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Sertão
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Usina Cultural sedia a IV Mostra de Filmes Temáticos Matizes da Sexualidade

l Teatro Lima Penante apresenta espetáculo A Canga a partir de sexta-feira

l Cruz Vermelha Brasileira abre inscrições para 25 vagas no Hospital de Trauma

l Wênio Pinheiro ministra palestra hoje na Aldeia Sesc no Casarão 34
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R$ 160,00
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Ano CXX
Número 211

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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0.5m
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Esportes

 Funcionários dos 
Correios acabam 
greve e voltam ao 
trabalho amanhã

PÁGINA 4 

Nível de água do 
Açude Coremas e 
do Rio Piranhas é 
considerado crítico

Estado realiza 
programação do 
Dia das Crianças 
em João Pessoa

 

 

sEca na Pb

Em mangabEiRa

O Rio Piranhas e o Açude Co-
remas-Mãe D´Água têm pouco 
mais de 30% de água. A Agência 
Nacional das Águas restringiu o 
uso das reservas hídricas destes 
mananciais. PÁGINA 15

A 2a Edição do Projeto 
“Espaço da Criança” acontece 
sábado, dia 12, na Praça do Co-
queiral, no bairro de Mangabei-
ra II. A programação começa 
às 17h e terá show da cantora 
Érica Maria e dos grupos cir-
censes Los Iranzi e Carroça de 
Mamulengos. PÁGINA 9

Os deputados são alvos 
de uma Queixa-Crime e um 
Inquérito Policial, enquanto 
serão julgadas quatro Notí-
cias-Crimes contra prefei-
tos paraibanos. PÁGINA 17

PRF e Polícia Civil prenderam 4 pessoas acusadas de desvio de gasolina PÁGINA 13

População reclama dos prejuízos da paralisação dos bancários PÁGINA 14

DÓLAR    R$ 2,204 (compra) R$ 2,205 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,120 (compra) R$ 2,260  (venda)
EURO   R$ 2,992 (compra) R$ 2,995    (venda)

nublado com 
chuvas ocasionais

Bota vai manter 
a base para a 
temporada 2014

Atleta da Funad 
vai disputar os 
Pan-Americanos

Comércio antecipa 
aposta nas vendas 
de Natal e enfeita  
as lojas PÁGINA 13

A diretoria já renovou o 
contrato com Lenílson, 
Warley, Doda, Ferreira 
e Hércules PÁGINA 21

Itamara Galdino é uma 
das jogadoras de bocha 
da delegação do Brasil 
na Argentina PÁGINA 22NOMES Paraíba define a delegação para as Paralimpíadas Escolares PÁGINA 22 

TJ julga hoje dois deputados 
e quatro prefeitos paraibanos

FOTOs: Divulgação

2oCaderno

8

8

O Jogo da Amarelinha, 
de Julio Cortázar, faz 
50 anos e ganha edição 
de luxo PÁGINA 5

Barítono paraibano faz 
campanha na internet 
para se apresentar no 
Lincoln Center PÁGINA 8

FOTO: Divulgação

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

Polícia recupera 1,5 mil 
litros de gasolina na PB

FOTO: Evandro Pereira



A escravidão é um paradoxo do mundo 
moderno. Privar alguém - seja homem ou mu-
lher; criança, jovem, adulto ou idoso – da liber-
dade de ir e vir e, além do mais, obrigá-lo a tra-
balhar sem a compensação do salário e demais 
direitos previstos na legislação, é um atentado 
infame à dignidade humana.

No Brasil, apesar dos avanços obtidos no 
campo social nas últimas décadas, ainda são 
comuns denúncias de trabalho escravo. Tra-
balhadores rurais pobres do Nordeste, por 
exemplo, são ludibriados por produtores deso-
nestos e acabam trabalhando como escravos 
em fazendas do Sudeste e Centro-Oeste.

Da mesma forma, mulheres crianças, 
adolescentes e adultas pobres também são 
enganadas e acabam caindo em redes de pros-
tituição com ramificações internacionais. Ao 
perceberem que foram enganados, são inti-
midados a não reagirem através de várias for-
mas de violência física e psicológica.

Homens e mulheres escravizados são sub-
metidos a condições degradantes de trabalho. 
Após o cerceamento da liberdade, exercem as 
atividades que lhes são impostas sem nenhum 
tipo de proteção e cumprem jornadas que exi-
gem mais do que seus corpos podem dar, com 
riscos à saúde.

Os traficantes de trabalhadores lançam 
mão de uma velha tática para atrair suas víti-
mas. O primeiro passo é provocar o endivida-
mento, através de empréstimos. Depois retêm 

os documentos. Em seguida isolam geografi-
camente os trabalhadores e os ameaçam de 
agressão ou morte. 

São Paulo é um dos estados brasileiros 
que recebem mão de obra escrava, inclusive 
urbana, na forma de imigrantes. Por isso é 
digno de nota a criação, esta semana, pela 
prefeitura da capital paulista, da primeira 
Comissão Municipal de Erradicação do Tra-
balho Escravo do País. 

O diretor geral do escritório internacional 
de trabalho da OIT, Guy Ryder, no entanto, rei-
vindicou mais avanços naquele estado. Segun-
do ele, São Paulo “precisa combater o trabalho 
informal, a desigualdade de oportunidades, 
para mulheres, jovens e negros, além do tra-
balho forçado e infantil”.

Existem muitos acordos e tratados in-
ternacionais destinados a coibir o trabalho 
escravo, como, por exemplo,as convenções 
internacionais de 1926 e 1956, que proíbem a 
servidão por dívida. O Brasil demorou a tomar 
partido, vez que essas convenções só foram in-
corporadas à legislação nacional em 1966.

Nunca é demais lembrar que a escravi-
dão foi extinta oficialmente, no Brasil, em 
13 de maio de 1888. Oficialmente, porque 
em 1995 o governo brasileiro admitiu a 
existência de condições de trabalho aná-
logas à escravidão. Para merecer o grau de 
civilizado, o país precisa erradicar esse mal 
de uma vez por todas.

Editorial

Crônica

Como estávamos dizendo ontem...

 Trabalho escravo

                              Palmari Lucena - palmari@gmail.com
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Excitante, a única palavra que en-
contramos para descrever a silhueta de 
Salamanca. Atravessamos lentamente a 
ponte romana sobre o Rio Tormes, cate-
drais e igrejas surgiram repentinamen-
te nas três colinas da cidade. Bela e efê-
mera miragem no final de uma jornada 
irritante pelos campos áridos de Cas-
tela. Elegância banhada delicadamente 
pelos raios de sol do final da tarde, 
justaposta com a homogenia marrom 
claro das pedras de suas magníficas 
construções. Que inveja daqueles que 
passam anos, mesmo alguns meses, no 
meio de tanta beleza, Nosso romance 
com Salamanca começou naquele dia, 
nossa primeira visita.

   Voltamos várias vezes. Caminha-
mos pelo labirinto de ruas estreitas e 
pequenas praças que nos remetiam aos 
conventos e mosteiros ao século 18. 
Sempre na direção da Plaza Mayor, o 
picadeiro de todas as emoções e contra-
dições da história da Espanha. Mistura 
inconsútil do presente com o passado. 
Jovens vestidos em trajes da moda con-
temporânea, que enfatizavam estilos 
anti-têndencia, ziguezagueavam dis-
traidamente pelas esquinas e o quadri-
látero central. Congregados na sombra 
das arcadas, grupos de idosos e aposen-
tados sussurravam apreensivamente 
sobre a situação da Espanha. Temerosos 
que crise econômica desentranhando 
os poucos vestígios do progresso e da 
Euro-abundância que prometia um 
futuro melhor para todos. Mesas dos 

cafés vazias formavam uma visão preo-
cupante das incertezas do momento. A 
Espanha agoniza...

   Seguimos nosso roteiro habitual 
pela Calle Libreros em direção a Univer-
sidade de Salamanca, reputada como a 
terceira mais velha da Europa depois de 
Oxford e Bolonha.  Chegamos a ¨Praça 
da Escola¨, um logradouro tranquilo 
dominada pela estátua do grande poeta 
espanhol do século 16, o Frade Luís de 
Leon, também um professor da univer-
sidade. Contam que o religioso-poeta 
resumiu suas lições após ser emprisio-
nado por anos pela Inquisição com as 
palavras: ¨[...] como estávamos dizendo 
ontem [...]¨.  Tudo nos leva ao passado 
em Salamanca.

   Hoje visitamos outro lado de 
Salamanca: medo do futuro e desorien-
tação. O ar rarefeito do campus não os 
imuniza contra os males e dúvidas do 
presente, nem parece prepará-los para 
o elusivo futuro. Chamados de ¨nimi-
leuristas¨, uma geração condenada a 
trabalhar por salários que nem alcan-
çam mil Euros por mês, um pouco mais 
do que o salário mínimo, independente 
do conhecimento, grau de escolaridade 
e uma ilustre passagem pelas salas da 
universidade. Muitos pensam em emi-
grar para países emergentes em busca 
de trabalho, outros simplesmente desa-
parecem nas filas de benefícios sociais 
ou desemprego. Quem sabe, talvez vol-
tem um dia para continuar suas classes, 
retomar suas vidas.

O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Tra-
buco, foi enforcado ontem na Rua Duque de 
Caxias, centro de João Pessoa. Pelo menos, 
foi trucidado na encenação dos bancários 
que chegam hoje aos 22 dias de greve, em 
ato simbólico, na agência localizada naquela 
artéria. Trabuco, envolto nos seus lucros bi-
lionários, não deve ter sentido dores, coisa 
restrita aenforcados pelos baixos salários. 
A greve dos bancários levou a situação ao li-
mite, no que se relaciona aos transtornos causados aos clientes. É preciso que o bom senso recaia em 
torno de um consenso pelo fim da paralisação. Os setores produtivos estão sendo penalizados, bem 
como as camadas mais pobres da população.
Quando uma paralisação de um serviço essencial ultrapassa aos 20 dias, ao enforcar seus “vilões”, 
os grevistas estão, paralelamente, asfixiando as pessoas que dependem desses serviços. Tem gente 
deixando de pagar pensão, porque não tem envelopes nas agências para fazer depósito. Tem aposen-
tados e pensionistas que dependem de ajuda dos caixas, sem receber dinheiro. 
Em boa hora, uma liminar da Justiça permitiu que algumas agências retomassem suas atividades, no 
caso os Bancos Santander e Bradesco. Mas os outros permanecem fechados, sobretudo a Caixa, tão 
procurada pelas camadas mais humildes da população. Ou seja, não apenas o banqueiro Trabuco, mas 
todos nos estamos nos sentido um pouco “enforcados”.

Alguns observadores das filiações do PSD já fizeram a 
leitura sobre os novos nomes que o presidente da sigla e 
vice-governador do Estado, Rômulo Gouveia, trouxe para 
o partido. O empresário Arione Diniz, o dono das Óticas 
Diniz, seria o primeiro suplente de Rômulo na chapa para 
o Senado. O segundo seria o presidente da Federação das 
Indústrias da Paraíba, Francisco Benevides Gadelha, que 
também assinou a ficha do PSD. É, pode ser.
Que o vice-governador é candidato a senador no próximo 
pleito, já não é segredo para ninguém. O gargalho deste 
pleito é que só tem uma vaga para o Senado; um senador 
querendo renová-la e outros pretendem, com os mesmos 
direitos, disputar este valoroso espaço na banda federal. 
Vai ser ruma guerra!

PASSOU MAL 
Quase ninguém soube, mas Marina Silva foi hospitalizada, em Brasília, na madrugada de segunda-feira. 
Ele sentiu falta de ar, após de comer um chocolate. Depois de medicada, foi liberada. Marina tem um 
histórico de alergia, já que quando jovem adquiriu malária várias vezes, além dehepatite e leishmanio-
se. Ainda hoje ela tem alimentação controlada. Portanto, quando chegar por aqui, nada lhe de oferecer 
buchada!

O deputado Trócolli Júnior 
está lutando para conseguir 
um campus da Universidade 
Estadual da Paraíba para a 
região de Sapé. Há outras so-
licitações de unidades da UEPB 
para outras regiões do Estado. 
O gargalho é que o orçamento 
da universidade não tem folga 
e a expansão de seus cursos 
demanda custos, pessoas e 
toda uma logística para o fun-
cionamento.

ONEROSO

DECISÃO

PSD E ELEIÇÃO AO SENADO

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

PRECAUÇÃO ROBSON DUTRA

A GREVE E O “ENFORCADO”

A menos de um ano das elei-
ções, com o quadro politico 
se complicando, a presidente 
Dilma deverá continuar com a 
isenção de IPI para as indústrias 
automotivas e produtoras de 
eletrodomésticos. Vai agradar 
o consumidor, um eleitor em 
potenciar, mas irá aprofundar 
o sofrimento dos municípios 
porque implica que de receita, 
visto que esses impostos com-
põem a base do FPM.

O PMDB, supervalorizado agora com 
o agravamento do quadro politico 
para os planos de Dilma receia que 
o senador Vital do Rêgo fritado pelo 
noticiário nacional, de modo a que ele 
chegasse dezembro sem condição de 
ser nomeado pela presidente para o 
Ministério da Integração. Principal-
mente a Imprensa pernambucana, 
que com saída de Fernando Bezerra 
quebra a “rotina”de 28 anos tendo 
um pernambucano no ministério, há-
bito que vem desde o Governo Sarney.

Contam que o religioso-poeta resumiu suas lições após ser emprisionado por 
anos pela Inquisição com as palavras: ¨[...] como estávamos dizendo ontem [...] .̈

Ao contrário do que esta 
coluna noticiou, o ex-de-
putado Robson Dutra 
não ingressou no PSL. 
“Estou muito bem no 
PMDB e me preparando 
para comemorar o Ju-
bileu de Prata, ou seja, 
20 anos de partido”, 
disse Robson, que ainda 
não decidiu se disputará 
uma vaga para a Assem-
bleia Legislativa.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de outubro de 2013



Itaragil Marinho
Técnico da Emater-PB

Como o Programa Tarifa 
Verde funciona?

O Programa Tarifa Verde é um 
convênio do Governo do Estado, 
por meio da Empresa de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural da 
Paraíba (Emater-PB) e a conces-
sionária de energia elétrica Ener-
gisa, que possibilita a redução de 
energia elétrica e melhor uso dos 
recursos hídricos para agriculto-
res e familiares que possuem ca-
dastro através da Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP). O agri-
cultor cadastrado no programa 
receberá de forma gratuita, um kit 
medidor diferenciado e terá a re-
dução de 73% da tarifa de energia 
elétrica em alguns horários, visan-
do reduzir os custos de produção 
da agricultura familiar.

O programa já existia ou foi 
idealizado recentemente?

Há tempos atrás o Governo 
do Estado já havia firmado essa 
parceria com a concessionária de 
energia elétrica, sendo que a mo-
dalidade anterior previa, além do 
kit medidor, a instalação de siste-
mas de irrigação de alta eficiência 
por gotejamento para fazer todo 
o sistema de irrigação. Essa expe-
riência foi encerrada anos atrás 
e com o atual chefe do executivo 
estadual foi retomada com a ins-
talação do kit medidor já que o 
grande custo com a irrigação hoje, 
além do problema da água que 
nós vivenciamos no Estado, são os 
custos da energia elétrica muito 
elevados que torna um custo alto 
para o agricultor na irrigação.

Em que consiste o programa 
em linhas gerais?

A regulamentação do setor 
elétrico (Resolução Normativa 
ANEEL nº 414, de 9 de setembro 
de 2010) prevê, para irrigação, 
tarifas de consumo diferenciadas 
em função dos horários de utili-
zação ao longo do dia, proporcio-
nando descontos na região Nor-
deste de 90% para consumidores 
do Grupo A; e 73% do Grupo B, 
durante o período das 21h30m às 
6h do dia seguinte. Na Paraíba, o 

consumidor pode optar também 
por um segundo horário entre 
as 2h30 às 11h, com os mesmos 
benefícios de descontos. A ação 
promove o incentivo para o uso 
de sistemas de irrigação de maior 
eficiência na utilização de água 
e energia elétrica, contribuindo 
para a preservação dos recursos 
hídricos, possibilitando melhores 
resultados financeiros à atividade 
agrícola familiar.

Dê exemplo de como o pro-
grama vai facilitar a vida do 
agricultor.

Após instalado o medidor 
de redução da energia, que custa 
hoje em torne de R$ 1.100,00,sen-
do gratuito para o agricultor que 
aderiu ao programa. No ato da sua 
inscrição, o agricultor deverá in-
dicar o horário que irrigará a sua 
plantação e, nesse horário o re-
lógio vai marcar uma redução de 
73% na tarifa de energia. Em cur-
tas palavras, para 1 real que seria 
cobrado da tarifa de energia será 
cobrado apenas 27 centavos.

O Programa Tarifa Verde já 
está sendo aplicado?

Sim, atualmente nós já temos 
quatro medidores instalados na 
forma de divulgação do programa 
e nós já estamos com 65 agriculto-
res aprovados pela comissão téc-
nica e, em breve os seus medido-
res estarão sendo instalados pela 
Energisa. Cabe à Emater, divulgar, 
cadastrar e assistir tecnicamente 
todos os agricultores beneficiá-
rios do programa. Porém, a sele-
ção final dos agricultores contem-
plados será feita pela Secretaria 
do Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca (Sedap), a quem 
compete a coordenação do Tarifa 
Verde, com parceria da Secretaria 
de Estado da Receita (SER) e da 
Energisa.

Qual a meta de atendimento 
do programa?

Nós tivemos o quarto medi-
dor instalado há poucos dias. Eles 
foram instalados no Sítio São João 
no município de Itaporanga, no 

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de outubro de 2013

EXCLUSIVO

O
Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Sítio Camará em Remígio, Assenta-
mento Dona Antônia no município 
do Conde e na Comunidade Caia-
na. A meta até 2015 é de instalar 
quatro mil medidores, sendo mil 
e quatrocentos logo neste ano de 
2013. Até agora, já foram cadas-
trados 451 agricultores familiares 
irrigantes, sendo 65 aprovados, os 
demais estão em fase de retomada 
do cadastro para que os técnicos 
da Emater possam completar in-
formações, ou estão estes ainda 
em análises. É um investimento 
que até 2015 prevê R$ 3.283.880.

Quais os itens necessários 
para o agricultor se cadastrar 
no programa?

Para se cadastrar no progra-
ma, o agricultor deve se dirigir 
ao escritório da Emater existente 
nos 223 municípios para preen-
cher um formulário. Em primeiro 
lugar ele tem que ser agricultor 
familiar e possuir a Declaração 
de Aptidão ao Pronaf (DAP), que 
pode ser emitida pela Emater ou 
pelo sindicato que esteja regula-
mentado pelo Ministério do De-
senvolvimento Agrário; ter água 
em quantidade e qualidade sufi-
cientes para execução das ativi-

dades agrícolas, solos aptos para 
irrigação, além de equipamentos 
de irrigação instalados ou em fase 
de implantação com eficiência 
mínima de 80% e assinatura do 
termo de responsabilidade. Ele 
também deverá levar cópia da sua 
identidade e CPF, comprovante de 
residência que nós indicamos que 
seja uma conta de energia elétri-
ca da propriedade. Feito isso, ele 
passará por uma entrevista com o 
técnico.

A Emater oferece algum 
meio para implantação da irriga-
ção?

Sim, dentro do próprio cadas-
tro e durante a conversa com o téc-
nico da Emater, o agricultor pode 
dar um indicativo de que necessita 
de um apoio maior para ampliar 
ou para modernizar o seu siste-
ma produtivo. Para isso, já que 
ele possui DAP, ele pode pleitear 
um crédito rural do Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf). Depen-
dendo do seu enquadramento, ou 
seja, da linha de crédito e do que 
o técnico perceber da necessidade 
do agricultor, ele poderá retirar 
um crédito a partir de R$ 2.500,00 

até R$ 150.000,00 pelo Programa 
Mais Alimentos. Na verdade, nós 
atendemos do agricultor familiar 
que trabalha em terras arrendadas 
ou que não possua titulo da terra, 
contanto que ele se enquadre no 
Pronaf até o agricultor Pronafiano 
que já tem uma capacidade maior 
de pagamento porque já está pro-
duzindo.

Caso o agricultor não pos-
sua instalação para energia elé-
trica. Ele poderá fazer parte do 
programa?

Caso o agricultor não possua  
instalação elétrica em sua pro-
priedade, o programa também 
garante a instalação gratuita de 
até 40 metros de rede elétrica 
gratuitamente para os agriculto-
res irrigantes que se enquadra-
rem no Programa Tarifa Verde. 
Esses agricultores têm que estar 
produzindo na forma de irriga-
ção e como eu já falei a produção 
que seja da agricultura familiar 
que é bem diversificada, ou seja, 
produção de animais, leite, frutas, 
raízes, tubérculos, ou seja, é o ali-
mento que chegue à mesa do pa-
raibano de forma saudável e pro-
duzida sem o uso do agrotóxico.

Programa Tarifa Verde desenvolvido pelo Governo 
do Estado, através da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural da Paraíba (Emater-PB), 
em convênio com a concessionária de energia 
elétrica Energisa, proporciona uma redução de 73% 
da tarifa de energia elétrica em alguns horários, 
visando reduzir os custos de produção da agricultura 
familiar. De acordo com o assessor da Diretoria 
Técnica da Emater, Itaragil Marinho, a meta até 
2015 é de instalar quatro mil medidores, sendo 
1,4 mil logo neste ano de 2013. Na entrevista a 
seguir, ele fala sobre o programa e revela que até 
o momento já foram cadastrados 451 agricultores 
familiares irrigantes, sendo que 65 tiveram cadastro 
aprovado e os demais estão em fase de retomada 
para que os técnicos da Emater possam completar 
informações. Um investimento que, até 2015, prevê 
mais de R$ 3 milhões.

Programa Tarifa Verde reduz 
os custos de energia elétrica
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Carteiros voltam a trabalhar amanhã
fim da grEvE

Depois de 21 dias de 
paralisação, os funcionários 
da Empresa de Correios e 
Telégrafos devem normali-
zar suas atividades a partir 
de amanhã, por decisão do 
Tribunal Superior do Tra-
balho. Isto porque a falta de 
acordo entre a categoria e a 
empresa levou a decisão à 
Justiça. O dissídio coletivo 
foi julgado ontem e o TST 
determinou o fim da greve 
e os termos da retomada 
de trabalho, o percentual 
de 8% de reajuste salarial e 
6,27% dos benefícios. Além 
disso, a licença para acom-
panhar filhos aumenta para 
seis dias completos ou 12 
turnos e foi decidido o não 
desconto nos salários dos 
trabalhadores. O pagamen-
to será  feito através de duas 
horas extras por dia, com o 
tempo para pagamento má-
ximo de 180 dias.

Em função dos Correios 
terem 93% de seu pessoal 
trabalhando normalmente, 
isso faz com que o ministro 
não julgue necessário os 
sindicatos pagarem multa, 
já que a ECT afirmou fazer 
mutirões nos finais de se-
mana e tem seu efetivo fun-
cionando em todo o Brasil.

Em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rondônia, Rio 
Grande do Norte, Amapá, 
Tocantins e Bauru (SP) não 
havia paralisação. Com es-
ses sindicatos, os Correios 
já assinaram acordo, que 
foi protocolado no Tribunal 
Superior do Trabalho no dia 
18 de setembro

Na Paraíba, os traba-
lhadores dos Correios e 
Telégrafos estão em greve 

desde o dia 17 de setembro. 
A pauta da greve envolve 
questões salariais e tam-
bém melhores condições de 
trabalho.

Os funcionários dos 
Correios, após assembleia 
realizada no dia 12 de se-
tembro, em João Pessoa, de-
cidiram entrar em greve por 
tempo indeterminado em 
todo o Estado. A paralisação 
começou no dia 17, segun-
do informações de um dos 
diretores do Sindicato dos 
Trabalhadores da Empresa 
de Correios e Telégrafos da 
Paraíba (Sintect-PB), Hus-
man Tavares.

Cerca de 350 mil ob-
jetos  deixaram  de ser en-
tregues por dia na Paraíba 
e 220 agências do Estado 
estariam fechadas, embora 
a empresa afirme que 93% 
dos funcionários continuam 
trabalhando.

A  diretoria dos Cor-
reios no Estado afirmou 
ainda que os serviços não 
foram totalmente suspen-
sos, pois a empresa possui 
um Plano de Continuidade 
de Negócios que prevê o 
deslocamento de parte do 
efetivo administrativo para 
as atividades operacionais, 
esses funcionários deslo-
cados também realizaram   
mutirões no final de sema-
na, sendo beneficiados com 
horas extras. 

Por falta de acordo entre 
sindicato e empresa, Justiça 
determinou aumento de 8%

Ministério das 
Cidades

Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços n°019/2013-GALIC-AC/CBTU

OBJETO: para a aquisição de 149.000 dormentes monoblocos de concreto para 
as Superintendências de Trens Urbanos de João Pessoa e Natal. PARTICIPAÇÃO: 
Os licitantes deverão efetuar seu credenciamento junto ao órgão provedor, através 
do portal www.comprasnet.gov.br. Cada LICITANTE credenciado deverá enviar, 
exclusivamente por meio eletrônico, sua proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço. DATA: As propostas deverão ser acolhidas até às 11 horas do 
dia 22 de outubro de 2013, mesmo horário da abertura da sala de disputa (horário 
de Brasília). Esta licitação reger-se-á pela Lei n° 10.520 de 17/07/2002, no Decreto 
n° 3.555/2000, no Decreto n° 7.892/2013 e no Decreto n° 5.450/2005, com aplicação 
subsidiária da Lei n° 8.666/93, e suas alterações, da Lei Complementar n° 123/2006 
e do Decreto n° 6.204/2007. O tipo de licitação é o de menor preço com execução 
indireta no regime de empreitada por preço unitário. O Edital estará à disposição 
dos interessados no endereço eletrônico acima citado e ainda na Praça Procópio 
Ferreira n° 86, sala 408, nos horários de 9h às 11:30 e 14h às 17h. Informações pelo 
telefone (21) 3733-3186 ou fac-símile (21) 3733-3006, e-mail robertoc@cbtu.gov.br. 

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2013 
ROBERTO COSTA DE SOUZA LEAL

PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

Ministério das 
Cidades

Pregão Eletrônico para Registro de Preços n°020/2013-GALIC-AC/CBTU
OBJETO: para a aquisição de dormentes monoblocos de concreto especiais, para 
Aparelhos de Mudança de Via (AMVs) para as Superintendências de Trens Urbanos 
de João Pessoa e Natal. PARTICIPAÇÃO: Os licitantes deverão efetuar seu 
credenciamento junto ao órgão provedor, através do portal www.comprasnet.gov.br. 
Cada LICITANTE credenciado deverá enviar, exclusivamente por meio eletrônico, 
sua proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço. DATA: As propostas 
deverão ser acolhidas até às 14 horas do dia 22 de outubro de 2013, mesmo horário 
da abertura da sala de disputa (horário de Brasília). Esta licitação reger-se-á pela 
Lei n° 10.520 de 17/07/2002, no Decreto n° 3.555/2000, no Decreto n° 7.892/2013 
e no Decreto n° 5.450/2005, com a aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93, e suas 
alterações, da Lei Complementar n° 123/2006 e do Decreto n° 6.204/2007. O tipo 
de licitação é o de menor preço com execução indireta no regime de empreitada por 
preço unitário. O Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico 
acima citado e ainda na Praça Procópio Ferreira n° 86, sala 408, nos horários de 
9h às 11:30 e 14h às 17h. Informações pelo telefone (21) 3733-3186 ou fac-símile 
(21) 3733-3006, e-mail robertoc@cbtu.gov.br. 

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2013 
ROBERTO COSTA DE SOUZA LEAL

PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

Eduarda Campos
Especial para A União

Empresa não pode 
cortar salários, mas 
funcionários terão 
que fazer 2 horas 
extras por dia
para compensar
período de greve

Os representantes da Comissão 
Estadual da Verdade receberam, 
ontem, das mãos do prefeito de 
Guarabira, Zenóbio Toscano, mais 
de 250 processos de anistia da época 
em que ele era deputado estadual 
(1991 a 2010). No encontro, os in-
tegrantes da comissão também dis-
cutiram as diretrizes apresentadas 
pela Comissão Nacional da Verda-
de, no encontro realizado nos dias 
29 e 30 de setembro, em São Paulo.

Os documentos foram entre-
gues oficialmente ao presidente 
da Comissão Estadual e professor 
do Departamento de História da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Paulo Giovani Nunes, e vie-
ram acompanhados do pedido de 
reabertura de alguns processos, que 
na época não tiveram condições de 
receber os encaminhamentos solici-
tados junto ao Ministério da Justiça.

“Além da preservação histórica 
existente no acervo do nosso gabi-
nete, onde conseguimos reunir de-
poimentos e registros de pessoas 
que foram presas e perseguidas 
durante o regime militar, ainda va-
mos dar oportunidade da Comissão 
solicitar a reabertura de alguns pro-
cessos que não foram devidamente 
esclarecidos. Esse trabalho será de 
grande importância, pois em mui-
tos desses casos pessoas chegaram 
a ser detidas e até torturadas, mas 
tiveram dificuldades de fazer as 
comprovações registradas nos de-
poimentos”, ressaltou o prefeito 
Zenóbio Toscano.

O grupo ainda discutiu os des-
taques anunciados pela professora 
Lúcia Guerra, que foi a representan-
te paraibana na reunião da Comis-
são Nacional da Verdade e também 
é uma das responsáveis pelo Grupo 
de Trabalho Estrutura de Repressão 
na Paraíba.

Comissão recebe processos de anistia
invEstigação da ditadura

Na oportunidade foram avalia-
dos os pontos de maior destaque do 
encontro interestadual, a exemplo 
da convocação de pessoas indicadas 
e identificadas como torturadores no 
período do regime militar. O traba-
lho será iniciado nos próximos meses 
através da indicação das comissões 
estaduais, já que elas não possuem o 
poder de interrogar.

O prazo final do Relatório Na-
cional também foi pauta da reunião, 
pois o limite para conclusão termina 
antes da maioria das comissões esta-
duais, e por isso os estados precisam 
encaminhar os relatórios, mesmo 
que parciais, até o mês de fevereiro.

“O encontro foi fundamental 
para troca de experiências, principal-
mente com os itens que estão dando 
certo nos grupos estaduais. O com-
partilhamento e o cruzamento de 
informações têm sido muito impor-
tante no trabalho de descoberta dos 
violadores de direitos humanos”, 
destacou a professora Lúcia Guerra.

Outro destaque do encontro foi 
em relação à criação de uma Rede 
Nacional das Comissões, que vai fa-
cilitar o andamento dos trabalhos e 
integrar a rede de dados coletada 

pelos grupos estaduais. O acesso a 
essa rede será realizado por meio de 
um site com acesso limitado aos in-
tegrantes das comissões, pois deverá 
ter conteúdos sigilosos e de proces-
sos que estão em andamento. Ape-
sar do compartilhamento, a nova 
ferramenta está sendo trabalhada 
com os devidos cuidados para não 
prejudicar o desenvolvimento das 
pesquisas ou o mapeamento de al-
guns casos específicos.

“Todos esses elementos discuti-
dos na tarde de hoje são de funda-
mental importância na composição 
do nosso relatório e também servi-
rão como fonte de informação nas 
futuras audiências públicas”, acres-
centou o presidente da comissão pa-
raibana, Paulo Giovani Nunes.

O professor também destacou 
as próximas audiências públicas que 
serão realizadas ainda em outubro, 
para colher novos depoimentos 
dos militantes que foram presos no 
Congresso de Ibiuna, em 1968, no 
interior de São Paulo, e do caso en-
volvendo presos do Presídio de Ita-
maracá. Os eventos serão no auditó-
rio do Centro de Ciências Humanas 
Letras e Artes (CCHLA) da UFPB.

Prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano (centro), reuniu mais de 250 ações

FOTO: João Francisco/Secom-PB

Até ontem pela manhã, 
a Paraíba já havia alcança-
do 65,4% da meta, que é 
vacinar contra a raiva ani-
mal 80% dos 607.643 ani-
mais, sendo 414.892 cães 
e 192.751 gatos. O dia “D” 
da campanha aconteceu no 
último dia 28 de setembro. 
Até ontem já tinham sido 
vacinados 442.705 animais, 
destes 339.026 cães e 103. 
679 gatos. Os dados foram 
fornecidos pelo chefe do Nú-
cleo de Controle de Zoono-
ses da Secretaria de Estado 
da Saúde, Francisco de Assis 
Azevedo. 

“Tudo está transcorren-
do dentro da normalidade 
e a nossa expectativa é de 
mais uma vez alcançar a 
meta, como sempre aconte-
ceu em campanhas anterio-
res”, disse Assis, explicando 
que esse percentual pode 
ser muito maior, haja vista 
que muitos municípios ain-
da não lançaram os dados da 
vacinação no Sistema de In-
formação da SES.  Ele infor-
mou ainda que a campanha 

se estende até o dia 25 e as 
pessoas que ainda não leva-
ram os seus animais para se-
rem vacinados podem pro-
curar o posto de saúde mais 
próximo da sua casa onde a 
vacina está disponível. 

Para esta campanha, o 
Ministério da Saúde enviou 
800 mil doses da vacina que 
foram distribuídas com as 
regionais e entregues aos 
municípios.  Francisco de 
Assis explicou que, geral-
mente, uma semana antes 
do dia “D” muitos municí-
pios iniciam a campanha na 
Zona Rural e em locais de di-
fícil acesso ficando este dia 
apenas para os animais da 
Zona Urbana. 

O chefe de Núcleo de 
Controle de Zoonoses da 
SES lembrou que pelo quin-
to ano consecutivo está 
sendo utilizada a vacina de 
cultivo celular em cães, que 
tem uma melhor resposta 
imunológica e ação mais du-
radoura e que também faz 
parte do protocolo assinado 
pelos países latinos, junto 

à Organização Mundial da 
Saúde, que pretende elimi-
nar a raiva humana trans-
mitida por cães – principal 
fonte de infecção no ciclo 
urbano – até o ano de 2015.

Raiva animal
A raiva é uma doença 

infecciosa aguda, de etiolo-
gia viral, transmitida ao ho-
mem por meio da mordedu-
ra, arranhadura, lambedura 
de mucosas ou pele lesio-
nada por animais raivosos, 
provocando uma encefalite 
viral aguda. A transmissão 
ocorre quando o vírus rá-
bico existente na saliva do 
animal infectado penetra no 
organismo.

A doença acomete o 
sistema nervoso central, le-
vando ao óbito após curta 
evolução. É letal em aproxi-
madamente 100% dos casos, 
por ser causada por um vírus 
mortal, tanto para os homens 
quanto para os animais, e a 
única forma de evitá-la é pela 
vacinação anual, que não tem 
contraindicação. 

Vacinação contra a raiva já 
atingiu 65% da meta na PB

controlE dE zoonosEs
assistência social
é tema de debate

A 9ª Conferência Estadual de 
Assistência Social, promovida pela 
Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Humano (Sedh) e o Conselho 
Estadual de Assistência Social, tem 
início nesta quarta-feira (9), às 9h, 
no Garden Hotel, em Campina Grande. 
O objetivo é avaliar as políticas e pro-
gramas da área e definir estratégias 
para o aprimoramento da gestão e 
do financiamento do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas).  

Cerca de mil pessoas devem 
participar do evento, que só ter-
mina na quinta-feira (10). Nesta 
conferência serão escolhidos cerca 
de 50 delegados que representarão 
a Paraíba na Conferência Nacional 
que ocorrerá em Brasília, no mês de 
dezembro.   

Programação – A primeira 
palestra está marcada para 10h30 
com o tema “Gestão e Financiamen-
to na efetivação do Suas”, proferida 
pela secretária-adjunta nacional, 
Valéria Gonelli. No período da tarde 
da quarta-feira (9), outra palestra 
discute “A gestão e o controle social 
no Suas”, ministrada pela presidente 
do Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS), Luziele Tapajós.

Na quinta-feira (10), haverá 
a apresentação dos trabalhos de 
grupo e a escolha dos delegados 
que deverão representar a Paraíba 
na Conferência Nacional, em Brasília.
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Marília Arnaud é a convidada 
de hoje da I Feira de Livro 
Infantojuvenil da Paraíba
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Clássico da literatura hispânica, O Jogo da Amarelinha, do escritor
argentino Julio Cortázar, completa 50 anos e ganha edição de luxo

O artista campinense
Wênio Pinheiro ministra 
palestra no Aldeia Sesc

Marcel Ramalho faz 
campanha online para se 
apresentar em Nova York
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Uma nova edição come-
morativa ao 50 anos 
do lançamento do livro 
O Jogo da Amarelinha 
(Civilização Brasileira, 
602 páginas, R$ 70), do 
escritor argentino Julio 
Cortázar, chega às pra-

teleiras brasileiras este ano através da 
Editora Civilização Brasileira, com novo 
projeto gráfico, capa dura, novos prefácio 
e tradução assinados por Ari Roitman. A 
proposta inovadora de narrativa apre-
sentada em O Jogo da Amarelinha mostra 
a criatividade do autor, que arrebatou 
crítica e público em um momento pe-
culiar da história recente da América 
Latina e do mundo. 

A publicação foi lançada em 1963 e, 
para o tradutor da versão brasileira, Ari 
Roitman, era uma época conflituosa, em 
que o mundo ainda carregava as cica-
trizes da Segunda Guerra Mundial e se 
deparava com um clima de tensão e de 
competitividade. “Entre as batalhas co-
tidianas de outro conflito, a Guerra Fria, 
já se impunha a avassaladora máquina 
de produção e consumo que marcou a 
segunda metade do século XX e o começo 
do nosso”, salienta. O livro traz uma série 
de experimentações literárias, apresen-
tando diversas possibilidades de leitura 
e interpretação, ou, como o próprio 
Cortázar dizia, “esse livro é muitos livros, 
mas é, sobretudo, dois livros”.

O leitor pode começar do primeiro 
capítulo e ir até o de número 56, onde 
encontra uma narrativa tradicional, ob-
servando o desenvolvimento de um con-
flito amoroso protagonizado por Horácio 
e Lúcia, ou Maga, ou ainda optar por 
começar no capítulo 73 e ter outra expe-
riência narrativa. O escritor e professor 
de Literatura Brasileira da UFPB, Rinaldo 
de Fernandes, acredita que essa maneira 
de contar um romance foi transformador 
para o contexto da época. “É o texto do 
Cortázar que mais dialoga com as van-
guardas, criando um contraponto com a 
literatura hispânica da segunda metade 
do século XX, que seguiu uma linhagem 
mais historicista”, explica.

O principal rompimento de O Jogo da 
Amarelinha é propor a quebra da lineari-
dade. “A tradição do romance é a história 
norteada pela causa e efeito, a sucessão de 
eventos mais tradicional ao se expor fatos. 
Quando um escritor radicaliza a proposta, 
ele rompe principalmente com esse con-
ceito, fragmentando a narrativa, reposicio-
nando os acontecimentos”, conta Rinaldo. 
Os críticos da época o classificaram de 
diversas formas, como “antirromance”, 
“crônica de uma loucura”, “buraco negro 
de um enorme funil”, “um grito de alerta”, 
“uma chamada à desordem necessária”.

Em O Jogo da Amarelinha, Julio Cortázar propõe uma nova forma de escrever romance

FOTOS: Divulgação

André Luiz Maia
Especial para A União

A analogia com o jogo da amareli-
nha se deu justamente com a proposta 
de Julio em fazer com que os leitores 
fizessem uma leitura diferenciada, 
“saltando” entre os capítulos, proporcio-
nando diferentes experiências depen-
dendo do leitor. Lançada em junho de 
1963 na Argentina, o livro chamou a 
atenção de muitos jovens ao redor do 
mundo. Na ocasião, Julio Cortázar ainda 
não tinha completado 49 anos e já havia 
publicado sete livros. “Há livros que 
marcam a sua geração. Há livros que se 
tornam marca dessa geração aos olhos 
das seguintes. E há livros que nascem 
para ser eternos. Este, como poucos, 
pertence às três categorias. Publicado 
nos já míticos anos 60, O Jogo da Amare-
linha teve imediatamente uma recepção 
extraordinária nas mais variadas lín-
guas e latitudes”, conclui Ari Roitman, 

que assina  o prefácio e a tradução desta 
obra-prima.

Mais conhecido como contista, este 
livro apresenta alguns elementos carac-
terísticos de sua obra, mesmo enve-
redando pelo romance. “Ele publicou 
esse romance fragmentado, com uma 
proposta bastante radical. É uma 
espécie de experimento narrativo, 
apesar de preservar sua trajetória da 
literatura fantástica”, lembra Rinal-
do de Fernandes.

Nascido em agosto de 1914, 
na embaixada argentina em Bru-
xelas, na Bélgica, Julio Cortázar 
teve uma produção literária 
intensa, traduziu a prosa com-
pleta de Edgar Allan Poe e escreveu 
História de Cronópios e de Famas, Último 
Round, A Volta ao Dia em 80 Mundos e 
Todos os Fogos o Fogo, entre outros.

Romance ‘ao avesso’
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Semanalmente assisto pela 
Rádio Clube o programa “Men-
sagens de Esperança” da Igre-
ja Evangélica Assembleia de 
Deus, que  no próximo ano de 
2014 estará completando 90 
anos de fundação  em Campina 
Grande.

O programa é apresentado 
pela missionária Dilma Dantas e 
sua mãe Sra. Alzira 
Dantas. Além de 
ser apresentado-
ra de programas 
evangélicos Dilma é 
professora de curso 
de teologia hebraica 
ministrado na sede 
central da Igreja 
Assembleia de Deus. 
Nosso conhecimen-
to data de longas 
datas aqui em Cam-
pina Grande e em 
João Pessoa. Com 
formação superior em Letras e 
Comunicação Social, já exerceu 
função no antigo Ipep.

Gosto de conversar sobre 
religião e aprender com ela que 
é uma estudiosa da Bíblia Sagra-
da. Outro dia em conversa  ela 
me dizia: Vou falar as minhas 
imagens.   Primeiro o vento em 
hebraico, espírito e vento são a 
mesma palavra. Vento me diz de 
algo indomável, incontrolável. 
Lá em Gênesis, capítulo 1, ver-

sículo 2, quando se descreve o 
caos primitivo, está dito que o 
vento de Deus (espírito) pairava 
sobre as águas. Não pense sobre 
o vento. Este é um exercício 
que deve ser aprendido, deixar 
de pensar para permitir que as 
imagens apareçam. É assim que 
surge a inspiração poética. E em 
Gênesis, capítulo 2, versículo 

7, se diz que 
passamos a ser 
seres humanos 
quando Deus 
nos soprou o 
vento da vida... 
E leia Ezequiel, 
capítulo 37, 
versículo 1: Ele 
(Deus) me le-
vou no seu ven-
to... E no versí-
culo 5:  espírito 
é igual a vento. 
E o versículo 

9... E o texto clássico de Jesus, 
a conversa com Nicodemus: “o 
Vento sopra onde quer...” Por 
favor é importante não pensar 
literalmente. Essas são metáfo-
ras poéticas. Trate de começar 
a voar nas costas do vento para 
compreender o que é que espi-
ritualidade significa. Vento me 
faz lembrar liberdade, espaços 
vazios, ausência de forma.

Voar quando penso no espí-
rito me sinto parecida com uma 

pipa (ou papagaio, coruja, ou 
pandorga...) flutuando. Ou com 
uma nuvem...

Aí seria bom você pensar 
nas coisas que nos fazem voar e 
nas coisas que nos tornam pesa-
das como pedras.

Há pessoas que nos fazem 
voar. A gente se encontra com 
elas e leva um bruto susto. Pri-
meiro, porque o vento começa 
a soprar dentro da gente e lá de 
cantos escondidos de nossas 
montanhas e florestas internas, 
aves selvagens começam a bater 
asas, e a gente não sabia que tais 
entidades mágicas moravam 
dentro de nós, e nos surpreen-
dem, e nós nos descobrimos  
mais selvagens, mais bonitos, 
mais leves, com uma vontade 
incrível de subir até as alturas, 
saltando de penhascos, pendu-
rados numa asa delta (acho que 
o nome disso é fé...). Outras, ao 
contrário nos fazem pesados 
e graves. Pés fincados no chão 
sem leveza, incapazes de passos 
de danças. Quanto mais convi-
vemos com elas mais pesados 
ficamos até que nos transfor-
mamos em pedras ou sepulcros, 
incapazes de nos mover. A mor-
te é sempre estática, dura. Por 
oposição a vida, que flutua ao 
sabor do vento, como sementes 
de paina. Aí você pode se per-
guntar se a Igreja faz voar...

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
LimaA Buenos Aires do Papa Francisco (I)

O vento de Deus

A morte é sempre 

estática, dura. 

Por oposição 

a vida, que flutua 

ao sabor do vento, 

como sementes 

de paina
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Artigo

Buenos Aires é uma cidade que surpreen-
de, quando a gente pensava que já havia co-
nhecido tudo, ela se renova com as novas casas 
de tango agora em todos os estilos e ritmos, e 
com a grande novidade do momento: percor-
rer os mais de 20 lugares frequentados por 
Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco quan-
do era arcebispo da capital argentina.

Na hora que foi anunciado em março deste 
ano, o novo papa, os “hermanos” invadiram as 
ruas de Buenos Aires com buzinaço e comemo-
rando como se o país houvesse ganho a Copa 
do Mundo.

Nosso passeio pelo roteiro papa Francisco 
começa no bairro de classe média conhecido 
como Flores, onde Bergoglio nasceu e viveu 
durante a infância.  Nas lojas, suvenires com o 
rosto do Papa em diversos objetos e por todos 
os lados. Nas ruas as bandeirolas amarelas e 
brancas com as cores do Vaticano estão pendu-
radas em sacadas e janelas ao lado da bandeira 
Argentina.

A principal avenida de Buenos Aires, a 9 de 
Julio, que antes ostentava apenas um grande 
desenho de Evita Perón, agora existe um pai-
nel enorme decorando quase toda a fachada de 
um edifício com a foto do sumo pontífice e a 
frase em espanhol “A cidade celebra com orgu-
lho e alegria o papa Francisco”.

O governo de Buenos Aires agora opera um 
ônibus que faz o circuito papal percorrendo 24 
lugares importantes na vida do primeiro chefe 
latino-americano da Igreja Católica.

O passeio começa pela Basílica de San José 
de Flores, no bairro onde Bergoglio nasceu e 
viveu. Aqui, aos 17 anos, ele recebeu o chama-
do de Deus e, anos depois passou a celebrar 
missas. O ônibus passa ainda pelo número 531 

A arte de William 
Medeiros

Desde a infância que admiro a arte dos 
cartunistas. Como tínhamos em casa a revista 
“O Cruzeiro”, os primeiros que conheci foram 
Millôr Fernandes e Péricles (com o seu inde-
fectível Amigo da Onça). Mas muitos outros 
ilustraram a minha infância e adolescência e 
aprendi que “rir é o melhor remédio”. Shakes-
peare, na peça Hamlet, coloca estas linhas na 
boca do seu protagonista, referindo-se aos ato-
res que visitavam a corte da Dinamarca: “Lem-
bre-se que devem ser muito bem tratados, pois 
são o resumo e a crônica de nosso tempo. Seria 
melhor ter um mau epitáfio depois de sua mor-
te do que a sua maledicência enquanto está 
vivo.” (Ato II, cena II, trad. Bárbara Heliodora). 
O mesmo aplica-se à arte dos cartunistas. Um 
cartunista, pode, numa admirável economia 
de traços, revelar a verdadeira natureza de um 
político, de um santo, de um bandido, de um 
artista.

Muitos foram os cartunistas que nos 
ajudaram a superar as agruras dos “anos de 
chumbo” com o seu humor. Podemos até arris-
car que foi a arte que mais prosperou naquela 
época. À frente destes citamos a equipe do jor-
nal “O Pasquim” (1969-1091): Henfil, com suas 
criações imortais como a Graúna, o Fradim, o 
Bode Orelana, além de Ziraldo, Jaguar, Millôr 
Fernandes, Borjalo, Fortuna, Claudius, dentre 
outros. O nosso William Medeiros também 
colaborou com O Pasquim, que o premiou em 
meados da década de 1980. Seus primeiros 
desenhos publicados no Pasquim e no jornal 
Última Hora (RJ), apareceram em 1985. Nas 
palavras do próprio William, “nunca houve 
“escola” melhor que o Pasquim para quem bus-
cava um espaço no concorrido mercado edito-
rial.” São inúmeras as premiações do cartunista 
paraibano e ficaria cansativo enumerá-las aqui. 
Mas, gostaria de destacar a criação das capas 
da edição brasileira de O Guia do Mochileiro 
das Galáxias, este clássico da literatura juvenil 
de Douglas Adams, que inspirou gerações.

Ontem,tivemos a alegria de estar presente 
na Comic House para o lançamento do livro 
de cartuns Traços de Trinta, deste paraibano 
nascido em Campina Grande, (sintomatica-
mente) no dia 24 de junho...de 1967. Come-
mora com esta publicação, os seus trinta anos 
de cartuns. Há muito que acompanhamos a 
carreira de William através dos jornais da 
Paraíba. William, inclusive, criou a arte para 
uma das camisetas do bloco carnavalesco 
“Muriçocas do Miramar”. O tema da sua arte 
foi o mestre Jackson do Pandeiro, que tam-
bém foi homenageado com um estandarte 
do bloco, numa magnífica criação do artista 
Waldemar José Solha.

A galeria de personagens representadas 
por William conta com figuras locais e in-
ternacionais, a exemplo do político Ricardo 
Coutinho, cuja mascote de campanha para 
governador foi uma criação sua. Temos ainda 
o presidente americano Abraham Lincoln, o 
papa Francisco, Amy Winehouse, Jorge Amado, 
Steven Jobs, dentre inúmeros outros.

A Paraíba é pródiga em cartunistas. Além 
de William Medeiros, podemos nos orgulhar 
de contar com artistas do porte de Fred Oza-
nan, Lila, Régis, Cristovam Tadeu, Tônio, Hen-
rique Magalhães, Shiko, além dos mais jovens, 
como os criadores do Coletivo WC: Thaïs Gual-
berto, Samuel de Gois, Igor Tadeu, Lauro Pera-
zzo, Val Fonseca, João Neiva Peregrino, Rodrigo 
Leão, Jorge Elô, Thiago C.A. Leal e Will Simões, 
que hoje colaboram com o jornal A União.

Traços de Trinta faz uma retrospectiva da 
carreira de William Medeiros. Vale a pena tê-lo 
em mãos e folheá-lo, para que se tenha uma 
dimensão justa da arte e verve deste paraibano 
ilustre que faz “a crônica do nosso tempo” com 
seus traços e tintas.

da calle Membrillar, a casa onde o papa nasceu, 
filho de imigrantes italianos e viveu com seus 
quatro irmãos. O pai era ferroviário, e a mãe, 
dona de casa.

Em seguida o tour passa pelo jardim de 
infância e a escola Cel. Ing. Pedro Antonio Cer-
vino, onde o papa Francisco estudou. O guia 
mostra a pracinha Hermínia Brumana, onde 
Bergoglio costumava jogar futebol com os ami-
gos do bairro. Torcedor e sócio do Clube Atléti-
co San Lorenzo de Almagro, Bergoglio aprecia 
muito porque os torcedores deste time como 
ele, são conhecidos como los santos, enquanto 
os do Independiente, seu maior rival, são cha-
mados de los diablos.

Quando foi escolhido papa, não deu tempo 
a Bergoglio de voltar para a Argentina para 
fazer as malas, mas, ele pediu que colocasse 
em sua bagagem a camiseta do San Lorenzo, 
que agora está no Vaticano. Pena que o Estádio 
de San Lorenzo não se encontra no roteiro do 
ônibus turístico, pois está em Bajo Flores, uma 
área não recomendável para os turistas.

O ônibus ainda continua seu trajeto ago-
ra passando defronte a Penitenciária Cárcel 
de Devoto, em Villa Devoto, onde Bergoglio, 
que fez o Seminário Metropolitano de Buenos 
Aires, no bairro, costumava celebrar a missa 
de Quinta-Feira Santa.  Depois de uma hora, 
todos descemos na Paróquia San José del Talar, 
também conhecida como Santuário de la Vir-
gen Desanatudos (ou seja Nossa Senhora de 
Desata Nós), no bairro Agronomia. A imagem 
da virgem veio da Alemanha a pedido do então 
sacerdote Bergoglio, na década de 80.

O roteiro ainda segue por sete bairros por-
tenhos e continua aqui na União na próxima 
semana.
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Roteiro
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Em cartaz
Frances
Ha

Filme em preto e branco mostra dançarina lutando pela fama

Frances é uma am-
biciosa aprendiz de uma 
companhia de dança, que 
tem que se contentar 
com muito menos suces-
so e reconhecimento do 
que ela gostaria. Mesmo 
assim, ela encara a vida 
de uma maneira leve e 
otimista.

Foto: Divulgação / Pine District Pictures

GIBIARTE

RENDEZ-VOUS (Maria)

Humor 

Val Fonseca

Henrique Magalhães

Wênio Pinheiro ministra palestra hoje dentro da 
programação do Aldeia Sesc da Cena Comunitária

Fotografia

A primeira etapa do Al-
deia Sesc da Cena Comunitá-
ria, que acontece até o  sábado,  
terá uma série de atividades 
que incluem a Mostra de lança-
mentos do Cinema paraibano, a 
Pré-estreia do curso de cinema 
da Universidade Federal da Pa-
raíba, a Mostra de leituras em 
cena, e as oficinas de formação. 
Além disso, na programação 
constam palestras sobre várias 
linguagens, como a que aconte-
ce hoje, a partir das 20h, no ca-
sarão 34, com o artista multimí-
dia Wênio Pinheiro, que cursa a 
Licenciatura em Artes Visuais 
pela Universidade Federal da 
Paraíba, e que vai debater so-
bre a Fotografia Paraibana Re-
vista, a qual assina o projeto 
gráfico junto a Gustavo Moura. 

Durante o debate, o cam-
pinense Wênio Pinheiro irá ex-
por sua experiência enquanto 
artista visual e abordará os 
muitos fenômenos contem-
porâneos que são pertinentes 
neste processo de criação do 
norteamento gráfico de uma 
Revista, se embasando em 
olhares de outros artistas. O 
projeto Fotografia Paraiba-
na Revista foi contemplado 
pelo XII Prêmio Funarte Marc 
Ferrez de Fotografia 2012, do 
Ministério da Cultura através 
do Governo Federal, e tem 
como produto principal um 
material que reúne ensaios 
de várias gerações de fotógra-
fos paraibanos, nascidos ou 
radicados no Estado, e guia-
dos pelo caráter documental 
e autoral de sua produção.

Fazem parte da publicação 
os fotógrafos: Alberto Ferreira, 
Antônio Augusto Fontes, Antô-
nio David, Augusto Pessoa, Dayse 
Euzébio, Francisco França, Gus-
tavo Maia, Gustavo Moura, Hud-

Mídias em destaque

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

son Azevedo, João Lobo, Macha-
do Bitencourt, Marcus Antônius, 
Numo Rama, Reginaldo Mari-
nho, Severino Silva, Walter Car-
valho e o próprio Wênio Pinhei-
ro. A Revista conta ainda com 
textos de Bráulio Tavares, Rita 
Luz, Gonzaga Rodrigues, Ber-
trand Lira, Elinaldo Rodrigues, 
Sidney Rocha, Rosely Nakagawa, 
Simonetta Persichetti, Clarissa 
Garcia e João Roberto Ripper.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de outubro de 2013

O artista multimídia campinense Wênio Pinheiro vai debater a fotografia paraibana

“Metamorfose ambulante”

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. Dura-
ção: 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 pes-
soas 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 entretenimento. 
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 vir-
gem Kenny logo entram no plano e juntos eles 
formam os Miller, que aparentemente estariam 
fazendo uma pacata viagem rumo ao México 
a bordo do trailer da família. Entretanto, ao 
longo do caminho os antigos hábitos voltam 
à tona e nem tudo sai como o planejado. 
CinEspaço 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 dan-
ça, 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. 
Classificação: 14 anos. Direção: James Wan, 
com Vera Farmiga, Patrick Wilson. Harris-
ville, Estados Unidos. Com sua família cada 
mais mais apavorada 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 con-

segue assistir às apresentações. Durante um 
show do grupo, ele é chamado para solucionar 
um assunto urgente e irá se deparar 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 a música. 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 
Walker 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 Ca-
meron, 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 agora 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.

O perfil documentaris-
ta dos ensaios presentes no 
projeto perpassa as diversas 
temáticas que constituem 
a realidade brasileira, em 
particular na visão dos fotó-
grafos paraibanos. Os des-
taques ficam por conta das 
peculiaridades das paisagens 
humanas captadas em situ-
ações cotidianas com seus 
rudimentos e instantes lúdi-

cos, transpassando a poesia 
desenhada pela luz, a maté-
ria prima essencial desses 
artistas. A segunda etapa do 
Palco Giratório acontece en-
tre 16 e 20 de outubro, inte-
grando duas etapas do proje-
to Palco Giratório, com uma 
programação de espetáculos 
de teatro e de dança, e ainda 
oficinas de formação em di-
versas linguagens artísticas. 

“O Terra mudou. Mas não se acostume, ele vai con-
tinuar mudando”. Este título do anúncio publicitário 
do portal Terra, criado pela agência de publicidade 
DM9, de São Paulo, conseguiu traduzir perfeitamente 
o tempo em que estamos vivendo. Conceitualmente, 
perfeito. Principalmente para posicionar uma empresa 
de internet, em um mercado extremamente competiti-
vo e suscetível a mudanças.

“Num mundo onde tudo muda tão rápido, ou você 
toma a frente das mudanças ou fica para trás” – diz o 
texto do anúncio. É outra grande verdade que precisa 
ser compreendida por todos os anunciantes. Um aler-
ta para quem ainda não percebeu que “ficar para trás” 
significa, na prática, ser substituído por aqueles que 
inovam e buscam sempre uma forma diferente de se 
comunicar com seu público alvo.

“Essa é a maneira de pensar do Terra. E é exata-
mente isso que ele está fazendo agora. Transforman-
do-se num portal mais moderno, mais inspirador e 
criativo para estar cada vez mais próximo das pesso-
as” – continua o texto do anúncio. Em poucas e bem 
colocadas palavras, o Terra ressalta o ponto central da 
questão, a razão maior da sua existência: estar cada 
vez mais próximo das pessoas.

Por incrível ue pareça, em pleno século 21, alguns 
anunciantes ainda não entenderam que eles depen-
dem única e exclusivamente das pessoas. Alguns ain-
da pensam que as máquinas são mais importantes. 
O que me faz lembrar outro conceito certeiro, criado 
pela agência Faz Comunicação, de João Pessoa: “A pro-
paganda não é a alma do negócio. São as pessoas”. E é a 
mais pura verdade. É necessário valorizar as pessoas, 
o público interno e externo. Sem elas, nada acontece. 

O conceito criado para o Terra, que enaltece a mu-
dança constante para se aproximar das pessoas, é a 
chave que abre a porta dos novos tempos. E uma vez 
não sendo usada por nós, as portas poderão ser fe-
chadas. O que me faz lembrar a velha música de Raul 
Seixas: “Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante 
do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”.
Música lançada em 1973.

Hoje, mais do que nunca, colocar em prática esse 
verso de Raul é fundamental. E ele serve para tudo. 
Não serve apenas para a propaganda, para os anun-
ciantes. É útil para viver melhor, na sociedade atual. E 
mais uma vez pegando carona no anúncio do portal, 
aqui vai a última dica: “Terra. Sempre mudando para 
estar onde as pessoas estão ou um dia vão estar”.
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Música

Barítono campinense, que estuda nos EUA, faz campanha pela internet com 
o objetivo de arrecadar recursos para sua apresentação no Lincoln Center

FotoS: Divulgação

Marília Arnaud 
lançou

recentemente o 
seu primeiro 

livro dedicado 
ao público infantil, 

Salomão, 
o Elefante

Marcel Ramalho, formado em Música pela UFCG, faz mestrado na Universidade Estadual de Indiana

Canto paraibano

Cantor lírico, Marcel Ramalho cruzou 
fronteiras com o seu talento. O barítono 
campinense é mestrando em Performan-
ce Musical na Universidade Estadual de 
Indiana, nos Estados Unidos. O regente de 
um dos corais que integra foi convidado 
para participar de um grande concerto 
no Alice Tully Hall, no Lincoln Center em 

Nova York, e resolveu levar o coral junto. A apresen-
tação está marcada para o dia 12 de abril de 2014 e, 
assim como todos os coralistas, Marcel precisa contri-
buir com os custos da viagem, por isso começou uma 
campanha de arrecadação de dinheiro pela internet.

“Estou bastante empolgado com a possibilidade 
de cantar no Lincoln Center! É uma das casas de con-
certo mais prestigiadas do mundo e vai ser uma ex-
periência magnífica poder fazer música em tal lugar”, 
admitiu o barítono em entrevista ao jornal A União. A 
Universidade Estadual de Indiana vai arcar com 40% 
dos custos de cada coralista e os artistas precisam 
conseguir os sessenta restantes. Com a campanha, 
Marcel Ramalho pretende arrecadar mil e trezentos 
dólares até o dia 10 de janeiro de 2014. Para quem 
quiser contribuir, é só entrar em contato com o can-
tor, por meio do facebook.com/marcelramalho, para 
saber os dados da sua conta em um Banco Brasileiro 
ou acessar o site americano que hospeda a campanha: 
www.gofundme.com/4kqed0. 

Mesmo estando há apenas dois meses nos Estados 
Unidos, Marcel Ramalho já percebe a diferença em 
relação a melhor estrutura da Universidade e a vida 
musical mais ativa que atualmente vivencia. “Espero 
poder ter o máximo de experiência possível como 
cantor e professor de canto aqui nos Estados Unidos. 
Desde criança, sempre gostei de música, mas só co-
mecei a estudar, em 2005, quando integrei o Coro em 
Canto da Universidade Federal de Campina Grande. De 
imediato, decidi que o que eu queria fazer pelo res-
to da minha vida era trabalhar com música”, revelou 
Marcel. 

Em 2006, o barítono se especializou em Canto 
com o professor doutor Lemuel Guerra, na UFCG, e, 
no ano seguinte, entrou para a Licenciatura em Mú-
sica com habilitação em Canto na mesma Institui-
ção.  Após terminar o curso, em 2012, Marcel Rama-
lho se dedicou a participar de recitais e concertos, 
além de masterclasses com vários professores. Até 
que ano passado, o cantor lírico fez um curso de 
Interpretação de Ópera, em Recife, onde conheceu 
uma professora de Canto dos Estados Unidos que 
recomendou a Universidade Estadual de Indiana 
para o seu mestrado.

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

Marília Arnaud participa da 
Feira de Livro Infantojuvenil

A escritora Marília Arnaud é convi-
dada de hoje da I Feira do Livro Infan-
tojuvenil da Paraíba, promovida por 
Zarinha Centro de Cultura em parceria 
com a escola de idiomas Cultura Ingle-
sa. Marília realiza um encontro com 
o público do seu novo livro, Salomão, 
o Elefante, lançado recentemente. O 
encontro começa às 19h.

Além de Salomão, o Elefante, Marília 
Arnaud tem diversas obras publicadas, 
sendo a maioria contos, como Sentimen-
to Marginal (independente, 1987), A Me-
nina de Cipango (Secretaria de Cultura 
do Estado da Paraíba, Prêmio José Vieira 
de Melo, 1994), Os Campos Noturnos do 
Coração (UFPB, Prêmio Novos Autores 
Paraibanos, 1997) e O Livro dos Afetos 
(7letras, 2005). No ano passado Marília 

lançou o seu primeiro romance, intitu-
lado Suíte de Silêncios (Rocco, 2012). O 
seu novo livro, Salomão, O Elefante, é o 
primeiro infantil e foi lançado em agosto 
deste ano.

Além do encontro com a escritora, 
a programação do evento conta com a 
exibição de filmes, para o público dos 
7 aos 12 anos, a partir das 17h. Hoje, 
especialmente, o artista plástico Flá-
vio Tavares estará ministrando uma 
oficina de desenho e pintura, das 7h 
às 19h. Diariamente na feira é possí-
vel também adquirir livros do gênero 
infantojuvenil na livraria, que funciona 
das 8h30 às 21h. Também é possível 
realizar doações durante a feira, que 
serão destinadas à Ação Fraternal de 
Educação Integrada (AFEI).
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Governo realiza programação cultural em João Pessoa
O Governo do Estado, através 

da Fundação Espaço Cultural (Fu-
nesc), promove, no dia 12 de outu-
bro, a 2ª edição do Projeto ‘Espaço 
da Criança’, em João Pessoa. A pro-
gramação acontece na Praça do Co-
queiral, no Bairro de Mangabeira II, 
a partir das 17h. O evento será ani-
mado por shows da cantora Érica 
Maria e dos grupos circenses Los 
Iranzi e Carroça de Mamulengos. 
Toda a programação é gratuita.

Já conhecida do público adulto, 
a cantora Érica Maria e sua trupe le-
varão à praça o show inédito “Érica 
Mainha”, dedicado às crianças em 
homenagem ao seu dia. A ideia é 
garantir a diversão dos pequenos 
com músicas de artistas locais e 
nacionais. Os grupos circenses se 
apresentarão juntos, promovendo 
atividades com a participação do 
público.

O evento tem o objetivo de co-
memorar o Dia da Criança de for-
ma interativa, resgatando músicas 
e antigas brincadeiras. A ação faz 
parte do Projeto ‘Funesc tá na Rua’, 
que consiste em levar atrações cul-
turais às praças públicas da capital 
e do interior do Estado.

Carroça de Mamulengos 
A Companhia Carroça de Mamu-

lengos é uma trupe formada por uma 
família de brincantes, atores, músi-
cos, bonequeiros, contadores de his-
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Aumento vertiginoso no 
consumo de açúcar ameaça a 
saúde e onera setor público

FOTO: Secom-PB

Famíla de atores, músicos, bonequeiros, contadores de histórias e palhaços se insere na programação da Funesc

tórias e palhaços que há 35 anos viaja 
o Brasil apresentando a sua arte.

Originalmente formada pelos 
irmãos Maria, Antônio, Francisco, 
João, Pedro, Matheus, Luzia e Isabel, 
e seus pais Carlos Gomide e Schirley 
França, a companhia divide a cena 

com Elen Carvalho e Idalia Campos 
e os músicos Beto Lemos e Ana Rosa 
Guedes.

Hoje, a Companhia Carroça de 
Mamulengos apresenta suas brin-
cadeiras por praças, feiras, ruas, 
teatros e festivais. Trilha um cami-

nho de fé e acredita na vida e na 
arte como meios capazes de tocar 
os corações de homens, mulheres e 
crianças.

Da união entre dois integran-
tes do grupo, o palhaço Chumbinho 
(Tarcísio Júnior) e a palhaça Mama-

dera (Viky Iranzi), no ano de 1997, 
começa uma nova família circense 
os “Los Iranzi”. Seis palhaços em 
cena, Chumbinho, Mamadera, Juju-
ba, Espoleta, Coxinha e Perna Bamba 
brincam com a magia do picadeiro, 
transformando números tradicio-
nais em uma história que proporcio-
na ao espectador um contato com o 
imaginário do circo, unindo música, 
teatro e cultura popular.

Érica Maria 
A cantora realiza um espetáculo 

com músicas originais e releituras de 
sucessos infantis. Ela transporta as 
crianças para um momento de diver-
são, interação e alegria durante uma 
hora. É assim a proposta do show 
Érica Mainha, voltado não só para o 
público infantil, mas para os pais que 
buscam alternativas de entreteni-
mento musical para seus filhos.

Érica Maria vem de uma longa 
experiência em festivais de músi-
ca, passando também pelo grupo 
Mama Jazz e atualmente em car-
reira solo. “Sempre tive desejo de 
trabalhar para e com as crianças, 
quando descobri que estava grávi-
da, resolvi que esse era o momento” 
falou a cantora.

No repertório, cantigas de roda 
e clássicos da MPB. Érica também 
faz uma interação com as crianças, 
que tocam instrumentos de percus-
são, dançam e cantam com ela.

Brasília – A Receita Federal libe-
rou ontem a consulta ao quinto lote 
de restituições do Imposto de Renda 
Pessoa Física (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 ma-
lha fina. O dinheiro estará disponível 
no banco no próximo dia 15.

As restituições do quinto lote 
somam R$ 1,5 bilhão e serão pagas 
a 1.497.611 contribuintes. Desse to-
tal, R$ 1,43 bilhão correspondem a 
1.467.774 declarações feitas neste 
ano e R$ 70,3 milhões destinam-se a 
29.837 contribuintes incluídos nos lo-
tes residuais. 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 exercício 
de 2013 serão creditadas com corre-
ção de 4,35%, equivalente à taxa Selic 
(juros básicos da economia).

Para saber se teve a declaração 
liberada, o contribuinte deverá aces-
sar a página da Receita na internet, 
ou ligar para o Receitafone 146. A Re-
ceita disponibiliza, ainda, aplicativo 
para tablets e smarthphones que fa-
cilita consulta a declarações de IRPF 
e à situação cadastral no CPF. A resti-
tuição ficará disponível no banco du-
rante um ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, deverá 
requerê-la por meio da internet, me-
diante o Formulário Eletrônico-Pe-
dido de Pagamento de Restituição, 
ou no e-CAC, no serviço Extrato do 
Processamento da DIRPF.

Receita libera consulta ao 5º 
lote de restituições do IR 2013

DINHEIRO

Tabela de lotes residuais

Daniel Lima
Da Agência Brasil

Em comemoração ao Dia 
das Crianças, o Procon-PB de-
senvolve, hoje e até o pró-
ximo dia 14, palestras em 
escolas de João Pessoa. A 
inciativa faz parte do Pro-
jeto Consumidor Mirim e 
irá repassar a estudantes do 
Ensino Fundamental noções 
básicas de direito do consu-
midor.

Com o lema “Criança 
também é consumidor”, as 
ações serão realizadas cada 
dia em uma escola, onde os 
estudantes participarão tam-
bém de dinâmicas que têm o 

objetivo de mostrar às crian-
ças as primeiras noções de 
consumo sustentável e de 
como colaborar para que a 
família não fique superendi-
vidada.

Consumidor consciente
“Nós sabemos que as 

crianças têm muita influên-
cia nas decisões de compras 
das famílias, por este moti-
vo precisamos prepará-las 
para serem consumidores 
conscientes”, comentou o 
secretário executivo do Pro-
con-PB, Marcos Santos. Além 

das ações comemorativas re-
lativas ao Dia das Crianças, o 
Procon-PB oferece de manei-
ra permanente palestras a es-
colas públicas e particulares. 
Para agendar uma palestra é 
necessário apenas que o res-
ponsável pela escola entre 
em contato com o Procon-PB, 
diariamente, das 8h às 12h, 
pelo telefone 3218-5264, e 
informe a faixa etária dos 
alunos que participarão das 
atividades. Nesta semana, as 
ações serão realizadas nas es-
colas GEO-Sul, Anglo Júnior e 
Século.

Procon-PB promove palestras  

São Paulo – No Dia da 
Criança, os três filhos da 
dentista Márcia Armonia, 39 
anos, sabem exatamente os 
presentes que querem ga-
nhar. “Eles viram os brinque-
dos em comerciais da televi-
são, vou comprar por causa 
do dia”, disse a mãe.

O problema, conta ela, é 
que os pequenos certamen-
te brincarão pouco e logo 
abandonarão o brinquedo. 
“Isso já aconteceu um milhão 
de vezes. Eu brigo, mas acho 
que não faz efeito. Eles sem-
pre querem mais, querem a 
próxima novidade”.

Ilusão estimulada
Segundo a doutora em 

Antropologia e conselhei-
ra da Aliança pela Infância, 
Adriana Friedmann, sinais 
como esses apontam para 
uma situação cada vez mais 
enfrentada pelos pais: o con-

sumismo infantil. De acordo 
com ela, quando uma crian-
ça deseja muito um produto 
vendido pela mídia, está res-
pondendo a uma ilusão esti-
mulada pela publicidade.

“Ela cria uma fantasia. A 
questão é que logo ela aban-
dona aquele brinquedo por-
que a necessidade real dela é 
outra, que é mais um buraco 
emocional que tem ser preen-
chido, e só o pai e a mãe po-
dem preencher.” De acordo 
com Friedmann, a criança que 
é acometida pelo consumis-
mo infantil torna-se angustia-
da, dispõe de pouca paciência 
para enfrentar situações que 
envolvam frustração e quer 
que as coisas se resolvam ra-
pidamente. “Tudo tem que 
ser para já. Parece um pouco 
como uma droga. E quando 
ela ganha o presente, há um 
alívio momentâneo, mas de-
pois ela quer de novo outro 

produto. Parece um pouco 
com uma droga.” Em alguns 
casos, o consumismo infantil 
pode desencadear até mes-
mo doenças, como alergias, 
depressão, agressividade, 
hiperatividade, ansiedade, 
além de febre e irregularida-
des no sono. 

“As crianças estão viven-
do uma infância muito an-
gustiante, isso é muito sério, 
as consequências são enor-
mes. Temos que olhar mui-
to profundamente para essa 
questão”, disse Friedmann. 
Para estudar casos de abuso 
por parte da mídia, o Institu-
to Alana, organização não-
governamental que avalia a 
publicidade infantil, fez uma 
parceria com a Universida-
de Federal do Espírito Santo 
para formação de um centro 
de pesquisa, que vai moni-
torar 15 canais de televisão 
abertos e fechados.

Consumismo infantil aumenta
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Cerca de 90% dos casos ocorrem em casa  
Violência contra o idoso

Crime mais comum 
praticado é a apropriação 
indébita do benefício

Apenas em 2012, 2.766 
casos de violências cometidas 
contra idosos foram registra-
das na Paraíba. A média é as-
sustadora, mais de sete idosos 
violentados de alguma forma 
no Estado. Neste mesmo ano, 
apenas 167 inquéritos foram 
instaurados na delegacia es-
pecializada. Em 2013 já são 
233 inquéritos instaurados 
na mesma delegacia, 40% a 
mais de casos registrados e 
ainda faltam dois meses e 22 
dias para acabar o ano. 

De acordo com a delega-
da Vera Lúcia, titular da De-
legacia do Idoso, a violência 
mais comum é a apropriação 
indevida do benefício. “Esses 
casos podem e devem ser de-
nunciados na delegacia espe-
cializada em João Pessoa, na 
Curadoria do Idoso, através 
ou em uma Delegacia Distri-
tal, quando não houver espe-
cializada”, explicou.

Dados da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano apontam que mais 
de 450 mil pessoas com mais 
de 60 anos vivem na Paraíba 
(12% da população total), sen-
do que 56% são mulheres e 
73% vivem na zona urbana das 
cidades. Gabrielle Tayanne, co-
ordenadora estadual de polí-
tica da pessoa idosa, explicou 
que a notificação de violência 
contra a pessoa idosa é uma 
prática recente e que no Bra-
sil os dados são consolidados 
através das denúncias rea-
lizadas do Disque 100. “Em 
2012 foram 2.766 registros 
de casos de violência cometi-
da contra o idoso”, disse.

Dos casos registrados, 
1.342 foram por negligência, 
757 foram casos de violência 
psicológica, 344 patrimoniais 
e 309 agressões físicas.

Centros de Referência 
Os Centros de Referência 

Especializado de Assistência 
Social (Creas) são as unidades 
públicas de referência para os 
serviços de proteção especial 
que oferta orientação e apoio 
especializados e continuados 
a indivíduos e famílias com 
direitos violados. Na Para-
íba são 91 Creas, sendo 20 
em polos regionais, que têm 
gestão estadual e abrangem 
96 municípios e 71 de gestão 
municipal.

 “Há também os Conse-
lhos Municipais de Idosos 
(CMI) que têm o objetivo de 
congregar e conjugar esfor-
ços dos órgãos públicos, das 
entidades privadas e dos 
próprios idosos para tornar 
efetiva a política do idoso 
no município. Esses centros 
recebem as denúncias so-
bre violações dos direitos da 
pessoa idosa, efetuando o 
encaminhamento delas aos 
órgãos e entidades responsá-
veis,  propondo medidas para 
apuração e reparação  dessas 
violações”, explicou Gabeille.

Pronatec oferece 
61,4 mil vagas

O Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pro-
natec), do Ministério do Turismo, vai 
oferecer 61.439 vagas entre os próxi-
mos três meses (outubro, novembro e 
dezembro) nas modalidades Pronatec 
Copa e Pronatec Copa na Empresa. 
Entre os 54 cursos estão inglês, es-
panhol, recepcionista e camareira em 
meios de hospedagem. No início deste 
ano (de janeiro a junho de 2013) foram 
efetuadas 36,7 mil matrículas no pro-
grama em todo o Brasil. 

O Pronatec Copa visa atender à 
necessidade por novos profissionais 
do setor de turismo. O Pronatec Copa 
na Empresa busca facilitar aos empre-
sários o aperfeiçoamento de seus em-
pregados e colaboradores. As aulas são 
ministradas preferencialmente dentro 
do estabelecimento de trabalho.

agricultores 
debatem a seca

Agricultores familiares das 
mais diversas regiões do Estado da 
Bahia já perceberam que a seca é um 
fenômeno natural e precisam conviver 
com ela. Por isso, eles estão buscando 
alternativas para sobreviver às es-
tiagens com mais qualidade de vida. 
Homens e mulheres estão colocando 
em prática experiências que vêm 
dando certo. Estas práticas podem 
ser vistas durante o Encontro Estadual 
de Agricultores e Agricultoras Experi-
mentadores, que acontecerá em Feira 
de Santana hoje e amanhã. 

Os próprios agricultores vão 
apresentar oficinas temáticas para 
contar suas experiências no campo do 
armazenamento de água no período 
da estiagem, estocagem de alimentos 
e sementes, produção de ração e cria-
ção de animais em meio às estiagens. 

rotas beneficia mais 
de 60 mil famílias

O  Projeto ‘Rotas da Integração’ 
do Ministério da Integração Nacional 
fecha o primeiro ciclo de trabalho com 
94,9 milhões investidos na estrutura-
ção produtiva e interligação econômica 
das regiões menos desenvolvidas do 
país. Até 2013, mais de 60 mil famílias 
serão beneficiadas. Composto pelas 
Rotas do Cordeiro, do Mel, do Peixe, 
das Frutas, da Mandioca e da Economia 
Criativa, o projeto contempla também 
as centrais de comercialização de pro-
dutos oriundos das cadeias produtivas 
e contribuiu para a consolidação das 
redes de Arranjos Produtivos Locais 
(APLs), um dos principais objetivos da 
Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR). E, ainda, busca a inclu-
são socioeconômica das localidades nos 
mercados nacionais e internacionais de 
produção, consumo e comercialização.

artigo é publicado em 
revista internacional

O periódico Scientific Reports, 
editado pelo grupo responsável pela 
revista Nature, publicou, na última 
segunda-feira, um artigo que aborda o 
uso de nanopartículas no tratamento 
de câncer a partir de resultados de 
trabalhos da Rede Centro-Oeste de 
Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 
(Pró-Centro-Oeste). Tese de douto-
rado do físico Luis Branquinho, da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), 
o artigo recomenda adaptações para a 
hipertermia magnética. 

A técnica busca potencializar 
tratamentos convencionais para a 
doença, como quimioterapia e radiote-
rapia, ao gerar calor em uma faixa de 
temperatura que destrua as células 
tumorais e preserve as saudáveis. 
Segundo o estudo, o diâmetro das na-
nopartículas usadas atualmente seria 
30% maior que o ideal. 

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Serviço
disque 100
delegacia do idoso- 32186762

Funad realiza 
dia de lazer, 
cultura e arte 
para as crianças

A Fundação Centro Integra-
do de Apoio ao Portador de De-
ficiência (Funad) realiza a Festa 
das Crianças, amanhã, a partir 
das 8h, no pátio da instituição. 
Será um dia de lazer, cultura e 
arte para usuários e familiares, 
que serão recebidos por palha-
ços. As atividades serão coorde-
nadas pelo Núcleo de Vivência 
e Artes. A festa será dividida 
por ilhas, com resgate das brin-
cadeiras infantis como cantiga 
de roda, amarelinha, dança das 
cadeiras, pescaria, pula-corda, 
quebra-panela e corrida de saco.

Em outro espaço acontece-
rão as oficinas de desenho artís-
tico e mosaico, com tinta, pincel, 
cartolina, tela, tudo para motivar 
a construção de conhecimento, 
ressaltando a importância dos 
conceitos trabalhados, a exemplo 
de responsabilidade, comparti-
lhamento, solidariedade, volun-
tariedade e, principalmente, a 
criatividade e a individualidade 
de cada participante. 

No espaço lúdico será mon-
tada uma brinquedoteca, com 
leitura de contos e jogos educa-
tivo, um trabalho corporativo, 
desenvolvido com o objetivo 
de proporcionar ao aluno uma 
aprendizagem significativa.

A Cruz Vermelha Brasileira abriu 
inscrições para seleção de contração 
de pessoal para trabalhar no Hospital 
Estadual de Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena. A instituição 
está oferecendo 25 vagas para o setor 
de enfermagem, sendo 10 para enfer-
meiros e 15 para técnicos. O regime de 
contratação dos empregados será o 
da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

De acordo com a gerente de Re-
cursos Humanos do Hospital de Trau-
ma, Tânia Rocha, todas as informações 
sobre o processo seletivo podem ser 
adquiridas no edital do certame, por 
meio do site http://www.hospitalde-
trauma.pb.gov.br, ficando o candidato 
responsável pelo seu acompanhamen-
to. “O candidato deve conferir plena-
mente o edital, pois será inteiramen-
te responsável por qualquer erro ou 
omissão, bem como pela veracidade 
das informações prestadas na ficha 
de inscrição, podendo a instituição 
excluir do processo de seleção o can-
didato que fornecer dados incorretos 
e/ou aquele que prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja cons-
tatado posteriormente”. Tânia expli-
cou ainda que das 25 vagas, três são 

destinadas para candidatos portado-
res de necessidades especiais. “O can-
didato portador de deficiência deverá 
verificar se as atribuições do cargo são 
compatíveis com a deficiência de que 
é portador e deverá anexar a ficha de 
inscrição original do atestado médico, 
descrevendo o tipo e o grau de defi-
ciência que apresenta, com expressa 
referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Do-
ença (CID), bem como se necessita ou 
não de condições especiais para sub-
meter-se às provas. Na ausência desse 
atestado médico, o candidato não po-
derá usufruir do que dispõem as Leis 
Complementares nº 683, de 18/9/92, e 
932, de 08/11/2002, e será considerado 
como não portador de deficiência”, 
destacou.

As inscrições poderão ser realiza-
das até o próximo dia 11 de outubro, 
das 8h às 12h e das 14h às 17h, no au-
ditório do Hospital de Trauma, no en-
dereço Av. Orestes Lisboa, s/n, Conjun-
to Pedro Gondim, João Pessoa/ PB, CEP 
58031-090. Para fazer a inscrição, o 
candidato deverá levar 1kg de alimen-
to não perecível, que será doado para 
uma instituição de caridade da Grande 
João Pessoa.

Cruz vermelha abre inscrições 
para a seleção de funcionários

HosPital dE EMErGência E traUMa

Rio de Janeiro - No Dia 
Mundial do Idoso, comemora-
do no dia primeiro de outubro, 
especialistas elogiaram o Esta-
tuto do Idoso, que completa 10 
anos, considerado um marco 
importante na garantia de di-
reitos dessa faixa etária. Entre-
tanto, há consenso de que ape-
sar do aumento expressivo de 
espaços para a participação do 

idoso na sociedade nos últimos 
anos, vários direitos continu-
am no papel.

Integrante do Conselho 
Nacional do Idoso, a médica 
Jussara Rauth esclareceu que 
o estatuto ampliou a Lei 8.842 
(de 1994) e reconheceu direi-
tos do idoso, com sanções e pu-
nições previstas para a família, 
as instituições e/ou o próprio 
Estado, caso sejam violados. 
Porém, segundo ela, faltam 
ações eficazes na questão do 

cuidado e da atenção. “Encon-
tramos nas políticas públicas 
mais fragilidades do que for-
talecimento, pois a questão do 
envelhecimento ainda não é 
pauta de uma agenda política 
forte. Continuamos a ver a ênfa-
se em políticas como da criança 
e do adolescente. Só que hoje 
temos um percentual de crian-
ças diminuindo e de idosos au-
mentando significativamente”, 
comentou. “Precisamos de um 
equilíbrio, de uma compensa-

ção em cima das demandas so-
ciais”. A médica criticou ainda a 
hierarquização das responsabi-
lidades em relação ao idoso, que 
ocorre na interpretação da lei. 
“Quando a família não pode dar 
conta, a responsabilidade é da 
sociedade e quando ela não dá 
conta, a responsabilidade é do 
Estado. Entretanto, a política diz 
que a responsabilidade é linear, 
ou seja, as três instâncias são 
complementares e articuladas”, 
declarou.

Alguns direitos continuam no papel
Flávia Villela
Da Agência Brasil

Agressões ocorrem 
de todas as formas

Brasília – Segundo afirma Cecília 
Minayo, doutora em saúde pública 
pela Fundação Oswaldo Cruz, 10% da 
violência social são contra os idosos, 
atualmente. De acordo com a doutora, 
os idosos são afetados pela violência 
social que menospreza e isola os ido-
sos; pela violência institucional que 
se manifesta, sobretudo, nos atendi-
mentos a pessoas idosas em postos 
de saúde; pela escassez ou ausência 
de equipamentos públicos para a fai-
xa etária; e pela violência familiar.

Cerca de 90% da violência come-
tida contra idosos no país ocorrem no 
âmbito doméstico e 70% são provo-
cados por filhos das vítimas, sendo 
60% por homens. Segundo Cecília 
Minayo, “as maiores vítimas são os 
idosos que têm renda, porque muitas 
vezes os filhos usufruem dessa ren-
da; e depois vêm os idosos que não 
têm renda, porque eles se tornam um 
peso para os filhos”.

O Brasil tem hoje 23 milhões de 
idosos. Nos últimos 10 anos, a popu-
lação de 60 anos cresceu 21,6%; para 
quem tem 80 anos, houve crescimen-
to de 47,8%. Na região Sul, esse au-
mento chegou a 65%. Cerca de 53% 
são responsáveis por manter a renda 
familiar, mas no Nordeste a quantida-
de chega a 63,5%. Desses, 84% rece-
bem aposentadoria.Idoso sofre mais agressões no âmbito doméstico e 70% são provocadas por filhos da vítima

FoTo: Divulgação
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Aumento no consumo de açúcar ameaça a saúde
Cáries, obesidade e diabetes

Brasília – Cáries, obesidade 
e diabetes. Essas são algumas das 
doenças que podem ser causadas 
ou agravadas pelo consumo do açú-
car – substância cujo conceito de 
“excesso” varia conforme a pessoa. 
Embora o açúcar esteja presente 
em frutas (frutose) e no leite (lac-
tose), é o produto processado, ob-
tido a partir da cana-de-açúcar, que 
mais preocupa os especialistas em 
saúde. Dados do Sistema Único de 
Saúde (SUS) revelam que o setor 
público gasta, anualmente, R$ 488 
milhões com o tratamento de doen-
ças associadas à obesidade.

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) recomenda que o consu-
mo de açúcar livre, que inclui tanto 
a substância presente nas frutas e 
no leite quanto o produto processa-
do, não chegue a 10% das calorias 
consumidas por uma pessoa adulta 
ao longo de todo o dia. O problema 
é conseguir medir isso, para não 
extrapolar o limite recomendável. 
Tanto que, segundo o Ministério 
da Saúde, a Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares, feita pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) entre 2008 e 2009, revelou 
que 61% da população brasileira 
consomem açúcar em excesso.

Atento ao aumento da partici-
pação do açúcar na dieta brasileira 
e às consequências negativas do seu 
consumo excessivo, o Ministério da 
Saúde começou a discutir com as 
indústrias a redução do teor desse 
nutriente em alimentos industria-
lizados. Em junho, a Coordenação-
-Geral de Alimentação e Nutrição 
do ministério organizou um semi-
nário sobre o tema com a partici-
pação de representantes do gover-
no, da indústria, da academia e de 
entidades profissionais, científicas 
e de defesa do consumidor. Ainda 
não há definição quanto às medidas 
que podem vir a ser adotadas. Pre-
sidente da secção regional da Socie-
dade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia no Distrito Federal, a 
endocrinologista Monalisa Azevedo 
diz que, apesar do valor nutritivo, 
as pessoas poderiam abrir mão do 
açúcar. A eliminação, entretanto, 
não é necessária, nem há qualquer 
recomendação médica neste senti-
do, segundo explicou.

“O açúcar não é um alimento 
essencial. Podemos abrir mão de 
seu consumo porque seu nutriente, 
a glicose, está presente em uma sé-
rie de outros alimentos compostos 
por carboidratos, como o arroz e o 
feijão. Agora, se ingerido em peque-
nas quantidades, o açúcar não é um 
veneno”, disse a médica. Ela alerta, 
contudo, que a quantidade reco-
mendável varia de pessoa para pes-
soa, de acordo com fatores como a 
condição geral de saúde e a faixa 
etária de cada um.

Para Monalisa, é importante 
que os consumidores sejam infor-
mados sobre a adição de açúcar em 
alimentos industrializados e que as 
autoridades públicas, a exemplo do 
que já vem fazendo o Ministério da 
Saúde, estudem os níveis recomen-
dáveis, como no caso do sódio.

“Este é um debate importan-
tíssimo e há exemplos de produtos 
como alguns sucos em caixinha e re-
frigerantes que têm que ser melhor 
estudados. Sempre lembrando que 
não há, hoje, nenhuma orientação e 
que não prescrevemos a erradica-
ção do consumo do açúcar, embo-
ra restringir a quantidade ingerida 
seja recomendável para todos – da 
mesma forma como recomendamos 
a redução dos produtos industriali-
zados que, sempre que possível, de-
vem ser substituídos por alimentos 
naturais, como frutas, fonte de açú-
car natural”, explicou.

O Livro Negro do Açúcar
Já o historiador e escritor Fer-

nando de Carvalho, é radical. Diabé-
tico, ele defende o fim do uso do açú-
car para todos. Em seu libelo contra 
o produto, O Livro Negro do Açúcar, 
disponível na internet, Carvalho aler-
ta que, com o tempo, praticamente 
todos os alimentos industrializados, 
até mesmo o pão francês, foram sen-
do modificados pela adição de açúcar, 
criando o que chama de “a era das do-
enças crônicas, metabólicas e degene-
rativas”. A finalidade foi torná-los mais 
agradáveis ao paladar contemporâ-
neo. O problema é que nem sempre 
isso é informado aos consumidores. 
Em entrevista à Agência Brasil, Car-
valho apontou que, nos últimos anos, 
houve um avanço no tocante ao surgi-
mento e a popularização de alimentos 
de baixo teor calórico, o que ajudou a 
despertar a atenção de muitos consu-
midores. De acordo com ele, contudo, 
há um movimento contrário.

“O poder econômico da indús-
tria do açúcar é muito grande. Uma 
deputada chegou a propor uma lei 
obrigando as empresas a informar 
o risco de alguns de seus produtos 
causarem cáries. Não passou de uma 
proposta”, comentou Carvalho, que 
critica a falta de leis que controlem o 
excesso nos alimentos e informem o 
risco da substância para os consumi-
dores. “A rigor, o consumidor é quase 
um órfão de informações. Pelo con-
trário. O que há é um estímulo sem 
ressalvas por parte da mídia, sem 
nunca abordar os problemas de saú-
de e o custo humano e ecológico de-
corrente da expansão da área ocupa-
da por canaviais – expansão que não 
atende só à produção de açúcar, mas 
também à de etanol”, analisou.

Brasília – Usado em boa 
parte dos alimentos industria-
lizados, como sucos e refrige-
rantes, biscoitos e iogurtes, 
o açúcar é um ingrediente 
fundamental para a indús-
tria alimentícia para realçar 
o sabor dos alimentos. Seu 
crescente consumo, contudo, 
além de preocupar especialis-
tas em saúde, também é alvo 
da apreensão de organizações 
ambientalistas e de defesa dos 
direitos humanos.

Na semana passada, a 
Oxfam, entidade internacio-
nal que reúne 17 organizações 
não governamentais (ONGs) 
que atuam em 92 países, lan-
çou uma campanha para que 
as dez maiores empresas ali-
mentícias e de bebidas não 
alcoólicas do mundo adotem 
medidas para evitar que pe-
quenos produtores rurais e co-
munidades tradicionais sejam 
expulsos de suas terras para 
dar espaço ao plantio de cana-
-de-açúcar.

Segundo a Oxfam, as 
grandes empresas globais de 
alimentos e bebidas raramen-
te são donas da terra onde a 
cana-de-açúcar é produzida. 
Mesmo assim, devem adotar 
medidas para identificar, evi-
tar e resolver eventuais con-
flitos agrários decorrentes da 
produção dos insumos que 
consomem.

Com a campanha, a Oxfam 
espera que a pressão da opi-
nião pública force companhias 
como Coca-Cola, Pepsi, Dano-
ne, Nestlé, Kellogg’s e Unilever 
a não adquirir o açúcar produ-
zido por fornecedores instala-
dos em áreas em litígio. A lista 
inclui também a Associated 
British Foods (detentora, no 
Brasil, da marca Ovomaltine), 
General Mills (dona da marca 

Yoki e responsável por vender 
as barras de cereais Nature 
Valley e o sorvete Häagen-
-Dazs), Mars (chocolates M&M 
e Twix; molhos Masterfoods) e 
Mondelez International (Tang, 
Fresh, Clight, Trakinas, Halls, 
entre outros produtos)

A Oxfam considera que 
essas empresas não adotam 
medidas para identificar, evi-
tar e tratar os conflitos fundiá-
rios e sociais.

De acordo com a Oxfam, 
em 2012 foram produzidas 
176 milhões de toneladas de 
açúcar em todo o mundo. 
Após o consumo mundial ter 
mais que dobrado entre 1961 
e 2009, a estimativa é que, 
“devido ao nosso insaciável 
amor pelo doce”, a produ-
ção cresça 25% até 2020. O 
aumento da demanda pode 
acirrar a disputa por áreas 
produtivas.“Comunidades 
pobres do mundo inteiro são 
envolvidas em conflitos por 
terras, sendo expulsas sem 
serem consultadas e sem re-
ceber qualquer compensação 
financeira para que enormes 
plantações de cana-de-açúcar 
sejam instaladas. Ao perde-
rem suas terras, essas pessoas 
também perdem seus lares 
e sua principal fonte de ren-
da e de alimentos”, aponta a 
Oxfam no relatório O Gosto 
Amargo do Açúcar, divulgado 
na semana passada, em que 
cita o açúcar, a soja e o óleo de 
dendê como as três matérias-
-primas cuja produção mais 
oferece riscos de fomentar 
conflitos. Para a Oxfam, as dez 
maiores empresas, principal 
alvo da campanha, têm que 
reconhecer sua responsabili-
dade na resolução dos confli-
tos agrários da indústria açu-
careira. 

Campanha contra empresas
Expansão do setor 
gera conflitos

Brasília – Maior produtor mun-
dial de açúcar, responsável por 20% 
do abastecimento mundial, o Brasil 
é, segundo a organização não go-
vernamental Oxfam, um exemplo 
de país onde os conflitos agrários 
têm crescido em consequência da 
expansão da agricultura, princi-
palmente do plantio de soja e da 
cana-de-açúcar. Ao lançar, na sema-
na passada, uma campanha mun-
dial – baseada no relatório O Gosto 
Amargo do Açúcar - para que as dez 
maiores empresas alimentícias e de 
bebidas do mundo adotem medidas 
que contribuam para evitar que pe-
quenos produtores rurais e comuni-
dades tradicionais sejam expulsos 
de suas terras para dar espaço ao 
plantio de cana-de-açúcar, a Oxfam 
afirmou que os povos indígenas e 
quilombolas representam mais de 
um quarto das pessoas afetadas por 
conflitos agrários no Brasil.

Outra preocupação da entida-
de é que, mesmo permanecendo 
em suas terras, os produtores sejam 
pressionados a abandonar outras 
culturas pela produção única da ca-
na-de-açúcar. “Embora certamente 
nem todas as disputas estejam rela-
cionadas com a produção do açúcar, 
são os seus principais produtores, 
como Mato Grosso do Sul, Pernam-
buco e São Paulo que tiveram um 
número expressivo de conflitos”. De 
acordo com a Oxfam, as dez maiores 
empresas de alimentos e bebidas do 
mundo (Coca-Cola, PepsiCo, Danone, 
Nestlé, Kellogg, Unilever, Associated 
British Foods (detentora, no Brasil, 
da marca Ovomaltine), General Mills 
(dona da marca Yoki e responsável 
por vender as barras de cereais Na-
ture Valley e o sorvete Häagen-Dazs), 
Mars (chocolates M&M e Twix, além 
dos molhos Masterfoods) e Monde-
lez International (Tang, Fresh, Clight, 
Trakinas, Halls, entre outros produ-
tos) adotam medidas para para iden-
tificar, evitar e tratar os consequen-
tes conflitos agrários em sua cadeia 
de suprimentos. 

Açúcar está presente em todos os alimentos industrializados, processo que favoreceu para a geração de inúmeras doenças crônicas, metabólicas e degenerativas

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

“É importante 
que o consumidor 
seja informado 
sobre a adição 
de açúcar em 
alimentos 
industrializados”

Foto: Divulgação
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Cirlene e Fernando Souza (ele aniversaria hoje), Andrea Almeida e Marcelo Leal

Gerente do Tropical 
Tambaú, Fernando Souza, 
advogado Francisco Xavier 
de Andrade, empresárias 
Leneide Tavares, Noemi 
d´Ávila Melo e Tereza Alice 
Teixeira, jornalista Fáti-
ma Farias, médicos Clóvis 
Alberto Baracuhy e Ma-
riangela Mendes, enfermei-
ra Erica Lessa, sra. Zazá 
Figueiredo.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Há noites que eu não 
posso durmir de remorso 
por tudo o que eu
deixei de cometer”

“Se eu tivesse que viver
a minha vida novamente,
eu cometeria os mesmos
erros. Só que mais cedo”

MÁRIO QUINTANA TALLULAH BANKHEAD

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A Secretária de Desenvolvimen-
to Humano, Cida Ramos, a secretária 
adjunta nacional Valéria Gonelli e a 
presidente do Conselho Nacional de 
Assitência Social, Luziele Tapajós, 
abrem hoje a Nona Conferência Es-
tadual de Assistência Social.

  Será às 9h no Garden Hotel, em 
Campina Grande.

Zum ZumZum
   Dentro das comemorações pelo Dia da Micro e Pequena Empresa, o humorista 
Nairon Barreto, o Zé Lezin, está apresentando palestras-shows nas cidades de Pombal 
e Cajazeiras, no Sertão paraibano.

   O Boticário amplia seu portfólio de produtos para cuidados com os 
cabelos lançando a linha “Cuide-se Bem”. Os produtos - oito ao todo - estarão a 
partir do próximo dia 14 em todas as lojas da rede de cosméticos.

Ritmos 
OS “DOIS 

AFRICANOS”, dupla 
de cantores formada 
por Opai Bigbig, natural 
de Benim, e Izy Mis-
tura, do Togo, gravam 
em João Pessoa, seu 
segundo vid eoclipe, 
destacando a música 
“Primeiro Passo”, que 
mostra a presença dos 
ritmos africanos na 
cultura brasileira.

Será amanhã às 
10h no Campus da 
Universidade Federal da 
Paraíba.
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A aniversariante de hoje, Leneide Tavares e sua filha Luciana

   O presidente do Esporte Clube Cabo Branco, Antônio Toledo, reuniu na noite 
da última segunda-feira os conselheiros para uma prestação de contas do que vem 
realizando no Colosso do Miramar.
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Poeta Ricardo Bezerra, Maria Dulce e desembargador Marcelo Romero da Fonseca Oliveira, ele vice-pre-
sidente do TJPB e a advogada Socorro Brito nos jardins da Academia Paraibana de Letras

Escritor Políbio Alves, jornalista Molina Ribeiro e professora Lucy Mayer Mota em evento campinense

FOTO: Divulgação

Consagração a Maria
NO PRÓXIMO DOMINGO o papa Francisco vai consagrar 

o mundo ao Imaculado Coração de Maria, promovendo a ida de 
Fátima até Roma da Imagem Peregrina de Nossa Senhora, 
venerada naquele santuário em Portugal.

Em comunhão ao Santo Padre, a Arquidiocese da Paraí-
ba promoverá o ato de consagração em todas as paróquias, 
renovando os votos do nosso batismo.

FOTO: Dalva Rocha

Francisco e Delânia Andrade, ele é o aniversariante de hoje

SERÁ realizado no 
próximo dia 15, em Campina 
Grande, o Seminário “Par-
ticipação Política”, promovi-
do pelo Sindifisco.

Os palestrantes vão 
ser o deputado federal por 
São Paulo, João Dado, o 
presidente do Fenafisco, 
Manoel Isidro, e o diretor 
do Sintaf/CE, José Nilson 
Fernandes Filho.

Seminário

   Jacinto e Apparecida Medeiros já confirmaram presenças na nossa festa 
do próximo dia 25 na Bella Casa Recepções. O querido casal vai comandar mesa 
com seu grupo fiel de amigos.

Infância e juventude
AS COMEMORAÇÕES pelos 122 anos do Tribunal de 

Justiça da Paraíba, a completar no próximo dia 15, estarão 
voltadas à questão da Infância e Juventude.

As festividades vão acontecer entre os dias 21 e 25 deste 
mês com eventos tendo como tema “Criança e Adolescente: 
seus direitos e nossos deveres”. Haverá ainda a inauguração 
das novas instalações do Complexo Judiciário da Infância e 
Juventude de Campina Grande que se chamará “Irmã Maria 
Aldete do Menino Jesus”, pela sua valorosa contribuição à 
criança e ao adolescente.

Bebidas de qualidade
COMO ACONTECE nos nossos eventos, a comemo-

ração dos 17 anos da coluna social no próximo dia 25 na 
Bella Casa Recepções terá as bebidas com a qualidade da 
Item Hum Importadora, loja da empresária Maria Ita Dantas, 
especializada em produtos finos.

Os ingressos podem ser adquiridos com as patronesses 
e o evento mais uma vez ajudará a Amem.

A USINA CULTURAL 
está sediando até o o dia 
13 a IV Mostra de Filmes 
Temáticos “Matizes da 
Sexualidade” promovida 
pela UFPB. Na sexta-feira, 
os cineastas paraibanos 
Bertrand Lira e Jomard 
Muniz de Brito e o paulista 
Daniel Ribeiro serão home-
nageados.

SexualidadeOncológica
O HOSPITAL Napo-

leão Laureano foi creden-
ciado no Programa Nacio-
nal de Apoio à Atenção 
Oncológica, do Ministério 
da Saúde. O programa, que 
deverá beneficiar em média 
3 mil pacientes, tem como 
objetivo captar e canalizar 
recursos para prevenção e 
o combate ao câncer.

Antologia dos cantadores
A IX FESTA LITERÁRIA Internacional de Pernambuco 

- Fliporto este ano vai homenagear o escritor paraibano 
José Lins do Rêgo.

O evento vai ser realizado entre os dias 14 e 17 de 
novembro na Praça do Carmo, em Olinda, onde será lançada 
a 3a edição da “Antologia Ilustrada dos Cantadores”, or-
ganizada por Fernando Patriota, filho de um dos autores 
da obra, o poeta popular Otacílio Batista que a escreveu 
com o professor e pesquisador da cultura popular, Fran-
cisco Linhares.

Ação de graças
A CAPELA  de São Francisco de Assis do Tribunal do 

Trabalho da Paraíba comemorou 20 anos de fundação 
com uma missa em ação de graças celebrada pelo arce-
bispo da Paraíba, dom Aldo Pagotto.

O ato contou com o presidente do TRT, desembar-
gador Carlos Coelho, e seus pares, além de funcionários 
e do pintor Flávio Tavares, autor das belas imagens de 
São Francisco no altar.

   A aniversariante de hoje é a querida Zazá Figueiredo, figura da melhor 
qualidade e mãe da colega Nelma Figueiredo.
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Lojistas antecipam 
decoração de Natal nas 
vitrines em João Pessoa
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A “Operação Sangria V”, 
deflagrada pela Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) em 
parceria com a Polícia Civil 
do Estado na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, 
prendeu na noite de segun-
da-feira, quatro homens e 
recuperou  mil e quinhen-
tos litros de gasolina que 
haviam sido furtados de um 
caminhão tanque que estava 
no estacionamento de uma 
transportadora no municí-
pio de Cabedelo. Esse foi o 
terceiro caso de roubo de 
gasolina este ano na Paraíba.

A Ação da PRF foi defla-
grada no Km 05 da BR-230 
e culminou com a prisão dos 
acusados e também do vi-
gilante da transportadora, 
acusado de dar cobertura e 
de facilitar a entrada da qua-
drilha na empresa. A inves-
tigação da PRF teve início 
após uma denúncia anôni-
ma efetuada através do tele-
fone de emergência da PRF 
(191).

Segundo o inspetor Ân-
derson de La Palma, além da 
distribuidora, também eram 

lesados pelo golpe os postos 
de abastecimento que rece-
biam o combustível adulte-
rado e, por consequência, os 
consumidores. Tanto os ga-
lões apreendidos dentro dos 
carros dos ladrões, como 
os acusados foram levados 
para a 7ª Delegacia Distrital, 
no município de Cabedelo.

Mais de 3,5 mil litros de 
gasolina já foram furtados 
este ano de transportadoras 
na cidade de Cabedelo. Mas 
de acordo com a assessoria 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral, grande parte do com-
bustível furtado na ação dos 
bandidos foi recuperada e 
a maioria dos acusados de-
tidos através da ‘Operação 
Sangria’ deflagrada desde o 
ano passado no Estado da 
Paraíba. 
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Quatro homens foram 
presos durante a ação, 
que tem a parceria da PC

PRF recupera gasolina roubada
OPERAÇÃO SANGRIA

Foto: ortilo Antônio
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1 – Os caminhões recebiam o combustível nas distri-
buidoras e seguiam para as entregas nos postos de 
abastecimento.
2 – Ao sair da distribuidora, o caminhão tanque para-
va no estacionamento da transportadora e, com a au-
torização do segurança da transportadora, os acusa-
dos tinham acesso ao pátio e furtavam o combustível.

3 – O caminhão tanque era então abastecido com 
água, na mesma quantidade do combustível furtado 
e devidamente lacrado para que não houvesse sus-
peita no momento da entrega.
4 – Os postos de abastecimento, desconhecendo o 
esquema criminoso, recebiam o combustível adulte-
rado com água.

Entenda como o esquema funcionava

A gasolina era furtada do caminhão tanque, que depois era abastecido com água na mesma quantidade do produto retiradoMais de 
3,5 mil litros 
de gasolina 
foram furtados 
este ano de 
transportadoras 
na cidade de 
Cabedelo
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Lojistas antecipam decoração de 
Natal nas vitrines em João Pessoa

Faltando mais de 70 
dias para o Natal as vitri-
nes de João Pessoa já se en-
feitam com o tema da festa 
mais lucrativa do ano para 
o comércio. Lojas especia-
lizadas em decoração, pre-
sentes e até supermercados 
já se preparam para as com-
pras de Natal e Ano Novo. A 
expectativa é que logo após 
o Dia das Crianças as vendas 
de Natal comecem a aconte-
cer. Para que esses produtos 
cheguem ao consumidor fi-
nal, já começaram a ser im-
portados desde junho. A ex-
pectativa é que o Natal 2013 
seja mais caro que o Natal 
passado.

De acordo com o pre-
sidente da Câmara de Diri-
gentes Lojista de João Pessoa 
(CDL-JP), os comerciantes 
já estão com seus estoques 
para o Natal comprados. 
“Algumas lojas só esperam 
passar o Dia das Crianças 
para mudarem suas vitrines 
para temas natalinos. As es-
pecializadas em decoração já 
estão colocando os produtos 
nas prateleiras. A perspec-
tiva é que tudo esteja um 
pouco mais caro do que em 
ano anteriores. Essa é a data 
mais movimentada para o 
comércio, muito em fun-
ção da tradição da compra 
de presentes e também por 
causa do 13º salário pago 
aos trabalhadores. Roupas, 
presente e decoração ade-
quada para a época são os 
itens mais vendidos”, disse.

O presidente da Asso-
ciação de Supermercados 

Produtos natalinos já 
estão em prateleiras de 
lojas e supermercados

da Paraíba, Cícero Bernardo, 
disse que o setor também já 
se prepara para os festejos 
de final de ano. “Muitas coi-
sas já foram compradas, al-
gumas já chegaram e outras 
estão para chegar. Algumas 
cosias da época, como fru-
tas, já foram até negociadas, 
apesar de chegarem em data 
mais próxima ao Natal. Pou-
ca coisa os supermercadis-
tas deixam para comprar no 
mês de novembro e, mesmo 
assim, quando o fornecedor 
é da região”, comentou.

Ele disse ainda que nos 
supermercados, os itens 
mais vendidos para o Natal 
e o Réveillon são denomi-
nados de ‘Cesta Básica do 
Natal’ e são compostos de 
vinhos, espumantes, azeite, 
bacalhau, peru, queijo do 
reino e panetone. “O pane-
tone, por exemplo, já che-
gou na maior parte dos su-
permercados”, disse.

A empresária Kiang Mei 
Chi, que tem lojas especializa-
das em decoração, disse que 
desde agosto começou a colo-
car objetos natalinos nas pra-
teleiras e vitrines das suas lo-
jas. “Nós não temos produtos 
para o Dia das Crianças, então 
não precisamos esperar pas-
sar essa data para começar a 
expor os produtos natalinos”, 
explicou.

Kiang disse ainda que as 
pessoas começaram a fazer 
pesquisas de preço dos pro-
dutos, mas ainda não come-
çaram a comprar. “Creio que 
as compras não começaram 
ainda porque as pessoas es-
tão se segurando, devido a 
greve dos bancos.  Em rela-
ção aos preços, os produtos 
que já tínhamos em estoque 
não sofrerão aumento,  mas 
alguns novos produtos terão 
seu aumento repassado para 
o consumidor”, comentou.

Lojas especializadas em decoração, presentes e até supermercados já se preparam para as compras de Natal e Ano Novo

Foto: Evandro Pereira
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O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) da cidade de 
João Pessoa apresentou uma 
variação média de 0,53% no 
mês de setembro, alcançando 
um percentual acumulado no 
ano de 8,33% e nos últimos 
12 meses de 11,69%. Segundo 
dados do Instituto de Desen-
volvimento Municipal e Esta-
dual (Ideme), quase todos os 
grupos que compõem o estudo 
tiveram aumento, entre 0,02% 
e 2,63%, exceto o grupo ali-
mentação, que se manteve em 
queda pelo terceiro mês conse-
cutivo e registrou um decrésci-
mo de 1,38%, e o de transporte 
e comunicação, que ficou prati-
camente estável ao apresentar 
uma pequena variação negati-
va de 0,02%.

Dentre os itens do grupo 
alimentação, os que apresen-
taram as maiores variações ne-
gativas nos preços médios no 
mês de setembro foram: hor-
taliças e verduras com 15,75%; 
os tubérculos e raízes legumi-
nosas com 12,81%; os cereais 
com 3,66%; as aves e ovos com 
2,26%; as bebidas não alco-
ólicas e infusões com 2,15%; 
o pescado com 1,89% e as fa-
rinhas, féculas e massas com 
1,10%. Já na relação dos itens 
que apresentaram os maiores 

aumentos no grupo estão o lei-
te e derivados (3,39%), as car-
nes e peixes industrializados 
(2,39%), as frutas (2,18%), os 
óleos e gorduras (1,83%), os 
enlatados e conservas (1,63%) 
e os panificados (1,33%).

Segundo a pesquisa do 
Ideme, os grupos que contri-
buíram para o índice positivo 
do custo de vida em setem-
bro foram serviços pessoais 
(2,63%), que foi influenciado, 
principalmente, pela recreação 
(7,58%) e educação (2,20%), 
e os artigos de residência 
(2,61%), com o aumento dos 
eletrodomésticos e equipa-
mentos (4,64%), cama, mesa 
e banho (4,54%), entre outros. 
Os grupos saúde e cuidados 
pessoais, vestuário e habita-
ção também apresentaram 
aumentos de 1,49%, 1,08%, e 
0,49%, respectivamente.

Levando-se em conside-
ração apenas os reajustes in-
dividuais, entre os produtos 
cujos preços apresentaram 
variações mais significativas 
estão: short infantil (24,68%), 
conjunto infantil (18,04%), 
vestido infantil (17,51%), bici-
cleta (10,02%), passagem aé-
rea (7,82%), soutien (6,50%), 
saia (6,09%) e despesas com 
hospital (5,64%).

O diretor de uma im-
portadora que trabalha 
com o mercado paraiba-
no, Marcelo Abrantes, dis-
se que o dólar mais alto, 
e o aumento do custo de 
produtos na China estão 
inevitavelmente aumen-
tando o custo dos produ-
tos importados no Brasil, 
em níveis que chegam 

a 30%. “A pauta desses 
produtos é bastante va-
riada, mas decorações de 
Natal e eletrônicos têm 
um grande volume”, asse-
gurou.

Ele comentou ainda 
que a época de importa-
ção para distribuidores 
que pretendem fechar ne-
gócio para o Natal foi no 

final do primeiro semestre 
do ano. “As importações 
regulares têm que ser 
planejadas com bastante 
antecedência, que varia 
conforme o produto a 
ser importado. Encontrar 
o produto e o fornece-
dor certos leva tempo e é 
preciso se organizar para 
evitar surpresas. Quem 

importa para distribuir, 
normalmente precisa es-
tar com a mercadoria em 
casa até setembro, para 
abastecer seus revende-
dores até outubro. Para 
que isto aconteça, é preci-
so fechar os pedidos até, 
no máximo, julho, no caso 
de importações marítimas 
da China”, explicou. 

Produtos importados estão 30% mais caros

Custo de vida acumula alta 
no ano de 8,33% em JP

PREÇOS
Os paraibanos já contam 

os prejuízos com a greve dos 
bancários. Para o advogado 
Marcos Fernandes Beltrão, a 
expectativa é de que a greve 
acabe, o quanto antes. “Eu já 
vou pagar quase R$ 500,00 
só de juros por conta dessa 
história. Não sou contra a gre-
ve, sou a favor, mas não dessa 
forma que está sendo feita. No 
final das contas, quem paga é 
a população”, disse ele, que ha-
via aproveitado a abertura dos 

bancos ontem para colocar em 
dias suas contas.

Já o taxista Abelardo Lima 
reclama sobre a demora nos 
caixas. “Você chega para fazer 
algo em um caixa eletrônico 
e todos os caixas estão indis-
poníveis. O que é que se pode 
fazer? Aqui dentro tá esse in-
ferno (referindo-se à lotação 
no banco). Essa greve está afe-
tando não só a minha vida, mas 
a de todo mundo”, afirma.

População prejudicada 
As agências dos bancos Bra-
desco e Santanter voltaram a 

funcionar em horário normal 
ontem, devido à liminar expe-
dida pela 7ª Vara do Trabalho. 
De acordo com o Sindicato dos 
Bancários, porém, que já re-
correu da decisão, a greve irá 
continuar por tempo ilimita-
do. A última proposta da Fe-
deração Nacional dos Bancos 
(Fenaban) de um aumento de 
0,97% foi rejeitada pela cate-
goria, em assembleia geral ex-
traordinária realizada na noite 
de ontem.

Uma das principais rei-
vindicações da greve é um 
reajuste salarial de 11,93% 

(5% de aumento real além 
da inflação). “Os bancários 
mostraram disposição, em-
penho e determinação para 
continuar a greve por tempo 
indeterminado. A proposta 
apresentada revoltou os tra-
balhadores, pois não atende 
sequer as questões econômi-
cas e não contemplam condi-
ções de trabalho, segurança, 
fim das metas individuais, 
contratação de mais trabalha-
dores e fim do assédio moral. 
Portanto, a luta continua!”, 
concluiu Marcos Henriques, 
presidente do SEEB - PB.

Paraibanos reclamam de prejuízos
GREVE DOS BANCÁRIOS

Saiba mais

A nova proposta dos bancos 
rejeitada pelos bancários

l Reajuste: 7,1% (0,97% de aumento 
real).
l Pisos: Reajuste de 7,5% (ganho 
real de 1,34%). 
n Piso de portaria após 90 dias: 
R$ 1.138,38.
n Piso de escriturário após 90 dias: 
R$ 1.632,93.
n Piso de caixa após 90 dias: 
R$ 2.209,01 (que inclui R$ 391,13 de 
gratificação de caixa e R$ 184,95 de 
outras verbas). 
l PLR regra básica: 90% do salário 
mais valor fixo de R$ 1.694,00 (rea-
juste de 10%), limitado a R$ 9.011,76.
l PLR parcela adicional: 2% do lu-
cro líquido distribuídos linearmente, 
limitado a R$ 3.388,00 (10% de rea-
juste).
l Auxílio-refeição: de R$ 21,46 para 
R$ 22,98 por dia.
l Cesta-alimentação: de R$ 367,92 
para R$ 394,04.
l 13o cesta-alimentação: de R$ 367,92 

para R$ 394,04.
l Auxílio-creche/babá: de R$ 306,21 
para R$ 327,95 (para filhos até 71 
meses). E de R$ 261,95 para R$ 280,55 
(para filhos até 83 meses)
l Adiantamento emergencial - Não de-
volução do adiantamento emergen-
cial de salário para os afastados que 
recebem alta do INSS e são considera-
dos inaptos pelo médico do trabalho 
em caso de recurso administrativo 
não aceito pelo INSS.
l Prevenção de conflitos no ambiente 
de trabalho - Redução do prazo de 60 
para 45 dias para resposta dos ban-
cos às denúncias encaminhadas pelos 
sindicatos, além de reunião específi-
ca com a Fenaban para discutir apri-
moramento do programa.
l Adoecimento de bancários - Consti-
tuição de grupo de trabalho, com ní-
vel político e técnico, para analisar as 
causas dos afastamentos.
l Inovações tecnológicas - Realização, 
em data a ser definida, de um seminá-
rio sobre tendências da tecnologia no 
cenário bancário mundial.

As principais reivindicações dos bancários

n Reajuste salarial de 11,93% (5% de au-
mento real além da inflação)
n PLR: três salários mais R$ 5.553,15.
n Piso: R$ 2.860,21 (salário mínimo do Dieese).
n Auxílios alimentação, refeição, 13ª cesta 
e auxílio-creche/babá: R$ 678 ao mês para 
cada (salário mínimo nacional).
n Melhores condições de trabalho, com o 
fim das metas abusivas e do assédio moral 
que adoece os bancários.
n Emprego: fim das demissões, mais contra-
tações, aumento da inclusão bancária, com-
bate às terceirizações, especialmente ao PL 
4330 que precariza as condições de traba-
lho, além da aplicação da Convenção 158 
da OIT, que proíbe as dispensas imotivadas.
n Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) para todos os bancários.
n Auxílio-educação: pagamento para gra-
duação e pós-graduação.
n Prevenção contra assaltos e sequestros, 
com o fim da guarda das chaves de cofres e 
agências por bancários.



Açude de Coremas está em situação
crítica e uso da água será racionado
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O rio Piranhas-Açu e o 
açude Coremas-Mãe D’água 
estão em situação crítica, 
ambos com pouco mais de 
30% da capacidade de ar-
mazenamento de água. Por 
causa disso, a Agência Na-
cional de Águas (ANA) defi-
niu regras para utilização da 
água desses mananciais – em 
especial para atividade pro-
dutiva – em sete municípios 
da Paraíba e do Rio Grande 
do Norte.

De acordo com as re-
gras, desde segunda-feira, 
os municípios de Coremas, 
Pombal, Cajazeirinhas, Pau-
lista e São Bento, na Paraíba; 
e Jardim de Piranhas e Jucu-
rutu, no Rio Grande do Norte, 
só poderão retirar água do 
rio Piranhas-Açu e do açude 
Coremas-Mãe D’água três ve-
zes por semana.

O diretor técnico da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Pa-
raíba – Aesa, Porfírio Catão 
Cartaxo Loureiro, informou 
que as regras foram acorda-
das durante reuniões reali-
zadas no final de setembro 
entre as duas agências e os 
agricultores da região que 
utilizam a água dos manan-
ciais para irrigação, além de 
lideranças políticas.

Pelas regras, os municí-
pios de Coremas, Pombal, Ca-
jazeirinhas e Paulista, na Pa-
raíba, só podem retirar água 
para praticar qualquer ativi-
dade produtiva, como irriga-
ção e piscicultura, às segun-
das, quartas e sextas-feiras, 
no horário da Tarifa Verde.  
Enquanto os municípios de 
São Bento, na Paraíba, e Jar-
dim Piranhas e Jucurutu, no 
Rio Grande do Norte, só po-
dem retirar água do Piranhas 

e do Coremas-Mãe D’água às 
terças e quintas-feiras e aos 
sábados, também no horário 
da Tarifa Verde.

Porfírio Catão adiantou 
que no dia 7 de novembro 
está prevista uma nova reu-
nião para avaliar a situação 
após a restrição do uso das 
águas dos mananciais. “Caso 
a situação permaneça crítica, 
outras medidas devem ser 
adotadas”, enfatizou, acres-
centando que no caso do 
açude Emas, no município do 
mesmo nome, que entrou em 
colapso, a água está sendo 
utilizada de forma racional 
apenas para abastecimento 
humano.

Alerta 
Em nota à imprensa, a 

ANA informa que vem mo-
nitorando a situação do rio e 
dos açudes e poderá alterar 
as regras se necessário. E faz 
um alerta aos irrigantes da 
região sobre a necessidade 
de economizar água e luz, ir-
rigando a plantação com os 
métodos mais eficientes. “A 
irrigação por inundação, por 
exemplo, gasta mais água do 
que o necessário. Por isso, 
deve ser substituída”, reco-
menda. 

A Agência também pede 
que os agricultores não fa-
çam irrigação das culturas 
entre 11h e 17h, período em 
que muita água é perdida por 
evaporação. E alerta ainda 
para que nenhum novo tipo 
de cultura seja iniciada no 
período da seca, sob pena de 
não haver água suficiente.

A ANA definiu regras a partir 
de agora, principalmente 
para a atividade produtiva

A ANA vem 
monitorando a 
situação do rio 
e do açude e 
poderá alterar 
as regras se 
necessário.

Desde ontem, diretores e técni-
cos da Aesa estão se reunindo com 
representantes dos municípios do 
Vale do Piancó para explicar a situa-
ção do açude e as alternativas para 
a manutenção do abastecimento 
durante o período de estiagem. 
Também participam representantes 
das prefeituras, Cagepa, Ministério 
Público, Câmaras de Vereadores, ir-
rigantes e usuários de água. 

A primeira reunião aconteceu 
ontem, na cidade de Curral Velho, 
para  se discutir a situação do açu-
de Bruscas, que comporta 38 mi-
lhões de metros cúbicos de água e 
está com 43% de sua capacidade. 
Hoje, será a vez de Itaporanga, onde 
acontecerão duas reuniões, às 9h e 
19h, ambas no auditório da Câmara 
Municipal de Vereadores, quando 
será avaliada a situação do rio Pian-
có e do açude Cachoeira dos Alves. 
O reservatório pode armazenar 10 
milhões de metros cúbicos, mas hoje 
tem apenas 30% deste volume. 

Na quinta-feira pela manhã, os 
diretores da Aesa estarão em Con-
ceição para discutir a situação dos 
açudes de Condado, Serra Vermelha 
e Video. À tarde, os debates aconte-
cem no município de Ibiara. E às 9h 
da sexta-feira, na cidade de Diaman-
te, e à tarde, em Boa Ventura, com 

Aesa discute alternativas com municípios
Cleane Costa
cleanec@gmail.com

a discussão sobre a situação do rio 
Piancó, às 14h, no Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais.

Situação dos reservatórios 
A escassez ou ausência de chu-

vas na maior parte das regiões do 
Estado tem provocado o aumento 
do número de açudes em situação 
crítica, embora a maioria – 65 re-
servatórios – esteja com capacidade 
armazenada superior a 20% do seu 
volume total. De acordo com a Aesa, 
22 reservatórios estão com menos de 

5% do seu volume total, enquanto 
no mês de abril eram 10 nesta situa-
ção. Desse total, seis estão totalmen-
te secos. Os açudes totalmente secos 
são: Caraibeiras, em Picuí; Santa Lu-
zia, no município do mesmo nome; 
São Francisco II e Bastiana, em Teixei-
ra; São José IV, em São José do Sabu-
gi; e Várzea, no município do mesmo 
nome. Dos 121 reservatórios monito-
rados pela Aesa, 32 reservatórios es-
tão em observação por terem menos 
de 20% do seu volume total. Apenas 
quatro açudes estão sangrando.

A çude de Coremas está com 30% de sua capacidade de armazenamento d’água

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/13

Registro CGE Nº. 13-01907-9
Objeto: Contratação de serviços de Construção e Montagem, Trepanação e Bloqueio em carga 

para Relocação de Gasodutos localizados em Bayeux e João Pessoa/PB e de Ramal localizado no 
Distrito Industrial de João Pessoa/PB, em conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial Descritivo 
e demais anexos.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 841.755,00
Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, 

de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 24/10/2013, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/13

Registro CGE Nº. 13-01040-3
Objeto: Contratação de serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis relativas 

ao primeiro, segundo e terceiro trimestres, e ao período base a findar em 31 de dezembro. Estes 
serviços deverão ser executados segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, expedidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com as Leis nº 6.404/76, e 11.638/07, 
bem como as instruções, normas e procedimentos emanados da Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM, inclusive com os novos pronunciamentos contábeis em vigor, em conformidade com o 
Anexo 2 – Termo de Referência.

De acordo com o Relatório Final da Comissão de Licitação, Homologo o processo licitatório e 
Adjudico o seu objeto à empresa KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, com proposta de preço no 
valor global de R$ 92.240,00 (noventa e dois mil, duzentos e quarenta reais), vencedora do certame 
licitatório em epígrafe, com base no inciso VI do Art. 43 da Lei nº. 8.666/93. 

João Pessoa, 07 de outubro de 2013.
FRANKLIN DE ARAÚJO NETO

Diretor Presidente 

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO(*)  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/13

Registro CGE Nº. 13-01100-4
Objeto: Contratação de serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis relativas 

ao primeiro, segundo e terceiro trimestres, e ao período base a findar em 31 de dezembro. Estes 
serviços deverão ser executados segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, expedidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com as Leis nº 6.404/76, e 11.638/07, 
bem como as instruções, normas e procedimentos emanados da Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM, inclusive com os novos pronunciamentos contábeis em vigor, em conformidade com o 
Anexo 2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 052/12, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
28/12/2012, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da 
Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, o resultado do julgamento da PROPOSTA 
DE PREÇOS da empresa habilitada na fase anterior do Processo Licitatório em referência, a 
CLASSIFICAÇÃO do licitante KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, com proposta de preço no 
valor global de R$ 92.240,00 (noventa e dois mil duzentos e quarenta reais).

 ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

(*) Republicação por incorreção

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – 3ª Abertura
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/13

Registro CGE Nº. 13-00679-9
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Relatório Ambiental Simpli-

ficado (RAS) com abrangência arqueológica preventiva e do Estudo de Análises de Riscos (EAR) 
relativos à implantação e implementação da Rede de Distribuição de Gás Natural Canalizado e 
seus componentes de Mangabeira a Penha visando atender o segmento, residencial, comercial, 
industrial, automotivo, em João Pessoa/PB, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Des-
critivo e demais anexos.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 052/12, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
28/12/2012, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da 
Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, o resultado da licitação acima referenciada. 
LICITAÇÃO DESERTA. 

João Pessoa, 08 de outubro de 2013.
ISABELA ASSIS GUEDES

Presidente da Comissão de Licitação

SUCONOR S/A
CNPJ/MF n.º 12.726.493/0001-20

SUMÁRIO 67º ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
01 - LOCAL/ DATA/ HORA: Na sua sede social, na Rua Capitão José Rodrigues do Ó, nº. 501, 

Distrito Industrial, João Pessoa - PB, às 09:00 (nove) horas, em 02/09/2013. 02 - PRESENÇA: 
Representando mais de dois terço do capital social realizado com direito a voto. 03 – MESA: Presi-
dente do Conselho de Administração - ROBERTO CARLOS NAHAS, secretário - JORGE CARLOS 
NAHAS. 04 - CONVOCAÇÃO: publicado no Jornal “A União” e no Diário Oficial do Estado da Para-
íba, edições: 23, 24 e 25/08/2013 respectivamente. 05 – DELIBERAÇÕES: a) Eleição da Diretoria 
para o triênio 2013/2013; b) Tratar de outros assuntos de interesse social. 06 – DA APROVAÇÃO: 
Reeleitos para o triênio 2013/2016, dos membros da Diretoria: Presidente - Sérgio Peixoto de Castro 
Palhares; Diretoria: Jorge Carlos Nahas e eleito para membro da Diretoria - Sandro Luiz Pedrosa 
Moreira. 07 - DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos 
de acionistas. 08 - ASSINATURAS: Roberto Carlos Nahas, Jorge Carlos Nahas, Sérgio Peixoto 
de Castro Palhares, N&N Comércio de Alimentos Ltda e José Joaquim Geraldo Neto. 09 - JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO: Ata lavrada e arquivada na JUCEP por despacho de 26/09/2013 sob o 
nº 20130577952  – Protocolo: 13/057795-2 de 25/09/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 
AVISO DE CANCELAMENTO

Comunicamos que os Avisos dos Pregões Presenciais de n°. 034 e 035/2013, Publicados no 
Jornal A União em 03/10/2013, foram tornados sem efeitos pelo Pregoeiro, Fundamento legal: 
art. 21 da Lei Federal 8.666/93 e no art. 4 da Lei Federal 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367 1129. Email: 
cplbananeiras@bol.com.br.

Bananeiras - PB, 04 de Outubro de 2013.
IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ – CNPJ/CPF Nº 08.810.350/0001-25, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
2963/2013 em João Pessoa, 4 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema 
de Esgotamento Sanitário com 8.614m de rede coletora, estações elevatórias, poços de visita e 
Estação de Tratamento de Esgotos, além de outros equipamentos. Na(o) – Principais Ruas e Ave-
nidas  da Cidade Município: INGÁ – UF: PB. Processo: 2013-004285/TEC/LP-1701.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 369/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/11/2013 às 09:00 h para:

Aquisição de materiais para manutenção de equipamentos de informática, destinado a Funda-
ção Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência- FUNAD, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº -  13-01906-1
João pessoa, 07 de outubro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em exercício

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NA FASE DE HABILITAÇÃO
REGISTRO NA CGE Nº 13.01535-1/2013

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1314/2013

Execução de obras de terraplenagem e pavimentação em paralelepípedos, com área de 
14.340,80m², no Conjunto Habitacional Novo Cruzeiro, na cidade de Campina Grande -PB.  EM-
PRESAS RECORRENTES: APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, STROPP CONSTRU-
ÇÕES LTDA e SOLO-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. A DIRETORA PRESIDENTE 
DA CEHAP, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e em obediência ao art. 109, § 4°, da 
Lei 8.666/93, decide NEGAR PROVIMENTO, aos recursos interpostos pelas empresas APTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e STROPP CONSTRUÇÕES LTDA e DAR PROVIMENTO 
ao recurso interposto pela empresa SOLO-ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, em 
conformidade com o parecer da Consultoria Jurídica da CEHAP. Em cumprimento ao art. 43 da 
Lei 8.666/93, à CEHAP torna público que fica aprazado para o dia 17/10/2013, às 15:00 horas, a 
abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas. Informações na sede da 
Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, na Av. Hilton Souto Maior, 3059, Mangabeira, 
na cidade de João Pessoa – PB.

João Pessoa, 08 de outubro de 2013.
Emilia Correia Lima

Presidente da CEHAP

AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 004/2013
REGISTRO CGE N°13-01913-6, De, 07.10.2013

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70, com sede na 
Rodovia PB-008, Km 07, Comunidade Jacarapé III, João Pessoa – PB, através de sua Pregoeira, 
torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 com base na 
Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Estadual nº 24.649/03 e Lei Federal 
nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material Permanente (Lentes Objetivas e filtro protetor de obje-
tivas)  destinados ao PAC-2009 (Convênio Embrapa x EMEPA Nº 10200.09/0271-5), no âmbito 
da  EMEPA-PB.

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 24 de outubro de 2013, às 10:00 horas, na Sede da EMEPA.

RECURSOS: A aquisição desses Equipamentos e Material Permanente, se dará com recursos 
do PAC-2009.  Classificação Programática: 35.202.20.573.5103.4294 – Natureza da Despesa: 
4490.52 – Fonte 83 – Reserva Orçamentária nº 00228, de 11/09/2013.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 08 às 14 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.org.br. Maiores 
informações na sede da EMEPA-PB.

João Pessoa-PB, 08 de outubro de 2013.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 2120/2013 em João Pessoa, 25 de julho de 2013 - Prazo: 
1080 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água composto de captação no rio 
Piranhas; Adução de Água Bruta e Tratada; Estação Elevatória de Água Bruta; Reservatórios; Rede 
de Distribuição; Ligações Domiciliares; Estação de Tratamento de Água – ETA, tipo convencional, 
com vazão de 71m³/h. Na(o) – EM TODA A CIDADE Município: RIACHO DOS CAVALOS - UF: PB. 
Processo: 2013-004146/TEC/LI-2302

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 2121/2013 em João Pessoa, 25 de julho de 2013 - 
Prazo: 1080 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água composto de captação 
no açude Jatobá II; Adução de Água Bruta; Estação Elevatória de Água Bruta; Reservatórios; Rede 
de Distribuição; Ligações Domiciliares; Estação de Tratamento de Água – ETA, tipo convencional, 
com vazão de 126m³/h. Na(o) – EM TODA A CIDADE Município: PRINCESA ISABEL - UF: PB. 
Processo: 2013-004148/TEC/LI-2304

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/13

Registro CGE Nº. 13-01899-0
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Call Center para a 

Central de Relacionamento com o Cliente (CRC) – PBGÁS, incluindo os serviços de Telemarketing 
Receptivo e Ativo, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através dos sites http://www.pbgas.pb.gov.br e  www.licitacoes-e.com.
br / ou obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 
08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida 
Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

LOCAL (SITE): www.licitacoes-e.com.br 
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

09h00min do dia 21/10/2013.
ABERTURA: Dia 21/10/2013, às 09h30min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
setor artístico especializada na realização / organização de eventos e aluguel de estrutura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
Email: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 09 de Outubro de 2013
SIDNEY RAMOS 
Pregoeiro Oficial



UNIÃO  A16
Paraíba CAMPINA

Pela cidade

O Laboratório de Estudos em Ciência, Tecnologia 
e Sociedade (CTS), vinculado ao programa de Pós-
graduação em Desenvolvimento Regional (UEPB) e a 
Editora da Universidade Estadual da Paraíba promovem 
uma reunião aberta, nesta quarta-feira, 09.

l Resíduos sólIdos 

De acordo com o professor Cidoval Morais, diretor da Editora, 
durante a reunião haverá um balanço da implantação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos na Paraíba. A reunião começa às 9h, 
no auditório 3 da Central de Aulas, no Campus de Bodocongó. 

l INteNção 

Ainda segundo Cidoval Morais, “a ideia é mobilizar a 
comunidade de pesquisa da UEPB e instituições parceiras 
(TJPB, Ministério Público, INSA, EMBRAPA, UFCG) para 
acompanhar a implantação da referida política nos 223 
municípios paraibanos”.

Prêmio topper de educação 
 

As inscrições para o Prêmio Topper de Educação terminam 
nesta quinta-feira (10). O prêmio objetiva valorizar e divulgar 
experiências de educação por meio do esporte, que contribuem 
para o desenvolvimento da cidadania. Todas as escolas da rede 
pública municipal da Paraíba, de Pernambuco e de Minas Gerais, 
atendidas pelo Programa Topper, foram convidadas a participar 
da premiação. Alunos, professores e gestores que colaboram 
para o crescimento e desenvolvimento da comunidade serão 
premiados. 

Mobilidade urbana

O superintendente da STTP, Vicente de Paula Rocha, e 
o secretário de Planejamento do Município, Marcio Caniello, 
participaram de uma reunião no Distrito Federal, com os 
diretores da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, 
Ricardo Caiado e Carlos Vieira.

Plano  

Segundo a assessoria da STTP, os representantes 
do município trataram com os diretores a respeito de 
investimentos para Campina junto ao Ministério das Cidades, 
e apresentaram o Plano de Mobilidade Urbana, em busca de 
apoio do Governo Federal.

Pleitos da imprensa

Durante reunião com o presidente da Associação 
Campinense de Imprensa (ACI), Fernando Soares, e o vice, 
Antônio Nunes, o prefeito de Campina Grande, Romero 
Rodrigues, se comprometeu a atender alguns pleitos da 
categoria. Segundo Fernando, o principal pleito, que foi acolhido 
pelo prefeito, trata da designação de parte dos imóveis a serem 
construídos em terreno recentemente adquirido pela prefeitura, 
que pertencia ao falecido ex-deputado Aluízio Afonso Campos, 
para profissionais da imprensa.

Avaliação 

“O prefeito Romero Rodrigues mostrou conhecer 
as prioridades dos profissionais de imprensa da cidade”, 
avaliou Fernando. Segundo ele, a Agência Municipal de 
Desenvolvimento está formatando os termos do convênio 
de parceria com a ACI, através do qual os profissionais de 
imprensa poderão ter acesso a uma linha de crédito para 
compra de computadores, máquinas fotográficas, filmadoras, 
tablets etc., com taxas de juros abaixo do mercado. O convênio 
deverá ser assinado ainda esta semana.

Qualificação

O vereador Miguel Rodrigues (PPS) apresentou 
requerimento na Câmara Municipal solicitando à 
Prefeitura que desenvolva parcerias com a FIEP e o 
SEBRAE, para oferecer curso de qualificação de mão de 
obra para portadores de necessidades especiais. 

Mercado 

Na justificativa do requerimento, Miguel Rodrigues 
ponderou que o mercado de trabalho para pessoas 
com deficiência continua aquecido, apesar da crise, 
entretanto ainda são poucas as pessoas qualificadas para 
aproveitar as oportunidades que aparecem.

Reunião

Polícia Civil apreende 4kg de maconha
debAIxo dA CAMA

Com a droga apreendida 
foi presa uma mulher de
22 anos de idade

Policiais civis da Dele-
gacia de Roubos e Furtos 
(DRF) e da 1ª Delegacia Dis-
trital em Campina Grande 
prenderam uma mulher de 
22 anos de idade com apro-
ximadamente  quatro qui-
los de maconha prensada. 

O nome da mulher não 
foi divulgado pela polícia 
para não atrapalhar out-
ras investigações que estão 
em curso para descobrir 
a origem da maconha, de 
onde vem,  quem fornece, 
qual o caminho percorrido 
até a cidade de Campina 

Grande e equem transporta. 
Estas são perguntas que o 
delegado de Roubos e Fur-
tos quer descobrir o mais 
breve possível.

A prisão foi na tarde da 
segunda-feira (7), no bairro 
de Nova Brasília. De acor-
do com o delegado Danilo 
Orengo, a polícia chegou até 
a acusada após receber uma 
denúncia anônima através 
do 197. 

A informação era de 
que na casa apontada pelo 
denunciante funcionaria 
um ponto de comércio de 
drogas. “Nós fomos até o lo-
cal indicado e constatamos 
a veracidade da informação. 
A maconha estava dentro de 
um pacote, embaixo de uma 

João Pessoa, Paraíba -  QUARTA-FEIRA, 9 de  outubro de 2013

A Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) divul-
gou edital de seleção para 
formação da quarta turma 
do Curso de Especialização 
em Tecnologias Digitais na 
Educação, na modalidade 
semipresencial. Estão sen-
do ofertadas 40 vagas e as 
inscrições acontecem de 14 
a 18 de outubro, através do 
endereço eletrônico http://
ead.uepb.edu.br.

Para se inscrever são 
necessários os seguintes do-
cumentos: ficha de confirma-
ção de inscrição impressa no 
momento da inscrição on-li-
ne; cópia autenticada da car-
teira de identidade (frente e 
verso); cópia autenticada do 
CPF; uma foto 3 x 4; cópia au-
tenticada da certidão de nas-
cimento ou casamento; cópia 
autenticada do diploma de 
graduação (frente e verso) 
ou certidão ou declaração 
de conclusão de curso; Cur-
rículo Lattes acompanhado 
de cópias da documentação 
comprobatória.

A efetivação da inscrição 
se dará com a apresentação 

da documentação exigida 
no Polo UAB/UEPB Campi-
na Grande, localizado na Rua 
Joaquim Pereira dos Santos, 
185, Bodocongó, Campina 
Grande – PB, CEP: 59.429-
560. 

O curso tem como pú-
blico alvo docentes do Ensi-
no Superior da UEPB e das 
redes públicas estadual e 
municipal, além de egressos 
dos cursos de Licenciatura 
da Universidade Estadual. O 
objetivo é incentivar o uso 
da informática na docência, 
buscando gerar ambientes 
de ensino e de aprendiza-
gem de melhor qualidade, 
que permitam introduzir o 
conhecimento de forma mais 
motivadora; além de desen-
volver as habilidades funda-
mentais para o uso da infor-
mática como ferramenta de 
ensino-aprendizagem. 

O resultado da seleção 
será divulgado no dia 4 de 
novembro. As matrículas dos 
aprovados acontecem entre 
os dias 11 e 14 de novembro 
e as aulas têm início no dia 3 
de fevereiro de 2014. 

Tecnologias Digitais na 
Educação tem 40 vagas

esPeCIAlIzAção 

A reestruturação pro-
dutiva aliada à divisão do 
trabalho tem contribuído 
diretamente para um am-
biente de precarização do 
trabalho, que acaba atin-
gindo diretamente a saú-
de do trabalhador. Segun-
do a Previdência Social, os 
transtornos mentais cons-
tituem a terceira causa de 
afastamentos do trabalho 
por doença.

A Federação das In-
dústrias do Estado da Pa-
raíba, através do Serviço 
Social da Indústria – SESI, 
promoverá nos dias 22 e 
23  no auditório da FIEP, 
em Campina Grande, 
o Seminário: “A Saúde 
Mental no Contexto das 
Relações de Trabalho na 
Contemporaneidade”. 

O objetivo é partilhar 
o conhecimento de as-
pectos relevantes ligados 
à saúde mental no traba-
lho, já que na programa-
ção especialistas estarão 

debatendo temas como: 
“Trabalho Contemporâ-
neo, Precarização e Saúde 
Mental”, “Espiritualidade 
nas Organizações”, “Sus-
tentabilidade do Ser”, 
“Assédio Moral no Tra-
balho”, haverá ainda um 
momento de Vitalização 
com a representante do 
SESI, a Doutora em Ciên-
cias do Movimento Hu-
mano, Regimênia Braga 

O Seminário é vol-
tado a pesquisadores 
do campo da saúde 
mental e trabalho, pro-
fissionais de recursos 
humanos, de seguran-
ça e saúde no trabalho, 
empresários e gestores 
de empresas, dirigentes 
sindicais, membros de 
CIPAs, operadores do 
Direito e demais envol-
vidos com a temática.

A pré inscrição é 
realizada no endereço: 
www.fiepb.com.br/sau-
demental.

Saúde mental entra 
em debate no dia 22

seMINÁRIo

Maconha prensada foi envolvida em fita plástica para evitar cheiro 

FOTO: Divulgação

Saiba mais

l efeitos da maconha no organismo

Ao chegar na corrente sanguínea, a maconha passa por todos os 
tecidos do organismo. As sensações experimentadas variam con-
forme a quantidade e teor THC e a via de introdução e absorção. 
Os efeitos variam muito de indivíduo para indivíduo e dependem 
da personalidade e mesmo do grau de experiência do indivíduo no 
uso da droga. 

l A seguir 11 efeitos causados pelo uso da maconha: 

A curto prazo, os efeitos comportamentais típicos são: 
1 -período inicial de euforia (sensação de bem-estar e felicidade, 
seguido de relaxamento e sonolência).
2 - risos espontâneos (risos e gritos imoderados como reação a 
um estímulo verbal qualquer).
3 - perda da definição de tempo e espaço: o tempo passa mais 
lentamente (um minuto pode parecer uma hora ou mais), e as dis-
tâncias são calculadas muito maiores do que realmente são (um 
túnel de 10 metros de comprimento por exemplo pode parecer ter 
50 ou 100 metros).
4 - coordenação motora diminuída: perda do equilíbrio e estabilida-
de postular. alteração da memória recente.
5 - falha nas funções intelectuais e cognitivas.
6 - maior fluxo de idéias
7 - pensamento mais rápido que a capacidade de falar, dificultando 
a comunicação oral, a concentração, o aprendizado e o desenvol-
vimento intelectual.
8 - ideias confusas.
9 - aumento da frequência cardíaca (taquicardia).
10 - hiperemia das conjuntivas (olhos vermelhos).

11 - aumento do apetite (especialmente por doces) com secura na 
boca e garganta. 

l doses mais altas de podem levar a: 

- alucinações, ilusões e paranóias.
- pensamentos confusos e desorganizados.
- despersonalização.
- ansiedade e angústia que podem levar ao pânico.
- sensação de extremidades pesadas.
- medo da morte.
- incapacidade para o ato sexual (até impotência).

l A longo prazo, a extensão dos danos, bem caracteriza-
dos, se restringem ao sistema pulmonar e cardiovas-
cular. Maior risco de desenvolver câncer de pulmão.

- diminuição das defesas, facilitando infecções.
- dor de garganta e tosse crônica.
- aumenta os riscos de isquemia cardíaca.
- percepção do batimento cardíaco. 

l observação: 

A mulher que amamenta passa as toxinas da droga para a criança 
através do leite materno. 

l Fica a dúvida 
Será que nossos jovens precisam desse tipo de prazer? 
O que estamos ensinando a eles sobre satisfação, autorrealização 
e escolhas que alimentam a vida?

cama”, detalhou o delegado.
A mulher será encamin-

hada ao Presídio Femi-
nino de Campina Grande. 

Qualquer informação que 
possa ajudar a polícia a 
combater crimes pode ser 
repassada ao 197. 
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O Pleno do Tribunal de 
Justiça julga hoje 42 proces-
sos, entre eles, cinco Notícias 
Crimes contra quatro prefei-
tos e um juiz de Direito, uma 
Queixa-Crime contra o depu-
tado estadual José Aldemir 
(PEN) e mais um inquérito po-
licial contra o deputado Fran-
cisco Quintans (Democratas).  

Sob a presidência da de-
sembargadora Fátima Bezerra 
Cavalcanti, a sessão está pre-
vista para ter início às 9h, e, na 
pauta de julgamento, consta 
ainda cerca de 12 Mandados 
de Segurança e três Ações Di-
retas de Inconstitucionalida-

de, envolvendo os Municípios 
de Cacimba de Areia, Gado 
Bravo e Lastro.

A Notícia Crime proposta 
pelo Ministério Público contra 
o prefeito de Santa Rita discu-
te uma grave ameaça que Re-
ginaldo Pereira teria feito, no 
dia 2 de outubro do ano passa-
do, contra a chefe do Cartório 
da 2ª Zona Eleitoral. 

O Pleno vai decidir tam-
bém se recebe a denúncia 
contra o prefeito de Paulista, 
Severino Dantas, pelo funcio-
namento irregular de um lixão 
no Município. E, ainda, anali-
sa a denúncia do MP contra 
o prefeito de Pirpirituba, que 
admitiu servidores públicos 
contra expressa disposição 
em lei, no período de 2009 a 
2011.

Na Notícia Crime propos-
ta pelo MP contra José Simão 
de Sousa, prefeito do Municí-
pio de Manaíra, o Pleno aguar-
da o voto do desembargador 
Leandro dos Santos para de-
cidir sobre o afastamento ou 
não do prefeito. A última Notí-
cia Crime é contra o magistra-
do José Edvaldo.

Consta também na pauta 
uma Ação Declaratória de Ile-
galidade de Greve do Municí-
pio de Massaranduba contra 
o Sindicato dos Trabalhado-
res Municipais do Agreste 
da Borborema – SINTAB. Há, 
ainda, dois Embargos Infrin-
gentes, um Embargo à Execu-
ção, uma Ação Ordinária, uma 
Ação Rescisória, nove Agravos 
Internos, três Revisões Crimi-
nais, uma Exceção de Suspei-

ção Criminal e um Embargo 
de Declaração.

A Queixa Crime contra 
o deputado José Aldemir foi 
ajuizada por Maria Vitória 
Barreto Dantas, por matéria 
veiculada no programa espe-
cial de eleição 2010, na rádio 
São João FM 104,9, da cidade 
de São João do Rio do Peixe, 
levado ao ar no dia 4 de ou-
tubro de 2010. Ela narra que 
o deputado fez ataques à sua 
honra pessoal e de seu esposo, 
José Dantas.

O Inquérito Policial con-
tra o deputado Quintans pre-
tende apurar os fatos sobre 
uma  agressão que o parla-
mentar teria cometido contra 
o vereador Ivandro Oliveira 
de Araújo, dentro de uma 
agência bancária de Sumé. 

Notícia crime contra magistrado
e Ação Declaratória sobre greve
também deverão ser julgadas

O Nordeste tem que investir 
mais nas atividades mineradora, 
petrolífera, gás e na ampliação 
da atuação das pequenas e mi-
croempresas no cenário nacional 
e internacional. Essa visão será o 
eixo de debates durante o 2º Fó-
rum Nordeste 2030: Visão Estra-
tégica de Longo Prazo, que será 
realizado sexta-feira, depois de 
amanhã, no Hotel Cabo Branco 
Atlântico, em João Pessoa.

As estratégias nordestinas de 
longo prazo serão discutidas por 
universidades, instituições de pes-
quisa, setor empresarial e gover-
nos estadual e municipal. O even-
to, cujo objetivo é traçar metas e 
buscar parcerias para o desenvol-
vimento da região, teve uma reu-
nião preparatória ontem entre o 
superintendente da Sudene, Luiz 
Gonzaga Paes Landim, o secretá-
rio de Estado do Planejamento 

e Gestão, Gustavo Nogueira, e o 
superintendente do Sebrae, Luiz 
Alberto Gonçalves.

“Precisamos ampliar a dis-
cussão e a possibilidade de cres-
cimento da região, que ainda é 
vista de maneira preconceituosa 
por alguns círculos políticos, eco-
nômicos e intelectuais do país 
que querem cortar todas as con-
quistas sociais e econômicas con-
seguidas de maneira difícil. Que-
rem reduzir o Nordeste a reserva 
de mercado dos grandes grupos 
econômicos sediados no centro-
-sul do país”, pontuou o superin-
tendente Luiz Gonzaga Landim.

Ele destacou ainda que não 
basta trazer investimentos para 
o Nordeste, mas fazer com que 
haja mecanismos para segurar o 
dinheiro na região: “Em 2012 a 
produção industrial da Paraíba 
aumentou de 9 para mais de R$ 

Sudene realiza fórum nesta sexta em JP
paRaÍBa 2030

12 bilhões. Apesar de todo o es-
forço e avanços, precisamos cres-
cer mais. O Nordeste tem o equi-
valente à metade da renda do Sul 
do Brasil e esta realidade, na zona 
rural, ainda é pior. Há 30 anos o 
Nordeste gritou e, agora se não 
fizermos nada seremos engolidos. 
A população não pode se conten-

tar com bolsas, seguros e assistên-
cia previdenciária. Precisamos au-
mentar nosso parque produtivo”, 
completou. O evento é promovi-
do pela Sudene em parceria com 
o Governo da Paraíba e Instituto 
Nacional de Altos Estudos (Inae), 
e será aberto pelo governador Ri-
cardo Coutinho. 

“O governador Ricardo Cou-
tinho tem adotado uma visão 
estratégica para o desenvolvi-
mento da Paraíba, investindo 
em capital fixo, sobretudo no 
que diz respeito às estradas que 
tornam a malha rodoviária ca-
paz de escoar a produção, bem 
como tornam todas as cidades 
acessíveis por asfalto”, afirmou 
o secretário de Planejamento e 
Gestão, Gustavo Nogueira, ao 
salientar que outras áreas bene-
ficiadas são a infraestrutura hí-
drica, o esgotamento sanitário, 
o saneamento, as barragens, as 

adutoras, além de investimentos 
muitos fortes em pavimentação 
digital, educação e segurança”. 
Ele acrescentou que é importan-
te aumentar as discussões para 
descobrir os grandes vazios que 
o Nordeste ainda possui e, assim, 
ampliar os investimentos. 

“Dentro da visão para 2030 
pretendemos intensificar o que 
já estamos desenhando para o 
cenário econômico de 2017 que 
será elevar a competitividade 
dos pequenos negócios. Tornar a 
pequena empresa mais competi-
tiva para atuar nos mercados na-

cional e internacional, buscando 
a sustentabilidade dos pequenos 
negócios. Até lá, uma boa parte 
dessas empresas estará em outro 
nível e a economia do Estado se 
fortalecerá”, esclareceu o supe-
rintendente do Sebrae-PB, Luiz 
Alberto Gonçalves. 

Ele disse que a parceria en-
tre Governo do Estado e Sebrae 
tem auxiliado no desenvolvi-
mento da Paraíba na busca da 
meta até 2030. O representante 
do Sebrae lembra que recente-
mente o Governo ampliou o teto 
de enquadramento da micro e 

pequena empresa no Simples 
Nacional deixando-o equivalen-
te ao teto nacional a partir de 
janeiro de 2014. “Estamos tra-
tando também algumas políticas 
de desenvolvimento em relação 
ao artesanato, agropecuária, tu-
rismo, indústria, principalmente 
nos polos calçadistas de Campina 
Grande e Patos. Assim, em par-
ceria com o Governo do Estado 
estamos participando de forma 
efetiva desse projeto, pois o foco 
de ambos é fortalecer a econo-
mia paraibana”, disse Luiz Alber-
to Gonçalves.

O fórum será aberto 
oficialmente às 8h30 da 
sexta-feira com a palestra 
‘Nordeste 2030: Perspecti-
vas para o Desenvolvimen-
to’, ministrada por João 
Paulo dos Reis Velloso, 
presidente do Inae. Na se-
quência, o ministro do STF, 
Gilmar Mendes, profere a 
palestra ‘O Nordeste e um 
Novo Pacto Federativo’.

Às 10h45, acontece a 
palestra ‘Mercodeste: um 
Mercado Comum para o 
Nordeste’, ministrada por 
José Queiroz de Oliveira, 
da ANTT, especialista em 
Marketing e Planejamento 
Estratégico. Durante a tar-
de, os trabalhos começam 
com o tema ‘Nordeste Mo-
lhado: 

A Amazônia Azul e o 
Desenvolvimento do Nor-
deste’, será abordado pelo 
contra-almirante Marcos 
Silva Rodrigues. O profes-
sor Waldir Duarte Costa, 
da Associação Brasileira de 
Águas Subterrâneas, vai 
apresentar o tema ‘Água 
Subterrânea: suporte para 
uma revolução agrícola no 
Nordeste’. Na sequência, a 
presidente do Conselho do 
Centro Celso Furtado, Rosa 
Feire d’Aguiar, apresentará 
o tema ‘Desenvolvimento  
Cultural’.

Gustavo destaca investimentos do Estado

Reis Velloso 
na abertura

Os deputados iniciaram 
a discussão da pauta de on-
tem, mas não finalizaram vo-
tação de matéria nenhuma. 
Por acordo de liderança e fal-
ta de quórum adiaram tudo 
para a sessão de hoje.

A única matéria que che-
gou a ser tema de discussão 
foi a Medida Provisória do 
Governo que atribui nova re-
gulamentação ao programa 
de Microcrédito Empreender 
PB. Um entendimento entre 
os líderes Hervázio Bezer-

ra (situação) e Anísio Maia 
(oposição) tirou a matéria 
de pauta. Ela já foi aprovada 
pela Comissão de Orçamen-
to, com a inclusão de seis 
emendas parlamentares. 

Os deputados iniciaram 
discussão do Projeto de Lei 
Ordinária 1.476/2013, do 
Governo do Estado, A maté-
ria determina renúncia fiscal 
de cerca de R$ 2,4 milhões 
para bens destinados à refor-
ma de estádios que servirão 
para a Copa.

AL abre debates, mas
adia votação para hoje

aCoRdo de LÍdeReS

O vereador João Almei-
da (PS) informou, ontem, 
que apesar de todos os inte-
grantes da bancada do seu 
partido terem vindo da base 
do governo, eles ainda vão 
se reunir para decidir se irão 
mesmo se manter apoiando 
a administração municipal.

O vereador acrescentou 
que, por ser uma bancada 

forte, “pode adotar uma pos-
tura de anteriormente fazer 
essa escolha”, frisou.

A posição de Almeida é 
acompanhada pelos demais 
membros do Partido da So-
lidariedade e por um motivo 
muito simples. Na Câmara 
de João Pessoa, a legenda já 
nasceu grande, conseguindo 
se constituir numa bancada 

de quatro parlamentares – 
Felipe Leitão, Marmuthe Ca-
valcante, Professor Gabriel e 
João Almeida. 

Caso os vereadores do 
Solidariedade decidam fazer 
oposição, a bancada vai subir 
de três para sete parlamen-
tares. A liderança da bancada 
deve ser decidida ainda esta 
semana e o nome indicado 

para assumir o cargo é o de 
João Almeida. “Da mesma 
forma que fui indicado para 
presidir o diretório munici-
pal, meu nome também vem 
sendo indicado para liderar a 
bancada”, informou.

Almeida ressaltou ain-
da que o Solidariedade pode 
mesmo formar aliança com o 
seu antigo partido, o PMDB.

PS avalia posição na Câmara
nova BanCada 

Hervázio (C) e Anísio (D) retiram MP de pauta na Assembleia

Foto: Assessoria ALPB

Representantes do Governo e Sudene em reunião preparatória para o fórum

Foto: Secom-PB
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O PT faz de conta 
que não é com ele

Não ficou bem na fita

O ex-governador José Maranhão não saiu bem na fita com as 
mudanças de partido na Paraíba. De cara o PMDB perdeu os deputados 
Benjamin Maranhão e Wilson Filho. Um – Benjamin – foi para o 
Solidariedade; o outro – Santiago Filho – foi para o PTB do pai. 

Como se sabe, perder dois deputados na bancada federal de 
um mesmo Estado pesa muito para qualquer partido. Maranhão 
sabe disso. Mas ainda se vangloria de ter mantido no PMDB a 
sobrinha deputada estadual, Olenka Maranhão, e a irmã Vilma, 
prefeita de Araruna. 

Certamente, a direção nacional do PMDB não viu com bons 
olhos esse movimento no PMDB da Paraíba. 

A seca é para todos

Apesar da grande seca que assola a Paraíba, onde uma grande parte 
dos rebanhos bovino, caprino e ovino, já foram completamente dizimados 
devido a falta de água e alimento, o município de Juazeirinho abandonou 
vários poços artesianos na zona rural.

A água desses poços abandonados iria ajudar demais os pequenos 
e micros agropecuaristas, que teriam água para dar de beber aos seus 
poucos animais que ainda insistem em sobreviver.

Por todos os cantos da extensa área rural do município, é possível 
observar o total descaso por parte da atual administração municipal, 
que demonstra não ter nenhum compromisso com os agricultores 
juazeirinhenses. Basta ver os recursos que ela disponibilizou no orçamento 
2014 para a agricultura e que está na Câmara dos Vereadores tramitando. 
Foram míseros R$ 423 mil.

Para se ter uma ideia do absurdo, para o esporte, a prefeita colocou 
no orçamento do ano que vem R$ 1,7 milhão e mais R$ 1,5 milhão para a 
cultura e a comunicação.

O PT faz de conta que não é com ele, mas o fato 
é que a aliança entre a ex-senadora Marina Silva e o 
governador de Pernambuco, Eduardo Campos, deixa a 
direção petista de orelha em pé e pronta para fazer uso 
do Plano B para evitar a perda do poder, em suas mãos 
há mais de 10 anos. 

Dizer que a ida de Marina para o PSB – como disse 
o marqueteiro João Santana – não atinge o PT, é brincar 
com a inteligência alheia. A entrada de Marina no PSB 
é um duro golpe no projeto petista. E não precisa ser 
cientista político para saber isso. 

Tanto Lula como Dilma, quando se candidataram 
– em 2002, 2006 e 2010 - sempre foram muito bem 
avaliados nas regiões Norte e Nordeste, onde estão os 
maiores bolsões de miséria do país, e onde o PT deita 
e rola por conta da Bolsa Família, que atende a milhões 
de brasileiros pobres, sem emprego e, portanto, sem 
renda. 

João Santana – não se sabe se a mando da direção 
petista – até debochou. Pronunciou a seguinte frase: 
“A ida de Marina para o PSB equivale ao anão que sobe 
no ombro do outro anão para mostrar que tem grande 
estatura. Dilma vence a eleição no primeiro turno”. É 
evidente que isso é uma bravata de Santana. 

Para chegar ao poder, com Lula, em 2002, o PT 
contou com o apoio, o trabalho e a luta de Marina Silva, 
que ainda estava no partido, e do presidente do PSB, 
Eduardo Campos, eterno aliado do PT e de Lula. Não há 
como negar isso e se quiserem negar a importância que 
Marina e Campos tiveram no projeto petista será um 
exercício de burrice incomensurável. 

A união de duas lideranças do Norte e Nordeste 
do país é uma saída inteligente, como disse Ricardo 
Kotsho, “uma jogada de mestre”. Kotsho é amigo e ex-
assessor de Lula e sabe o que diz. Não raciocina com 
a viseira de burrice e da bravata, como querem fazer 
muitos petistas sobre a ida de Marina para o PSB. 

É evidente que ainda é muito cedo para se dizer 
quem vencerá as eleições presidenciais do próximo 
ano. Mas uma coisa já pode-se dizer: o PT já não tem 
mais tanta certeza da reeleição de Dilma, em 2014, 
como teve da de Lula, em 2006. 

A oposição foi buscar no seio do projeto petista dois 
importantes aliados para a disputa de 2014. Isso é fato. 

O presidente estadual do 
PSD, vice-governador Rômu-
lo Gouveia, disse, ontem, que 
o seu partido foi um dos que 
terminaram mais beneficia-
dos com o ingresso de novas 
lideranças políticas e que a 
partir desta semana vai ini-
ciar uma nova fase de atuação 
em todo o Estado. 

“A filiação do deputado 
João Gonçalves amplia nossa 
bancada e nossas estratégias 
de atuação no Poder Legis-
lativo”, afirmou Rômulo, ao 
lembrar que “o parlamentar 
é uma liderança importante 
na capital e os vários man-
datos eleitorais sucessivos, 
mostram a sua afinidade 
com a população”.

Rômulo disse ainda que, 
na Paraíba, o PSD passa a 

Rômulo anuncia novas estratégias do PSD que agora conta também com João Gonçalves na bancada

contar agora com três depu-
tados estaduais (João, Eva 
Gouveia e Manuel Ludgério 
que está licenciado), 18 pre-
feitos, 16 vice-prefeitos e 
198 vereadores. “Nossa meta 
para o próximo ano é que o 
partido amplie o número de 
deputados estaduais e garan-
ta representação também no 
Congresso Nacional”, com-
pletou o vice-governador.

O deputado estadual 
João Gonçalves informou 
que deixou para anunciar 
sua decisão em Itabaiana 
na última segunda-feira não 
somente por causa da visita 
do governador Ricardo 
Coutinho, mas também para 
prestigiar o município que 
é um dos principais de sua 
base de atuação política no 
interior do Estado. 

“Acho que tudo isso é 
importante na relação do 
político com os eleitores e 
ingresso disposto a contri-
buir com os trabalhos do vi-
ce-governador na ampliação 
e no fortalecimento do PSD 
para as próximas eleições”, 
comentou João Gonçalves, 
que se filiou ao PSD depois 
de uma passagem pelo PSDB 
e pelo PEN.

Outra filiação muito impor-
tante que não foi precisamente ao 
PSD, mas ao PSB que se constitui na 
principal legenda da base aliada 
do governo foi a do ex-deputado, 
ex-presidente da Assembleia Legis-
lativa e ex-prefeito de Boqueirão, 
João Fernandes da Silva.

João Fernandes já declarou 
sua pré-candidatura a deputado 
estadual em 2014 e lembra que 
retorna com a experiência de 21 
anos de militância no PSDB, legen-
da que integrava ultimamente. 

O pré-candidato disse que é 
chegada a hora de iniciar um novo 
ciclo na sua vida. “Eu entendo que 
o homem e a sociedade são movi-
dos por desafios. Quero começar 
tudo de novo assumindo o desa-
fio de continuar o trabalho que 
fizemos há quatro anos enquanto 
companheiros de Assembleia Le-
gislativa”. 

João Fernandes reconheceu 
que o governador está potenciali-
zando uma quantidade de recursos 
e meios para atender às demandas 
do Estado e que é justamente por 

isso que ele tem enfrentado difi-
culdades. “Acho que atendendo 
a todos os municípios sem olhar 
cores partidárias, o governador já 
conseguiu e ainda vai conseguir 
mudar muita coisa na Paraíba”, 
disse Fernandes. 

Outra filiação bastante pres-
tigiada pela base aliada foi a do 
ex-petista Jeová Campos, que in-
gressa no PSB dizendo que vai con-
tinuar fazendo o mesmo de quan-
do iniciou sua caminhada política. 
Ele afirma que tem visto o gover-
no de Ricardo Coutinho marcado 
pela ideia do bem. “Entro nesta 
nova casa batendo a porta, depois 
de viver 30 anos de vida política 
dedicada às batalhas, ao carinho 
às derrotas, mas também às boas 
companhias que tive no PT”, disse.

Jeová Campos diz ainda que 
traz na bagagem o desejo de aju-
dar. “Chego disposto a me integrar 
a essa luta porque vejo nesse go-
verno os raios do pensamento que 
sempre defendi na Assembleia 
Legislativa enquanto deputado”. 
Ele disse que, quando parlamen-

tar sempre defendeu a construção 
de estradas dos municípios de Car-
rapateira, de José de Moura, de 
Vieirópolis, de Joca Claudino, de 
Bernardino Batista e que essas são 
obras que vêm sendo feitas pelo 
governador Ricardo Coutinho. 
“Não posso deixar de reconhecer 
isso e esse foi um dos motivos de 
minha mudança”, completou.

Fernandes e Jeová explicam novo posicionamento

Fernandes fala em nova fase na política

Bancada federal reduzida em 40% 
Há um nível elevado de 

preocupação dentro da cú-
pula do PMDB e de muita 
comemoração nas hostes do 
PTB. No PMDB, o sinal ama-
relo acendeu em função de a 
bancada federal ter perdido 
dois deputados, um deles so-
brinho do próprio presiden-
te estadual da legenda, o ex-
-governador José Maranhão. 
Grande perda porque repre-
sentou menos dois num gru-
po de apenas cinco. 

A saída dos deputados 
Benjamin Maranhão e de 
Wilson Santiago da bancada 
do PMDB no Congresso Na-
cional foi interpretada como 
uma “derrota” para o ex-
-governador José Maranhão, 
presidente da legenda no Es-
tado. O caso do sobrinho, en-
tão, pesou ainda mais nesse 
tipo de avaliação negativa.

Benjamin Maranhão 
saiu do PMDB e ingressou 
no Solidariedade e assume 
a presidência da sigla no Es-
tado e poupou críticas ao tio 
preferindo dizer que sua in-
satisfação tinha a ver com a 

falta de entrosamento com o 
pré-candiato peemedebista a 
governador, Veneziano Vital 
do Rêgo. 

A saída de Wilson Filho 
do partido não foi tão trau-
mática porque já era previ-
sível e até esperada pela cú-
pula estadual do PMDB. Mas 
não deixou de se constituir 
num baque para a legenda, 
principalmente se levan-
do em conta o peso político 
das bancadas partidárias no 
Congresso Nacional.

PMDB & PTB

Além do deputa-
do federal Wilson Fi-
lho, o Partido Traba-
lhista Brasileiro (PTB) 
comemora as filiações 
de mais de 50 lide-
ranças comunitárias, 
estudantes e outras 
pessoas interessada 
e com disposição de 
disputar mandatos 
de deputado estadual 
ou federal no pleito 
do próximo ano. Se-
gundo o presidente 
regional do partido, 
ex-senador Wilson 
Santiago, dentre es-
sas lideranças, 41 de-
las pretendem con-
correr ao posto de 
deputado estadual, e 
outras 11, ao de de-
putado federal. Nesse 
caos, todas as regiões 
da Paraíba estarão 
politicamente repre-
sentadas, com os re-

gistros de todas essas 
candidaturas. A prin-
cípio, segundo o ex-
-senador paraibano, 
todos esses políticos 
trabalham com a pos-
sibilidade de o parti-
do marchar, em faixa 
própria, para a dispu-
ta do pleito, mas, se 
vier a ser o caso, não 
hesitarão em discutir 
o processo de aliança.

“Para isso, nós te-
mos que considerar o 
princípio de aceita-
bilidade popular que 
deve reger processos 
dessa natureza, e ja-
mais trataremos de 
questões dessa ordem 
sem que todos os 
nossos companheiros 
estejam perfeitamen-
te a par de tudo, de 
forma tão transpa-
rente”, frisou Wilson 
Santiago. 

Filiações de 50 pré-candidatos

Petebistas 
se dedicam 
ao pleito 
proporcional, 
mas também 
já admitem 
uma discussão 
interna sobre 
chapa majoritária

FOTOS: Divulgação
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O Pros, com 32 filiações,  e 
o Solidariedade (21) foram os 
que mais atrairam deputados

Troca de partidos nos estados e em 
Brasília atinge 13% dos deputados

A temporada de trocas 
de partidos terminou no úl-
timo dia 5 com a mudança 
de 139 deputados estadu-
ais e distritais, que se filia-
ram às legendas pelas quais 
pretendem disputar as elei-
ções de 2014. 

O número representa 
13% dos 1.059 integrantes 
dos Legislativos nos estados 
e no Distrito Federal. 

Os recém-criados Par-
tido Republicano da Ordem 
Social (Pros) e Solidarieda-
de (SDD) foram os que mais 
atraíram deputados, com 
32 e 21 filiações, respecti-
vamente. Quem chega a um 
novo partido não corre o 
risco de cassação por infide-
lidade partidária. 

A exemplo do Congresso 
Nacional, nos estados as tro-
cas foram motivadas por di-
vergências com os partidos 
de origem e pela expectativa 
de ocupar cargos de maior 
destaque nas novas siglas. 

Apesar do risco de 
perda do mandato, 85 de-
putados se filiaram a um 
partido antigo. Para tentar 
escapar da cassação, mui-
tos deles afirmam que fo-
ram alvo de discriminação 
pessoal e que houve justa 
causa para a saída. 

É o caso do deputado es-
tadual Rogério Nogueira, de 
São Paulo, que trocou o PDT 
pelo DEM. Ele afirma ter sido 
perseguido pelo partido que 
integrava desde que seu ir-
mão, o prefeito de Indaiatu-
ba (SP), Reinaldo Nogueira, 
trocou o PDT pelo PMDB, le-
vando também muitos alia-
dos. 

No início do ano, o de-
putado perdeu a liderança 
do PDT na Assembleia para 
o major Olímpio Gomes. 

O PDT nega retaliação 
ou perseguição. Afirma que a 

substituição na liderança foi 
legítima e que vai pedir na 
Justiça o mandato de Rogé-
rio Nogueira. 

Na maioria dos estados, 
a dança das cadeiras não 
alterou o partido de maior 
bancada na Assembleia. 
São exceções Rio de Janeiro, 
Tocantins e Rio Grande do 
Norte.

No Rio, o governador 
Sérgio Cabral (PMDB), alvo 
de protestos desde junho, 
saiu fortalecido e conse-
guiu reunir a maior banca-
da na Alerj. O partido - que 
tinha 11 deputados estadu-
ais, perdeu quatro, ganhou 
oito e ficou com 15 - supe-
rou o PSD, que tinha 12 e 
ficou com nove. 

No Tocantins, o novo So-
lidariedade já chegou como a 
maior bancada da Casa, com 
sete deputados, após arti-
culação do governo tucano 
de Siqueira Campos. No Rio 
Grande do Norte, o Pros em-
pata com o PMDB, com cinco 
representantes cada um. 

O troca-troca também 
envolveu cinco presidentes 
dos Legislativos estaduais. 
Enquanto em Minas Gerais, 
no Ceará e no Tocantins as 
mudanças ocorreram na 
base governista, no Rio Gran-
de do Norte e em Roraima os 
presidentes das Assembleias 
romperam com o Governo 
do Estado e migraram para a 
oposição. 

Com 21 baixas, o PSB foi 
o partido que mais perdeu 
deputados estaduais. Oito 
dessas mudanças ocorreram 
no Ceará, Estado do governa-
dor Cid Gomes, que anunciou 
na semana passada a saída 
do PSB, de Eduardo Campos, 
com destino ao Pros, levando 
também seu grupo político. 

Os partidos de destino 
de Hélio Soares (ex-PP) e 
de Jalser Renier (ex-DEM) 
não foram informados pelas 
Assembleias Legislativas do 
Maranhão e de Roraima. 

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Joaquim Barbo-
sa, disse ontem que o lote de novos 
recursos que será apresentado por 
parte dos réus do Mensalão deve ser 
analisado ainda neste mês. Com isso, 
13 dos 25 condenados poderão co-
meçar a cumprir suas penas. 

Nesta fase do julgamento, há 
dois tipos de réus: o que ainda têm 
direito a um recurso conhecido como 
embargos infringentes, que levará 
à reanálise das condenações, e um 
grupo que só poderá apresentar um 
recurso chamado de embargos de-
claratórios, que serve para esclarecer 
pontos da sentença. 

Com a publicação do acórdão  - 
documento que resume o que foi de-
cidido no julgamento - os 13 que não 
têm direito aos infringentes, entre 
eles o delator do esquema, Roberto 
Jefferson, e os deputados Valdemar 
Costa Neto (PR-SP) e Pedro Henry 
(PP-MT), ficarão na iminência do iní-

cio do cumprimento das penas. 
No STF, há ministros que defen-

dem a prisão imediata dos réus que 
não têm direito aos infringentes. Eles 
entendem que o primeiro lote de re-
cursos apresentado serviu somente 
para adiar o momento da prisão, por 
isso, não seria necessário se analisar o 
segundo lote. 

Contudo, na manhã de ontem, 
o presidente sinalizou que pretende 
aguardar um novo lote de recursos 
antes de determinar a execução das 
penas. 

Ao responder perguntas feitas 
por jornalistas na saída da sessão do 
CNJ (Conselho Nacional de Justiça), 
Barbosa disse que espera julgar ain-
da neste mês um eventual lote de 
novos recursos. 

O presidente ainda disse que o 
acórdão pode ser publicado hoje. 
Mas, caso atrase, não passará desta 
semana. “Deu um probleminha em 
sete documentos. Eu espero que saia 

hoje, fique pronto. O problema foi 
resolvido ontem e estão conferindo 
um a um, problema de data, coisinha 
boba”, disse. 

Com a publicação do documen-
to, os réus terão cinco dias para apre-
sentar o recurso conhecido como 
embargos declaratórios, que, segun-
do Barbosa, devem ser analisados 
ainda neste mês. 

Em relação aos 12 réus, como 
o ex-ministro José Dirceu, que têm 
direito aos chamados embargos in-
fringentes, a expectativa é que o 
julgamento só aconteça no ano que 
vem. Isso porque, com a publicação 
do acórdão, será aberto um prazo de 
30 dias para que os réus apresentem 
os infringentes. 

Depois disso, o Ministério Públi-
co terá outros 10 dias para dar um 
parecer sobre o caso e só então o mi-
nistro Luiz Fux poderá fazer seu rela-
tório e pedir a inclusão do processo 
na pauta do plenário. 

STF retoma julgamento este mês
CONDENADOS DO MENSALÃO

O ministro Joaquim Barbosa disse que o lote de novos recursos dos réus do Mensalão deve ser analisado ainda neste mês
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Brasília – O primeiro-mi-
nistro do Canadá, Stephen Har-
per, disse ontem que está “muito 
preocupado” com as denúncias 
sobre possível espionagem da 
agência de inteligência canaden-
se ao Ministério de Minas e Ener-
gia do Brasil. Segundo Harper, as 
autoridades canadenses estão 
dispostas a colaborar com o Bra-
sil. Embora tenha demonstrado 
boa vontade em cooperar com o 
Brasil, o premiê não confirmou 
se o governo canadense enca-
minhará as informações pedidas 
pelas autoridades brasileiras.

A reação de Harper ocorre 
no momento em que o embaixa-
dor do Canadá, Jamal Khokhar, é 
convocado pelo chanceler Luiz 
Alberto Figueiredo Machado 
para prestar esclarecimentos 
sobre as suspeitas de espiona-
gem. Harper ressaltou que o 
governo canadense está empe-
nhado em manter a comunica-
ção com o Brasil. As denúncias 
envolvendos os dois países aca-
bam englobando também con-
tatos com cidadãos dos Estados 
Unidos, do Reino Unido, Austrá-

lia e da Nova Zelândia.
Ao se referir à disposição 

das autoridades canadenses, 
Harper usou a expressão “es-
tender a mão” aos colegas bra-
sileiros. O premiê do Canadá 
mencionou o assunto em entre-
vista coletiva concedida durante 
a Cúpula Ásia-Pacífico, em Bali, 
na Indonésia.

De acordo com denún-
cias veiculadas na imprensa, o 
Canadá espionou o Ministério 
de Minas e Energia do Brasil. A 
informação é baseada em docu-
mentos vazados pelo ex-analista 
de informática Edward Snow-
den, que indicam que agentes 
do Centro da Segurança nas Te-
lecomunicações do Canadá mo-
nitoraram as comunicações do 
ministério.

No Canadá, autoridades 
do Communications Security 
Establishment disseram que a 
agência não comenta atividades 
envolvendo ações de inteligência 
e estrangeiros. Na entrevista co-
letiva, Harper reiterou que o go-
verno fará o “acompanhamento 
adequado” do assunto.

Espionagem no Brasil 
já preocupa premier

CANADÁ

Brasília – Os cientistas Fran-
çois Englert, belga, de 81 anos, 
e Peter W. Higgs, britânico, de 
84, são os vencedores do Prê-
mio Nobel de Física 2013. A Real 
Academia Sueca de Ciências 
divulgou ontem os nomes dos 
premiados. Eles foram escolhi-
dos pelo desenvolvimento de 
pesquisas sobre a teoria que ex-
plica como as partículas adqui-
rem massa.

A teoria premiada é parte 
central do Modelo Padrão da Fí-
sica de Partículas, que descreve 
como o mundo é construído. De 
acordo com o Modelo Padrão, 
tudo, desde flores, pessoas e até 
estrelas e planetas, é composto 
pelo que podem ser considera-
dos blocos de construção: partí-
culas de matéria. As partículas 
são comandadas por forças me-
diadas por partículas de força, 
que se certificam de que tudo 
funciona como deveria.

Em 1964, Englert e Higgs 
propuseram a teoria de forma 

independente. Em 2012, as pes-
quisas dos cientistas foram con-
firmadas a partir da descoberta 
de uma chamada partícula iden-
tificada por Higgs em pesquisas 
em Genebra, na Suíça.

O Modelo Padrão de Físi-
ca também repousa sobre a 
existência de um tipo especial 
de partícula: a Higgs. A partí-
cula se origina de um campo 
invisível que preenche todo o 
espaço. Mesmo quando o uni-
verso parece vazio, o campo 
está presente. Sem a partícula 
Higgs, não há existência, pois é 
a partir do contato com o cam-
po que as partículas adquirem 
massa . A teoria proposta por 
Englert e Higgs descreve esse 
processo.

Hoje, será divulgado o nome 
do Prêmio Nobel de Química. 
Na próxima quinta-feira (10), 
será anunciado o Prêmio Nobel 
de Literatura e, na sexta-feira, 
será a vez do Prêmio Nobel da 
Paz. Na segunda da próxima se-

mana, dia 14, será anunciado o 
Prêmio Nobel de Economia.

O total de prêmios em di-
nheiro, em 2012, foi 8 milhões 
de coroas suecas (cerca de 930 
mil euros). Os escolhidos rece-
berão os prêmios em dezembro, 
em cerimônias em Estocolmo e 
em Oslo no dia 10, aniversário 
da morte do fundador, Alfred 
Nobel, em 1896.

Os prêmios Nobel passaram 
a ocorrer a partir da disposição 
do químico, engenheiro e indus-
trial sueco (1833-1896) de doar 
seus bens para o reconhecimen-
to de personalidades que pres-
tassem serviços à humanidade. 
Alfred Nobel foi o inventor da 
dinamite.

Edição: Graça Adjuto//A ma-
téria foi alterada às 13h17 para 
corrigir informação, no quinto 
parágrafo, sobre o Prêmio No-
bel de Literatura. Antes, estava 
dito que a data de divulgação 
do referido prêmio não estava 
marcada.

Belga e britânico ganham prêmio
NOBEL DE FÍSICA



João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 9 de outubro de 2013Publicidade
20 A UNIÃO 



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de outubro de 2013

Página 22

Botafogo enfrenta o 
Mixto pelo Brasileiro 
de Futebol Feminino

BotaFogo

Base será mantida para 2014
Lenílson, Warley, Doda, 
Ferreira e Hércules já 
acertaram a renovação

O Treze continua na fren-
te do Botafogo na Timemania 
da Caixa Econômica Federal, 
obtendo a 23ª colocação, com 
R$ 1.202.695,00 (1,17%), 
contra R$ 944.600,00 do Bo-
tafogo, que está na 35ª posi-
ção (92%), ambos no grupo 
B no acumulado geral. No 
número de apostas o Galo 
da Borborema está na 22ª 
posição, com 8.922 (1,2%), 
enquanto o Belo se encontra 
na 33ª, com 7.004 (0,94%). 
A meta do campeão estadual 
deste ano e do vice é termi-
nar a temporada no grupo A, 
com as quitações dos débitos 
junto a Receita Federal do 

Brasil (pendências tributárias 
e previdenciárias), o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e a Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, com pra-
zos de renegociação das dívi-
das de até 240 meses. 

Para o vice-presidente 
de futebol do Belo, Ariano 
Wanderley, desde o início da 
temporada que a diretoria 
vem fazendo um trabalho nas 
redes sociais, casas lotéricas 
e carros de som pelos bair-
ros da cidade convocando 
o torcedor a apostarem no 
Time do Coração. Apesar da 
excelente campanha que o Al-
vinegro vem passando, quan-
do obteve o Estadual/2013, 
garantiu vaga na Série C do 
Brasileirão de 2014, além de 

fazer a final da Série D - con-
tra Tupi-MG ou Juventude-RS 
- a campanha vem sendo in-
tensificada. 

"Acredito que a boa fase 
que o clube vem atraves-
sando motivará ainda mais 
o torcedor para apostar no 
Botafogo na Timemania. 
Espero que no próximo ano 
possamos integrar o grupo 
de elite, quitando nossas 
dívidas e depois ficar rece-
bendo um valor maior que 
será investido no patrimô-
nio botafoguense", avaliou. 
De acordo com o dirigen-
te o time da Maravilha do 
Contorno vem quitando as 
dívidas trabalhistas que 
existiam, fazendo acordos 
com as pessoas envolvidas 

e cumprindo rigorosamente 
com as obrigações, sendo 
um dos poucos clubes a ter 
"ficha limpa".

"A expectativa é come-
çar a próxima temporada 
sem dever a ninguém para 
que possamos investir ain-
da mais no clube. Com uma 
temporada cheia de compe-
tições do início ao final pos-
samos vislumbrar melhores 
dias para o Belo fora e dentro 
de campo", observou Ariano. 
O Botafogo está na frente de 
vários clubes tradicionais do 
futebol nacional, como São 
Caetano-SP, Moto Clube-MA, 
América-MG, Figueirense-SC 
e Paysandu-PA. 

Na frente do rival na Ti-
memania, o Galo da Borbore-

ma vem conseguindo manter 
uma posição mais próxima do 
Grupo A. Um sonho que os diri-
gentes trezeanos esperam tor-
nar em realidade na próxima 
temporada. Para um dos dire-
tores financeiros do Alvinegro 
Serrano, Raul Montenegro, o 
torcedor vem colaborando e 
apostando no bicampeão esta-
dual (2010 e 2011) no Time do 
Coração. Ele acrescentou que 
a campanha que o clube vem 
fazendo incentiva a torcida ga-
lista a colaborar e pagar os dé-
bitos junto ao Governo Federal.  
A Timemania é um Projeto de 
Lei que foi criado no dia 15 de 
setembro de 2006, sancionado 
pelo presidente Luis Inácio da 
Silva, o Lula, para ajudar os clu-
bes profissionais. 

Enquanto o time se 
prepara para a inédita deci-
são da Série D do Campeo-
nato Brasileiro, a diretoria 
do Botafogo não dorme no 
tempo e já começa traba-
lhar pensando na próxima 
temporada. A intenção é 
manter a base da equipe 
campeã paraibana e já clas-
sificada para a Série C do 
Campeonato Brasileiro de 
2014. O clube ainda vai par-
ticipar no próximo ano da 
Copa do Brasil e da Copa do 
Nordeste, e precisa ter um 
elenco grande e forte.

"Nós queremos manter 
a base, e por isto, já inicia-
mos algumas negociações 
para renovação de contra-
tos. Alguns atletas já acerta-
ram com o clube até o final 
do Campeonato Paraibano 
de 2014, como foi o caso 
do atacante Warley, o late-
ral Ferreira, o meio campo 
Doda e os volantes Zaqueu 
e Hércules. Estes contra-
tos deverão ir até o final de 
maio.

Após o jogo contra o 
Salgueiro, o atacante Lenil-
son, artilheiro da equipe no 
Brasileiro e um dos princi-
pais jogadores do elenco, 
afirmou que faltam apenas 
pequenos detalhes para re-
novar com o clube para a 
temporada 2014. "Eu estou 
muito feliz aqui no Botafo-
go. Sou tratado com muito 
carinho pelo torcedor do 
Botafogo, adorei a cidade e 
estou muito motivado para 
ficar aqui. Se depender de 
mim, ficarei porque não há 
dinheiro que pague esta 
felicidade que estou tendo 
aqui.", disse o atacante.

Após a vitória sobre o 
Salgueiro, os jogadores se 
reapresentam na manhã 
de hoje, quando farão um 
treinamento regenerativo. 
O clube ficará sem jogos ofi-
ciais até o dia 27, quando 
começará a decidir o título 
da Série D, com Juventude 
ou Tupi, que vão disputar 
as semifinais, a partir de 
domingo.

Para que o time não 
perca o ritmo, a diretoria 
do Belo deverá programar 
alguns amistosos. O técnico 
Marcelo Vilar já solicitou a 
marcação destes amistosos, 
para que o time chegue mo-
tivado e embalado para as 
finais. "É necessário que o 
time se mantenha em ritmo 
de jogo para conseguir o 
nosso objetivo que é o títu-
lo de campeão brasileiro da 
Série D", disse o treinador. 

Foto: ortilo Antônio

Foto: Divulgação

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Reapresentação 
dos jogadores 
acontece na 
Maravilha do 
Contorno e 
próximo jogo 
somente no dia 
27 deste mês

Luciano Silva espera um adversário difícil
A goleada sofrida para o 

Marabá, no último domingo, 
que acabou a invencibilidade 
de 6 jogos do Galo, já é coisa 
do passado para o elenco e a 
comissão técnica do Treze. 
Ontem, na reapresentação  
dos jogadores, o técnico Lu-
ciano Silva preferiu atribuir 
a derrota aos méritos do 
adversário. “O Águia é um 
grande time, entrou em cam-
po muito motivado e nós de-
moramos a encaixar o jogo, 
fazendo um péssimo primei-
ro tempo. Mas o mais impor-
tante é que conseguimos nos 
livrar do rebaixamento, que 
era a nossa principal meta”, 
disse o treinador.

Ontem, os jogadores que 

participaram do jogo em Ma-
rabá fizeram apenas um trei-
no regenerativo na piscina. 
Já os que não jogaram parti-
ciparam de um treino técni-
co no Presidente Vargas. No 
próximo domingo, o Galo vai 
tentar a classificação para a 
próxima fase do Campeona-
to Brasileiro da Série C. Para 
isto, o clube precisa vencer o 
Santa Cruz de Recife, em par-
tida programada para as 16h, 
no PV em Campina Grande.

Para esta partida decisi-
va, o Treze terá o retorno de 
jogadores importantes, que 
não puderam atuar contra o 
Águia. Este é o caso do volan-
te Sapé e os zagueiros Pitty, 
Marcos Tiago e Negretti.  Já 

o atacante Tiago Chulapa se-
gue em tratamento e espera 
ser liberado a tempo de en-
frentar o Santa Cruz.

Sobre os boatos de que 
o Santa Cruz, já classificado, 
jogaria com um time misto, e 
isto facilitaria as coisas para o 
Galo, o técnico alvinegro não 
acredita nesta possibilidade. 
“Eles vão querer a primeira 
colocação do grupo e não vi-
rão aqui para Campina Grande 
apenas para cumprir tabela, 
como muitos estão pensando. 
Não acredito em jogo fácil. A 
gente espera que a torcida 
compareça em peso ao PV, e 
que empurre nosso time para 
cima do Santa Cruz”, disse Lu-
ciano Silva. (IM)

tREZE x SaNta CRUZ

O atacante Tiago Chulapa tenta se recuperar de lesão

Galo segue na frente do Bota na Timemania

O meia Lenílson gostou de João Pessoa e diz que está muito bem no Botafogo, daí ter acertado a renovação de contrato até o final do primeiro semestre de 2014



Atleta da Funad vai competir
nos Jogos Pan-Americanos

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de outubro de 2013

Tem sido sempre assim: correria pra ca, correria pra lá, 
dor de cabeça aqui, dor de cabeça alí...esta tem sido 
a rotina dos que comandam o Sport Clube Vitória da 
Paraíba, especialmente o companheiro Gilvan Veloso e o 
bravo treinador Cléssius. O Vitória, cuja sede social está 
em Mangabeira, com ramificações na cidade de Bayeux, 
tem revelado vários garotos para o cenário esportivo 
estadual, nacional e internacional. com frequência, o 
Vitória-PB encaminha ao Vitória-BA atletas para testes. 
Alguns deles, inclusive, conseguiram sucesso. Quero 
registrar aqui o profissionalismo de todos do Vitória-PB.

Vitória PB

Os talismãs Warley, 
Lenilson e Fausto

Um trio parada dura! Para os adversários, claro! 
Os atacantes Warley, Lenilson e Fausto não deram 
trégua nesta Série D do Campeonato Brasileiro, com-
petição que pode ser conquistada nos próximos dias 
pelo Botafogo-PB. Warley tem mais tempo de Belo. 
Disputou o Campeonato Paraibano da atual tempora-
da (2013). Marcou 14 gols e se consagrou o artilheiro 
do Estadual. Lenilson e Fausto vieram depois, exclusi-
vamente para ajudar o “botinha veneno” na 4a Divisão 
do Brasileiro e, olhe que ajuda! Qualquer time gostaria 
mesmo de ter em seus quadros estes dois jogadores 
que, juntos, balançaram as redes das equipes adver-
sárias 10 vezes. Me refiro ao Campeonato Brasileiro 
da Série D.

Acompanhei algumas partidas do Botafogo e o 
desempenho desses três jogadores. Em campo fize-
ram um “inferno”, ou melhor, deram muito trabalho 
às zagas adversárias. Nos altos e baixos, pois a vida 
de jogador de futebol não é moleza para quem pensa 
que é, Warley foi hostilizado em alguns momentos. 
De heroi no Estadual, chegou a ser vilão na Série D. 
Desperdiçou três penalidades e quase foi crucificado, 
mas, Fausto conseguiu amenizar as coisas para o 
lado do amigo. 

Substituto a altura. Sempre fazendo os gols 
merecidos e, enquanto isso, Warley se preparando 
para retornar com brilho, o que aconteceu contra o 
Tiradentes-CE. Foi dele os dois gols na vitória por 2 
a 1, em João Pessoa.

O Botafogo não pode reclamar das finalizações 
dos seus atacantes. Se no Estadual Warley marcou 14 
vezes, na Série D marcou 2 belíssimos gols; Lenilson 6 
gols e Fausto 4. Em suma: Um ataque que na tempo-
rada somou 26 gols. Acha pouco? vai pro lugar deles? 

Quem já está em Osasco, 
interior de São Paulo, é a 
atleta Ladjane Costa. Ela foi 
contratada pelo Osasco/Unip 
para disputar o Campeonato 
Paulista e a Liga Sudeste de 
Futsal. Ex-Kashima e Servi-
car, adaptou-se fácil.

Ladjane

O Ministério Público da Paraíba (MP) encaminhou uma 
solicitação à CBF para que a entidade proíba a torcida 
organizada do Santa Cruz, a Inferno Coral, de assistir ao 
jogo contra o Treze, no Estádio Presidente Vargas, em 
Campina Grande. O jogo, válido pela 18a e última rodada da 
fase de grupos, está marcado para acontecer às 16h do 
próximo domingo e vale classificação para o mata-mata 
da Série C do Campeonato Brasileiro.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Devido os festejos dedica-
dos às crianças brasileiras, 
a Federação Paraibana de 
Futebol não programou 
nenhum jogo para o próxi-
mo sábado pelo Campeo-
nato Paraibano de Futebol 
Juvenil 2013.

Juvenil

Contra a torcida do Santa-PE

Itamara Galdino é uma 
das jogadoras de bocha
do Brasil na Argentina

OutrAS
modalidades

A atleta da Fundação de 
Apoio ao Deficiente (Funad), 
Itamara Galdino de Araújo, 
20 anos, viaja na próxima 
sexta-feira para a Argenti-
na onde, ao lado de outras 
11 atletas, vai representar o 
Brasil nos Jogos Pan-Ameri-
canos de Menores Paralím-
picos 2013, na modalidade 
de Bocha. Ela foi convocada 
pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro a pedido do técni-
co Gilmar Araújo de Sousa, 
também paraibano.

Os Jogos Pan-America-
nos de Menores Paralímpi-
cos se iniciam na próxima 
sexta-feira e se encerram no 
dia 20. Todos os países da 
América (Sul, Norte e Cen-

tral) participam da competi-
ção. A paraibana vai compe-
tir nas categorias individual 
e de dupla. “A Itamara é hoje, 
no Estado, uma das maiores 
revelações da Bocha. Acre-
ditamos que terá uma boa 
participação na Argentina, 
até mesmo pelos últimos 
desempenhos que vem al-
cançando”, afirmou o técnico 
da Seleção Brasileira.

A competição na Argen-
tina é destinada para atletas 
paralímpicos com idade até 
21 anos. Serão 10 modali-
dades em disputas e o Bra-
sil estará representado em 
todas elas. Em relação a Bo-
cha, o técnico Gilmar aposta 
no grupo brasileiro. “É uma 
equipe experiente, a motiva-
ção é a marca da superação e 
jogo todas as minhas apostas 
neste elenco”, disse.

No caso de Itamara Gal-
dino, a atleta foi descoberta 
para o cenário esportivo es-
tadual, nacional e internacio-

nal pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB), graças ao Proje-
to Paraíba Paralímpica. “Nos 
Jogos Paraescolares de 2012, 
ela surpreendeu a todos e se 
sagrou campeã. A participa-
ção dela nos Jogos Pan-Ame-
ricanos de Menores Paralím-
picos 2013 servirá também 
de aprendizado para os Jo-
gos Paralímpicos Escolares, 
que ocorrerão no período de 
24 a 30 de novembro, em São 
Paulo”, frisou o treinador da 
Seleção Brasileira.

Bocha
É um esporte jogado en-

tre duas equipes, sendo seis 
bochas (bolas) para cada equi-
pe, na modalidade trio, quatro 
bochas (bolas) na modalidade 
dupla, duas para cada atleta, e 
quatro também na modalida-
de individual, onde dois joga-
dores, um de cada equipe, se 
enfrentam individualmente.

O esporte consiste em 
lançar bochas (bolas) e si-
tuá-las o mais perto possível 
de um bolim (bola pequena), 
previamente lançado. O ad-
versário por sua vez, tenta-
rá situar as suas bolas mais 
perto ainda do bolim, ou 
“remover” as bolas dos seus 
oponentes. 

As canchas devem ter 
dimensões de 26,50m de 
comprimento, 4m de largura 
e altura uniforme de 30cm. 
Com prévia autorização da 
Comissão Técnica Arbitral 
Internacional - CTAI, da Con-
federação Sulamericana de 
Bocha - CSB e da Confede-
ração Brasileira de Bocha e 
Bolão – CBBB poderão ser 
utilizadas canchas com di-
mensões de 24 a 27m de 
comprimento. A maioria das 
pessoas que pratica o espor-
te é composta de idosos, mas 
o quadro vem mudando nos 
últimos anos com a adesão 
de jovens ao esporte.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel-PB), divulgou ontem a de-
legação que representará a Paraíba nas 
Paralimpíadas Escolares, que ocorrerá 
no período de 24 a 30 de novembro, 
na cidade de São Paulo. Jean Klaud de 
Azevedo Silva será o chefe da delega-
ção, que contará com 85 integrantes 
entre paratletas, técnicos e dirigentes. 
As disputas serão na natação, goalball, 
atletismo, futebol de 5, tênis de mesa, 
judô e bocha.

Os representantes da Paraíba na 
competição terão todas as passagens 
aéreas custeadas pelo Governo do Es-
tado. De acordo com Jean Klaud, des-

de 2011, quando os Jogos Paraesco-
lares foram realizados paralelamente 
com os Escolares, os paratletas ganha-
ram motivação. “Foi uma motivação 
a mais. Os paratletas começaram a se 
sentir integrados aos demais. Foi aí 
que o paradesporto no Estado come-
çou a ganhar destaque”, frisou.

Ele ainda ressaltou o desempenho 
dos atletas da Paraíba nos Jogos Paraes-
colares. “Em 2011, foram 18 medalhas 
conquistadas, no passado, 22. É uma 
prova concreta de que o apoio ao pa-
radesporto vem surtindo efeito, pois 
quem representa a Paraíba na competi-
ção nacional são os campeões nos Jogos 
Paraescolares locais”, assegurou.

As Paralimpíadas Escolares Bra-
sileiras é organizada pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro. Para o secre-
tário estadual de Esportes, Tibério 
Limeira, o apoio à pessoa com defi-
ciência é intenso. “Além dos Jogos 
Paraescolares, o Programa Paraíba 
Paralímpica, que disponibiliza es-
colinhas de diversas modalidades 
do paradesporto, em João Pessoa e 
Campina Grande, também é consi-
derado um dos fatores mais impor-
tantes para o segmento. É um traba-
lho intenso em todos os segmentos, 
já que os paratletas também estão 
inseridos no Programa Bolsa-Atle-
ta”, afirmou o secretário. (ML)

Paraíba já tem a sua delegação definida
PArALIMPíAdAS ESCOLArES

A modalidade de bocha faz parte das Paralimpíadas que a Paraíba vai participar a partir do dia 24 de novembro em São Paulo

A Seleção Paraibana

Natação
Danielly da Silva
Arthur  Pereira
Manuel Mendes
Valdenize Nascimento

Goalball
Danielly Silva
Analice Lopes
Taís Lourenço
Cláudia Santos da Silva
Larissa Azevedo
Guilherme Guimarães
Otto Moreira
Ermerson Ernesto
Gustavo Melo
Raoni Pinto

Dairton Nascimento
Jônatas Silva 

Futebol de 5
José Lucas 
Oscar Diego
Eliab Magalhães
Antônio Silva
Felipe Veras
Renan Bezerra 
Divanalmi Ferreira
Antônio de Pádua
Pierre Pascoal 

Tênis de Mesa
José Henrique
José Maciel 

Isabel Paiva

Judô
Jullyanne Cipriano
Natália Rabelo
Davi de Sousa
José Tiago Santos
Hélio dos Santos
Stellamaris Pereira
Adonias Clarindo

Bocha
Luciano Duarte
João P. Almeida
Genilson Alves
Renyer Maciel
Itamara de Araújo

Michele Silva
Ana Maria 
Elenildo Ferreira 
Ivanilza Galdino
Giolvam Camelo
Renê Torres Maciel

Atletismo
Renan Bezerra 
Guilherme Teixeira 
Jane da Silva Soares
Elizabeth Marques 
Ellivelton Pinto da Costa
Bruna Alves Dias
Felipe Fernandes
José Carlos Bazílio da Silva
José Eriomar Batista

Alessandra Cabral 
Ingred Ionara Lima
Amauri Luciano da Silva
José Matheus 
Maria Eduarda 
Severino Francisco 
Isaías dos Santos 
Daniel Pablo Delfino
Joeferson Marinho
Felipe da Costa dos Santos
José Daniel Figueiredo
Petrucio Ferreira
Edinaldo Rosendo Barbosa
Carlos Augusto 
Pedro Moreira Dantas
Ivamarcos Lisboa Pereira
Tobias Paulo de Lima

FOTO: Divulgação



Goleiros brigam por vaga na Copa
SELEÇÃO NA ÁSIA

FUTEBOL 
NACIONAL

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de outubro de 2013

Julio Cesar está certo e 
mais três buscam um
lugar no Mundial

Após ser um dos desta-
ques da Seleção Brasileira na 
conquista da Copa das Con-
federações, em junho, Julio 
Cesar ganhou a confiança 
de Luiz Felipe Scolari e foi 
garantido, segundo declara-
ções do próprio treinador, 
na convocação dos 23 atle-
tas que disputarão a Copa do 
Mundo no ano que vem. No 
entanto, uma grave lesão so-
frida pelo arqueiro no último 
mês (fratura no dedo médio 
da mão esquerda e luxação 
em dois da direita) tirou-o 
dos amistosos contra Coreia 
do Sul e Zâmbia, nesta sema-
na, na Ásia, e pode abrir vaga 
para um goleiro no Mundial 
do ano que vem.

Isto porque se Jefferson 
e Diego Cavalieri estiveram 
na lista do torneio deste ano, 
Victor foi chamado para as 
partidas amistosas, ganhan-
do, assim, uma oportunidade 
de mostrar seu trabalho a Fe-
lipão. Se Julio Cesar estivesse 
em condições de atuar, certa-
mente um dos três arqueiros 
não estaria em Seul e per-
deria espaço na briga pelas 
duas vagas restantes para a 
Copa de 2014.

Assim, o discurso dos 
‘três candidatos’ é parecido: 
Respeito por Julio Cesar e 
oportunidade de cavar um 
lugar no Mundial enquanto a 
lesão do goleiro titular abre 
vaga para mais um arqueiro 
nos amistosos. "Até a Copa 
do Mundo tem muito chão. O 
importante é, quando vem a 
oportunidade na seleção, fa-
zer um bom trabalho - prin-
cipalmente no dia a dia, no 
clube, manter a regularida-
de, e manter um bom nível 
de apresentação, para poder 
estar sonhando em fazer 
parte do grupo para 2014", 
destacou Diego Cavalieri, 
considerado reserva de Julio 
e Jefferson, mas à frente de 
Victor na concorrência.

O goleiro do Atlético-MG, 
aliás, destacou a amizade en-
tre os jogadores da posição 
e disse ver a ‘disputa’ como 
boa para a evolução da Sele-
ção Brasileira. "Independen-
te dessa concorrência, dessa 
disputa por vaga, a amizade 
se sobressai. Um torce pelo 
outro. Quando há essa ami-
zade, essa disputa sadia, o 
nível técnico melhora. É sem-
pre com muito respeito, com 
muita amizade, que se faz 
com que esse trabalho possa 
crescer", afirmou.

Para Jefferson, reser-
va imediato de Julio Cesar, a 
vaga na convocação do Mun-
dial está próxima, mas ain-
da não garantida. "Acho que 
todo treinador tem jogadores 
de confiança, independente 
se é no jogo. Tem jogadores 
que adquirem a titularidade 
sem jogar, nos treinamentos. 
O Felipão olha tudo", disse 
o jogador. "Ele sabe do meu 
trabalho, do meu potencial. 
Eu adquiri a confiança dele 
tanto no Botafogo quanto 
nos treinamentos, mas nin-
guém tem cadeira cativa", 
acrescentou.

A Seleção Brasileira está 
concentrada em Seul, na Co-
reia do Sul, desde a última 
segunda-feira. Nesta ter-
ça, os jogadores realizaram 
apenas treinamento físico 
na academia do Grand Hotel 
Hilton, mas devem ir a cam-
po na quarta, quinta e sexta. 
No sábado, a equipe encara a 
Coreia do Sul, às 8h (de Bra-
sília), e, na próxima terça, 
pega a seleção de Zâmbia, às 
8h45, em Pequim, na China.

FOTOS: Divulgação

Manifestantes
protestam em
visita da Fifa à
Arena Pantanal

Antes da visita de mem-
bros da Fifa e do Comitê Orga-
nizador Local (COL) à Arena 
Pantanal, manifestantes inva-
diram na manhã de ontem o 
estádio que vai receber jogos 
da Copa do Mundo de 2014 
em Cuiabá. O protesto conta 
com funcionários dos Cor-
reios e professores estaduais 
em greve, além de alunos, que 
exigem melhores salários do 
governo do Mato Grosso. No 
entanto, alguns reclamam dos 
gastos com o Mundial.

A manifestação já era es-
perada em torno do estádio, 
mas a invasão pegou as auto-
ridades de surpresa, e a polí-
cia precisou intervir. O grupo 
protestou de forma pacífica, 
apesar de ter pichado alguns 
pontos da arquibancada con-
tra a Copa, e segue dentro do 
estádio. 

Corinthians vai
ser denunciado
novamente por 
outra infração

O Corinthians será de-
nunciado pelo Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
(STJD), por conta do episódio 
no duelo diante da Portugue-
sa, no dia 29 de setembro, em 
Campo Grande (MS). Na oca-
sião, um torcedor corintiano 
acertou uma garrafa de plás-
tico em um dos auxiliares do 
duelo.

O Departamento Jurídico 
prepara um dossiê com casos 
recentes idênticos ou seme-
lhantes nesta temporada que 
tiveram punições brandas. “ 
Acho que a punição existe, as 
regras estão aí. Mas outros 
clubes tiveram o mesmo pro-
blema e não houve punição”, 
reclamou o diretor de futebol 
do Corinthians, Roberto de 
Andrade, em ocasião recente. 
O clube pode perder de 1 a 10 
mandos de campo.

ABC corre risco
de ficar até seis 
meses sem jogar
no Frasqueirão

O tumulto ocorrido an-
tes da vitória por 3 a 2 so-
bre o Palmeiras, no sábado 
passado, pode custar caro ao 
ABC. O Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) já 
solicitou as imagens dos inci-
dentes e deve levar o clube a 
julgamento, ameaçando-o de 
ficar seis meses sem jogar no 
seu estádio.

Caso fique comprovado 
que houve superlotação no 
Estádio Frasqueirão, o time 
potiguar pode ser denuncia-
do com base no Estatuto do 
Torcedor. O parágrafo segun-
do do artigo 23 diz que “Per-
derá o mando de campo por, 
no mínimo, seis meses, sem 
prejuízo das demais sanções 
cabíveis, a entidade máxima 
desportiva detentora do man-
do de jogo em que tenham 
entrado pessoas em número 
maior do que a capacidade do 
público do estádio”.

Botafogo e Mixto/MT 
buscam a primeira vitória 
hoje, às 20h30, no Estádio 
Leonardo Vinagre da Silveira, 
a Graça, em Cruz das Armas, 
pela quarta rodada do grupo 
3 do Campeonato Brasilei-
ro de Futebol Feminino.  As 
equipes ocupam as duas úl-
timas colocações do grupo, 
com nenhum ponto, liderado 
pelo São Francisco-BA, com 9, 
Vitória de Santo Antão-PE (6), 
na segunda posição - possíveis 
classificados para a outra fase 
- enquanto o Caucaia-CE, na 
terceira, com 3. 

As Belas do Belo vem 
de duas derrotas para o Vi-
tória-PE (3 a 0) e São Fran-
cisco-PE (2 a 0), enquanto 
o representante do Mato 
Grosso perdeu para o Cau-
caia-CE (3 a 2) e São Francis-
co-BA (5 a 0). Os times pro-
metem uma disputa acirrada 
pela permanência na Série 
A do Brasileiro do próximo 
ano. Após o desafio contra o 

Botafogo enfrenta o Mixto hoje na Graça
BRASILEIRO DE FUTEBOL FEMININO

O goleiro Julio Cesar está lesionado e fora dos dois amistosos, abrindo vaga para Diego Cavalieri e Jefferson se afirmarem na Ásia

Se ainda esperava 
alguns jogadores chega-
rem da Europa para ficar 
completa para os amisto-
sos diante de Coreia do 
Sul (dia 12) e Zâmbia (dia 
15), a Seleção Brasileira 
já está com todos os seus 
atletas concentrados em 
Seul, capital sul-coreana.

Ontem, os jogadores 
que atuam no futebol in-
glês (David Luiz, Ramires 
e Oscar, do Chelsea; Lu-
cas Leiva, do Liverpool, e 
Paulinho, do Tottenham), 
francês (Maxwell e Lucas, 
ambos do Paris Saint-Ger-
main), italiano (Hernanes, 
da Lazio) e russo (Hulk, 
Zenit St. Petesburgo) de-
sembarcaram na Coreia 
do Sul e se juntaram ao 
restante da delegação, 
que já havia chegado na 
última segunda.

Eles se concentraram 
no Grand Hotel Hilton, 
onde a seleção está hos-
pedada e, por lá mesmo, 
realizaram a primeira ati-
vidade em solo asiático. 
Inicialmente, o treina-
mento estava marcado 

Jogadores fazem apenas trabalho físico na Coreia

para acontecer no KFA 
National Football Center 
(a 60 km de onde a de-
legação está), mas, para 
evitar maior desgaste e 
preservar a condição física 
dos atletas, a programa-
ção foi modificada.

Assim, a comissão 
técnica optou por um 
treino leve na academia 

do hotel. Tudo isto, para 
amenizar o cansaço da 
longa viagem (que durou 
cerca de 30 horas para 
os jogadores que atuam 
no Brasil, e 14 para os 
que jogam na Europa) e 
o efeito do fuso-horário 
(12 horas). Sob o coman-
do do preparador físico 
Paulo Paixão, os atletas 

se exercitaram na sala de 
musculação do hotel, que, 
para um melhor conforto 
dos jogadores, foi fecha-
da pela diretoria do local, 
impedindo a entrada para 
os hóspedes. Em seguida, 
a comissão voltou para os 
quartos a fim de descan-
sar e agilizar a adaptação 
à Coreia do Sul.

Felipão só comanda um treino tático a partir de hoje e na sexta-feira realiza o coletivo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

time de Mato Grosso o Alvi-
negro paraibano encerrará 
a participação na disputa, 
diante do Caucaia-CE, às 
20h30, no próximo dia 30, 
no Estádio Presidente Var-
gas, em Fortaleza-CE.   

O Mixto-MT receberá 
no mesmo dia e horário o 
Vitória de Santo Antão/PE, 
no Presidente Dutra/MT. Na 

corrida pelos primeiros três 
pontos o Botafogo prome-
te fazer algumas alterações 
para mudar a cara e tentar 
conquistar os seis pontos 
que restam. De acordo com 
o treinador botafoguen-
se, Lauro Carvalho, existe 
a possibilidade das estreias 
das meias Érica, que veio do 
futebol paulista e Camila 

(ex-Sport do Recife/PE), re-
forçando o setor de criação 
da equipe, com as volantes 
Jeniffer e Jéssica. Sem fazer 
gols nos dois jogos realiza-
dos, Lauro, pode dar uma 
cara nova ao ataque, com a 
entrada de Picatchu e Jéssi-
ca Módia, atletas de maior 
velocidade e deslocamento 
pelos lados. 

O Bota vem de duas derrotas na competição e precisa da vitória para subir na pontuação no Grupo 3
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Time de São Januário 
cumpre supensão de mando 
de campo imposta pelo STJD

Clássico carioca na Ressacada
Vasco e Fluminense se 

enfrentam às 21h50 de hoje, 
fora do Rio de Janeiro, pela 
27ª rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série A. a par-
tida ocorrerá no Estádio da 
Ressacada, em Florianópolis, 
em cumprimento à punição 
sofrida pelo time vascaíno (e 
pelo Corinthians), de perda 
do mando de campo de qua-
tro partidas, imposta pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) devido ao 
conflito entre as torcidas dos 
dois times durante o empate 
em 1 a 1 no Mané Garrincha, 
em Brasília, dia 11 de agosto.

No entanto, o fato do 
jogo ser fora do Rio de Janei-
ro não incomoda as equipes. 
Os dois times trabalharam 
nos últimos três dias visan-
do o confronto que deverá 
levar um expressivo número 
de torcedores à praça espor-
tiva. Ontem, o técnico vas-
caíno Dorival Júnior  deu a 
primeira pista do substituto 
de Juninho na partida contra 
o Fluminense. O novo refor-

ço Francismar, que chegou 
na semana passada ao clube, 
treinou entre os titulares em 
atividade que teve outra sur-
presa. Com Jomar poupado 
do coletivo, o zagueiro Re-
nato Silva formou a dupla de 
zaga ao lado de Cris. O lateral 
esquerdo Henrique voltou a 
ser titular na atividade reali-
zada neste momento em São 
Januário. 

Já no Fluminense, as coi-
sas parecem estar melhoran-
do, pelo menos em relação 
ao comando técnico. O téc-
nico Vanderlei Luxemburgo 
quebrou a recente  rotina de 
fechar os treinamentos em 
vésperas de jogos fora de 
casa e abriu para a imprensa 
a atividade realizada ontem 
no CT do Figueirense, em Pa-
lhoça, Santa Catarina. Duran-
te o trabalho, o comandante 
tricolor ensaiou três mudan-
ças para o clássico de hoje.

O zagueiro Gum e o vo-
lante Edinho, voltando de 
suspensão, substituem An-
derson e Fábio Braga, res-
pectivamente. Já o atacante 
Rhayner entra na vaga de 
Rafinha, que levou o tercei-
ro cartão amarelo contra o 
Internacional e está fora da 

VASCO x FLUMINENSE

Apesar da partida contra o Vasco ser fora do Rio de Janeiro, o Fluminense promete um bom jogo

FOTO: Photocâmera

Jogos de hoje

Série A
19h30 
Coritiba x Santos
19h30 
Grêmio x Criciúma
21h
Ponte Preta x Atlético-MG
21h
Bahia x Vitória
21h50
Vasco x Fluminense
21h50
Corinthians x Atlético-PR
21h50
Cruzeiro x São Paulo
21h50
Náutico x Botafogo

Série C
20h30 
Sampaio Correa x Rio Branco-AC

partida.
Luxa poderia escalar 

Felipe como titular na posi-
ção, mas o meia foi reserva 
durante todo o treino tático. 
Além do trabalho, o treinador 
comandou ainda um treino 

recreativo e uma atividade 
de finalizações. O Fluminen-
se deve pegar o Vasco com 
a seguinte formação: Kléver, 
Bruno, Gum, Leandro Euzé-
bio e Igor Julião; Edinho, Jean 
e Wagner; Rhayner, Biro Biro 

e Rafael Sobis.
Depois da derrota para 

o Internacional, o Fluminen-
se estacionou nos 34 pontos 
e caiu para a 11ª posição do 
Campeonato Brasileiro. Rival 
desta quarta, o Vasco tem 29 

pontos e ocupa a 17ª posição, 
primeira na zona do rebaixa-
mento. Vem de um empate 
de 1 a 1 com o Flamengo, no 
último final de semana, resul-
tado este considerado por to-
dos como uma vitória.

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
1º Cruzeiro 59 26 18 5 3 58 21 37

2º Grêmio 48 26 14 6 6 32 21 11

3º Atlético-PR 44 26 12 8 6 45 35 10

4º Botafogo 43 26 12 7 7 37 30 7

5º Atlético-MG 39 26 10 9 7 32 26 6

6º Vitória 37 26 10 7 9 38 38 0

7º Internacional 37 26 9 10 7 38 37 1

8º Santos 36 26 9 9 8 32 28 4

9º Corinthians 35 26 8 11 7 22 17 5

10º Portuguesa 34 26 9 7 10 40 38 2

11º Fluminense 34 26 9 7 10 31 33 -2

12º Flamengo 34 26 8 10 8 31 31 0

13º Goiás 34 26 8 10 8 28 32 -4

14º Bahia 33 26 8 9 9 27 32 -5

15º Coritiba 31 26 7 10 9 29 35 -6

16º São Paulo 30 26 8 6 12 24 29 -5

17º Vasco da Gama 29 26 7 8 11 35 42 -7

18º Criciúma 26 26 7 5 14 32 44 -12

19º Ponte Preta 23 26 6 5 15 26 40 -14

20º Náutico 17 26 4 5 17 17 45 -28

A sonora goleada sofri-
da diante do Cruzeiro freou a 
maior sequência positiva do 
Náutico na Série A do Cam-
peonato Brasileiro - foram 
quatro jogos sem perder, 
com dois empates e duas 
vitórias. Porém, para não 
deixar o elenco se abater, o 
técnico Marcelo Martelotte 
vai usar alguns exemplos que 
ocorreram nos últimos jogos 
para estimular uma vitória 
diante do Botafogo.

“Estamos buscando re-
ferências sempre. Quando se 
busca pontos, algumas refe-
rências são passadas para os 
jogadores. O primeiro tempo 
contra o Cruzeiro e o segun-
do tempo contra o Coritiba, 
por exemplo, serão passa-
dos para os jogadores como 
exemplos para que a gente 

evolua. Precisamos buscar os 
resultados e o Botafogo é o 
próximo adversário. Pensan-
do jogo a jogo, vamos melho-
rando nossa situação. Apesar 
disso, o técnico Marcelo Mar-
telotte vai cobrar que o time 
entre atento diante do Bota-
fogo. O jogo será complicado 
pelo fato do adversário estar 
no G-4, mas o treinador vê 
condições do Náutico fazer o 
resultado positivo na Arena 
Pernambuco se tiver a mes-
ma atitude que teve contra o 
Cruzeiro.

“Temos que manter nos-
sos pés no chão e manter a 
cabeça no lugar para as pró-
ximas partidas. Temos condi-
ções de equilibrar a partida 
contra eles também já que 
nossa atitude contra o Cru-
zeiro foi boa. E é com essa 

atitude que temos condições 
de buscar o resultado positi-
vo nos próximos confrontos”, 
afirmou. A partida contra o 
Botafogo será às 21h50 de 
hoje, na Arena Pernambuco.

Já no Botafogo, o auxi-
liar Luiz Alberto será o subs-
tituto do técnico Oswaldo de 
Oliveira, que se recupera de 
uma arritmia cardíaca. Ele 
já havia ficado no banco de 
reservas quando Oswaldo foi 
expulso durante o jogo con-
tra a Portuguesa.

Luiz também foi o res-
ponsável por comandar o 
treinamento do Botafogo, 
ontem, no campo anexo do 
Engenhão. O time terá à dis-
posição novamente Bolívar e 
Edílson, que voltam de sus-
pensão, e Hyuri e Elias, que 
estão liberados para a pre-

paração física. A provável es-
calação alvinegra diante do 
Timbu tem Renan; Edílson, 
Bolívar, Dória e Julio Cesar; 
Marcelo Mattos, Renato, See-
dorf, Hyuri e Rafael Marques; 
Elias.

Jefferson, com a seleção 
brasileira e Lodeiro, com 
a do Uruguai, desfalcam o 
Bota. Além deles, Gabriel, 
com uma lesão na coxa direi-
ta, está vetado. O Glorioso é o 
quarto colocado do Brasilei-
rão com 43 pontos.

Já o Náutico, lanterna da 
Série A do Campeonato Brai-
leiro, soma apenas 17 pontos 
e procura forças para sair 
desta incômoda posição. No 
grupo, todos acreditam que 
podem levar o time a recupe-
ração e que, “jogar a toalha” 
não faz parte do elenco.

Técnico cobra postura do Náutico
DIANTE DO BOTAFOGO

O Cruzeiro tem ótimo re-
trospecto no novo Mineirão. 
São 21 jogos disputados no Gi-
gante da Pampulha em 2013, 
com 20 vitórias e um empate. 
Como o estádio ficou fechado 
para reformas durante um ano 
e meio, o último revés celeste 
no Gigante da Pampulha ocor-
reu somente em 12 de maio de 
2010.

A derrota foi justamente 
para o São Paulo, adversário 
de hoje, às 21h50, pelo Cam-
peonato Brasileiro. Naquela 
ocasião, o time comandado 
por Adílson Batista perdeu por 
2 a 0 pelas quartas de final da 
Copa Libertadores da América. 
Os gols foram marcados por 
Dagoberto, hoje no Cruzeiro, 

e Hernanes. O público pagan-
te foi de 48.602, para uma ren-
da de R$ 1.422.892,04.

De lá para cá, o Cruzeiro 
disputou 24 jogos no Minei-
rão, incluindo três partidas em 
2010, antes do fechamento do 
estádio. Foram 21 vitórias e 
três empates.

Líder do Brasileiro, o Cru-
zeiro não quer relaxar na com-
petição. Apesar do seu adver-
sário de hoje, o São Paulo, se 
encontra perto da zona do re-
baixamento, a palavra “humil-
dade” tem sido sempre prega-
da no elenco celeste. O time 
vai a campo com a finalidade 
de somar mais três pontos e 
disparar ainda mais na lide-
rança.

Por outro lado, o São Pau-
lo teve um desfalque de última 
hora para o confronto diante 
do Cruzeiro. O zagueiro Antô-
nio Carlos fez o São Paulo  via-
jar a Belo Horizonte, palco da 
partida contra o Cruzeiro, com 
apenas dois zagueiros de ofí-
cio: Paulo Miranda e Edson Sil-
va. O volante Rodrigo Caio, no 
entanto, também tem atuado 
ultimamente nessa posição.

Antônio Carlos, que foi 
autor de dois gols do triunfo 
sobre o Vitória (no domingo) 
e havia treinado normalmen-
te na segunda-feira, sofreu 
uma distensão no músculo 
posterior da coxa esquerda e 
foi vetado pelo departamento 
médico.

Cruzeiro não quer decepcionar
CONTrA O SãO pAULO

No último confronto, no Mineirão, o Cruzeiro foi derrotado pelo São Paulo

FOTO: Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2013 - SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:30 horas do dia 21 de 
Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e serviço de reprodução de xerox para o 
Curso de Formação Inicial e Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 08 de Outubro de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2013 - SRP
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Arsênio Rolim de Araruna, S/N - Cocodé - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado 
de Oxigênio e ar comprimido medicinal para atender demanda do serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência e demandas domiciliares judiciais, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 08 de Outubro de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2013
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Arsênio Rolim de Araruna, S/N - Cocodé - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Outubro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviço técnico 
especializado no conserto e troca de peças nos aparelhos Raio X e Mamografia da Policlínica. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 08 de Outubro de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2013 - SRP
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Arsênio Rolim de Araruna, S/N - Cocodé - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE LA-
BORATÓRIO PROTÉTICO, PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS EM ATENDIMENTO 
AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 08 de Outubro de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO AO CONVITE Nº 018/2011/PMM
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2011 – PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 07 POÇOS 

TUBULARES, EM COMUNIDADES RURAIS, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monteiro 
CONTRATADA: MJC CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: É a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 050/2011, por 

mais 150 (Cento e cinqüenta) dias, a partir da assinatura do presente, ficando sua vigência de 15 
de Janeiro de 2013 a 15 de Junho de 2013.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Srª Ednacé Alves Silvestre Henrique/PMM e o Sr. Moises de Sousa Mendes / 

MJC CONSTRUÇÕES LTDA.
DATA DA ASSINATURA: 15/01/2013.

Monteiro - PB, 15 de Janeiro de 2013.
EDNACÉ ALVES SILVETRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

PANIFICADORA DELICIA DAS MASSAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.324.673/0001-86, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 1013/2013 em João Pessoa, 11 de abril de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Padaria 
e Confeitaria, Comércio Varejista e Fabricação de Produtos de Panificação. Na(o) Rua Deputado 
José Tavares – Nº 469 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2010-005516/TEC/LO-1955.

INTERGRIFFES NORDESTE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 
03.813.485/0006-35, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2946/2013 em João pessoa, 3 de outubro de 2013 – Pra-
zo: 730 dias. Para a atividade de: Indústria de Confecções. Na(o) – Av. Estevão Brett Nº 546 -  DIS-
TRITO INDUSTRIAL Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-000977/TEC/LO-0317.

RF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.883.819/0001-56, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 2637/2013 em João Pessoa, 6 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/28 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua Clovis Marques de Santana, S/N – ST. 56 – QD. 083, 
LT. 095, GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-003327/TEC/LO-5365.

BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA – CNPJ Nº 47.854.831/0014-09, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação do Nº 357/2012 do Proc. Nº 2011-004977 – ARM. COM. E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. 
QUÍMICOS, AC: 1.100m² - DISTRITO INDUSTRIAL – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2013-
006433/TEC/LO-6202.

BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA – CNPJ Nº 47.854.831/0014-09, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Alteração – 
Construção de Tanque de Contenção 03 Tanques de Estocagem, Galpão e Pavimentação, AC: 
126m² - DISTRITO INDUSTRIAL – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2013-006434/TEC/LA-0370.

CELL SITE SOLUTIONS CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A - CNPJ Nº 15.811.119/0001-11, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia – Instalação de Torre para Internet – AC: 6.13m² - CABEDELO – PB. Processo: 
2013-006233/TEC/LP-1833.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de móveis; equi-
pamentos hospitalares e de informática diversos, destinados ao Hospital Maria Do Carmo Amorim 
Navarro. Recursos: Ministério da Saúde, nº NP 11307.940000/1120-02, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Fagundes - PB, 25 de Setembro de 2013
IDEL MACIEL DE SOUSA  CABRAL

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 16:00 horas do dia 22 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 01 (um) veículo do 
tipo caminhonete cabine dupla. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Fagundes - PB, 02 de Outubro de 2013
IDEL MACIEL DE SOUSA  CABRAL

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVO AO CONVITE Nº 018/2011/PMM
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2011 – PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 07 POÇOS 

TUBULARES, EM COMUNIDADES RURAIS, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monteiro 
CONTRATADA: MJC CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: É a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 050/2011, por 

mais 150 (Cento e cinqüenta) dias, a partir da assinatura do presente, ficando sua vigência de 15 
de Junho de 2013 a 15 de Novembro de 20.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Srª Ednacé Alves Silvestre Henrique/PMM e o Sr. Moises de Sousa Mendes / 

MJC CONSTRUÇÕES LTDA.
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2013.

Monteiro - PB, 15 de Junho de 2013.
EDNACÉ ALVES SILVETRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 015/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, no dia 21/10/2013 as 15:00 horas, 
tendo como objetivo: Contratação de empresa Especializada para fornecer, mediante locação licença 
de uso de sistemas de tributos municipais, bem como conversão de dados, instalação, implantação, 
treinamento dos usuários e suporte técnico operacional após a implantação. Maiores informações 
e aquisição do edital completo na Rua Padre Jose João nº 31 – Centro – PITIMBU/PB – CEP: 
58.324-000 no horário de expediente normal de 13:00 as 17:00 Horas ou pelo fone: 083-3299-1016.

Pitimbu 08 de Outubro de 2013.
Aucledomir Nunes Gomes 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2013 - SRP

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 031/2013, que tem por objeto a Sistema 
de Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar, para suprir as necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde,  conforme termo de ADJUDICAÇÃO, em favor das seguintes em-
presas: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-41, perfazendo um valor total 
de R$ 2.044.101,60 (Dois milhões quarenta e quatro mil cento e um real e sessenta centavos); 
MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 10.806.118/0001-65, perfazendo um valor total de 
R$ 4.428.256,52 (Quatro milhões quatrocentos e vinte oito mil duzentos e cinqüenta e seis reais e 
cinqüenta e dois centavos); SANTOS & LUCENA LTDA - CNPJ: 09.478.023/0001-80, perfazendo um 
valor total de R$ 633.163,60 (Seiscentos e trinta e três mil cento e sessenta e três reais e sessenta 
centavos), para que a adjudicação nele procedida produza seus efeitos legais.

Monteiro - PB, 19 de Setembro de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2013 - SRP

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de 
acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão 
abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 053/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
031/2013 - OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar, 
para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2013. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2013. EMPRESAS 
COM OS PREÇOS REGISTRADOS: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-
41, com o valor total de R$ 2.044.101,60 (Dois milhões quarenta e quatro mil, cento e um real, e 
sessenta centavos); MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 10.806.118/0001-65, com o valor 
total de R$ 4.428.256,52 (Quatro milhões quatrocentos e vinte oito mil duzentos e cinqüenta e seis 
reais e cinqüenta e dois centavos); SANTOS & LUCENA LTDA - CNPJ: 09.478.023/0001-80, com 
valor total de R$ 633.163,60 (Seiscentos e trinta e três mil cento e sessenta e três reais e sessenta 
centavos), conforme Ata de Registro de Preços Acostado ao Processo Licitatório nº 031/2013/FMS. 

Monteiro - PB, 20 de Setembro de 2013.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar, para suprir 

as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2013. FUNDAMENTO LEGAL: 
nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 
- ALTERADA – Processo Licitatório nº. 053/2013 - Pregão Presencial nº. 031/2013. DOTAÇÃO: 
12.000.12.001.10.301.4012.3015-2055 – 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.301.4012.3015-5059 – 
33.90.30.00 /12.000.12.001.10.301.4012.3015-2060 – 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016-
2068 – 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016-2071 – 33.90.30.00 / 12.000.12.001.10.3
02.4012.3016.2064 – 33.90.30.00 VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 12 (doze) 
meses, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e: CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-41 - CT Nº. PP53.003/2013/CSL/FMS – 20/09/2012 – Valor: R$ 
1.004.766,20 (Um milhão quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos); ME-
DFARMACY HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 10.806.118/0001-65  – CT Nº PP053.001/2013/CLS/FMS 
– 12/03/2012 – Valor: R$ 1.598.946,40 (Um milhão quinhentos e noventa e oito mil novecentos e 
quarenta e seis reais e quarenta centavos); SANTOS & LUCENA LTDA – CNPJ: 09.478.023/0001-
80 – CT Nº. PP053.002/2013/CLS/FMS - R$ 633.163,60 (Seiscentos e trinta e três mil cento e 
sessenta e três e sessenta centavos). 

Monteiro - PB, 20 de Setembro de 2013.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, convoca as Empresas 

remanescentes que a reunião para abertura de uma nova fase de lances, referente ao Pregão 
Presencial 0085/2013 cujo objeto é Contratação dos serviços de instalação e manutenção de condi-
cionadores de ar com reposição de peças destinados aos equipamentos pertinentes a Secretaria de 
Saúde, acontecerá no dia 10 de outubro de 2013 às 14:30 horas, na sala da Comissão de Licitação 
situada a Rua João Pires de Figueiredo – Centro, Cabedelo-PB.

Cabedelo 08 de outubro de 2013 
Isabella Duarte-Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2013 - SRP 

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TOR-
NA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 037/2013, cujo objeto Sistema de Registro de Preços Aquisição de 
Material Odontológico, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas 
repartições. Data da abertura: 22 de Outubro de 2013, às 11h00min (horário local). Cópia do edital 
de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal 
de Saúde, à Rua Desembargador Feitosa ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário 
de expediente das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações 
pelo telefone 3351-1513 ou 3351-1524.

Monteiro-PB, 08 de Outubro de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2013/FMAS

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 012/2013, cujo objeto o Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de Gás de Cozinha. 
Realizado 15 de Agosto de 2013, às 16h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude 
do desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 16 de Agosto de 2013
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2013 – REPUBLICAÇÃO
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 012/2013, a ser realizada no dia 22/10/2013 às 09h00min (horário local), que tem por objeto 
Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de Gás de Cozinha. O edital e seus anexos 
encontram-se disponível no setor de licitação do Fundo Municipal de Assistência Social, situado 
a Rua Desembargador Feitosa Ventura, n° 04, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo 
telefone (83) 3351-1514.

Monteiro-PB, 08 de Outubro de 2013.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2013

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, através do Pregoeiro Oficial e Equipe 
de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica aos inte-
ressados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 026/2013, cujo 
objeto o Sistema de Registro de Preços Aquisição de Gás de Cozinha, para a suprir as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde. Realizado 24 de Setembro de 2013, às 10h00min (horário local). 
Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 25 de Setembro de 2013
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comu-
nica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 025/2013, cujo objeto o Sistema de Registro de Preços Aquisição de Combustíveis na cidade 
de Campina Grande, para a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Realizado 
25 de Setembro de 2013, às 08h30min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do 
desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 26 de Setembro de 2013
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.05.002/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, com sede à Rua Dr. João Moura, 528, bairro São José, no Município de Campina Grande-
-PB, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 horas do dia 24 de 
outubro de 2013, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para Contratação de Instituição sem Fins 
Lucrativos Executoras do Plano Nacional de Qualificação Social e Profissional – QSP aos Usuários 
do SINE - , no Município de Campina Grande, neste Estado. Informações e obtenção do Edital à 
Rua Dr. João Moura, 528, bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 08 de outubro de 2013.
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.001/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande-PB, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 08:00 horas do dia 
04 de Novembro de 2013, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, 
em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para contratação de empresa especializada na Exe-
cução de Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário no CEAI GOVERNADOR ANTÔNIO 
MARQUES DA SILVA MARIZ, no Município de Campina Grande, neste Estado. Os interessados 
poderão adquirir o EDITAL completo, neste caso, mediante o ressarcimento das despesas com sua 
reprodução, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), mediante recolhimento perante a Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Campina Grande e posterior apresentação do comprovante de recolhimento 
a Comissão Permanente de Licitação do Município de Campina Grande à Rua Dr. João Moura, 
528, bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 7 de Outubro de 2013.
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.002/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande-PB, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 10:00 horas do 
dia 04 de Novembro de 2013, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para contratação de empresa especializada 
na Execução de Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na EMEF MARIA SALOMÉ 
ALVES DOS SANTOS, no Município de Campina Grande, neste Estado. Os interessados poderão 
adquirir o EDITAL completo, neste caso, mediante o ressarcimento das despesas com sua repro-
dução, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), mediante recolhimento perante a Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Campina Grande e posterior apresentação do comprovante de recolhimento 
a Comissão Permanente de Licitação do Município de Campina Grande à Rua Dr. João Moura, 
528, bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 7 de Outubro de 2013.
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.003/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande-PB, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 14:00 horas do 
dia 04 de Novembro de 2013, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para contratação de empresa especializada 
na Execução de Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na EMEF MARIA DAS VITO-
RIAS PIRES UCHOA QUEIROZ, no Município de Campina Grande, neste Estado. Os interessados 
poderão adquirir o EDITAL completo, neste caso, mediante o ressarcimento das despesas com sua 
reprodução, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), mediante recolhimento perante a Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Campina Grande e posterior apresentação do comprovante de recolhimento 
a Comissão Permanente de Licitação do Município de Campina Grande à Rua Dr. João Moura, 
528, bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 7 de Outubro de 2013.
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.004/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande-PB, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 16:00 horas do 
dia 04 de Novembro de 2013, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para contratação de empresa especializada 
na Execução de Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na EMEF PAULO FREIRE, 
no Município de Campina Grande, neste Estado. Os interessados poderão adquirir o EDITAL 
completo, neste caso, mediante o ressarcimento das despesas com sua reprodução, no valor de 
R$ 50,00 (cinqüenta reais), mediante recolhimento perante a Tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande e posterior apresentação do comprovante de recolhimento a Comissão Perma-
nente de Licitação do Município de Campina Grande à Rua Dr. João Moura, 528, bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 7 de Outubro de 2013.
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTEIRO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2013

O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro 
Oficial, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado 
do pregão abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 011/2013 PROCESSO AD-
MINISTRATIVO: 016/2013 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Material de 
limpeza e Higiene Pessoal a fim de atender as necessidades da secretaria de Assistência Social da 
Prefeitura Municipal de Monteiro. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA 
DA ASSINATURA: 09 de Agosto de 2013 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 14.000.14.001.08.243.4017
.3022.2083 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.243.4017.3022.2084 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.243.401
7.3022.2086 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.243.4017.3022.2087 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.243.40
17.3022.2088 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.244.4018.3023.2089 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.244.4
018.3023.2090 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.244.4018.3023.2096 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.244.
4018.3023.2098 - 33.90.30. UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME – CNPJ: 
17.318.680/0001-34, com o valor total de R$ 11.361,00 (Onze mil trezentos e sessenta e um reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2013

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 010/2013, que tem por objeto o SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, para suprir a necessidade do Fundo 
de Assistência Social do Município de Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte 
empresa: IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME – CNPJ: 09.476.941/0001-70, nos seguintes itens: 002 e 
003, perfazendo um valor global de R$ 1.182,00 (Mil cento e oitenta e dois reais), e a empresa: PINGO 
DE LUZ COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME – CNPJ: 11.058.398/0001-33, nos seguintes itens: 
001, perfazendo um valor global de R$ 8.235,00 (Oito mil duzentos e trinta e cinco reais). Dê ciência aos 
interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro - PB, 05 de Julho de 2013.
EDNACÉ ALVES SIVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2013

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 011/2013, que tem por objeto o SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, para suprir 
a necessidade do Fundo de Assistência Social do Município de Monteiro, conforme termo de adjudicação, 
em favor da seguinte empresa: UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME – CNPJ: 
17.318.680/0001-34, nos seguintes itens: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 
014, 015 e 016, perfazendo um valor global de R$ 11.361,00 (Onze mil trezentos e sessenta e um reais). 
Desta forma fica a referida empresa a cima citada convocada a comparecer a Gerência de Licitações do 
Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro para a assinatura do Contrato Administrativo, num 
prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o Art. 64 da lei 8.666/93 e Inciso XXIII, Art. 4, da Lei 10.520/2002. 

Monteiro - PB, 05 de Agosto de 2013.
EDNACÉ ALVES SIVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 028.001/2013. PARTES: O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE MONTEIRO e a empresa CEDRO ENGENHARIA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: Con-
tratação de empresa, sob o regime de empreitada global, para execução dos serviços de CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 09 NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO – PB. OBJETO DO 
ADITIVO: Constitui objeto do presente termo aditivo: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
Administrativo nº 028.001/2013, de vigência por 06 (Seis) meses a partir a assinatura do presente termo, 
com vigência de 26 de Agosto de 2013 a 25 de Fevereiro de 2014. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, 
com base na Cláusula Primeira tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Décima Sétima do Contrato Primitivo, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita Constitucional - Monteiro – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, para suprir a necessidade do Fundo de Assistência Social 

do Município de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complemen-
tar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 014/2013 - Pregão Pre-
sencial nº. 010/2013. DOTAÇÃO: 08.241.4016.3021.2082 – 33.90.30 / 08.241.4016.3021.2083 – 33.90.30 
/ 08.241.4016.3021.2084 – 33.90.30 - 08.241.4016.3021.2086 – 33.90.30 / 08.241.4016.3021.2087 – 
33.90.30 / 08.241.4016.3021.2088 – 33.90.30 / 08.241.4016.3021.2089 – 33.90.30 / 08.241.4016.3021.2090 
– 33.90.30 - 08.241.4016.3021.2096 – 33.90.30. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 31 
de Dezembro de 2013, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
de Assistência Social do Município de Monteiro - PB, EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE e as 
empresas IRINEU BEZERRA DE LIMA - ME – CNPJ: 09.476.941/0001-70 – CT N°. 010.001/2013 – 
05.07.2013 -1.182,00 (Mil cento e oitenta e dois reais); PINGO DE LUZ COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA 
LTDA - ME – CNPJ: 11.058.398/0001-33– CT N°. 010.002/2013 – 05.07.2013 - R$ 8.235,00 (Oito mil 
duzentos e trinta e cinco reais).

Monteiro - PB, 05 de Julho de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE-

ZA E HIGIENE PESSOAL, para suprir a necessidade do Fundo de Assistência Social do Município de 
Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar Federal 
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 016/2013 - Pregão Presencial 
nº. 011/2013. DOTAÇÃO: 14.000.14.001.08.243.4017.3022.2083 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.243.40
17.3022.2084 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.243.4017.3022.2086 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.243.4
017.3022.2087 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.243.4017.3022.2088 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.244.4
018.3023.2089 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.244.4018.3023.2090 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.244.4
018.3023.2096 - 33.90.30 / 14.000.14.001.08.244.4018.3023.2098 - 33.90.30. VIGÊNCIA: do presente 
contrato tem vigência até 12 (DOZE) Meses, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CON-
TRATANTES: Fundo de Assistência Social do Município de Monteiro - PB, EDNACÉ ALVES SILVESTRE 
HENRIQUE e as empresas UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME – CNPJ: 
17.318.680/0001-34 – CT N°. 016.001/2013 – 09.08.2013 - R$ 11.361,00 (Onze mil trezentos e sessenta 
e um reais). Monteiro - PB, 09 de Agosto de 2013 - EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Gestora 
do Fundo Municipal de Assistência Social.



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            197,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 059253
Responsavel.: JUVINO JOSE DA SILVA NETO
CPF/CNPJ....: 045992044-80
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             90,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058550
Responsavel.: KEYTE CRISTINE SOUZA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 013473311/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            145,64
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058255
Responsavel.: KIM STORE ROUPAS E ACESSORIOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 013613742/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058986
Responsavel.: MARQUIDOVE DOMINGOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 237450884-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             90,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058548
Responsavel.: MARIA DE LOURDES DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 839677024-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             90,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058554
Responsavel.: MERCIA BORBA DE ARAUJO SA-
RAIVA  ME
CPF/CNPJ....: 035581578/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058976
Responsavel.: RAIMUNDO LUIZ DE ANDRADE  ME
CPF/CNPJ....: 010752566/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058972
Responsavel.: SEVERINO CAMPOS
CPF/CNPJ....: 098294234-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             90,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058556
Responsavel.: SEVERINO FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 013136646/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            261,03
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058260
Responsavel.: TPTEC CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTD
CPF/CNPJ....: 014428857/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            900,66
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 059005
Responsavel.: TPTEC CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTD
CPF/CNPJ....: 014428857/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            485,19
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058558
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fa zem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de  Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  09/10/2013
 ----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANDREZZA MUNIZ VERAS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 009526483/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.851,36
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 059227
Responsavel.: ANTONINO PORFIRIO DE QUEIROZ ME
CPF/CNPJ....: 024101800/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            343,70
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058391
Responsavel.: ANA VALERIA FERNANDES ARAUJO
CPF/CNPJ....: 805750134-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058709
Responsavel.: AJF CONSULTORIA & AUDITORIA 
S/S LTD
CPF/CNPJ....: 011342790/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,12
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058386
Responsavel.: BARBARA DE ALCANTARA CORREIA
CPF/CNPJ....: 107206644-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             40,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 059030
Responsavel.: CELIA CRISTINA LEITE BIZERRIL
CPF/CNPJ....: 015770036/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            479,14
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058436
Responsavel.: DANIEL MOTA MENDONCA
CPF/CNPJ....: 074493424-99
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             90,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058552
Responsavel.: EVERTON LOPES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 102414114-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058582
Responsavel.: FRANCISCO AUGUSTO SANTOS 
BRASIL
CPF/CNPJ....: 041205907/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            991,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058384
Responsavel.: GEORGE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 025247464-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.125,13
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058398
Responsavel.: IGREJA EVAN ASS DE DEUS CAMPO 
GROTA
CPF/CNPJ....: 017587295/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058781
Responsavel.: JULIANO MACULAN
CPF/CNPJ....: 007555134-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,23
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058592
Responsavel.: JOSE ATAIDE DE OLIVEIRA VAS-
CONCELOS
CPF/CNPJ....: 049495434-58

João Pessoa > Paraíba > quarta-feira, 9 de outubro de 2013Publicidade
26 A UNIÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO Nº 
EDN.0014.000008-0/2013

PRAZO DE 20 DIAS
O(A) DOUTOR(A) CLAUDIO GIRÃO BARRETO, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 8ª VARA/

SJPB, NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE DA 14ª VARA/SJPB, na forma da lei, etc. 
Faz saber aos que o presente edital virem, notícia dele tiverem ou interessar possa, que perante 

este Juízo Federal, se processam os autos da ação nº 0000354-32.2010.4.05.8202. E por se encon-
trarem os demandados CONSTRUTORA IPANEMA, CNPJ 05.492.161/0001-61, em lugar incerto e 
não sabido, conforme consta dos autos, é expedido o presente edital, sendo o mesmo afixado na 
sede deste juízo lugar de costume e publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado, mediante 
o qual fica intimado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação por escrito, aos 
termos da ação já mencionada. Dado e passado nesta cidade de Patos, Estado da Paraíba, aos 30 
de agosto de 2013. Eu, Yuri Facundo de Almeida, Técnico Judiciário, o digitei e o conferi.

CLAUDIO GIRÃO BARRETO
Juiz Federal Substituto da 8ª Vara/SJPB,

no exercício da titularidade da 14ª Vara/SJPB

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Unidade Móvel para realizações de exames de mamografias bilaterais 

para rastreamentos em localidades de difícil acesso ou em outros locais, de acordo com as necessi-
dades do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2013. DOTAÇÃO: 
RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – (FAEC – FUNDO 
DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO), CONSIGNADOS NO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB E PRÓPRIOS. 02.04 – 10.301.0013.2012 – 10.301.0012.2013 
– 10.301.0017.2037 – 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até 31 de Dezembro de 2013. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ALAGOINHA e RM DIAGNÓSTICOS LTDA – CNPJ: 10.840.479/0001-28 - R$ 7.200,00 - CT Nº 
0072/2013 – 04.10.2013.

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO - Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2013
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 020/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a aquisição de fardamentos. 
Data de abertura: 24/10/2013 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à Rua Cícero 
Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 08 de outubro de 2013.
Joseneide da Mata Silva Siqueira – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP)Nº. 007/2013

A comissão Permanente de Licitação através do Pregoeiro Oficial da cidade de Pocinhos/PB, no 
uso das suas atribuições legais, comunica aos interessados que fará realizará Licitação Pregão Pre-
sencial – SRP N°007-2013 que tem como objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OKM E MOTOCICLETA 
OKM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE SAÚDE DA CIDADE DE POCINHOS, 
que seria realizado dia 09 de Outubro de 2013 ficará adiado para o dia 30 de outubro de 2013 as 
10:00 horas na devido a alterações na planilha, sede da comissão de Licitação. Informações: das 
07:30 as 11:30h em dias úteis, no endereço, R: Padre Antonio Galdino (auditório da secretaria de 
Saúde) sn- Centro - Pocinhos - PB. Fone: (083) 3384-1247. E-mail: pocinhoslicitacao@gmail.com

Pocinhos - PB, 07 de Outubro de 2013.
CLAUDIO CHAVES COSTA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0-0015/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0043/2013
Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares e odontológicos destinados a suprir as 

necesidades das USF de Itapororoca-PB.
Vencedores: 
- SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA com o valor de R$ 248.027,13 

(Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Vinte e Sete Reais e Treze Centavos), vencendo nos seguintes 
itens: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 28, 30, 29, 30, 33, 36, 37, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 53, 59, 60, 55, 56, 57, 65, 60, 67, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 78, 79, 80, 72, 82, 83, 75, 76, 86, 87, 78, 80, 82, 93, 84, 85, 96, 86, 98, 88, 89, 
90, 91, 92, 104, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 113, 105, 115, 106, 108, 109, 110, 111, 
113, 123, 124, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 125, 126, 135, 128, 137, 130, 131, 132, 
133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 150;
, perfazendo o Valor Global de 248.027,13 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Vinte e Sete Reais 

e Treze Centavos).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da 
lei. Itapororoca-PB, 07 de outubro de 2013.

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO
Prefeito Constitucional

Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 058867
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS FERNANDES RIB
CPF/CNPJ....: 011527610/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.344,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058848
Responsavel.: MARIA DAS NEVES AMORIM DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 202872914-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             90,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058786
Responsavel.: ROBERTO VITOR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 549452672-00
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          8.400,68
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 058875
Responsavel.: SEBASTIAO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 450394704-44
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             90,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058546
Responsavel.: SEVERINA LAURINDO LOPES
CPF/CNPJ....: 024626904-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            178,04
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058810
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         13.686,63
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 059011
Responsavel.: TACARUNA PROD INF LTDA F
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.357,89
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058142
Responsavel.: TACARUNA PRODS DE INFORMATICA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.353,46
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058381
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.481,50
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058769
Responsavel.: TACARUNA PROD INF LTDA F
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         16.660,63
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058864
Responsavel.: TACARUNA PRODS DE INFORMATICA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            244,02
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058930
Responsavel.: TACARUNA PRODS DE INFORMATICA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,96
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058931
Responsavel.: TACARUNA PRODS DE INFORMATICA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.262,79
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058932
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATI
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.514,67
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058935
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATI
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.160,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058936
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.194,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058947
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.196,90
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058948
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.718,14
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058949
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.662,90
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058951
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ....: 004074782/0003-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.630,08
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 059012
Responsavel.: TARTARUGA BURGUER COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 010873456/0001-10
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            382,32
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056088
Responsavel.: VERONICA SILVA DA COSTA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 278437694-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058956
Responsavel.: WILSON FERNANDES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 551913204-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             90,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058549
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,  09/10/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALUMAR COMERCIO DE CONFECOES 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 006353208/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058965
Responsavel.: AUREO FERREIRA GUIMARAES 
MOVEIS ME
CPF/CNPJ....: 016986781/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            483,57
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058448
Responsavel.: AUREO FERREIRA GUIMARAES 
MOVEIS ME
CPF/CNPJ....: 016986781/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            483,11
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058447
Responsavel.: BABYTEEN CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013445540/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 059001
Responsavel.: CL ENGENHARIA DE SEGURANCA 
DO TRABA
CPF/CNPJ....: 004737655/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.101,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058310
Responsavel.: EL TIMANI CONST. E INCORP. LTD
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055795
Responsavel.: EL TIMANI CONST. E INCORP. LTD
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             36,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055797
Responsavel.: EL TIMANI CONST. E INCORP. LTD
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             55,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055799
Responsavel.: EL TIMANI CONST. E INCORP. LTD
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            118,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055807
Responsavel.: FABIO RUFINO LIMA
CPF/CNPJ....: 041402994-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             90,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058551
Responsavel.: GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNI
CPF/CNPJ....: 423902814-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            330,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058820
Responsavel.: GILMARA GOMES CORDEIRO
CPF/CNPJ....: 052988664-25
Titulo......: CHEQUE           R$          2.400,00
Apresentante: BEATRIZ COSTA SOARES-ME
Protocolo...: 2013 - 058409
Responsavel.: JANILDE DIAS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 000790194-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            149,29
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058589
Responsavel.: J F DA COSTA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 009629121/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            911,16
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 059258
Responsavel.: J F DA COSTA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 009629121/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            524,53
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 059259
Responsavel.: JOEL LIMA DE ASSIS
CPF/CNPJ....: 011581643/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            355,55
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058454
Responsavel.: JOSE ARNAUD ANANIAS DE CAR-
VALHO ME
CPF/CNPJ....: 004710649/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.478,63
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055778
Responsavel.: JOSE CARLOS AZEVEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 504445304-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            105,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058553
Responsavel.: JOSE EVANILSON AZEVEDO DE MEDE
CPF/CNPJ....: 002653540/0002-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,45
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 059165
Responsavel.: JOSE HUMBERTO PACIFICO FELIPE
CPF/CNPJ....: 012969994-24
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            434,13
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 056290
Responsavel.: KILMER ARAUJO LUCENA
CPF/CNPJ....: 076660104-86
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            763,03
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 055452
Responsavel.: LAIRTON SANTOS ALVES
CPF/CNPJ....: 487050717-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             90,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058555
Responsavel.: LEONARDO DE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 982879314-87
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$          8.675,65
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 058871
Responsavel.: LILIAN RITCHELY DE MORAIS CORREIA
CPF/CNPJ....: 026544484-52
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             90,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058557
Responsavel.: LIVRARIA EBENEZER
CPF/CNPJ....: 008342465/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             93,28
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 058934
Responsavel.: LUZIA CARDOSO VALENCIA
CPF/CNPJ....: 057553504-00
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         86.970,87
Apresentante: MILTON SOARES ADVOGADOS
Protocolo...: 2013 - 058414
Responsavel.: MANUELA DE SOUZA DE ALMEIDA LEITE
CPF/CNPJ....: 688224211-91
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$          7.535,95

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.05.008/2013.

AVISO
O Secretário de ASSISTÊNCIA SOCIAL da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, em 

observância aos requisitos previstos na legislação pertinente, HOMOLOGA o presente Torneio Licita-
tório, em favor das empresas GEILSA LIMA CAVALCANTE – ME, vencedora dos ITENS 33, 52, 61, 
62 e 63 do referido Pregão Presencial com um valor TOTAL de R$ 5.915,00 (Cinco mil novecentos 
e quinze reais); HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, vencedora dos ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68 do 
referido Pregão Presencial com um valor TOTAL de R$ 39.996,60 (Trinta e nove mil, novecentos e 
noventa e seis reais e sessenta centavos); LEANE BATISTA CAETANO - ME, vencedora do ITEM 
34, do referido Pregão Presencial com um valor TOTAL de R$ 48,00 (Quarenta e oito reais) e MEGA 
MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, vencedora do ITEM 22 do referido Pregão Presencial 
com um valor total de R$ 1.395,00 (Hum mil trezentos e noventa e cinco reais).

Campina Grande/PB, 07 de Outubro de 2013.
JOÃO DANTAS

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.02.009/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Finanças E 
Empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) 
COMPUTADORES. VALOR: R$ 23.800,00 (Vinte e três mil e oitocentos reais). LICITAÇÃO: Ata de 
Registro de Preços N° 2.03.002/2013 do Pregão Presencial N.º 2.03.008/2013. FUNDAMENTA-
ÇÃO: Lei Federal N° 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2021; 4490.52; 0110. 
SIGNATÁRIOS: Jacy Fernandes Toscano de Britto e Frederico José Emerenciano Cesar. DATA DE 
ASSINATURA: 27 de Setembro de 2013.

JACY FERNANDES TOSCANO DE BRITTO
Secretária Municipal de Finanças

Republicado por Incorreção

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº. 2881/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - CNPJ/CPF Nº. 08.943.227/0001-82. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação nº. 2881/2013 em João Pessoa, 1 de outubro de 2013 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Construção de um campo de futebol com muro, arquibancada, banheiros e portaria. Na(o) - SEDE 
DO MUNICÍPIO - Município: CONCEIÇÃO - UF: PB. Processo: 2011-004325/TEC/LI-0903.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2013

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 
25 de Outubro de 2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Cons-
truçaõ de escola de ensino fundamental, localizada no distrito do cardoso, zona rural do municipio 
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, 07 de Outubro de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA - Presidente da Comissão 

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.05.008/2013

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 
2.05.008/2013, que tem como objeto fornecimento de material de consumo (limpeza, higienização 
e descartáveis) para os programas do fundo municipal de assistência social da Prefeitura municipal 
de Campina Grande - PB, conforme especificações em planilha do Edital, que foram declarados 
FRACASSADOS os itens 17, 18 e 19 do referido certame, em virtude das empresas participantes 
do pregão, não atenderem as exigências do edital. 

Campina Grande, 07 de Outubro de 2013.
Felipe Silva Diniz Júnior

Pregoeiro Oficial

Federação de Triathlon da Paraíba
Edital de Eleição 2013

O Presidente da Federação de Triathlon da Paraíba no uso de suas atribuições torna publico 
o Edital de eleição da Federação de Triathlon da Paraíba, para formação da nova diretoria para o 
quadriênio 2013/2017.

O processo de eleição seguirá em acordo com o Estatuto da FETRIP e terá direito a voto as 
filiadas que estiverem em conformidade com o nosso estatuto.

Local: DW Eventos Rua Major Ciraulo, 823, Manaíra - João Pessoa/PB, CEP. 58038- 291, fones: 
(83) 3566-4276, no dia 19/10/2013 as 15:00 h

 Atenciosamente,
MÁRCIO MIRANDA CÓRDULA

Presidente da FETRIP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013

OBJETO: contratação de médico para exercer atividades como Especialista em Ultrasonografia 
junto à Unidade Mista de Saúde, mediante atendimento à clientela cadastrada junto à Secretaria 
Municipal de Saúde, em dia e horário fixados  de forma consensual, em valor estabelecido em 
norma legal e observando-se o valor de mercado praticado

DATA REUNIÃO:21 de Outubro  de 2013, Á 11:00 HORAS
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, das 08:00 ás 12:00 horas, na sede da Prefeitura á Rua 

Pres. João Pessoa, 391, Centro – PEDRA BRANCA - PB – Fone (83) 3456-1012.
PEDRA BRANCA - PB, 07 de Outubro de 2013

Braz de Sousa Lins
Pregoeiro Oficial/PMPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MATINAIS (CAFÉ DA MANHÃ) 
DESTINADOS AOS GARIS DO MUNICÍPIO DE ARARUNA-PB, TOTALIZANDO 75 REFEIÇÕES 
DIÁRIAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.  Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 08 de Outubro de 2013.
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00013/2013
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00013/2013, DO TIPO MENOR 
PREÇO, objetivando a aquisição de combustíveis e derivados (Óleo Diese S-10 e Aditivo Arla 32), 
para abastecimento de veículos pertencentes a Prefeitura de Mogeiro, no dia 22/10/2013 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1033, até 
o dia 21/10/2013.

Mogeiro, 8 de outubro de 2013.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00031/2013
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00031/2013, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de materiais didáticos, para as escolas contempladas 
com o PDDE no Município de Alagoa Grande, no dia 28/10/2013 às 9:00 horas, na Sala de Licita-
ções deste Órgão, situada a Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 25/10/2013.

Alagoa Grande(PB), 8 de outubro de 2013.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO OFICIAL

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 26/2013

OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição de CAMINHÃO 
COMERCIAL 6X4 PARA TRANSPORTE DE CARGA, visando atender às necessidades do Comando 
do 1º Grupamento de Engenharia (João Pessoa – PB), como órgão gerenciador, e suas organizações 
diretamente subordinadas, como órgãos participantes, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e demais anexos.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
08/10/2013, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 18/10/2013,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa, PB, 8 de outubro de 2013.
________________________________
LEANDRO ALMADA RAMOS – Ten Cel 

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 29/2013

OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição de MATERIAL DE 
INFORMÁTICA EM GERAL, para aplicação e consumo do Comando do 1º Grupamento de Enge-
nharia, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital 
e seus Anexos, visando atender às necessidades do Comando do 1º Grupamento de Engenharia 
(João Pessoa – PB), como órgão gerenciador e dos órgãos participantes.

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
08/10/2013, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 18/10/2013,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa, PB, 8 de outubro de 2013.
__________________________________
LEANDRO ALMADA RAMOS – Ten Cel 

Ordenador de Despesas

DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA. CNPJ 02.836.056/0025-85 e Inscrição Estadual 16.136.423-3 
localizada à PC Socic n.º 86 – Galpão E, Varadouro, João Pessoa – PB, CEP: 58.010-680 Comunica 
o Extravio das Notas Fiscais Modelo 1, Série Única (Formulário Contínuo) nº  1 a 500 / 501 a 1.500.
 
 DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA. CNPJ 02.836.056/0026-64 e Inscrição Estadual 16.136.422-5 
localizada à PC Socic n.º 86 – Galpão D, Varadouro, João Pessoa – PB, CEP: 58.010-680 Comu-
nica o Extravio das Notas Fiscais Modelo 1A (Formulário Contínuo) nº 6001 a 7000 / 7001 a 8000 
/ 8001 a 10.000.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/13

OBJETO: Execução dos serviços de construção de duas Unidades Básicas de Saúde, neste 
município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: não houve empresa classificada - Licitação Fracassada. 
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Bandeirantes Construção e Urbanismo Ltda.; Barbosa Cons-
truções e Serviços Ltda.; Bomsucesso Construções e Serviços Ltda.; Cosimar Construtora Sincera 
Ltda.; Estructural Engenharia Ltda.; JR Andrade Construções e Serviços Ltda.; JRP Construções 
e Comércio Ltda.; LR Engenharia Ltda.; Plancon Planejamento, Construções e Serviços Ltda.; 
Poligonal Projetos e Construções Ltda.; e SSL Lacerda Construções e Serviços Eireli. Maiores 
informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
em sua sede, na Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 08 de outubro de 2013.
MILTON DE ALMEIDA JÚNIOR

Presidente da CPL

MONTEIRO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 12.683.595/0001-06, 
torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, 
para Edifício Residencial Maria Cândida, situado a Rua Lauro Torres, 174 esquina com a Rua José 
Florentino Júnior – Tambauzinho - João Pessoa – PB.

MONTEIRO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 12.683.595/0001-06, 
torna público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, para 
Ed. Residencial Maria Fernanda, situado a Rua Francisco Beltrão / José Patrício de Almeida S/
Nº - Jardim Oceania – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos diversos, 
destinado a Secretaria de Saúde deste município. 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, 08 de Outubro de 2013
JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO FILHO

Pregoeiro Oficial
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