e conscientização da doença de 
que com diagnóstico precoce 
e tratamento correto, há cura, 
também está na moda.
  A marca Dudalina está com 13 
tipos de camisetas para mulheres 
em tons rosa, cujo lucro da venda 
será distribuído com entidades que 
cuidam do câncer de mama.

FOTO: Hélia Botelho

Momentos felizes
FOI COM UM simpático almoço realizado no baca-

na restaurante Adega do Alfredo que a escritora Lígia 
Ferreira Guerra comemorou seu aniversário.

Organizado por Roberta Aquino e Roziane Coelho 
com apoio desta colunista, o evento contou com presen-
ças de 32 amigas leais da aniversariante, que ali foram 
recebidas pelo chef Fred Ferreira, que fez questão de 
oferecer a todas as delícias do restaurante, regadas a 
champagne e bolo de Ana Cristina Pedrosa.

Como presentes, Lígia recebeu brinquedos das ami-
gas, destinados à ONG Dono do Amanhã, que cuida de 
crianças portadoras de câncer na Paraíba.

   O restaurante Roccia, no hotel  Atlântico Cabo Branco, receberá no 
próximo dia 21 o chef francês Laurent Suaudeau. Será na segunda edição da 
promoção “Roccia Recebe”, promovida pelo empresário Onildo Rocha Filho.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Studio Rocha

Dores de cabeça
A SOCIEDADE BRASILEIRA de Cefaleia vai promover 

no próximo dia 23 no Hotel Verde Green, na orla de João 
Pessoa, o Curso Regional de Cefaleia.

Segundo aquela Sociedade, cerca de 13 milhões de 
brasileiros apresentam dores de cabeça diariamente, 
número maior do que o encontrado em outros países, 
como os Estados Unidos. Ou seja, um dado alarmante!

Helena Almeida, Solange Ribeiro Coutinho, Lígia e Eurides Batista

FOTO: Osmar Santos

Love Noronha
JÁ ESTÁ AGENDADO para acontecer nos dias 7 a 

10 de agosto do próximo ano, a terceira edição do “Love 
Noronha”, evento que reúne o público LGBT na paradisíaca 
Ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

A promoção dos empresários Tuca Sultanum e Maria 
do Céu trará como novidade um desfile de moda praia do 
estilista Túlio, brasileiro que mora em Miami e promete 
atrair turistas norte-americanos para o evento.

Alegria das amigas: Socorro Fonseca, Lígia Ferreira, Yolanda Fernandes, Dadá Gadelha e Marise Rosa

FOTO: Osmar Santos

OS FÃS do ex-
celente grupo Roupa 
Nova têm hoje a opor-
tunidade de curti-lo 
em show a partir das 
22h na Domus Hall, no 
Manaíra Shopping. O 
grupo se apresentará 
com o novo trabalho 
“Cruzeiro Roupa Nova”, 
composto de grandes 
sucessos. 

A segunda atra-
ção da noite, que pro-
mete, será o cantor 
Alex Cohen. 

Shows

 A LIVRARIA da 
Usina e a Maré Pro-
duções Artísticas 
convidando para o 
lançamento do livro 
“Sentidos de Leitura - 
Sociedade e Educação”, 
organizado por Fernan-
do Abath Cananéa.

O evento será 
hoje às 19h na Sala 
Wladimir Carvalho, na 
Usina Cultural Energisa.

Lançamento

TERMINA HOJE no 
Tropical Hotel Tambaú o 
1o Congresso Internacio-
nal de Saúde da Mulher.

O evento está sendo 
promovido pela Sociedade 
Paraibana de Ginecologia 
e Obstetrícia, contando 
com a participação de 
médicos, enfermeiros, 
psicólogos, fisioterapeu-
tas, nutricionistas, educa-
dores físicos e profissio-
nais da área do Direito.

Congresso

“Fiquei magoado, 
não por me teres 
mentido, mas por
não poder voltar
a acreditar-te”

“É a primeira vez que 
me apaixono e sinto paz. 
Ou encontrei o homem
certo ou estou me
tornando a mulher certa”

FRIEDRICH NIETZSCHE TATI BERNARDI

   O colégio CNA Ruy Carneiro está promovendo uma campanha de ar-
recadação de brinquedos em parceria com a Organização Sopa Maria de Magdala, 
instituição que trabalha com doações de donativos para pessoas carrentes. A ação 
será em função do Dia das Crianças de uma comunidade carente do Porto do Capim.

Festas infantis
COMEÇA HOJE no hall dos cinemas do Mag Shopping, 

a 1a ExpoKids - Feira de Produtos e Serviços para Festas 
Infantis, trazendo o que há de mais moderno e inovador do 
segmento, com 30 estandes e 15 vitrines de expositores.

O mercado de festas cresce cada vez mais na Paraíba 
e no segmento infantil não é diferente, daí porque ser uma 
ótima oportunidade para conhecer as novidades.

A aniversariante de hoje, Eulina Ramalho, Ivete Esteves e Hosana Matos

FOTO: Goretti Zenaide
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ECT afirma que greve não 
vai prejudicar entrega 
dos cartões do Enem

Página 14

O Centro Integrado de 
Operações Policiais (Ciop) 
recebe pelo menos 1.304 
trotes diariamente. Do total 
de ligações feitas para o nú-
mero de emergência da Polí-
cia, 60% não são ocorrências 
reais, prejudicando o aten-
dimento a quem realmente 
precisa. Passar trote é crime, 
previsto no Código Penal 
Brasileiro.

Segundo dados do Ciop, 
que atende chamadas para 
emergência das Polícias Civil 
e Militar e do Corpo de Bom-
beiros, de janeiro a agosto 
de 2013, foram atendidas 
529.326 ligações. Dessas, 
317 mil foram trotes, tota-
lizando 60% do volume de 
trabalho. Os horários para 
trotes são os mais diversos e 
sempre prejudicam a Polícia 
e a sociedade. 

“Temos o caso de um 
número que liga mais de 
vinte vezes por dia. Pelo 
menos cinquenta números 
ligam recorrentemente para 
passar trotes ao 190, por 
isso, estamos pedindo ao 

13

60% do total de ligações 
feitas para o Ciop não 
são ocorrências reais

Ciop recebe 1,3 mil trotes por dia
sEgurança Em risCo

secretário de Segurança que 
faça a designação de um de-
legado para investigar esse 
tipo de crime”, disse o major 
Marcos Benevides, coorde-
nador do Ciop.

Ele disse ainda que tro-
te é crime previsto no artigo 
340 do Código Penal Brasi-
leiro, com detenção de um a 
seis meses ou multa. Devido 

ao grande volume de liga-
ções, sendo a maioria trotes, 
17 servidores militares fo-
ram acrescidos às escalas de 
trabalho do Ciop. 

“A aquisição e implanta-
ção de um novo Sistema de 
Informação do Ciop está pre-
visto nos projetos da Secreta-
ria da Segurança e da Defesa 
Social por meio do ‘Programa 

Brasil mais Seguro’, do Gover-
no Federal, que garantiu um 
investimento de mais de RS 
100 milhões para a área de 
Segurança Pública na Paraí-
ba”, comentou.

Alguns trotes são tão 
convincentes que viaturas 
são enviadas ao local deter-
minado pelo criminoso que 
faz a ligação. “Algumas vezes 

eles desligam sem explicação, 
em outras dão grandes garga-
lhadas e até usam palavras de 
baixo calão. O mais impor-
tante é alertar que enquanto 
se perde tempo atendendo a 
um trote, um cidadão que re-
almente quer pedir ajuda fica 
esperando, ouvindo àquela 
gravação e esse tempo de 
espera pode ser a diferença 

entre salvar ou não salvar vi-
das”, afirmou.

Para tentar inibir essa 
prática, a Secretaria de Segu-
rança está fazendo uma cam-
panha nas redes sociais, cons-
cientizando as pessoas sobre 
o desserviço prestado à so-
ciedade quando uma linha de 
atendimento do Ciop é ocupa-
da com uma ligação enganosa. 

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

De janeiro a agosto deste ano o Centro Integrado de Operações Policiais recebeu 317 mil trotes, o que prejudica o atendimento para quem precisa realmente de ajuda

FOTO: Marcos Russo
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ECT diz que greve não vai atrasar 
distribuição dos cartões do Enem

A Gerência Regional 
dos Correios na Paraíba 
garantiu ontem que não 
haverá problemas na dis-
tribuição dos cartões do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), que deverá 
ser feita até o próximo dia 
18. Segundo informou, uma 
parte dos cartões – 55 mil 
– chega hoje ao Estado e já 
começa a entrega, que será 
feita por meio de uma ope-
ração especial.

A entrega dos cartões 
do Enem nas residências 
dos candidatos inscritos, 
conforme os Correios, será 
feita por empregados da 
própria empresa, envol-
vendo os carteiros que não 
aderiram à paralisação e 
empregados da área admi-
nistrativa. 

“Os Correios fazem 
uma operação especial de-
dicada ao Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 
Em função disso, não have-
rá problemas na distribui-
ção dos cartões de confir-
mação, nem tampouco das 
provas. A ECT realiza a dis-
tribuição de cartões e pro-
vas do Enem desde 2009, 
com absoluto sucesso. A 
excelente qualidade da 
operação levou os Correios 
a serem indicados como 
finalistas do World Mail 
Awards 2010 — o “Oscar” 
do serviço postal mundial”, 
ressaltou a gerência.

Via internet
Quem não receber o 

cartão do Enem pelos Cor-
reios poderá fazer a impres-

Entrega será iniciada hoje 
pelos Correios, que montou 
uma operação especial

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

são acessando o site oficial 
http://sistemasenem2.
inep.gov.br/localdeprova/. 
Na página, deverá informar 
o número do CPF e a senha. 
Quem não receber o cartão, 
tiver dificuldade com sua 
impressão ou encontre al-
guma informação incorreta 
pode ligar para a Central 
de Atendimento do MEC: 
0800-616161.

O cartão de confirma-
ção de inscrição contém 
informações pessoais do 
participante – como nome, 
número de cadastro de pes-
soa física (CPF), o número 
de inscrição no Enem, op-
ção de língua estrangeira, 
necessidade de atendimen-
to especial e local de reali-
zação da prova.

As provas serão apli-
cadas nos dias 26 (sába-
do) e 27 (domingo) deste 
mês, com início às 13h (de 
Brasília). Os portões de 
acesso aos locais de provas 
serão abertos às 12h e fe-
chados às 13h, também de 
acordo com o horário de 
Brasília. Estará impedido 
o acesso do participante 
que se apresentar após o 
fechamento dos portões. 
O candidato também deve 
portar o documento de 
identidade.

No primeiro dia se-
rão realizadas as provas 
de Ciências Humanas e de 
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, no total de 90 
questões objetivas, e no se-
gundo dia serão aplicadas 
as provas de Redação, Ma-
temática e suas Tecnologias 
e Linguagens e Códigos.

Os gabaritos oficiais do 
Enem 2013 serão divulga-
dos até o dia 30 deste mês, 
enquanto o resultado é es-
perado para o final de de-
zembro. 

Com o tema “Com a Mãe 
Aparecida, creio no Espírito 
Santo”, prossegue hoje na Pa-
róquia Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida, no Cristo Re-
dentor, em João Pessoa, a Festa 
de Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida. De acordo com 
a programação divulgada pela 
Arquidiocese da Paraíba, às 6h, 
será realizado o Ofício da Ima-
culada Conceição. Às 19h, o frei 
Gilvan, com os convidados da 
Capela Santa Rita, Catequese 
e os grupos de Jovens Divino 
Dom e Totus Tuus, celebrará 
uma missa com a participação 
do Ministério de Música Men-
sageiros de Deus. 

Amanhã, as comemora-
ções pela Santa recomeçam 
com o tema “Com a Mãe Apa-
recida, creio na Santa Igreja 
Católica”. A missa que acon-
tecerá às 19h, terá como ce-
lebrante Frei Ademir. Os con-
vidados são os integrantes da 
Capela Santa Clara, Pastoral 
do Batismo e Pastoral do Dí-
zimo, além do Ministério de 
Música Misericórdia Infinita e 
Imaculada Conceição.

Na segunda-feira, as ce-
lebrações pela festa de Nossa 
Senhora da Conceição Apare-
cida prosseguem com o Ofí-
cio da Imaculada Conceição 
às 6h e missa às 19h com o 
tema “Com a Mãe Aparecida, 
creio na unicidade da Igreja”. 
O celebrante será Frei Geral-
do (Carmelita), com os con-
vidados da Capela São José e 
o pessoal do grupo Encontro 
de Casal com Cristo (ECC). 
A missa da terça-feira terá 
como tema “Com a Mãe Apa-
recida, creio na Santidade da 
Igreja”. O celebrante será o 
Frei Luiz Nunes (Carmelita). 

No Dia da Festa de Nossa 
Senhora da Conceição Apare-
cida (sábado dia 12), será rea-
lizada a partir das 17h, a Pro-
cissão (saindo da capela de 
N.S das Graças até a Av. Dom 
Bosco, onde será celebrada 
uma Missa Campal). O cele-
brante será Frei Pedro, com 
a participação do Ministério 
de Música, Consagrados ao 
Eterno. A festa da Padroeira 
da Paróquia de Nossa Senho-
ra da Conceição, no Bairro do 
Cristo, começou quinta-feira 
passada e prossegue até o 
próximo sábado (12).

Festa de Nossa Senhora 
da Conceição reúne fiéis

NO CRISTO

O Jornal A União 
mantém a tradição e 
em todas as datas come-
morativas homenageia 
os paraibanos. E com as 
crianças não poderia ser 
diferente, no “Dia das 
Crianças” a promoção de 
A União é mostrar o talen-
to de seu filho. Para par-
ticipar é simples. Envie 
fotos ou vídeo até a pró-
xima terça-feira (8), para 

o email (uniaogovpb@
gmail.com) contando ou 
mostrando o que seu fi-
lho faz de mais especial.

Segundo o diretor 
técnico do jornal, Gilson 
Renato, essa é a forma 
que  A União, como veí-
culo de comunicação do 
Estado, propõe para vei-
cular o mais nobre dos 
sentimentos, que é o 
amor pelo filho. “É nor-

mal que os pais, avós, tios, 
parentes, amigos e res-
ponsáveis sintam prazer 
em ‘corujar’ as  peripécias 
e talentos de seus pim-
polhos.  O que  A União 
está fazendo é nada 
mais do que ampliar as 
possibilidades para o 
exercício deste natural e 
fundamental carinho”, 
afirmou Gilson. 

Os emails seleciona-

dos serão matéria do ca-
derno especial do Dia das 
Crianças, que será publi-
cado no próximo sábado. 
“Então papai ou mamãe 
coruja, valorize o talento 
de seu garoto ou de sua 
garotinha. O objetivo 
do jornal é valorizar as 
aptidões e o talento dos 
baixinhos”, disse Pétala 
Pontual, do marketing de 
A União. 

Jornal A União homenageia crianças
TALENTO EM EVIDÊNCIA

Os inscritos no concurso 
para o Curso de Formação de 
Oficiais (CFO) da Polícia Mili-
tar da Paraíba têm até a pró-
xima segunda-feira (7), para 
pagar a taxa de inscrição. 
Com a greve dos bancários, o 
valor de R$ 70 pode ser pago 
nas lojas do correspondente 
do Banco do Brasil, o PagFá-
cil, ou nos caixas eletrônicos. 
As inscrições somente serão 
homologadas com a confir-
mação do pagamento da taxa.

De acordo com edital, 
estão sendo oferecidas 30 
vagas, sendo 25 para os can-
didatos do sexo masculino 
e cinco para as candidatas 
femininas. Os candidatos de-
vem também estar inscritos 
para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem 2013), 
cujas serão usadas para a 
fase intelectual. As provas 
do Enem serão aplicadas nos 
próximos dias 26 e 27. As de-
mais fases fazem parte dos 
exames complementares, 
que compreendem os psico-
lógicos, de saúde e de apti-
dão física. 

Conforme o edital, o can-
didato que observar diver-
gência nos dados pessoais 
após a homologação das 

Prazo para pagamento da taxa de 
inscrição do CFO termina segunda

A ECT conta com os carteiros que não aderiram à paralisação e os empregados da área administrativa para efetuar a entrega

Foto: ortilo Antônio

José Alves
zavieira2@gmail.com

inscrições deverá solicitar re-
tificação por meio de reque-
rimento e encaminhá-lo via 
fax (83) 3218-5950 ou pelo 
e-mail nrs@pm.pb.gov.br ou 
entregá-lo na Coordenação 
do Concurso até 48 horas 
depois da homologação das 
inscrições.

O curso
Os candidatos aprova-

dos para o Curso de Forma-
ção de Oficiais obterão gra-
duação de praça especial, 
como cadete. Ao término do 
curso, com aproveitamen-
to, o concluinte será decla-
rado Aspirante a Oficial PM. 
Após o estágio probatório, 
de no mínimo seis meses, o 
PM será promovido ao pos-
to de 2º tenente, ingressan-
do no Quadro de Oficiais 

Combatentes da PMPB.
Durante todo o curso, o 

aluno terá direito a uma bolsa, 
cujo valor varia de R$ 1.419,35, 
no primeiro ano de formação, 
até R$ 1.843,78, no terceiro e 
último ano. Após a conclusão, 
o aspirante a oficial passará a 
receber R$ 4.121,44, valor que 
chegará a R$ 5.156,20 quando 
da promoção ao posto de 2º te-
nente. (CC)

Os candidatos aprovados para o CFO obterão graduação de praça especial, como cadete

Foto: Arquivo



Taperoá vai ganhar a Adutora 
de Mucutu e reforma de escola
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O governador Ricardo 
Coutinho cumpre agenda ad-
ministrativa hoje pela manhã 
no município de Taperoá, 
onde às 10h30, na Praça Epi-
tácio Pessoa, assina ordem de 
serviço para construção da 
Adutora de Mucutu e inaugu-
ra a reforma da Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental 
e Médio Melquíades Vilar. As 
obras representam investi-
mentos de cerca de R$ 1,2 
milhão.

A Adutora de Mucutu 
terá uma extensão de 22.200 
metros e vai atender com 
água tratada uma população 
superior a 12,7 mil habitan-
tes até o ano de 2024. A obra 
está orçada em um montante 
superior a R$ 943 mil, com 
prazo de execução de seis 
meses.

Segundo a Cagepa, a 
obra visa dar funcionalidade 
ao sistema de abastecimen-
to d’água e prevê a execução 
dos serviços de conclusão das 
Estações Elevatórias de Água 
Bruta I e II com a instalação 
dos conjuntos motor-bomba, 
transformador e quadro de 
comando, montagem hidráu-
lica e eletromecânica, den-
tre outros serviços. Na linha 
adutora de água bruta será 
executada a Travessia sob o 
Rio Taperoá e relocação da 

mesma na chegada da Esta-
ção de Tratamento existen-
te no município de Taperoá, 
além da recuperação dos 
dois Tanques de Amorteci-
mento Unidirecional (TAU) e 
do Stand-Pipe (que funciona 
para retirada de ar da tubula-
ção das adutoras ou linhas de 
água).

Escola
Já a Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio 
Melquíades Vilar há cerca de 
20 anos não recebia qualquer 
reforma. Na obra foram in-
vestidos mais de R$ 240 mil, 
beneficiando 1.312 alunos ali 
matriculados. 

A unidade possui 13 sa-
las de aulas e três salas no 
anexo escolar, laboratório de 
informática, laboratório de 
ciências, biblioteca, auditório 
com recursos audiovisuais, 
Sala de Recursos para aten-
der aos professores com ne-
cessidades especiais, rádio 
escola e banda marcial. 

Governador assina hoje a 
ordem de serviço para início 
da obra de abastecimento

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Na construção 
da Adutora de 
Mucutu serão 
investidos 
R$ 943 mil, 
com prazo de 
execução de 
seis meses.

O Projeto ‘ProEndi-
vidados’, do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, foi 
apresentado na manhã de 
ontem aos empresários da 
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Campina Grande 
(CDL), durante almoço na 
casa de festas ‘Ché-Vouz’ . 
O projeto foi lançado ofi-
cialmente no dia 30 de se-
tembro deste ano.

O evento contou com 
a participação da diretora 
do Núcleo de Conciliação 
do TJPB, desembargadora 
Maria das Graças Morais 
Guedes; da juíza Deborah 
Cavalcanti, que coordena 
o projeto naquela comar-
ca; do professor Gustavo 
Vasconcelos, da Faculda-
de de Ciências Sociais e 
Aplicadas (Facisa), além 
dos juízes Fábio Leandro e 
Bruno Azevedo, diretores-
-adjuntos do Núcleo e da 
juíza Ana Christina Pena-
zzi, diretora do Fórum de 
Campina.

O Projeto ProEndivida-
dos tem como prncipal ob-
jetivo estabelecer acordos 
através da conciliação, me-
diação e negociação entre 
as pessoas com alto grau 
de endividamento e seus 
credores. 

O projeto será dirigi-
do, principalmente, àque-
las pessoas cujas dívidas 
sejam maiores que as suas 
receitas.

No Fórum Cível ‘De-
sembargador Mário Moacyr 
Porto, na capital, o Projeto 
ProEndividados já agendou, 
nesses 5 dias, em torno de 
100 audiências, uma média 
de 20 por dia de atendi-
mento, segundo o Tribunal 
de Justiça.

Adesão
Em Campina Grande, 

o projeto, que foi instala-
do na mesma data, já rece-
beu adesão de cerca de 20 
pessoas em condições de 
endividamento. Elas pro-
curaram o Centro de Con-
ciliação e Mediação que 
funciona na Faculdade de 
Ciências Sociais (Facisa), 
para agendar suas audiên-
cias e assinar o termo de 
compromisso.

Em João Pessoa, as au-
diências de conciliação es-
tão previstas para terem 
início no próximo dia 14, a 
partir das 14h. Elas serão 
realizadas no Fórum Cível 
da capital, onde funciona o 
ProEndividados. 

Na Comarca de Cam-
pina Grande, as audiências 
acontecerão no dia 15 des-
te mês, a partir das 8h e se-
rão realizadas no Centro de 
Conciliação, que funciona 
no prédio da Faculdade de 
Ciências Sociais e Aplica-
das, localizado na Avenida 
Rio Branco, 405, no centro 
da cidade.

TJ apresenta o Projeto 
ProEndividados em CG

CONCILIAÇÃO

A expressão “vinho do 
Porto” designa a qualida-
de do produto pelo lugar 
que foi fabricado. Para um 
produto chegar nesse ní-
vel existem controladores 
como o Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial 
(Inpi). A Paraíba ganhou 
o segundo selo do Estado 
através do INPI, em setem-
bro deste ano. A partir de 
agora, todos conhecerão a 
potência da Renda do Ca-
riri Paraibano. É a Renda 
Renascença, que recebeu o 
certificado de Indicação Ge-
ográfica (IG).

O registro conferido 
pelo Inpi à região do Cari-
ri foi publicado na edição 
nº 2229 da Revista da Pro-
priedade Industrial (RPI). O 
primeiro grupo paraibano 
seleto a ganhar o selo foi de 
artesãs dos produtos têx-
teis de algodão naturalmen-
te colorido da Paraíba.

Segundo o gestor do 
projeto de artesanato do 
Sebrae em Monteiro, João 
Jardelino, a indicação be-
neficiará o Cariri como um 
todo. “A partir desse de-
ferimento, o nome Cariri 
paraibano será difundido 
no mundo, beneficiando as 
rendeiras e também o tu-
rismo e a gastronomia”, co-
mentou. Ele acredita que a 

aquisição do selo provocará 
um impacto social na região 
porque a atividade frequen-
temente é a única que ga-
rante renda às mulheres.

“A Renascença é tradição 
secular e queremos mantê-la. 
Esse selo vai abrir mercados 
e proporcionar novas pos-
sibilidades de negócios. Por 
ser um trabalho artesanal 
com apelo forte no mercado 
internacional, principalmen-
te no europeu, surgirão mais 
oportunidades. Esse proces-
so vai conferir uma proteção 
contra falsificações ou de-
nominações inapropriadas”, 
disse Jardelino.

O selo, além de um re-
conhecimento, é uma fer-
ramenta legal. As cidades 
que integram a delimitação 
geográfica que podem rece-
ber o selo são Congo, Pra-
ta, Sumé, Monteiro, Zabelê, 
Camalaú, São Sebastião do 
Umbuzeiro e São João do 
Tigre. O Conselho das Asso-
ciações, Cooperativas, Em-
presas e Entidades vincula-
das a Renda Renascença do 
Cariri paraibano (Conaren-
da) é a entidade responsá-
vel pelo IG.

Ele abrange as associa-
ções e cooperativas de Ren-
da Renascença da região do 
Cariri, que fazem parte da 
delimitação geográfica. A 

presidente da Conarenda, 
Núbia Pinheiro, disse que as 
rendeiras estão realizadas. 
“Foi uma honra sermos es-
colhidas. É o reconhecimen-
to de todos esses anos do 
nosso trabalho”, comentou. 
Elas se reunirão em breve 
para decidir o dia de rece-
ber o certificado em Brasí-
lia. Com ele, elas pretendem 
colocar etiquetas com o selo 
nas peças ainda este ano.

Lucro
A expectativa é que o 

selo traga também um au-
mento na renda financeira 
das artesãs. Inseridas nas 
associações e cooperativas, 
estão cerca de 500 famílias. 
A remuneração média men-
sal é de R$ 400,00. O objeti-
vo é que as rendeiras alcan-
cem um salário mínimo. A 
certificação do Inpi terá um 
impacto significativo para 
atingirem esse objetivo.

A parceria com o Se-
brae é antiga. A partir do 
Projeto Renda Renascença, 
desenvolvido pelo Sebrae 
em Monteiro, capacitando 
essas mulheres na parte 
técnica e gerencial, como 
também estimulando o 
acesso a novos mercados, 
a remuneração recebida 
pelas rendeiras aumentou 
consideravelmente.

Renda Renascença recebe selo 
de identificação do Cariri da PB

Quatro praias das 56 
monitoradas pela Supe-
rintendência de Admi-
nistração do Meio Am-
biente (Sudema) sestão 
impróprias para o banho, 
segundo o relatório se-
manal de balneabilida-
de das praias do Litoral 
paraibano, divulgado 
ontem.

Os banhistas de-
verão evitar a Praia do 

Jacaré, localizada no 
município de Cabedelo, 
na margem direita do 
estuário do Rio Paraíba; 
a praia de Manaíra, em 
João Pessoa, 100 metros 
à direita e à esquerda do 
Hotel Costa do Atlânti-
co; a Praia de Maceió, 
no município de Pitim-
bu, no trecho 100 me-
tros à direita e à esquer-
da da desembocadura 

do Riacho do Engenho 
Velho; e ainda a Praia de 
Acaú/Pontinha, na de-
sembocadura do Riacho 
do Arame.

Conforme o relató-
rio, as demais praias do 
Estado são consideradas 
adequadas para o ba-
nho e classificadas nas 
categorias excelente, 
muito boa e satisfatória. 
Apesar de classificadas 

como próprias à balne-
abilidade, a Sudema re-
comenda aos banhistas 
que evitem os trechos 
de praias localizados em 
áreas frontais a desem-
bocaduras de galerias de 
águas pluviais, principal-
mente se houver indício 
de escoamento recente. 
O relatório de balneabi-
lidade tem validade até 
a próxima quinta-feira.

Quatro praias estão impróprias ao banho
Balneabilidade

A produção da Renda Renascença é considerada referência no pais por conta da sua qualidade

Foto: Secom-PB

Aesa discute 
enfrentamento 
da seca no Vale 
do Piancó

O Governo do Estado, por 
meio da Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa), vai realizar na 
próxima semana uma caravana 
para discutir o uso racional da 
água em seis cidades do Vale do 
Piancó. Diretores e técnicos do 
órgão vão se reunir com repre-
sentantes dos municípios para 
explicar a situação dos açudes e 
as alternativas para a manuten-
ção do abastecimento durante o 
período de estiagem. 

A série de debates vai reu-
nir representantes das prefeitu-
ras, Cagepa, Ministério Público, 
Câmaras de Vereadores, irrigan-
tes e usuários de água. “Vamos 
fazer alguns prognósticos dos 
reservatórios e dos rios que cor-
tam estas cidades, ouvir as difi-
culdades vivenciadas na região 
e traçar alternativas futuras para 
garantir que não falte água para 
população”, comentou o diretor 
de Gestão e Apoio Estratégico da 
Aesa, Chico Lopes. 

Os encontros têm início às 
14 h da próxima terça-feira (8) 
no Clube Municipal Júlio Diniz, 
na cidade de Curral Velho. Em 
pauta, o açude Bruscas, que com-
porta 38 milhões de metros cú-
bicos de água e está com 43% de 
sua capacidade. 

Na quarta-feira (9), a cara-
vana chega à cidade de Itaporan-
ga, onde os debates vão aconte-
cer em dois momentos: às 9 h e 
19 h, ambos no auditório da Câ-
mara Municipal de Vereadores. 
Aqui, o foco da discussão vai ser a 
situação do rio Piancó e do açude 
Cachoeira dos Alves. O reservató-
rio pode armazenar 10 milhões 
de metros cúbicos, mas hoje tem 
apenas 30% deste valor. 

Na sequência, os diretores 
da Aesa seguem para Conceição 
e na manhã de quinta-feira (10) 
apresentam a situação dos açu-
des de Condado, Serra Vermelha 
e Video. Neste mesmo dia, só que 
desta vez no período da tarde, os 
debates acontecem no município 
de Imbiara. Nos dois casos, as 
discussões acontecem nas câma-
ras municipais. 

Já na cidade de Diamante, 
as apresentações da Aesa vão 
acontecer no auditório da Secre-
taria de Educação do município, 
às 9 h da sexta-feira (11). À tar-
de a maratona de exposições en-
cerra em Boa Ventura com uma 
palestra sobre a situação do rio 
Piancó, às 14 h, no Sindicato dos 
Trabalhos Rurais.
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Pela cidade

O presidente da Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba (Fiep), que tem sede em 
Campina, Francisco Buega Gadelha, foi um dos 
nomes anunciados pelo vice-governador Rômulo 
Gouveia, presidente estadual do PSD, que refor-
çarão os quadros da sigla.

l DefINIção 

Após uma série de idas e vindas e aproximações com 
o PC do B, PSB e PSD, o secretário adjunto da Interiori-
zação do Governo do Estado, Moacir Rodrigues, irmão 
do prefeito campinense Romero Rodrigues (PSDB) 
acabou também se filiando ao PSD.

l RosA e Azul 
A vereadora Ivonete Ludgério (PSB) apresentou requerimento 
na Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) solicitando 
da Secretaria de Saúde do Município a institucionalização 
da campanha “Novembro Azul” para a conscientização da 
prevenção ao câncer de próstata. “Assim como o Outubro 
Rosa é dedicado ao combate do câncer de mama, resolve-
mos também entrar na luta contra o câncer de próstata”, 
destacou a parlamentar. O “Novembro Azul” já está na 
pauta da Secretaria de Saúde do Município.

socialista 
Quem também confirmou sua filiação, mas, no caso, 
ao PSB, foi o empresário e presidente da Federação 
das CDL’s no Estado, José Artur Almeida, o Artur 
Bolinha, que foi candidato a prefeito de Campina 
Grande pelo PTB nas eleições do ano passado. 

A resolver
Artur Bolinha disse que resolveu aceitar convite 
formulado pelo governador Ricardo Coutinho. O em-
presário e ex-prefeitável não confirma nem descarta a 
possibilidade de ser candidato a deputado federal no 
pleito de 2014. Ele deve resolver no início do ano.

Combate ao Tabagismo
O vereador Hércules Lafite (PROS) apresentou Projeto 
de Lei Ordinária que cria e inclui o Dia da Conscien-
tização do Combate ao Tabagismo da Criança e do 
Adolescente no calendário oficial de Campina Grande. 
A matéria ainda depende de aprovação.

Mestrado
Está aberto até o próximo dia 14 o prazo de inscrição 
para o processo seletivo de formação de nova turma 
do Mestrado de Desenvolvimento Regional da UEPB. 
Estão sendo ofertadas 20 vagas para portadores de 
diploma ou certidão de conclusão de curso de Gradu-
ação nas distintas áreas do conhecimento. A coorde-
nação do curso estabeleceu as seguintes áreas de 
conhecimento: Desenvolvimento e Conflitos Sociais; 
Estado, Políticas Públicas e Movimentos Sociais; Tu-
rismo, Cultura e Desenvolvimento Regional.

Mestrado II
Os interessados podem se inscrever na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Re-
gional, localizado no campus I, Centro de Integração 
Acadêmica, sala 311, ou por via postal, através do 
serviço de entrega rápida (Sedex) e com aviso de re-
cebimento (AR), com postagem até as 17h do próximo 
dia 14. A prova de conhecimento específico está mar-
cada para o dia 25. O período de análise do projeto de 
pesquisa será de 11 a 14 de novembro, com resultado 
previsto para o dia 18.

De saída

O vereador Rodrigo Ramos, que exerce seu primeiro 
mandato na Câmara Municipal de Campina Grande, 
confirmou ontem que está deixando o PMN para se 
filiar ao Solidariedade, que é presidido na Paraíba pelo 
deputado federal Benjamin Maranhão.

Coração partido

Rodrigo entrou em rota de colisão com a cúpula do 
partido, que resolveu aderir ao governo do prefeito 
Romero Rodrigues (PSDB). “Saio de coração partido 
do PMN, mas, como o partido está na base do prefeito, 
não era coerente ficar”, declarou Rodrigo. 

Reforço

Livro de professor é campeão de vendas
o RAIzeIRo 

Edição está esgotada e foi 
a mais vendida da história 
da editora EDUEPB

O livro “O Raizeiro”, do 
botânico e professor de Bio-
logia da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), Ivan Coelho, 
falecido recentemente em um 
acidente de carro, em Campina 
Grande, se transformou no 
best-seller da Editora da Uni-
versidade Estadual da Paraíba 
(EDUEPB). De acordo com o 
professor Cidoval Morais, dire-
tor da Editora, a obra foi um dos 
campeões de vendas da história 
da EDUEPB, tendo toda a sua 
primeira edição esgotada. 

Somente no primeiro en-
contro de autores, o livro li-
derou as vendas.  Na 3ª Feira de 
Livros Universitários realizada 
em 2010, “O Raizeiro” também 
foi campeão de vendas. Como 
forma de homenagem e para 
celebrar o sucesso do livro, ele 
será republicado ainda este ano 
pela Editora. O livro já foi solici-
tado por importantes universi-
dades e instituições de ensinos 
de vários países como Aleman-
ha, França, Inglaterra e Esta-
dos Unidos. No Brasil, a região 
Norte foi a que mais solicitou 
à EDUEPB a obra do professor 
Ivan.

No livro, constam mais 
de 200 raízes catalogadas. A 
edição especial sairá em cores 
e acompanhado de uma es-

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de outubro de 2013

pécie de manual com explicação 
sobre a classificação de cada 
planta. A coordenação editorial 
da EDUEPB está apenas aguar-
dando a chegada de novas fotos 
para publicar a obra. Composto 
por mais de 600 páginas, “O 
Raizeiro” apresentado pela far-
macêutica e professora Rinalda 
Araújo Guerra de Oliveira, con-
siste em um manual sobre a im-
portância das raízes na cultura 
nordestina. 

A obra mostra que o uso 
de plantas medicinais está pre-
sente em diferentes culturas, 
é uma prática popular mile-
nar que representa a medicina 
tradicional de vários países. Em 
seu livro, o professor Ivan Coe-
lho mostrou que a partir do con-
tato com a natureza, o homem 
foi aprendendo a selecionar e 
usar plantas para sanar seus 
problemas de saúde e aliviar 
seu sofrimento.

Ele acentuou que o Brasil se 
destaca no mundo por sua bio-
diversidade e rica cultura popu-
lar, que engloba conhecimentos 
de origem indígena, africana e 
europeia. Professor Ivan enfati-
zou que a utilização de plantas 
medicinais na atenção básica de 
saúde e seus produtos vêm gan-
hando adeptos entre os profis-
sionais de medicina. Experiên-
cias bem-sucedidas desses 
profissionais e recomendações 
da Organização Mundial de 
Saúde encorajaram o Ministério 

da Saúde a elaborar e traçar as 
diretrizes da Política Nacional 
de Medicina Natural e Práticas 
Complementares (PNMPC). 

O livro surgiu com intuito 
de contribuir para fortalecer 
a implementação das plantas 
medicinais no SUS e nas escolas. 
Além de resgatar o conhecimen-
to tradicional local complemen-
tado com o saber acadêmico, 
enfocou as doenças e as plantas 
que podem ajudar na cura, a 
história da fitoterapia, os princí-
pios ativos de plantas medici-
nais, as formas de preparação 
de 179 plantas utilizadas no 
Nordeste brasileiro, especial-
mente em Campina Grande. 

Para cada planta pes-
quisada ele destaca a família, o 
nome científico, os sinônimos 
populares, a origem da planta, 
à parte usada, o princípio ativo, 
o uso comprovado cientifica-
mente, a indicação dos raizei-
ros, a forma, a dose, a posologia 
e as precauções. O objetivo cen-
tral do livro foi contribuir para 
engrandecer o compromisso da 
UEPB com a sociedade onde ela 
está inserida e ampliar os recur-
sos didáticos para professores e 
alunos da disciplina de Fitotera-
pia, que integra a grade curricu-
lar dos cursos de Graduação da 
área de Saúde da Instituição.

Outro Livro
Além de “O Raizeiro”, a 

Editora da UEPB prestará outra 

homenagem ao professor Ivan 
Coelho, através da distribuição 
do livro, também de autoria do 
professor, “Manual de Arbori-
zação Urbana - Plante árvores, 
colha vida!”, publicado pela 
EDUEPB em 2010. A publicação 
será distribuída nas escolas 
públicas de Campina Grande.

O professor Ivan foi um 
grande defensor do meio am-
biente. Por vários anos, ele co-
ordenou o projeto de extensão 
“Adote uma Árvore”, programa 
realizado desde 2009, que con-
siste na distribuição de mudas 
e atividades de conscientização 
ambiental nas escolas, praças e 
prédios públicos. 

Em quatro anos de existên-
cia, a iniciativa já distribuiu 40 
mil mudas apenas na região da 
Borborema, o que contribuiu 
para uma diminuição de quase 
10% no déficit arbóreo da ci-
dade de Campina Grande.

FOTO: Divulgação

Livro de Coelho é best seller

O Departamento 
de Letras e Artes da 
Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) pro-
move, a partir do dia 
29 deste mês, aulas 
para os cursos de In-
glês, Espanhol, Francês 
e Italiano. Serão 50 va-
gas para Inglês Nível I, 
100 para Espanhol Ní-
vel I, 25 para Italiano 
Nível I e 20 vagas para 
Francês – Conversação.

As inscrições dos 
interessados acontecem 
no próximo dia 22 de 
outubro, das 8h às 11h, 
para os cursos de exten-
são em Línguas Estran-
geiras - Nível I e Conver-
sação (novatos). Já as 
matrículas dos vetera-
nos serão realizadas de 
23 a 25 próximos, das 
14h às 16h. As vagas 
dos cursos de Inglês, Es-
panhol e Italiano (Nível 
I) serão preenchidas de 
acordo com a ordem de 
chegada. Para se inscre-
ver basta comparecer 
ao Departamento de 
Letras, no Centro de 
Integração Acadêmica, 
no Campus de Bodo-
congó, e apresentar có-
pia do documento de 
identidade (RG). As au-
las começam no dia 29 
deste mês e acontecem 
em dias alternados, das 
14h às 17h. Outras in-
formações podem ser 
obtidas através do tele-
fone (83) 3344-5320.

UEPB está 
oferecendo
cursos de 
línguas
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Governador diz que PSD já 
nasceu forte e que filiações  
ampliam lista de candidatos

O governador Ricardo 
Coutinho prestigiou, ontem, 
no auditório da Asplan, em 
João pessoa, a solenidade de 
novas filiações ao PSD, parti-
do que é presidido no Estado 
pelo vice-governador, Rô-
mulo Gouveia. No encontro, 
Ricardo Coutinho ressaltou 
principalmente o crescimen-
to que a legenda tem regis-
trado na paraíba.

Destacando a honra de 
contar com Rômulo Gouveia 
na sua caminhada adminis-
trativa e política, Ricardo 
Coutinho disse que o PSD 
já nasceu forte. “O PSD tal-
vez seja o partido que mais 
cresceu em 2012 e a quanti-
dade de prefeitos e vereado-
res que elegeu naquele ano 
dá autoridade moral e polí-
tica ao seu presidente e a to-
dos que integram a legenda”, 
enfatizou.

Em cumprimento a to-
dos os que se filiaram e que 
pretendem disputar um 
mandato no próximo ano,  
o governador falou que é 
importante que todos os 

RIcardo Coutinho prestigia reunião de novas filiações e destaca crescimento do PSD na Paraíba Para Rômulo, eleições 2014 vão fortalecer o partido ainda mais 

No troca-troca de legen-
das desta semana, o PMDB 
e o pT terminaram como os 
dois partidos que perderam 
mais. Além do sobrinho do 
ex-governador José Mara-
nhão, Benjamin Maranhão, 
que ingressou no PS, Partido 
da Solidariedade, a legenda 
teve outras defecções. 

Militante histórica do 
partido, a deputada estadual 
Iraê Lucena se queixou da 
falta de espaço e condições 
de disputar mais um man-
dato. Ela demorou uns dias 
para se decidir, mas termi-
nou optando pelo PSDB

Iraê escolheu o PSDB 

em face da legenda ter dois 
fortes candidatos, Ruy Car-
neiro e pedro Cunha Lima, 
tendo com isso fortes expec-
tativas de se abrir uma ter-
ceira vaga.

A deputada, que é filha 
de Humberto Lucena, dei-
xa um partido de oposição 
local para se filiar a uma le-
genda aliada do PSB do go-
vernador Ricardo Coutinho. 

O caso de Benjamin Ma-
ranhão é diferente porque 
sua saída se deu para um par-
tido novo  e que tem o nome 
dele como forte candidato a 
presidente estadual.  Benja-
min negou qualquer atrito 

com o tio e a irmã, deputada 
Olenka Maranhão, e atribuiu 
sua saída a desentendimen-
tos com o pré-candidato a 
governador, e ex-prefeito de 
Campina Grande, Veneziano 
Vital do Rêgo. 

O partido dos Trabalha-
dores saiu ganhando a filia-
ção do advogado e suplen-
te de deputado Fernando 
Milanez Neto, coordenador 
do patrimônio Histórico de 
João pessoa, e o presidente 
da OAB - seccional Paraíba, 
Odon Bezerra, mas perdeu o 
ex-deputado estadual e um 
dos mais atuantes políticos 
de Cajazeiras, Jeová Campos. 

partidos tenham boas re-
presentações. Isso é bom 
para a política e para a  pa-
raíba”, disse.  Segundo ele,  
“é importante perceber que 
muitos são contrários ao 
seu governo, principalmen-
te aqueles que são de forma 
tão violenta,  hoje já admitem 
claramente que perderam e 
que vão perder muito mais 
no processo nas eleições do 
próximo ano”.

 O evento contou com as 
presenças de Hervázio Be-

zerra (líder do Governo na 
Assembleia), Buba Germa-
no (presidente da Famup), 
deputado federal Ruy Car-
neiro (PSDB), ex-deputado 
José Lacerda Neto, deputado 
estadual Tião Gomes (PSL), 
vereadora Raíssa Lacerda 
(PSD), o prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues 
(PSDB), o secretário de De-
senvolvimento e Articulação 
Municipal, Manoel Ludgério, 
além de outras lideranças 
partidárias. 

A apresentação dos novos 
filiados ficou a cargo do presi-
dente do partido e vice-gover-
nador do Estado, Rômulo Gou-
veia, que, na ocasião, fez um 
balanço sobre o crescimento 
da legenda pelo interior do Es-
tado e previu triplicar a quanti-
dade de prefeitos e vereadores 
que hoje são da legenda. 

Já como pré-candidatos a 

deputado federal e deputado 
estadual, o vice-governador 
destacou cinco novos filiados, 
começando com o presidente 
da Federação da Indústria da 
Paraíba,  Buega Gadelha. Jun-
to com Buega, o PSD contará 
com Heráclito Araújo, Maria 
paraíba, Moacir Rodrigues e 
Nobinho Almeida. 

Os nomes que concorre-

rão à Assembleia Legislativa 
são: Alexandra Farias, Airamir 
Padilha, Batista Silva, Delfino 
Carlos, Diógenes de Sumé, Dr 
João Leite, Fernando Medeiros 
e Israel Boca de Urna. 

“Com a estrutura que es-
tamos montando, as eleições 
do próximo ano vão fortale-
cer o partido ainda mais”, co-
mentou Rômulo Gouveia.

Rômulo apresenta os filiados

Iraê Lucena deixa o PMDB depois de toda uma tradição familiar

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

FotoS: ortilo Antônio

No troca-troca, PT e PMDB perdem mais Prazo no TRE 
é até dia 14

Hoje encerra o prazo 
para criação de novos par-
tidos, filiação partidária e 
estabelecimento do domi-
cílio eleitoral do candidato 
que pretende concorrer nas 
eleições do próximo ano em 
outro Estado. Após regis-
trar as filiações, as legendas 
devem encaminhar a lista 
de filiados à Justiça Eleito-
ral até o dia 14 de outubro.

Na paraíba, a movi-
mentação dos partidos e 
o troca-troca de legendas 
movimentaram o cenário 
político esta semana. preo-
cupados com a possível 
perda de mandato, muitos 
parlamentares resolveram 
migrar para os partidos re-
cém-criados como Solida-
riedade e o pros.  

Agora, faltando um 
ano para o pleito eleitoral 
de 2014, os pré-candida-
tos começam a preparar 
projetos e propostas para 
concorrer a uma vaga na 
Câmara Federal, no Senado, 
na Assembleia Legislativa 
do Estado.

para ser candidato e  
concorrer, a Justiça Elei-
toral, através da Lei nº 
9.504/1997, estabelece 
que ele prove que têm a 
filiação partidária e o do-
micílio eleitoral com pelo 
menos um ano de antece-
dência das eleições, no Es-
tado onde vai disputar a 
eleição. O mesmo prazo é 
estabelecido para que um 
novo partido obtenha o re-
gistro no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Alguns dos últimos 
partidos registrados no 
TSE foram o Partido Social 
Democrático (PSD) e o Par-
tido pátria Livre (ppL).

A deputada estadual 
Gilma Germano (PPS) emi-
tiu nota, ontem, contes-
tando as críticas que vêm 
sendo feitas pela ala que, 
até poucos dias, esteve 
defendendo intervenção 
no diretório do partido, 
entre eles o vereador da 
capital, Bruno Farias. 

No texto, a parlamen-
tar rechaça o diagnóstico 
de “esvaziamento” da le-
genda e afirma que o PPS 
nunca cresceu tanto quan-
do no período em que ela 
esteve sob o comando da 
legenda no Estado.

Confira trechos da 
nota de Gilma Germano:

“Após tomar conhe-
cimento das inverdades 
que o vereador Bruno Fa-
rias (PPS) tenta semear na 
imprensa local, referindo-
se ao “suposto” esvazia-
mento pelo qual passa a 
legenda como uma ação 
orquestrada de nosso gru-
po partidário, venho con-
testar tais afirmações.

Inicialmente, reafir-
mo de público, que nunca 
o PPS paraibano cresceu 
tanto quanto neste man-
dato em que o dirigimos. 
Quero afirmar ainda que 
se há alguém responsável 
pelo atual “esvaziamen-
to” do PPS, esse alguém 

seguramente é aquele 
que não respeitando as 
regras democráticas e 
apoiou a tentativa de gol-
pe em agosto último, em 
nosso diretório estadual. 

Essa ação vergonho-
sa só não triunfou por-
que muitos companhei-
ros resistiram. Resistimos 
e conseguimos assegurar 
pelo menos a realização 
de nossos congressos 
que elegerão em breve 
um novo diretório. Mas, 
como  todos lembram, 
no tapetão, o vice-prefei-
to Nonato Bandeira até 
já se autodeclarava novo 
presidente da legenda”.

Gilma contesta esvaziamento e
reafirma congresso do partido 

NO PPS

Gilma Germano rebate críticas de esvaziamento no PPS

Filiações fortalecem PSD para 2014
Na baSe aliaDa



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de outubro de 2013

GERAL

Medida assinada ontem pelo
governador estabelece limite 
na receita e facilita ICMS

O governador Ricardo 
Coutinho assinou, ontem, em 
João Pessoa, decreto que dá 
tratamento diferenciado às 
microempresas e empresas 
de pequeno porte para reco-
lhimento do ICMS durante o 
exercício de 2014. O decreto 
estabelece o limite da receita 
bruta anual da empresa, na 
forma do Simples Nacional.

A medida favorece to-
das as faixas de receita bru-
ta anual de acordo com a Lei 
Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, até o 
limite de R$ 3,6 milhões. No 
país, apenas 13 estados 
adotaram o teto máximo. 
A solenidade ocorreu na 
Sonho Doce Recepções por 
ocasião das comemorações 
ao Dia Nacional da Micro-
empresa, que transcorre 
hoje.

Em 2011, o limite de re-
ceita brutal anual para que 
a empresa fosse beneficiada 
pelo Simples no Estado era 
R$ 1,8 milhão, e o Governo 
aumentou para R$ 2,5 mi-
lhões. Com o decreto assina-
do nessa sexta-feira, o teto 
passa para R$ 3,6 milhões a 
partir de janeiro.

Força da microempresa  
Ricardo Coutinho desta-

cou que a Paraíba tem tradi-

ção na longevidade e na for-
ça das microempresas. Cerca 
de 78% delas têm vida de 
no mínimo dois anos. Desde 
2011 o Governo tem tomado 
medidas para fortalecer as 
pequenas empresas e me-
lhorar as bases da economia, 
fazendo com que as cadeias 
produtivas sejam ativadas 
com políticas de crédito e de 
desburocratização.

“Nós vamos ter uma eco-
nomia mais fortalecida, com 
cerca de 5 mil empresas en-
trando no Super Simples Na-
cional, fortalecendo a econo-
mia. Com isto o Governo do 
Estado pavimenta um cami-

nho para o desenvolvimento 
sustentável da economia”, 
ressaltou o governador.

Ricardo Coutinho ava-
lia que no momento atual a 
Paraíba tanto atrai grandes 
empresas como também tem 
registrado o crescimento das 
microempresas e empresas 
de pequeno porte.

Falando aos micro-
empresários o governador 
anunciou que o Estado da 
Paraíba conseguiu atrair R$ 
2,5 bilhões de investimentos 
da iniciativa privada nos últi-
mos dois anos e nove meses.

Ricardo comemorou 
ainda o ICMS do Estado: 

“Nós somos o primeiro Es-
tado do país em crescimento 
do ICMS. De janeiro a setem-
bro nós crescemos 19,45%. 
O segundo Estado cresceu 
14.2%”, compara.

O governador avalia que 
este resultado é resposta da 
economia e da política do po-
der público, com regras cla-
ras, seguras e com parcerias. 
“Nós queremos criar uma 
ambiência cada vez mais fa-
vorável ao desenvolvimento 
dos negócios porque dessa 
forma nós vamos tornar esse 
Estado cada vez mais compe-
titivo”, concluiu Ricardo Cou-
tinho.

Anteontem à noite, no 
Teatro Severino Cabral, em 
Campina Grande, o governa-
dor Ricardo Coutinho partici-
pou do 1º Encontro Estadual 
de Sociologia na Educação 
Básica na Paraíba,   ocasião 
que recebeu uma comenda 
de reconhecimento da co-
missão executiva do evento 
pelo cumprimento da Lei 
11.84/08 que torna obriga-
tória a disciplina Sociologia 
como componente curricular 
do Ensino Médio. 

Em seu pronunciamen-
to, o governador disse que a 
construção de uma sociedade 
democrática no Brasil, e par-
ticularmente na Paraíba, não 
pode ocorrer sem que haja 
uma educação que, além de 
ensinar, efetivamente eduque. 
“Quem busca fazer da política 
um instrumento de transfor-
mação sabe que isso passa 
pela educação”, afirmou.

Para o governador, na de-
mocracia é fundamental que 
todos possam ter o mesmo 
patamar. “A partir desse pata-
mar básico e igual, as pessoas 
podem buscar voos mais al-
tos e a educação pública é um 
grande investimento que esse 
país precisa ter”, completou.

Ao assumir o Governo, 
Ricardo Coutinho nomeou 
113 professores de Sociolo-
gia para trabalhar em esco-
las de 42 municípios, e 53 de 
Filosofia que passaram a mi-
nistrar aulas em escolas de 
30 municípios, todos aprova-
dos em concurso público.

O professor Severino 
Lima destacou que a contra-
tação representou grande 
conquista para os profis-
sionais de Ciências Sociais 
em termos de abertura de 

Em Campina com sociólogos

mercado de trabalho e de 
legitimidade frente a outras 
disciplinas. O governador 
agradeceu a homenagem e 
ressaltou que a Sociologia 
estimula o olhar crítico da 
sociedade.

Ele destacou que uma 
das prioridades de investi-
mento do Governo do Estado 
é a educação, o que explica já 
alguns bons resultados, como 
a queda no índice de analfabe-
tismo de 32% para 14,2% en-
tre os paraibanos acima de 15 
anos. O governador lembrou a 
implantação de escolas técni-
cas estaduais e o aumento de 
105 para 500 no número de 
escolas com segundo turno 
no Ensino Fundamental.

Da solenidade de abertu-
ra do seminário participaram 
ainda o secretário executivo 
da Interiorização da Ação de 
Governo, Moacir Rodrigues, 
e a secretária de Educação do 
Estado, Márcia Lucena, que 
ainda proferiu palestra com o 

tema “Educação brasileira: di-
lemas e perspectivas”. Ainda 
na abertura houve a apresen-
tação do Coral e Orquestra do 
Programa de Inclusão Social 
Através da Música e da Arte 
(Prima). O seminário termina 
hoje, sábado (5).

Também em Campina 
Grande, no final da noite, o 
governador Ricardo Coutinho 
participou da inauguração do 
Home Center Carajás, a convi-
te do presidente da empresa, 
Álvaro Mendonça. A loja vai 
gerar cerca de 800 empregos 
na cidade. Na ocasião o gover-
nador destacou a política de 
incentivos fiscais para atração 
de novas empresas para a Pa-
raíba. 

Também participaram 
do evento o vice-governador 
Rômulo Gouveia, o senador 
Cássio Cunha Lima, o prefeito 
de Campina, Romero Rodri-
gues, o vice-prefeito Ronaldo 
Cunha Lima Filho, parlamen-
tares e empresários.

A Justiça Eleitoral 
na Paraíba instalou, on-
tem,  um posto de reca-
dastramento biométrico 
na Reitoria da Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB), em João Pessoa. 
Para marcar o início da 
parceria, o presidente 
do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba, de-
sembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquer-
que, acompanhou a re-
alização dos recadastra-
mentos biométricos da 
reitora Margareth Diniz 
e do vice-reitor, Eduardo 
Rabenhorst.

O atendimento ao 
público deverá ocorrer a 
partir da próxima sema-
na, após o treinamento 
do pessoal cedido pela 
universidade à biome-
tria. O posto deverá fun-
cionar das 8h às 18h, sala 
Multicampi, no hall da 
Reitoria da UFPB, com 
atendimento espontâ-
neo, por ordem de che-
gada, através da distri-
buição de fichas.

O presidente do 
TRE-PB, desembarga-
dor Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque, ressal-
tou que, como a UFPB 
tem sido uma constan-
te parceira da Justiça 
Eleitoral, não poderia 
deixar de prestigiar a 
comunidade universi-
tária com um posto de 
biometria. 

“Sabemos que mi-

Foto: tRE/PB

tRE instala posto na Reitoria
BIOMETRIA NA UFPB

lhares de pessoas tran-
sitam diariamente pela 
UFPB e acreditamos que 
o saldo desta parce-
ria será muito positivo 
para o nosso trabalho 
de recadastrar os cerca 
de 480 mil eleitores de 
João Pessoa”, disse.

Para a reitora, o posto 
deverá atrair um número 
considerável de eleitores. 
Margareth Diniz garan-
tiu, ainda, ao presidente 
do TRE o apoio disponi-
bilizando pessoal e estru-
tura para efetivação das 
ações do cadastramento 
de forma eficaz e rápi-

da possível. “Queremos 
atender à Justiça Eleito-
ral, tendo em vista que 
esta é também uma das 
prerrogativas da universi-
dade”, afirmou.

A expectativa do 
presidente Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque 
é que o atendimento 
seja ampliado para ou-
tros pontos de grande 
concentração de alunos 
e da comunidade de um 
modo geral, a exemplo 
da proximidade do Hos-
pital Universitário e Cen-
tro de Ciências Humanas 
Letras e Artes (CCHLA).

O presidente da Fe-
deração da Microempre-
sa e Empresa de Pequeno 
Porte (Femicro-PB), Anto-
nio Gomes de Lima, res-
saltou que Ricardo Cou-
tinho trabalha em defesa 
da microempresa desde 
quando era vereador de 
João Pessoa. Na prefei-
tura da capital criou o 
Empreender-JP e no Go-
verno do Estado o Em-
preender-PB. “A Femicro 
reconhece o trabalho do 
governador pelo engran-
decimento do setor e do 
Estado. Obrigado pelas 
parcerias e conte com 
nossa contribuição ge-
rando empregos”.

O vice-governador 
Rômulo Gouveia lembra 
que o Estado é um dos 
pioneiros em mecanis-
mos de incentivo às micro 
e pequenas empresas, a 
exemplo da implantação 
da Lei do Sim Paraíba. 
Rômulo disse que o go-
vernador tem tomado 
medidas em atendimen-
to aos setores produtivos.

O superintendente 
do Sebrae-PB, Luiz Alber-
to Amorim, destacou que 
a parceria da instituição 
com o Governo do Esta-
do tem se mantido estrei-

ta e contribuído com o 
desenvolvimento econô-
mico em áreas como ar-
tesanato, agropecuária, 
pequena empresa e no 
segmento compras go-
vernamentais.

O secretário do Turis-
mo e do Desenvolvimen-
to Econômico, Renato 
Feliciano, ressaltou que 
o aumento do teto do 
Simples Nacional é um 
incentivo fundamental 
para a micro e pequena 
empresa, uma área que 
o Governo do Estado tem 
apoiado de maneira que 
mais empregos sejam ge-
rados.

Na ocasião foi reins-
talado o Fórum Regional 
Permanente das Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte. O orga-
nismo é presidido por 
Tárcio Pessoa, secretário 
do Empreender Paraíba, 
e tem representações 
de 18 entidades e insti-
tuições. “O objetivo do 
fórum é ser um espaço 
de ressonância aonde 
o Governo e a iniciativa 
privada passam a discutir, 
propor ações, medidas 
que gerem o desenvol-
vimento empresarial da 
Paraíba”, afirmou Tárcio.

Federação vê trabalho

Governador Ricardo Coutinho revela que o Estado já conseguiu atrair R$ 2,5 bi de investimentos

FotoS: Roberto Guedes/Secom-PB

Ricardo é homenageado pela inclusão de Sociologia no Ensino Médio 

Marcos Cavalcanti, do TRE, e a reitora da UFPB, Margareth Diniz

Decreto dá novo tratamento
para microempresa em 2014  
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Termina hoje o prazo para 
quem quer trocar de partido 
e concorrer às eleições

Mais de 100 políticos apresentam  
a troca de partidos ao Congresso

Brasília - Até o meio-
dia de ontem mais de 100 
deputados e dois senadores 
haviam comunicado a troca 
de partido à Secretaria-Ge-
ral da Mesa da Câmara e do 
Senado. O prazo para os que 
querem concorrer nas pró-
ximas eleições termina hoje.

Durante a semana, a 
prática foi condenada em 
discursos de vários parla-
mentares e reacendeu as 
discussões sobre a neces-
sidade de uma reforma po-
lítica, embora muitos reco-
nheçam que atualmente a 
possibilidade é remota.

“O troca-troca de parti-
dos mostra a fragilidade do 
sistema político brasileiro. 
Mostra que há um conjun-
to grande de partidos sem 
densidade programática”, 
disse o senador Rodrigo 
Rollemberg (PSB-DF). Ape-
sar de não ver perspectivas 
nessa legislatura, Rollem-
berg defendeu que, a partir 
de 2015, com Congresso 
renovado, a reforma políti-
ca possa finalmente ser vo-
tada. “Do jeito que está não 
dá para continuar.”

“A culpa e a responsa-
bilidade desse fato lamen-
tável são do Congresso”, 
disse o senador Paulo Paim 
(PT-RS). Segundo o parla-
mentar, apesar de ter reco-
nhecido a fidelidade par-
tidária, o Legislativo não 
manteve uma posição firme 
em relação a novos parti-
dos, e o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) entendeu 
que as regras de perda de 
mandato para candidatos 
que mudam de legenda não 
se aplicam nos casos em 

que a migração é feita para 
um partido novo.

“Essa situação delica-
da, com esse troca-troca, 
foi um erro do próprio Con-
gresso. Se as regras fossem 
mais duras, as mudanças 
não ocorreriam em 90% 
dos casos”, avaliou Paim.

Na Câmara, até o meio-
dia, o Partido Social Demo-
crático (PSD) foi a legenda 
com mais pedidos de ade-
são (52), enquanto, no Se-
nado, a sigla já perdeu um 
representante: a senadora 
Kátia Abreu (TO) que, des-
de ontem, integra o PMDB.

“Passo a fazer parte do 
maior partido de oposição 
no Estado do Tocantins, 
para compor uma frente 
ampliada. O objetivo é so-
mar forças com outros im-
portantes partidos, recupe-
rar o Tocantins e preparar 
o seu futuro”, destacou a 
senadora.

Outra mudança no Se-
nado foi comunicada por 
Vicente Alves que migrou 
do Partido da República 
(PR) para o Solidarieda-
de. O parlamentar ocupa, 
há dois dias, a liderança 
da nova legenda no Sena-
do. O Solidariedade foi um 
dos partidos recentemente 
criados e aprovados pelo 
TSE, liderado por Paulo Pe-
reira da Silva, o Paulinho da 
Força (SP).

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 405/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 12/11/2013 às 14:00 horas para:

Aquisição de Condutivímetro Manual, destino à Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do 
Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia – SERHMACT

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. REG. CGE 
Nº 13-01896-6

João pessoa, 04 de outubro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente Executiva de Licitação em Exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 411/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 11/11/2013 às 14:00 horas para:

Aquisição de material de consumo e material permanente, destinado à Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente – SUDEMA.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. REG. CGE 
Nº 13-01893-1.

João pessoa, 04 de outubro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente Executiva de Licitação em Exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No443/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Adminis-

tração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e 
alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder 
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na 
modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio 
dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/10/2013 
às 14:30 horas para:

Registro de preços para aquisição de Pão - Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM
Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 

de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   
 REG. CGE Nº - 13-01895-7

João pessoa, 04 de Outubro de 2013.
VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ 

Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
      DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José 
Américo de Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, a seguinte licitação do tipo Menor Preço: 
 

Modalidade Data Hora Objeto 
CONCORRÊNCIA Nº 21/13 
Registro CGE Nº 13-01844-4 
 

 
06/11/13 

 
15:00 

Obras de Pavimentação da Rodovia PB-011, trecho: 
Entroncamento BR-101 / Forte Velho. 
Valor estimado da obra:  R$ 13.291.000,66. 

 O respectivo Edital encontra-se à disposição dos interessados na CPL, onde também outras informações 
poderão ser obtidas, nos dias úteis, das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta. Informações pelo telefone 
(83) 3216 2813; email cpl@der.pb.gov.br. e site www.der.pb.gov.br. 
 

João Pessoa, 04 de outubro de 2013. 
 

Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

       
 

 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 14.01.13.560– PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2013

REGISTRO CGE Nº 13-01794-2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS 

(LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, SERVIÇO DE SALA, FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, AL-
MOÇO, JANTAR E HOSPEDAGEM) PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O APOIO DAS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE ATUAM NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS 
DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ESTADO DA PARAÍBA.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira 
Oficial, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 398/2013 do Excelen-
tíssimo Senhor Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, foi adiada com data 
a ser designada posteriormente, considerando impugnação à qualificação técnico do 
Edital  Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 
12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.
saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 04 de outubro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 040213553 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013

DATA DE ABERTURA: 16/10/2013 - ÀS 14:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-01891-5

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A HEMORREDE DA PARAÍBA.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira 

Oficial, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 398/2013 do Excelen-
tíssimo Senhor Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor 
preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação 
pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 
1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000 Decreto Estadual nº. 
24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 072 – RECURSOS 
PRÓPRIOS. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h 
às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.
saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 04 de outubro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO – CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n°2823/2013, em João Pessoa, em 25 
de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação e Ampliação na Escola 
Estadual Antônio Gonçalves Moreira, na Rua Sebastião Bandeira de Mello, snº, Centro, na cidade 
de Bom Jesus/PB.   Processo nº 2013-005788/TEC/LP-1799. 

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°2822/2013, em João Pessoa, em 25 de setembro de 
2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Drenagem e Pavimentação das Ruas Olegário de Sousa 
Mangueira, Beatina de Mangueira, João Almeida Lima, Dr. Nelson Ribeiro, Antônio Xavier da Silva, 
Projetadas B, C e D, na cidade de Santana de Mangueira/PB. Processo nº 2013-005536/TEC/LO-5973.

LAUDEMIR DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 394.890.864-87, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2895/2013 em 
João Pessoa, 1 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar.  
Na(o) – Rua DR. GOV. VENÂNCIAO NEIVA, SN, QD. 03 – A, LT. 08, LOT. SOLAR DO TIBIRI 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2013-000842/TEC/LO-4717.

TEREZA CRISTINA LINS PEREIRA – CPF Nº 645.831.714-04, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Edifi-
cação Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais – AC: 114,67m² - L/ATV: LOTEAMENTO PLANO 
DE VIDA – QD: 20 – LT: 468 – TIBIRI – SANTA RITA – PB. Processo: 2013-005842/TEC/LO-6048.

ANITA HELENA ALVES DA SILVA LINS – CNPJ/CPF Nº 465.151.947-49, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 2483/2013 em João Pessoa, 26 de agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edi-
ficação Multifamiliar com quatro pavimentos (térreo e três pavimentos tipo). Na(o) – Rua Mogran 
Robson Vieira Correia, QD. 18, LT. 06 - PRAIA PONTA DE CAMPINA Município: CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2013-004701/TEC/LI-2366.

MAXIMUS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 13.045.900/0001-05, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação – Edificação Multifamiliar com 04 Unidades Habitacionais – AC: 217,15m² - CUIÁ – 
JP-PB. Processo: 2013-006406/TEC/LO-6191.

A3 CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.794.513/0001-09, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 2770/2013 em João Pessoa, 23 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Implantação de um Loteamento com Fins Residenciais, com 179 Lotes, medindo 
entre 121 a 360 m². Na(o) – SÍTIO SANTISSIMO – CATOLÉ DO ROCHA -  Município:  - UF: PB. 
Processo: 2012-005807/TEC/LI-2475.

A3 CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.794.513/0001-09, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 2777/2013 em João Pessoa, 23 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Implantação de um Loteamento com Fins Residenciais, com 379 Lotes, medindo entre 
121 e 360 m². Na(o) – ROD. PB/BR SÃO BENTO A BREJO DO CRUZ, KM 13 LOT. NOVA UNIÃO 
Município: SÃO BENTO – UF: PB. Processo: 2013-005998/TEC/LI-2491.

 
A3 CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.794.513/0001-09, torna 

público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 2778/2013 em João Pessoa, 23 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Implantação de um Loteamento com Fins Residenciais, com 328 Lotes, medindo 
entre 121 e 360 m² com uma área total de 86.985 m². Na(o) – SÍTIO MALHA DA AREIA – CENTRO 
Município:  PAULISTA – UF: PB. Processo: 2013-005999/TEC/LI-2492.

POSTO PLANALTO LTDA, CNPJ Nº 03.358.383/0001-62, torna público que requereu junto a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da L.O nº 3940/2010, 
para a atividade Comércio varejista de combustíveis G.L.P e Lubrificantes, na Rua Alto da Boa Vista 
s/nº Centro Barra de Santa Rosa-Pb, através do Proc. nº 2013-006324.

DUARTE & COELHO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – ME – CNPJ Nº 
35.508.647/0001-03, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Multifamiliar com 06 Unidades Habitacionais AC-
-432m² - BAYEUX – PB. Processo: 2013-006409/TEC/LP-1839.

Karine Melo e 
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

A prática foi 
condenada em 
discursos de 
parlamentares 
e reacendeu os 
debates sobre a 
necessidade de 
reforma política.

A Justiça Eleitoral promove-
rá novas eleições no domingo 
(6) em quatro municípios de três 
estados. Os eleitores voltarão 
às urnas para eleger prefeitos e 
vice-prefeitos. Nestas cidades, 
os candidatos eleitos foram cas-
sados e obtiveram mais de 50% 
dos votos válidos nas eleições de 
2012. Com isso, o novo pleito é 
necessário.

Em São Paulo, as novas elei-
ções serão nos municípios de Ibaté 
e Tabatinga. No Rio Grande Sul, o 

novo pleito será em Tupandi. Os 
eleitores de Boa Vista do Gurupi 
(MA) também voltarão às urnas.

Em Ibaté (SP), os eleitores 
vão eleger quem ocupará o car-
go de prefeito, em substituição a 
Alessandro Magno de Melo Rosa 
(PSDB), e do vice, Horácio Carmo 
Sanchez. Eles foram cassados por 
propaganda durante período 
eleitoral e por abuso de poder 
econômico e político.

Em Tabatinga (SP), Valter Va-
lentim Camargo (DEM) e seu vice, 

Ângelo Roberto Tolari (PSB), fo-
ram cassados por compra de vo-
tos. No município de Tupandi (RS), 
Carlos Vanderley Kercher e Albi-
no Erbes perderam os cargos por 
compra de votos.

Após as eleições de 2012, 
eleitores 55 cidades de 18 esta-
dos voltaram às urnas para eleger 
prefeitos e vice-prefeitos. Segun-
do o Tribunal Superior Eleitoral, 
a maioria das cidades que tiveram 
novas eleições estão em São Paulo 
e no Rio Grande do Sul.

Quatro cidades realizam eleições
AmAnhã

O senador Rodrigo afirmou que o troca-troca de partidos pelos parlamentares mostra a fragilidade do sistema político brasileiro

FOTO: Divulgação
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Torcida diz que vai 
invadir o Almeidão na 
decisão de amanhã

JOGOS ESCOLARES

Hoje tem provas individuais
Oito modalidades vão 
definir os atletas que 
irão para etapa nacional

Os representantes da 
Paraíba nas oito modalida-
des individuais (judô, luta, 
natação, atletismo, ciclis-
mo, tênis de mesa, xadrez e 
vôlei de praia) dos Jogos Es-
colares da Juventude 2013, 
faixa etária 15-17 anos, que 
ocorrerão no período de 5 
a 17 de novembro em Be-
lém-PA, serão conhecidos 
hoje, em João Pessoa, nas 
categorias masculinas e fe-
mininas. 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria Es-
tadual de Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel-PB) decidiu 
realizar as disputas da Eta-
pa Estadual dos Jogos Esco-
lares da Paraíba, em apenas 
um dia. “Tudo foi em comum 
acordo com as escolas parti-
cipantes”, garantiu Antônio 
Fernando (Mineiro), um dos 
coordenadores.

Sendo assim, os campe-
ões do judô, luta olímpica e 
tênis de mesa sairão dos con-
frontos realizados no Giná-
sio O Ronaldão, no Bairro do 
Cristo Redentor. Natação e 
atletismo terão suas compe-
tições na Universidade Fede-
ral da Paraíba, Campus I, no 
Castelo Branco. Ciclismo, na 
pista da Federação Paraiba-
na de Ciclismo, instalada na 
Rodovia PB-008 saída para o 
município do Conde; Xadrez, 
no Colégio Motiva e vôlei de 
praia, na arena montada na 
Praia de Cabo Branco, em 
frente ao Serviço Social do 
Comércio – Sesc.

Em relação às modali-
dades coletivas, os vence-
dores do handebol, voleibol, 
basquete e futsal já foram 
conhecidos. Colégio Motiva 
de Campina Grande e Motiva 
de João Pessoa, foram, res-
pectivamente, no masculino 
e feminino, os vencedores 
do basquete da etapa esta-
dual e garantiram vaga nos 
Jogos Escolares da Juventu-
de 2013 em Belém do Pará. 
O Colégio QI, no feminino e 
HBE, no masculino, no fut-
sal, também já preparam 
viagem. Handebol e volei-
bol, as finais foram ontem à 
tarde.

Os Jogos Escolares da 
Paraíba é uma realização 
do Governo do Estado, por 
meio das Secretarias de Ju-
ventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB) e Secretaria de 
Educação. Os campeões da 
Etapa Estadual vão partici-
par dos Jogos da Juventude 
(antiga Olimpíadas Escola-
res) custeados pelo Governo 
da Paraíba. O objetivo dos 
Jogos é valorizar cada vez 
mais o desporto nas escolas, 
descobrindo assim novos 
talentos para o cenário es-
portivo nacional e interna-
cional.

No mês passado, a Pa-
raíba esteve presente com 
uma delegação de 80 pesso-
as na etapa 12-14 anos dos 
Jogos Escolares da Juven-
tude 2013, que ocorreram 
na cidade de Natal-RN. Os 
representantes do Estado 
conquistaram 11 medalhas, 
mantendo assim o índice de 
conquistas do ano passado.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

O salto em distância, no atletismo, vai ser realizado na pista da UFPB. Hoje também tem disputas de judô, luta, natação, ciclismo, xadrez, tênis de mesa e vôlei de praia

Malu segue treinando na Seleção Brasileira
A paraibana Malu Batista 

Ramos Martins, atleta do Co-
légio Motiva Ambiental e que 
se encontra na cidade de Santa 
Barbara D´Oeste, em São Paulo, 
com a Seleção Brasileira Sub-
17 de Basquete, intensifica os 
treinos visando ficar entre as 
12 jogadoras que representa-
rão o país no 17º Campeonato 
Sul-Americano da categoria, no 
período de 21 a 27 deste mês 
em Latacunda, no Equador. No 
momento, o grupo é formado 
por 18 atletas, no entanto, até o 
próximo dia 17, o técnico Gui-
lherme Voz fará o corte de seis 
jogadoras.

Aos 16 anos de idade e 
medindo 1,75m, Malu Batis-
ta vem agradando o técnico 
Guilherme Voz e demais inte-
grantes da comissão técnica da 
Seleção Sub-17 de Basquete. 
“É um grupo bem jovem, po-
rém gostei bastante da postura 
dessas meninas. Posso apostar 
na dedicação delas individual-
mente e achei muito positiva a 
concentração de cada uma em 
realizar os exercícios. É visível 

a ansiedade de algumas, mas 
isso é trabalhado com o tempo. 
Agora é mirar no desafio que é 
definir o grupo de 12 que irá ao 
Sul-Americano. Mas até lá tere-
mos muito trabalho”, afirmou o 
treinador.

Os treinamentos estão 
sendo realizados em dois 
períodos no Ginásio de Es-
portes Djaniro Pedroso, na 
cidade paulista de Santa 
Bárbara D’Oeste. As 18 con-
vocadas possuem média de 
idade de 16,6 anos e 1,77m 
de altura. O 17º Campeonato 
Sul-Americano de Basquete 
Sub-17 vai classificar os três 
primeiros colocados para a 
Copa América / Pré-Mundial 
Sub-18 de 2014, que qualifi-
cará quatro seleções para o 
Campeonato Mundial Sub-19 
de 2015.

Ontem, Malu Batista e 
demais atletas que treinam na 
Seleção Brasileira receberam 
a visita especial da pivô Cla-
rissa dos Santos que foi até o 
interior paulista para passar 
confiança e dividir a emoção 

pela conquista da vaga na 
Copa do Mundo da Turquia, 
em 2014. “Esse encontro foi 
maravilhoso, estou muito feliz 
com os últimos resultados da 
Seleção Adulta, então resol-
vi compartilhar. O grupo está 
trabalhando bastante. Não 
conheço todas, mas procurei 
conversar com as meninas e 
falar da experiência na Sele-
ção. Elas são muito dedicadas 
e estão num ritmo intenso, 
o que é essencial nessa fase. 
Esse envolvimento entre elas é 
importante para que a equipe 
siga crescendo e chegue bem 
preparada ao Sul-Americano”, 
explicou a pivô.

Clarissa, que foi escolhida 
para o quinteto ideal da Copa 
América do México, fez ques-
tão de conversar com as atle-
tas após o treino. “Sinto-me na 
obrigação de passar essa ener-
gia positiva e desejar sorte. O 
importante é confiar no grupo 
e saber que com muito traba-
lho e dedicação elas poderão 
conquistar muita coisa”, desta-
cou Clarissa. (ML)

BASQUETE

Paraibana pode disputar o Campeonato Sul-Americano no Equador

Grêmio Cief e HCP/
Unipê, representantes pa-
raibanos na Liga Nordeste 
de Handebol, que ocorre 
no Ginásio de Esportes 
Paulo Sarasate, em Fortale-
za, terão compromissos di-
fíceis neste final de semana 
pela competição. É que as 
duas equipes, em suas ca-
tegorias masculina e femi-
nina, realizam seus últimos 
jogos do primeiro turno do 
evento, que tem supervi-
são da Confederação Brasi-
leira de Handebol.

Jogando pela Chave A 
na categoria masculina, o 

HCP/Unipê vai enfrentar às 
15h30 de hoje a equipe do 
Cecepa, de Alagoas, parti-
da esta que promete mui-
ta agitação no ginásio de 
esportes, haja vista a riva-
lidade entre as duas equi-
pes e a situação na tabela 
de classificação. Ambos 
só pensam na vitória. Esta 
chave tem ainda o LQHD/
Diários/Chelsea-CE. 

Também no feminino, 
desta feita pela Chave C, o 
Grêmio CIEF-PB enfrenta 
às 14h o Clube  Português/
Aeso-PE. Este está sendo 
um dos jogos mais aguar-

dados por ambas equipes. 
A presença de um bom 
público no Ginásio Paulo 
Sarasate já está confirma-
da. A equipe do Fortaleza/
IFCE-CE é o terceiro time 
da chave.

As equipes participan-
tes da competição estão di-
vididas em três grupos em 
cada naipe e disputam dois 
turnos. Os maiores pontua-
dores avançam à semifinal. 
Antes das disputas deste 
fim de semana, foram rea-
lizadas as partidas da chave 
B masculina, de 13 a 15 de 
setembro, que é composta 

por Morada Nova-CE, HCP/
Unipê (PB) e Cecepa-AL. 
O Morada Nova-CE foi o 
maior pontuador.

A chave C masculi-
na, formada por FHC-PB, 
Grêmio CIEF (PB) e Ces-
mac-AL, teve o Cesmac-AL 
e o Grêmio CIEF-PB como 
os maiores pontuadores. 
Os confrontos foram no 
último fim de semana, as-
sim como os do grupo B 
feminino, com Treze (PB), 
Aracati-CE e Ipanema-AL. 
Treze-PB e Aracati-CE fo-
ram os maiores pontuado-
res. (ML)

Grêmio e HCP jogam pela Liga Nordeste
HANDEBOL Jogos

Hoje
14h 
Grêmio CIEF-PB x Português/Aeso-PE
 - chave C feminina  
15h30 
HCP/Unipê-PB e Cecepa-AL 
- chave A feminina
17h
Novo Poti-PI x UFPI-PI 
- chave A masculina
Amanhã
9h30
LQHD/Diários/Chelsea-CE x Cecepa-AL
 - chave A feminina
11h: 
Fortaleza/IFCE-CE x Grêmio CIEF-PB 
- chave C feminina
12h30
Maracanã-CE x Novo Poti-PI
 - chave A masculina



Álvaro Filho contemplado com
Bolsa Pódio do Governo Federal
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O calcanhar de Aquiles...
O calendário do futebol brasileiro tem tirado o 

sossego das federações estaduais em relação a datas 
para elaboração dos seus campeonatos. Aqui na Paraíba 
a Federação Paraibana de Futebol enviou ofício nesta 
terça-feira a todos os clubes aptos a participarem do 
Campeonato Paraibano do ano que vem, para participa-
rem no dia 14 de outubro da primeira reunião do Conselho 
Arbitral. 

A reunião que vai acontecer na sede da entidade, em 
João Pessoa, a partir das 16h, terá como missão, resolver 
os problemas da competição, tendo como principal, a 
falta de datas.

Oficialmente, a convocação da FPF para o Conselho 
Arbitral divulgada na imprensa, fala que “serão discutidos 
assuntos importantes da competição”, sem, contudo 
especificar que tipo de assunto.

Mas todo mundo é sabedor que no momento, o 
calcanhar de Aquiles das federações é o calendário aper-
tado, já que a CBF definiu o período de 12 de janeiro a 
13 de abril para a realização dos estaduais, e com isso o 
assunto passou a ser discutido em todo o brasil.

Pelo atual regulamento do Campeonato, que segun-
do o Estatuto do Torcedor tem que ser repetido por pelo 
menos dois anos, seriam necessários 32 datas; mas o 
período disponibilizado pela CBF para competições esta-
duais que têm times da Série A, B ou C (caso da Paraíba) 
prevêem apenas 21 datas. 

Aqui na capital, por exemplo, a inclusão do Santa 
Cruz de Santa Rita na tabela, vai apertar a inda mais as 
datas, pois já contávamos com o Botafogo, Auto Espor-
te, CSP e agora com o Santa Cruz, haja dias para com-
portar os jogos por rodada.

Só tomara que os nossos sapientes dirigentes pos-
sam colocar na mesa, propostas viáveis ao torcedor, que 
tem sido o mais sofrido com essas tabelas do Paraibano.

Pelo amor de Deus, jogos na segunda-feira, nunca...

Brasileiro...
Amanhã será mais um domingo de expectativa para 

o futebol paraibano. Teremos os nossos representantes 
Botafogo e Treze em campo pelas suas séries e ambos 
buscando objetivos idênticos. Pela D, o nosso Botafogo 
estará a noventa minutos de uma inédita classificação 
para decidir pela primeira vez na sua historia o mais im-
portante título a ser adicionado ao seu currículo.

O Belo enfrentará o Salgueiro de Pernambuco 
precisando de um empate para passar à final. O fato de 
ser um empate pode trazer mais tranquilidade ao time, 
porém o que não pode acontecer é o Botafogo que até 
agora foi bravo em busca das vitórias, se acomodar e 
esperar que o empate venha. 

É bom lembrar, que no futebol, quem joga pelo 
empate pouco tem a contar e muitas vezes sai de campo 
de cabeça baixa sem ter o que explicar. O bom mesmo é 
jogar pra vencer e depois fazer a festa da classificação.

Galo
Já o Treze que vive outro bom momento na sua 

série, terá pela frente o Águia de Marabá, jogando no 
interior do Pará, para se manter no G4. Pela posição que 
ocupa e pela ascensão técnica do time o jogo será para 
o Treze mais um desafio de provar que a sua subida 
nessa fase não é por acaso e sim por méritos. Vencer um 
Águia que briga palmo a palmo pela classificação e que 
está jogando em casa, não é tarefa fácil, mais como não 
há nada fácil para ninguém neste grupo A da Série C, eu 
creio mais uma vez no nosso Galo e espero que ele volte 
ainda no G4 para no domingo seguinte fecharmos com 
chave de ouro a classificação contra o Santa Cruz.

Boa sorte para nossos times e paz e alegria para 
nossas torcidas.

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Ministério do Esporte
beneficia 15 atletas
do vôlei de praia

OutRAs
modalidades

Desde a inclusão do vôlei 
de praia no programa dos Jogos 
Olímpicos de Atlanta, nos Esta-
dos Unidos, em 1996, o esporte 
vem dando alegria aos brasilei-
ros. O país é o maior medalhista 
da modalidade, com 11 pódios 
olímpicos: dois ouros (1996 e 
2004), seis pratas (1996, duas 
em 2000, 2004, 2008 e 2012) 
e três bronzes (2000, 2008 e 
2012). Para manter o desem-
penho nas areias, o Ministério 
do Esporte, em parceria com 
a Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV), anuncia os no-
mes dos 15 jogadores contem-
plados pela Bolsa Atleta Pódio, 
investimento financeiro direto 
aos esportistas brasileiros den-
tro do Plano Brasil Medalhas. 
Entre eles está o paraibano 
Álvaro Filho que vai jogar a úl-
tima etapa do Mundial em São 
Paulo, na próxima semana.

Foram contemplados 
Emanuel Fernando Scheffer 
Rego, Ricardo Alex Costa San-
tos, Alison Conti Cerutti, Pedro 
Salgado Collett Solberg, Bruno 
Oscar Schmidt, Álvaro Maglia-
no Filho, Evandro Gonçalves de 
Oliveira Junior, Talita Antunes 
da Rocha, Taiana Lima, Maria 
Clara Salgado Rufino, Maria 
Elisa Mendes Antonelli, Agatha 
Bednarczuk, Liliane Maestri-
ni, Barbara Seixas de Freitas e 
Carolina Salgado Collet Solberg 
são os atletas completados. 

A Bolsa Pódio – uma ação 
do Plano Brasil Medalhas – é 
um incremento aos investi-
mentos já existentes. Os valo-
res das bolsas vão de R$ 5 mil 
a R$ 15 mil, para os atletas de 
21 modalidades olímpicas e 
15 paraolímpicas. O número 
de contemplados pode ter va-
riações, uma vez que, para ter 
direito ao apoio, os atletas de-
vem atender a vários critérios 
técnicos, entre eles estar situ-
ado entre os 20 melhores do 
ranking mundial de sua prova 
e comprovar evolução na car-
reira compatível com a expec-
tativa de medalha nos Jogos 
Rio 2016.

Investimentos no vôlei
A bolsa se junta a outros 

investimentos do Governo Fe-
deral para o desenvolvimento 
do vôlei brasileiro, por meio 
da Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV). Atualmente há 
cinco convênios – três voltados 
para vôlei de praia e dois para o 
de quadra – entre o Ministério 
do Esporte e a CBV, que somam 
R$ 24,6 milhões em três anos.  

Em 2013, a estimativa é 
que a modalidade receba R$ 
3,5 milhões referentes à Lei Ag-
nelo/Piva, por meio do Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB). Já 
em 2012, a CBV captou o valor 
de cerca de R$ 9,575 milhões 
por meio de projetos aprova-
dores pela Lei de Incentivo do 
Esporte.

Como jogadora de vôlei, 
Isabel Salgado começou ainda 
criança, na década de 1970, 
longe do sonho de viver de seu 
esporte, mas agora os seus três 
filhos foram contemplados: 
Maria Clara, 30 anos, e a irmã 
Carol, 26, estão em terceiro lu-
gar no ranking da Federação 
Internacional de Vôlei (FIVB); 
o irmão Pedro, 27 (que tem 
parceria com Bruno) está em 
segundo. 

Yane Marques, a pernambucana 
que conquistou a medalha de bron-
ze no pentatlo moderno dos Jogos 
Olímpicos de Londres 2012, recebeu 
na última quinta-feira o certificado 
da Bolsa Atleta Pódio. A entrega do 
documento aconteceu no Complexo 
Esportivo de Deodoro, no Rio de Ja-
neiro, durante encontro com o mi-
nistro do Esporte, Aldo Rebelo, que 
visitou as instalações do Centro de 
Treinamento de Pentatlo Moderno 
naquele parque olímpico.

O ministro elogiou o desempe-
nho de Yane, primeira pentatleta 
latino-americana medalhista olím-
pica, que continua com alto índice 
de aproveitamento em competições 
internacionais – no último mês de 
agosto, conquistou a medalha de 
prata no Campeonato Mundial, em 
Taiwan. Segundo Aldo Rebelo, a per-
nambucana é a prova de que não se 
deve subestimar o desejo brasileiro 
de ocupar lugar de destaque no qua-
dro de medalhas nos Jogos do Rio 
2016.

“Yane mostrou que, com pla-
nejamento e apoio financeiro, o ta-
lento dos nossos atletas se destaca. 
Vamos aprofundar essas parcerias 
com os atletas, as confederações, 
as empresas e as Forças Armadas, 
que têm experiência e competência. 
Cada vez que um atleta se destaca, 
principalmente em competições in-

ternacionais, muita gente se sente 
interessada e incentivada a partici-
par”, afirmou o ministro.

O presidente da Confederação 
Brasileira de Pentatlo Moderno, Hé-
lio Meirelles, destacou a importância 
do apoio do ministério, que repassou 
R$ 7,8 milhões em convênio com a 
entidade. “Assumimos uma enorme 
responsabilidade com o Ministério 
do Esporte e com a sociedade brasi-
leira. É uma rara oportunidade para 
um esporte olímpico de visibilidade 
crescente desempenhar o papel de 
formar atletas de alto rendimento 
a partir de uma base formada por 
talentos em ascensão”, avaliou Mei-
relles.

Pernambucana também beneficiada

O paraibano está no Rio de Janeiro treinando para a última etapa do Mundial ao lado de Ricardo
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Yane Marques foi bronze nos Jogos de 2012



Torcida promete grande festa
botafogo x salgueiro

futebol 
ParaÍba
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empolgação toma conta
da cidade para ver o 
tricolor se classificar

Quem for amanhã ao 
Almeidão, verá uma grande 
festa da torcida do Botafo-
go, que embalada pela bela 
campanha do clube na Série 
D do Campeonato Brasileiro, 
anda em estado de euforia. 
Segundo informações da di-
retoria, apenas a arquiban-
cada sombra e cadeiras não 
suportam mais a quantidade 
de torcedores do Belo. Para 
a partida de amanhã, foram 
colocados à venda 10 mil 
ingressos, que se esgotaram 
ainda ontem. 

A procura por ingressos 
para Botafogo e Salgueiro 
está superando todas as ex-
pectativas, e por isto, a dire-
toria resolveu solicitar, em 
caráter de urgência, a aber-
tura de parte da arquiban-
cada sol, em reformas, para 
abrigar pelo menos mais 5 
mil torcedores, o que signifi-
caria um recorde de público 
da Série D. 

Até o final desta maté-
ria, nós não tínhamos a con-
firmação da liberação, mas 
diante da pressão e da dispo-
sição do Governo do Estado 
e dos órgãos da Comissão 
de Segurança dos Estádios, 
em satisfazer os anseios dos 
torcedores, tudo indica que 
teremos a abertura, com in-
gressos a preços mais bara-
tos para os torcedores com 
menor poder aquisitivo.

O representante comer-
cial, George Lourenço, de 30 
anos, é um bom exemplo da 
paixão que o Botafogo des-
perta hoje nos torcedores de 
João Pessoa. Na última quin-
ta-feira, ele atravessou todo 
o gramado do Almeidão de 
joelhos, pagando uma pro-
messa que fez, caso o time 
conseguisse uma vaga para 

a Série C do Brasileiro do 
próximo ano. "Meus joelhos 
estão um bagaço, mas valeu 
a pena. Amo o Belo", disse o 
torcedor.

A paixão pelo Belo vem 
atingindo principalmente os 
jovens, que não cresceram 
vendo um Botafogo tão forte 
como viu os antigos torcedo-
res. Um bom exemplo disto 
é o estudante Pedro Lucas 
Moreira, de apenas 14 anos. 
" Torcer para o Botafogo é 
você ter que acreditar até o 
fim, é ver que tudo é na base 
do sofrimento, da garra, da 
paixão,  se não, não é Bota-
fogo".

Para Pedro Lucas Morei-
ra, "o Belo hoje é um orgulho 
da Paraíba, um gigante que 
acordou e agora ninguém 
segura mais, diz o torcedor 
eufórico". 

"Hoje é um prazer acom-
panhar nosso glorioso, que 
há um tempo estava ador-
mecido. Lembrar da infância, 
onde íamos ao estádio ver e 
torcer para nosso time ser 
campeão, ganhando todos 
jogos aqui no Almeidão. Se 
Deus quiser, iremos lotar do-
mingo, fazendo uma grande 
festa e coroar a classificação 
para a final, rumo ao titulo", 
enfatizou Henrique Meire-
les, de 28 anos, sintetizando 
o sentimento do torcedor 
botafoguense em relação ao 
atual momento do clube e so-
bre a expectativa em relação 
ao jogo de amanhã contra o 
Salgueiro.

antidoping
Uma das novidades no 

jogo deste domingo será o 
exame antidoping, solicitado 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol. A CBF, através do 
presidente da Comissão de 
Controle de Dopagem, Dr. 
Fernando A. Solera, já enviou 
um ofício à Federação Parai-
bana de Futebol, solicitan-
do apoio a equipe que fará 

o exame. A partir de agora, 
todos os jogos da Série D te-
rão exames antidoping, que 
custará R$ 3.790,00 ao clu-
be mandante por partida, no 
caso o Botafogo.

time tranquilo
Alheio aos problemas 

de liberação de parte da ar-
quibancada sol, e a exigência 
do exame antidoping, os jo-
gadores do Botafogo fizeram 
ontem um coletivo apronto 
no Estádio Almeidão, local 
da partida. A princípio, todos 
os jogadores estão à disposi-
ção do treinador Marcelo Vi-
lar. Não há nenhum caso de 
suspensão ou de contusão. 
O meia Lenilson e o atacante 
Rafael Aidar, que não partici-
param do jogo de domingo, 
em Salgueiro, estão libera-
dos. Hoje pela manhã, o elen-
co fará um treino recreativo 
no Estádio Hardman Norat, 
no Geisel.

Vilar não confirmou a 
equipe titular, mas tudo indi-
ca, pelos treinos da semana, 
que o Botafogo vai entrar em 
campo com um time mais 
compacto no meio campo 
mais pegador. A provável 
escalação é Remerson, Fer-
reira, Marcel, André Lima 
e Celico, Zaqueu, Hércules, 
Pio e Lenilson, Rafael Aidar 
e Fausto.

A torcida do Botafogo garante que vai invadir o Almeidão amanhã e empurrar o time para a final do Campeonato Brasileiro da Série D. A expectativa é que mais de 10 mil botafoguenses marquem presença

Um treino recreativo hoje pela manhã, 
em Marabá-PA, encerra os preparativos 
do Treze para o jogo de amanhã contra o 
Águia, às 16h, no Estádio Zinho de Oliveira. 
A partida é válida pela décima sétima roda-
da do grupo A, do Campeonato Brasileiro 
da Série C. O Galo precisa somar pontos nes-
ta partida para se manter no G4, já que após 
a vitória do Santa Cruz sobre o Rio Branco, 
na última quinta-feira, o Alvinegro Paraiba-
no caiu para a terceira posição na tabela de 
classificação.

A grande novidade da equipe para 
esta partida poderá ser a presença do ata-
cante Lê. Ele foi regularizado a tempo e foi 
relacionado para o jogo. No último treino 
coletivo, na quinta-feira no PV, ele foi desta-
que, marcando um gol para a equipe reser-
va e dando o passe para outro. A movimen-
tação do jogador agradou muito ao técnico 
Luciano Silva e ele ficará no banco podendo 
entrar durante a partida.

Por outro lado, o Treze ganhou mais 
um desfalque de última hora. O zagueiro 
Negretti, que tinha se recuperado de uma 
contusão, acabou torcendo o tornozelo e 
foi vetado de última hora. Ele nem embar-
cou com a delegação para Marabá. Desta 
forma, a zaga deverá ser João Paulo e Hali-
son. Este último, ainda não teve uma chance 
no time titular. O sistema de marcação é a 

principal preocupação do técnico Luciano 
Silva, já que além de Negretti, o zagueiro 
Pitty e o volante Sapé, ambos suspensos, 
também não poderão jogar amanhã.

Além da boa equipe do Águia, o Galo 
terá um outro grande adversário amanhã. 
Trata-se do forte calor que faz nesta época 
do ano no Pará. Segundo o meia Cristian, 
a equipe está preparada para enfrentar a 
alta temperatura. "Nós treinamos sempre 
no final da manhã, sob sol forte, para nos 
adaptarmos ao calor. Sei que lá a coisa ain-
da é pior, mas nosso principal adversário é 
mesmo a grande equipe do Águia, que está 
invicta em casa, desde 2010. Estamos pron-
tos para conseguir um bom resultado, inde-
pendentemente das dificuldades que vamos 
enfrentar lá", disse o atleta.

Caso vença o Águia, em Marabá, o 
Treze pode garantir a sua classificação para 
a próxima fase, por antecipação. Para que 
isto ocorra, o Galo depende também de um 
empate entre Sampaio Corrêa e CRB, que 
jogam em São Luís, e uma vitória do Santa 
Cruz sobre o Brasiliense, no Recife.

Apesar do mistério do técnico Luciano 
Silva, o Treze deverá entrar em campo ama-
nhã com a seguinte formação: Éder, Júnior 
Barbosa, Halisson , João Paulo e Anderson 
Pain; Escobar, Rodrigo Celeste, Udson e Cris-
tian. Thiago Chulapa e Túlio Renan. (iM)

Com um treino recreativo, o Treze 
está pronto para enfrentar o Águia
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Uma das 
novidades do 
jogo será a 
realização de 
exame antidoping 
com as despesas 
chegando a 
R$ 3.790,00 O Treze caiu para a terceira posição após a vitória do Santa Cruz sobre o Rio Branco
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Lobistas cobravam até 
US$ 30 mil para atletas 
integrar Seleção Brasileira

Compra de vaga na seleção
DENÚNCIA DE EX-JOGADORES

A polêmica sobre a con-
vocação do volante Leomar 
para a Seleção Brasileira tem 
similares. Os ex-jogadores 
Vágner e Catanha disseram 
ontem que foram procurados 
por empresários que deseja-
vam “vender” a eles uma vaga 
no time nacional no início de 
2000. Eles não revelaram os 
nomes dos agentes. A Sele-
ção Brasileira foi treinada 
por Vanderlei Luxemburgo 
naquele período.

O discurso dos dois joga-
dores vai ao encontro de uma 
polêmica que veio à tona em 
abril deste ano, mas referen-
te a um período seguinte ao 
de Luxemburgo, quando era 
Emerson Leão o técnico à 
frente do time nacional. Há 
cerca de seis meses, o pre-
sidente do Sport, Luciano 
Bivar, disse ter pago um “lo-
bista”  em 2001 para auxiliar 
na convocação do ex-volante 
Leomar, que acabou sendo 
chamado por Leão.

Em entrevista, o ex-ata-
cante Catanha, hoje com 41 
anos, revelou que até pode-
ria ter tido chance na Seleção 
Brasileira caso pagasse uma 
quantia entre US$ 20 mil a 
US$ 30 mil a empresários. Ele 
afirma ter recusado e acabou 
por atuar pelos espanhois 
em 2000, após passar por um 
processo de naturalização.

“Na época, a Seleção Bra-

sileira era muito controlada. 
É um controle muito grande 
dos jogadores que atuam fora 
que não têm nome no Brasil. 
Querem uma porcentagem, 
querem dinheiro... eu só não 
fui porque queriam que eu 
desse dinheiro para ir para 
Seleção Brasileira”, disse Ca-
tanha. “Ele (empresário lo-
bista) falou isso comigo, que 
eu só iria para a Seleção Bra-
sileira se depositasse um di-
nheiro importante. Acho que 
eram US$ 20 mil. Era pra ser 
convocado, entende?”, conti-
nuou.

Catanha afirma não sa-
ber se o então técnico da 
seleção na época do contato, 
Vanderlei Luxemburgo, sabia 
ou não da investida dos lobis-
tas sobre ele. E diz não lem-
brar qual o nome dessas pes-
soas. O ex-atacante declarou 
que o mesmo ocorrera com o 
seu ex-companheiro de Celta 
de Vigo Vágner, meio-cam-
pista campeão da Libertado-
res de 1998 com o Vasco e do 
Paulistão de 2000 com o São 
Paulo.

Questionado, Vágner ad-
mitiu ter sido alvo do mesmo 
lobby e explicou que a abor-
dagem ocorreu quando ele 
estava no São Paulo em 2000, 
pouco antes de se transferir 
para o Celta. Ele diz que foi 
pedido a ele R$ 80 mil. Na 
época, o time era  comanda-
do por Luxemburgo. O ex-
jogador diz não ter conheci-
mento se o hoje treinador do 
Fluminense sabia da investi-
da de lobistas. Atacante brasileiro Catanha beija bandeira da Espanha em 2000, após ser convocado

Vágner defendeu clubes como São Paulo, Santos e Vasco, além de Celta de Vigo, da Espanha
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A demissão de Ney 
Franco do São Paulo foi 
cercada de polêmica. 
Apontado como prin-
cipal responsável pela 
eliminação do Tricolor 
na Libertadores, o trei-
nador entrou em atrito 
com jogadores e perdeu 
apoio da direção paulis-
ta. Ao sair, recebeu crí-
ticas do goleiro Rogério 
Ceni, que afirmou sem 
qualquer cerimônia que 
o técnico não deixava 
qualquer legado no Mo-
rumbi.

Desde a saída do 
São Paulo, passaram-se 
três meses. Neste perío-
do, o time paulista en-
trou em queda livre na 
tabela do Campeonato 
Brasileiro, enquanto Ney 
Franco assumiu o Vitória 
e colocou a equipe baia-
na na briga por uma 
vaga do G-4.

Hoje, às 21h (ho-
rário de Brasília), o téc-
nico rubro-negro volta 
a encontrar o Tricolor 
paulista, desta vez como 
rival. A partida, marcada 
para o Morumbi, seria a 
oportunidade perfeita 
para uma vingança do 
treinador. No entanto, 
Ney Franco jura que não 
quer revanche.

Ney Franco assegu-
ra que já não pensa na 
forma como foi demiti-
do. Em vez de falar dos 
problemas que o der-
rubaram do posto de 
técnico do São Paulo, o 
treinador prefere lem-
brar do que conquistou 
de positivo no Morumbi, 
como o título da Copa 
Sul-Americana de 2012.

Apesar de assegu-
rar que não pensa em 
vingança, Ney Franco 
admite que pretende 
utilizar as informações 
que adquiriu ao treinar 
o São Paulo para bene-
ficiar o Vitória. O técnico 
conta que conhece bem 
os pontos fracos do time 
paulista, o que pode ser 
um trunfo para o Rubro-
Negro no Morumbi.

O treinador do Vitó-
ria também prefere ig-
norar a má fase do São 
Paulo no Brasileirão. O 
time paulista foi derro-
tado nas últimas três ro-
dadas, com direito a um 
3 a 0 sofrido diante do 
Santos na última quarta-
feira. Em vez de focar na 
crise do rival, Ney Franco 
prefere destacar a boa 
fase da equipe baiana, 
que está invicta no se-
gundo turno da Série A.

Ney Franco diz que 
não quer vingança

SÃO PAULO x VITÓRIA

Elias participou nor-
malmente do treino da úl-
tima sexta-feira, mas foi 
vetado da partida contra 
o Grêmio, hoje, às 18h30, 
no Maracanã, para conti-
nuar o tratamento na coxa 
esquerda. O técnico do Bo-
tafogo Oswaldo de Oliveira 
afirmou que está em dúvida 
entre Henrique ou Bruno 
Mendes para o ataque titu-
lar. O treinador disse ainda 
que não sabe se contará 
com Renato e que Hyuri só 
deve estar pronto para vol-
tar na rodada seguinte, con-
tra o Náutico. 

“Está quase tudo defini-
do. O Elias não vai jogar, vai 
dar continuidade ao trata-

mento. O Bruno Mendes vai 
para o jogo, vou decidir en-
tre ele e o Henrique. O Hyuri 
também ainda não está re-
cuperado. Vamos fazer um 
coletivo na segunda-feira 
e talvez eles iniciem o jogo 
no Recife - disse Oswaldo 
de Oliveira., referindo-se ao 
confronto com o Náutico, na 
quarta-feira.

Grêmio
Destaque na vitória do 

Grêmio sobre o Atlético-PR, 
Riveros está focado no Bota-
fogo. O volante será um dos 
responsáveis pela marcação 
de Seedorf, principal joga-
dor do Fogão. Da onde virá 
a forma de evitar os espaços 

do adversário? Da inspiração 
das últimas partidas do Tri-
color.

Nas duas últimas roda-
das, o sistema defensivo do 
Grêmio prevaleceu sobre 
os principais craques, como 
Paulo Baier, do Furacão, e 
Ganso, do São Paulo. São 
nessas atuações que Riveros 
está se baseando para parar 
Seedorf. 

O Botafogo também é 
considerado adversário dire-
to do Grêmio no Brasileirão. 
Vice-líder, com 45 pontos, o 
Tricolor tem dois a mais que 
os cariocas. Por isso, uma vi-
tória, como foi contra o Atlé-
tico-PR, é considerada fun-
damental. 

Elias desfalca o Botafogo e 
Riveros vai marcar Seedorf

NO MARACANÃ

Osvaldo de Oliveira terá vários desfalques no jogo de hoje entre o Botafogo e o Grêmio-RS

FOTO: Divulgação

Jogos de hoje

Após definir a demis-
são de Dunga, a direção do 
Internacional está à procura 
do novo treinador para a se-
quência da temporada 2013 
e projetando também 2014. 
O presidente Giovanni Luigi 
e o diretor de futebol Marce-
lo Medeiros ficaram no Rio 
de Janeiro para negociar com 
o novo técnico. O nome mais 
cotado é o de Abel Braga, 
treinador campeão da Amé-
rica e do Mundial de Clubes 
em 2006 com o próprio Inter.

Além de Dunga, a dire-
ção do Inter também definiu 
as demissões do preparador 
físico Paulo Paixão, o treina-
dor de goleiros Rogério Maia 
e os auxiliares Andrey Lopes 
e Mauro Cruz ontem.

“Fomos comunicados ao 
meio-dia, estamos bastante 
tranquilos, o que importa é 
que o trabalho foi bem feito, 
os velhinhos estão jogando 
bem e correndo (referência 
aos jogadores Índio, Juan, 
Kleber e Forlán, atletas com 
mais de 30 anos). Quem vier 
vai encontrar a casa bem ar-
rumada. A vida segue”, disse 
Paulo Paixão, ex-preparador 
físico do Inter.

O Inter foi o primeiro 
clube que o técnico Dunga 
comandou na carreira - a pri-
meira experiência do ex-vo-
lante como treinador foi com 
a Seleção Brasileira, pela qual 
conquistou a Copa das Con-
federações e Copa América e 
caiu nas quartas de final da 
Copa do Mundo de 2010. 

Dunga sai do 
Inter e time quer 
negociar com 
Abel Braga

Série A
18h30 
Botafogo x Grêmio 
21h 
São Paulo x Vitória 

Série B
16h20 
Figueirense x Atlético-GO
16h20 
ABC x Palmeiras
16h20
Chapecoense x Joinville
16h20
ASA x Ceará 
21h 
São Caetano x Paysandu-PA
21h 
Bragantino x América-MG 

Série C
15h 
Madureira x Betim-MG
16h 
Vila Nova-GO x Guarani
16h 
CRAC-GO x Duque de Caxias
18h30 
Mogi Mirim x Macaé 
19h
Caxias x Grêmio Barueri

Alemão
10h30 
Schalke 04 x Augsburg 
10h30 
Stuttgart x Werder Bremen 
10h30 
Mgladbach x Borussia Dortmund 
10h30 
Wolfsburg x Braunschweig 
10h30
Mainz 05 x Hoffenheim 
13h30
Bayer x Bayern de Munique 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO  Nº 11/2013

OBJETO; Contratação de empresa especializada para execução de obra de um CONSTRUÇÃO DE 
UM CENTRO DE TECELAGEM no município de Pedra Branca conforme planilha orçamentaria  em anexo 
ao edital .

ABERTURA  28 de  Outubro  de 2013 as.09:40 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o 
Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro  PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba. 
de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca, PB  03 de Outubro de 2013
Braz de Souza Lins – Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.01.013/2013. PARTES: Gabinete do Prefeito  E EMPRESA 
LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI. OBJETO: LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) MOTOCICLETAS. 
VALOR: R$ 17.760,00 (Dezessete mil setecentos e sessenta reais). LICITAÇÃO: Pregão Presencial 
N.º 2.01.005/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93 e Lei Federal N° 10.520/2002. FUN-
CIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2013/06.122.1001.1005/3390.39/0110. SIGNATÁRIOS: 
Tovar Correia Lima e Eduardo Lavieri. DATA DE ASSINATURA: 27 de agosto de 2013.

TOVAR CORREIA LIMA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Republicado por incorreção

Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058325
Responsavel.: MPL CONSTR. MANUT. SERV. LTDA
CPF/CNPJ....: 012593487/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.248,01
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057792
Responsavel.: PAULO CESAR DE LIMA 09503402433
CPF/CNPJ....: 013681872/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058229
Responsavel.: PONTUAL DISTR DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.212,50
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058465
Responsavel.: TALENTOS D COURO
CPF/CNPJ....: 013588505/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            743,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058333
Responsavel.: TALENTOS D COURO
CPF/CNPJ....: 013588505/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            743,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058334
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta     data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos     
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  05/10/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AMLL SERV PORTAL INTERNET LTDA
CPF/CNPJ....: 005753958/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.187,04
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058691
Responsavel.: BABY SHOP COMERCIO LTDA- ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.373,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058303
Responsavel.: BABY SHOP COMERCIO LTDA- ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            628,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058304
Responsavel.: BABY SHOP COMERCIO LTDA- ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.299,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058305
Responsavel.: CODIL CONSTRUTORA CLAUDINO LTDA
CPF/CNPJ....: 035587260/0001-90
Titulo......: RECIBO ALUGUEL   R$          1.000,00
Apresentante: KELNNER MAUX DIAS
Protocolo...: 2013 - 057935
Responsavel.: EXITOS CONST. E INCORPOACOES L
CPF/CNPJ....: 012642817/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             32,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058313
Responsavel.: L & Z PRODUTOS OTICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 012777767/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            598,50

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA REGIÃO CARIRI-PB - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Quitéria Ferreira Mariano, residente 
no Sítio Tamanduá – Zona Rural, Monteiro-PB, CEP 58.500-000, Presidente do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais da Região Cariri-PB, CNPJ nº 01.465.413/0001-04, com abrangência 
intermunicipal, convoca todos os servidores públicos municipais ativos e inativos das Prefeituras, 
Câmaras Municipais, autarquias e órgãos públicos municipais de Monteiro, Zabelê, São Sebastião 
do Umbuzeiro, São João do Tigre, Camalaú, Sumé, Congo, Prata, Ouro Velho, Amparo e Caraúbas, 
Estado da Paraíba, para participarem de uma Assembléia Geral Extraordinária de acordo com as 
seguintes especificações: DATA: 28/10/2013 às 15h00min, em primeira convocação, com todos 
os servidores dos municípios acima listados, e às 16h00min, em segunda convocação, com os 
servidores dos municípios acima listados presentes. LOCAL: Câmara Municipal de Monteiro. ENDE-
REÇO: Rua Olímpio Gomes, 22 – Centro, Monteiro/PB – CEP 58.500-000. PAUTA: 1 – Ratificação 
de Fundação do Sindicato; 2 – Ratificação da última eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal 
e respectivos suplentes; 3 – Modificação e aprovação do Estatuto; 4 – Eleição por voto direto ou 
aclamação para cargos vacantes ou de ajuste ao novo Estatuto; 5 – Modificação da nomenclatura; 
6 – Ratificação de filiação à CUT e à FESPEM/PB; 7 – Outros pontos. Monteiro/PB, 03 de outubro 
de 2013. Quitéria Ferreira Mariano – Presidente.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Unidade Móvel para realização de exames de mamografia bilateral 
de rastreamento. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00058/2013. DOTAÇÃO: RECUR-
SOS PRÓPRIOS / RECURSOS FEDERAIS / OUTROS: 01.00 - Fundo Municipal de Saúde - SMS 
10.301.0023.2058 - Coord. e Manut. do Programa de Sáude da Família - PSF 10.301.0023.2061 
- Manutenção do Programa de Atenção Básica de Saúde 10.302.0023.2063 - Manutenção das 
Atividades da Gestão Plena de Saúde 02.00 - Secretaria Municipal de Saúde 10.302.0023.2067 - 
Coord. e Manutenção dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00277/2013 - 04.10.13 - R.M. DIAGNÓSTICOS 
LTDA - R$ 45.000,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para execuções de Pavimentações em 
Paralelepípedos e Assentamentos de Meio Fio Graníticos, Regime de execução empreitada por preço 
unitário, tipo menor preço global, em diversas Ruas dos Conjuntos habitacionais: “Mutirão, Alto da 
Boa Vista, Lucas Porpino, Antonio Mariz e Clóvis Bezerra”, na zona urbana do município, Regime de 
execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00003/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 09.00 - Secretaria 
de Infra Estrutura - 15.451.0016.1021 - Pavimentação de Ruas e Avenidas em Paralelepípedo, Meio 
Fio e Asfalto - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e STROPP CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP, CNPJ sob o nº 10.459.145/0001-09 - CT Nº 00275/2013 – 02/10/2013 – R$ 651.606,28 
(Seiscentos e Cinquenta e Um Mil Seiscentos e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos).

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO – TOMADA DE PREÇO N° 10/2013
Comunicamos que o Aviso de Licitação, Processo Licitatório Tomada de Preços n° 10/2013, com 

o Objeto: Aquisição de Materiais de Construção diversos, publicado no Diário Oficial do Estado, dia 
02/10/2013, no Jornal A União, dia 02/10/2013 e no Diário Oficial do Município de Duas Estradas, 
dia 02/10/2013, foi tornado sem efeito pela CPL -  Comissão Permanente de Licitação. Para maiores 
informações, os interessados deverão comparecer à Prefeitura Municipal de Duas Estradas ou entrar 
em contato pelo telefone 83 3265 1030 ou pelo e-mail: prefeituradeduasestradaspb@gmail.com.

DUAS ESTRADAS-PB, 08 de outubro de 2013. 
Emerson Luiz Trajano de Souza

Presidente da CPL

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.005/2013
AVISO 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, HOMOLOGA O PREGÃO PRESENCIAL 
N° 2.01.005/2013, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS, EM FAVOR DE LAVIEIRI EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 
N° 07.575.881/0001-18, VENCEDOR DOS DOIS ITENS DO REFERIDO PREGÃO PRESENCIAL 
COM UM VALOR TOTAL DE                R$ 49.800,00 (QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS 
REAIS), CONFORME ANÁLISE E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA.

Campina Grande, 24 de julho de 2013.
PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração
Republicado por incorreção

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 071/2013, que objetiva: Prestação de serviços de 
instalação, manutenção preventiva e/ou corretiva, por demanda conforme necessidade do órgão e 
quando solicitado, com fornecimento e reposição de quaisquer componentes/peças novas e originais, 
inclusive gás refrigerante e compressores, relativamente aos sistemas de condicionadores de ar; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PB Clima Comércio e Serviços 
de Refrigeração Ltda - R$ 146.020,00 (cento e quarenta e seis mil, vinte reais).

Bayeux - PB, 25 de setembro de 2013.
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2013

CONTRATO Nº 165/2013 - Contratado(a): PB Clima Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda. 
Objeto: Prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e/ou corretiva, por demanda 
conforme necessidade do órgão e quando solicitado, com fornecimento e reposição de quaisquer 
componentes/peças novas e originais, inclusive gás refrigerante e compressores, relativamente aos 
sistemas de condicionadores de ar. Valor Contratado: R$ 146.020,00.  Recursos: Próprio, MDE, 
FNDEF 40%, FMS, FMAS e Prog. Federais. Classificação: Diversas Secretarias,  3390.39 00 Out. 
Serv. Terceiros - P.Jurídica. Vigência: 27/09/13 a 27/09/14.

Bayeux/PB, 27 de setembro de 2013
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2013
OBJETO: Aquisição parcelada de óculos de grau, incluindo lentes e armação destinada à secre-

taria de Ação Social para as pessoas carentes deste município, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

. ABERTURA:16 de Outubro de 2013 ás 08:40 hs
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB, de 07:00 as 

13:00, Malta, PB 03 de Outubro de 2013
AURELIANO CARNEIRO DA ROCHA

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013
OBJETO: Contratação dos serviços especializados, de consultas médica procedimentos cirúrgicos 

e exames clínicos conforme termo de referencia do edital.
ABERTURA:16 de Outubro de 2013 ás 10:40 hs
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB, de 07:00 as 

13:00, Malta, PB 03 de Outubro de 2013
AURELIANO CARNEIRO DA ROCHA

Pregoeiro Oficial/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Josefa Eugenia s/n - Centro - Curral de Cima - PB, às 15:00 horas do dia 21 de setembro de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Confecção de próteses 
dentárias totais ou parciais, para atender a população carente do município de Curral de Cima - PB. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Curral de Cima - PB, 04 de setembro de 2013
MARINALDO PONTES DE ABREU

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
Gabinete da Prefeita

RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão – PB, 
tornar publico aos interessados que a TOMADA DE PREÇO N.º 003/2013, que objetivando a Con-
tratação de Empresa para realizar obra civil pública de Construção de unidade básica de saúde e 
academia de saúde no Município de Caldas Brandão, cujo edital publicado no DOE do dia 26/09/2013 
e no Jornal A União  na pag. 25,  passará a ter a seguinte redação: 

Onde se lê: abertura dos envelopes pertinentes a documentação e propostas de preços  marcadas 
para o 09 de Outubro de 2013 às 16:00hs.

Leia-se: abertura dos envelopes pertinentes a documentação e propostas de preços será em 
18 de outubro de 2013 as 16:00hs.

A presente Licitação será regida pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. O Edital e demais 
esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, na sede 
da Prefeitura no horário das 08:00 às 12:00.

Caldas Brandão, 03 de Outubro de 2013.
JORGE CARNEIRO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CPL

CONSTRUTORA COFRAN LTDA = CNPJ/CPF Nº 02.397.757/0001-96, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇÃO OPERA-
ÇÃO = CONSTRUTORA PRESTA SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PODAS DE ARVORES DE 
REDE ENERGIZADAS=AC:24m²=ZONA RURAL=MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/
PB(NRPATOS). Referente ao Processo: 2013-006402/TEC/LO-6190

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.048/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social 
E Empresa SANTOS & NOIA LTDA - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE. VALOR: R$ 237.500,00 (Duzentos e Trinta e Sete Mil e Quinhentos Reais). LICITAÇÃO: 
Pregão Presencial N.º 2.05.011/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N° 8.666/93 e Lei Federal 
N° 10.520/2002 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1029.2124/3390.30/0270. SIGNATÁRIOS: 
João Dantas e José Anchieta Santos. DATA DE ASSINATURA: 12 de setembro de 2013.

JOÃO DANTAS
Secretário Municipal de Assistência Social

FRANCISCO UILIO SIMÕES DOS SANTOS M.E. = CNPJ/CPF Nº 09.384.504/0001-27, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇÃO OPERAÇÃO = COMÉRCIO VAREGISTA DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
EM GERAL= Travessa Titico Gomes s/n – Belo-Horizonte - MUNICÍPIO DE PATOS/PB(NRPATOS). 
Referente ao Processo: 2013-006414/TEC/LO-6193

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamento e Material de 
informática diversos, destinados as secretarias desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 04 de Outubro de 2013

JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO FILHO - Pregoeiro Oficial
 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:00 
horas do dia 21 de Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Prestação de serviço como coordenadora do CREAS conforme determina as legislações 
vigente; fazer articulação, parcerias, fortalecer o fluxo com a rede de proteção social especial em 
consonância com a rede de proteção social básica, realizar reuniões sistemáticas com toda a equipe 
da unidade e demais setores das políticas públicas,  elaborar o planejamento, controle, avaliações 
e ajustes que se fizerem necessários, coordenar e avaliar a execução das atividades. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 04 de Outubro de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA - Pregoeira Oficial

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:00 
horas do dia 21 de Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de Material de Expediente, Didático e pedagógico, permanente, esportivo, material 
de consumo e brinquedos para suprir as necessidades dos programas CRAS, CREAS, IGD E PETI, 
da Secretaria de municipal de ação social do município de Conceição - PB.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 04 de Outubro de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA - Pregoeira Oficial

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2013

Torna público que fará realizar através da Prefeitura Municipal, sediada na Rua Capitão João 
Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:00 horas do dia 07 
de Novembro de 2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço e melhor técnica, 
para: Contratação de emissora de rádio, para divulgações das ações administrativas, campanhas 
educativas e campanhas governamentais do  município de Conceição - PB.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 04 de Outubro de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTATIVO, no uso de suas atribuições 
legais, outorgadas pela Portaria n°. 052/2013, datada de 18 de junho de 2013. NOTIFICA e INTIMA a 
todos aqueles que apresentaram defesa junto a esta comissão, como também a todos os advogados 
constituídos, parano prazo de dez dias apresentem as suas alegações finais junto a esta comissão, 
no processo que trata de apurar as possíveis irregularidades no concurso público realizado por esta 
prefeitura, convocado através do edital n°. 001/2011, tudo na forma da lei.

Sala da Comissão Permanente de Licitação, em 04 de outubro de 2013.
Josefa Ilza Gonçalves da Costa Ramalho

Presidente da Comissão de Processo Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

REFERENTE: CONTRATO Nº 109/2013. ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL 09/2013. PARTES: 
PREF. M. DE BAIA DA TRAIÇÃO E AG COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE PROD. EM GERAL 
LTDA – CNPJ: 11.821.032/0001-74. OBJETO: Aquisições/Fornecimentos parcelados de Materiais 
elétricos, exercício 2013. RAZÃO: Descumprimento de Cláusulas Contratuais. FUNDAMENTAÇÃO: 
Artigo 79 – Inciso I - (Lei 8.666/93 e alterações). DATA RESCISÃO: 24.09.2013.

Publique-se para sua eficácia:
MANUEL MESSIAS RODRIGUES – Prefeito

A AP Engenharia e Arquitetura Ltda torna público que recebeu da SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia de Instalação nº 2474/2013 para Atividade de 
Instalaçao de uma Escola Familiar Agrícola, na Granja Alvorada, município de Lagoa Seca/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E VERDURAS, DESTINA-
DOS AO ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00017/2013. DOTAÇÃO: Recursos Próprios/MDE/FNDE/PNAE/PETI/PRO-
JOVEM/CRAS/Outros Programas e Convênios: 03.01 - 08.122.0003.2004 - 08.243.2002.2042 
- 08.244.0007.2008 - 08.244.0007.2010 - 08.243.2001.2043 - 04.01 - 10.301.0012.2014 
- 10.125.0003.2050 - 05.00 - 12.361.0018.2023 - 12.361.0018.2025 - 12.361.0018.2026 - 
12.361.0019.2027 - 12.361.0021.2030 - 12.361.0021.2031 - 3.3.90.30.01 - Mat. Consumo. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Baia da Traição e JAIR PESSOA DA SILVA 03954925486 – CNPJ: 17.341.905/0001-28 – VALOR 
CONTRATADO: R$ 94.308,00 (noventa e quatro mil trezentos e oito reais) - CT: 0145/2013 - 30.10.13

MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baía da Traição - PB, às 09h00min. do 
dia 16 de Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições 
parceladas de Combustíveis e Reagentes, para atendimento da frota veicular pertencente ao Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3296-1100.
Baía da Traição - PB, 04 de Outubro de 2013

FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.06.007/2013

AVISO 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HOMOLOGA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 

2.06.007/2013, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE ELZA 
ALMEIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DAS EMPRESAS: EMILLY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MO-
VEIS LTDA, CNPJ SOB Nº 07.239.645/0001-20, com o PREÇO TOTAL de R$ 14.183,00 (QUATORZE 
MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS),  MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP CNPJ SOB Nº 
14.124.138/0001-07, com o PREÇO TOTAL de  R$ 14.234,00 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E 
TRINTA E QUATRO REAIS) E SILVANA ARAUJO MARIZ CNPJ SOB Nº 40.964.066/0001-16, com 
o PREÇO TOTAL de R$ 37.628,00 (TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS). 
CONFORME ANÁLISE E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA.

Campina Grande, 16 de Setembro de 2013.
VERÔNICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO

Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013
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 11:00 horas do dia 16 de Outubro de 2013, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2013
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 15:00 horas do dia 16 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. 
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. mail: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 04 de Outubro de 2013.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013
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 18 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. 
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, 04 de Outubro de 2013.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013
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 09:30 horas do dia 18 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: MATERIAL ELÉTRICO. 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, 04 de Outubro de 2013.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gama 
Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10h00min do dia 18 de Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos, destinados ao Transporte de Estudante, 
conforme anexo I do edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br

Arara - PB, 03 de Outubro de 2013.
JANILSON TRINDADE PAULINO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Presencial nº 00015/2013, que objetiva: Aquisição de Máquinas e Equipamentos, confor-
me contrato de repasse nº. 780814/2012; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CNH LATIN AMERICA LTDA - R$ 226.000,00; VEZENA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA - R$ 315.000,00.

Borborema - PB, 24 de Setembro de 2013.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Máquinas e Equipamentos, conforme contrato de repasse nº. 

780814/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2013. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Borborema/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através 
da Caixa Econômica Federal: 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Borborema e: CT Nº 00045/2013 - 25.09.13 - CNH LATIN AMERICA LTDA - R$ 226.000,00. CT Nº 
00046/2013 - 25.09.13 - VEZENA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA - R$ 315.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.02.008/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Finanças E 
EMPRESA PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. – ME.. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE 
DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INTERLIGADA EM TEMPO 
REAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE. VALOR: R$ 401.000,00 (Quatrocentos e Um Mil Reais). LICITAÇÃO: Pregão Presencial 
N.º 2.02.003/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93 e Lei Federal N° 10.520/02. FUN-
CIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2022; 3390.39; 0110. SIGNATÁRIOS: Jacy Fernandes 
Toscano de Britto e Marcos Helder Nunes Vieira. DATA DE ASSINATURA: 

10 de Setembro de 2013.
JACY FERNANDES TOSCANO DE BRITTO

Secretária Municipal de Finanças
Republicado por incorreção
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EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO 
TEREZINHA SALDANHA SUASSUNA, Oficiala do Registro Geral de Imóveis da Comarca de 

Catolé do Rocha – Estado da Paraíba.
FAZ SABER a quem interessar possa, que a empresa A3 – Construção e Empreendimentos Ltda, 

empresa do ramo de compra e venda de imóveis, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.826.145/0001-62, 
localizada na Rua Prefeito João Fausto de Figueiredo, s/n – centro – na cidade de Conceição – PB. 
Depositou neste cartório, os documentos necessários exigidos pelo art. 18 da Lei Federal 6766/79 – Lei 
dos Loteamentos e Desmembramentos Urbanos. Para registro do loteamento que terá a denominação 
de loteamento NOVA CATOLÉ. O qual será composto por 175 lotes, divididos em 14 quadras designadas 
de quadra nº 01 a quadra nº 14, ocupando uma área total de 68.487,11 m², com 888,47 m² destinados 
a área verde e 569,28 m² de área de equipamentos urbanos. Localizado à margem do Contorno Ro-
doviário Edimir Xavier da Silva, nesta cidade de Catolé do Rocha – PB. Localização georreferencial: 6º  
22’00,98”S e 37º44’55,79”O. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que 
será publicado por 03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15(quinze) 
dias, contando da data da última publicação. Tudo nos termos do art. 19 da citada Lei Federal nº 6.766 
c/c com a Lei Federal 9.785/99. Findo o prazo e não havendo reclamações, será feito o registro, ficando 
os documentos à disposição dos interessados, neste Cartório, localizado na Rua Fundador Rocha nº 
88 – centro – Catolé do Rocha – PB, CEP 58.884-000. Dado e passado nesta cidade de Catolé do Rocha 
– PB, no dia 01/10/2013. Eu, T S S, Oficiala do Registro Geral de Imóveis, o digitei, subscrevo e assino.

Terezinha Saldanha Suassuna
Oficiala do Registro Geral de Imóveis.

ALLIANCE PLAZA CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 11.065.650/0001-31, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para Construção de 
uma residência Multifamiliar, situado a Rua Poeta Targino Teixeira, 60 sala 11 e na Rua Abelardo 
da S. Guimarães Barreto, - Altiplano João Pessoa/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços de transporte 
de água através de caminhão pipa. Recursos: Previstos no orçamento vigente: 3390.36 / 3390.39. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2012. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 04 de outubro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços de transportes 
diversos. Recursos: Previstos no orçamento vigente: 3390.36 / 3390.39. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2012. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 04 de outubro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 13:00 horas do dia 16 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de materiais descartava 
diversos. Recursos: Previstos no orçamento vigente: 3390.30. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2012. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 04 de outubro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 15:00 horas do dia 16 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Moveis, utensílios e 
equipamentos para Creche Municipal. Recursos: FNDE/MEC Termo de Compromisso PAR nº 
10246: 4490.52. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2012. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 04 de outubro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 16:00 horas do dia 16 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Armários para centro cirúrgico. Recursos: 
Convênio Governo do Estado da Paraíba nº 0063/2011 - SES - Pacto/Saúde, Fundo Municipal de 
Saúde e Próprios do Município de Juazeirinho: 4490.52. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 0001/2012. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 04 de outubro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA - Pregoeiro Oficial

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CANUDOS II
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -FUNDAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados os assentados de Canudos II, a participar de uma reu-
nião especial de fundação da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO 
CANUDOS II, que será realizada no dia 15 de outubro de 2013, no assentamento canudos II no 
lote 06 pertencente ao município de Cruz Do Espirito Santo - PB, às 13 horas, com a presença de 
I/3 dos assentados acima mencionados, em primeira convocação ou não havendo “quorum” nesta, 
realizar-se-á no mesmo dia e local às 15 horas, em segunda convocação com a presença de 1/3 
(um terço). Não persistindo ainda número suficiente nesta, realizar-se-á no, mesmo local e data, às 
17 horas em terceira convocação, com a presença de qualquer numero dos mesmos assentados, 
com a finalidade de fundar a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO 
CANUDOS II, aprovando o seu estatuto nesta mesma assembleia, bem assim eleger a sua Diretoria 
e Conselho Fiscal, tudo em escrutínio secreto. 

Cruz do Espirito Santo,04 de outubro de 2013. 
Jessé Xavier de Azevedo – Presidente da Comissão Organizadora.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS, sendo (Escola Joaquim Alves 

Batista, Escola Evaldo Gonzaga, Escola Joaquim Mendes, Escola José Tavares, Escola Nossa 
Senhora de Fátima e Escola Vidal de Negreiros).

FUNDAMENTO LEGAL: Processo de Licitação nº 029/2012 - Tomada de Preços nº 0006/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 04.00 – 12.361.0007.1001 

-4.4.90.51.01
VIGÊNCIA: 120 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2012 - 07.05.12 – PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS E PACHÚ SANTOS CONTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME
VALOR CONTRATADO: R$ 421.387,68
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO
OBJETO PRICIPAL: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS, sendo (Escola 

Joaquim Alves Batista, Escola Evaldo Gonzaga, Escola Joaquim Mendes, Escola José Tavares, 
Escola Nossa Senhora de Fátima e Escola Vidal de Negreiros).

OBJETO ADITIVO: SUPRIMIR o valor de R$ 1.752,68 do valor total do contrato, referente a 
correção de preços dos itens 06.02, 08.03 10.02 e 11.01, conforme termo de realinhamento, ficando 
portando, o valor de R$ 419.635,00 como valor total do contrato. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 04.00 – 12.361.0007.1001 

-4.4.90.51.01
VIGÊNCIA: 120 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: TERMO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

065/2012 - 22.06.12 – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS E PACHÚ SANTOS CONTRU-
ÇÃO CIVIL LTDA – ME
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