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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Agricultura ecológica é tema de evento no município de Sumé a partir de amanhã

l Inscrições para o concurso Vestibular do Iesp e FatecPB terminam hoje

l Banda Malaquias em Perigo se apresenta hoje na Estação Cabo Branco

l Documentário A Pirâmide Humana será exibido hoje à noite na Usina Cultural

R$ 1,00

R$ 160,00
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Nova lombada 
eletrônica está 
funcionando 
na BR-101 Sul

MST realiza 
marcha e ocupa 
sede do Incra 
em João Pessoa

TRE abre mais 
um posto para 
agilizar cadastro 
biométrico

PÁGInA 14 PÁGInA 4

PÁGInA 18

DER e MP fazem 
vistoria em ônibus 
que circulam 
em Santa Rita

Programa Mais 
Médicos atende 
mais de 158 mil 
pessoas no Estado

 

 

TRansPORTE

saúdE

Um relatório com os re-
sultados da inspeção feita na 
frota de ônibus para verifi-
car as condições mecânicas, 
segurança e acessibilidade 
será elaborado. PÁGInA 4

O programa conta na 
Paraíba com 48 médicos em 
atividade nas Unidades Bá-
sicas de Saúde, abrangendo 
uma população de 158 mil 
pessoas. PÁGInA 4

O comércio varejista parai-
bano registrou aumento nas 
vendas em setembro de 18% 
no comparativo com o mês 
de agosto, segundo pesquisa 
do IBGE. O desempenho ficou 
bem acima da média nacional 
que foi de 6,2% PÁGInA 25

DÓLAR    R$ 2,178 (compra) R$ 2,180 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,140 (compra) R$ 2,290  (venda)
EURO   R$ 2,942 (compra) R$ 2,943    (venda)

2oCaderno

Paraíba registra maior alta do 
país nas vendas do comércio

8

88

8

Brasil vence a Zâmbia e Felipão tem time 
praticamente fechado para a Copa PÁGInA 24

Botafogo quer antecipar para dezembro 
deste ano o início do Paraibano PÁGInA 21

Senzala Urbana, da 
Ensaio Cia. de Teatro, 
será encenada hoje no 
Aldeia sesc PÁGInA 8

Coletânea paraibana 
será apresentada na 
maior feira de música 
do mundo PÁGInA 5

FOTO: divulgação

FOTO: Rafael Ribeiro/CBF

FOTO: Venio Pinheiro 

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

PÁGInA  3

Soraya Escorel e 
as ações do MP 
em defesa dos 
direitos das crianças

ENTREVISTA

o governador Ricardo Coutinho entregou ônibus escolares e o Prêmio nacional de 
Gestão Escolar e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. PÁGInA 13

Mais investimentos na 
área de educação na PB

Os 91 ônibus para o transporte de estudantes entregues para 91 municípios ontem representam um investimento de R$ 13,9 milhões 

Esportes



A agricultura familiar é uma das ativida-
des produtivas de maior tradição no Brasil, e 
sua importância, para o desenvolvimento so-
cial e econômico, é amplamente reconhecida. 
Quem garante a sua existência são os peque-
nos proprietários rurais que utilizam mão de 
obra do próprio núcleo familiar.

Estudos dão conta de que cerca de 70% 
dos alimentos produzidos no Brasil são 
oriundos da agricultura familiar. Além disso, 
essa atividade constitui a base econômica da 
quase totalidade dos municípios brasileiros e 
absorve aproximadamente 40% da popula-
ção economicamente ativa do país.

Boa parte dos grãos, do leite e da car-
ne que se consome no Brasil, por exemplo, é 
proveniente da agricultura familiar. Mas essa 
atividade é tão fundamental, para a seguran-
ça alimentar do mundo, que a Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas declarou 2014 o Ano 
Internacional da Agricultura Familiar.

Neste 16 de outubro comemora-se o Dia 
Mundial da Alimentação. Para marcar a pas-
sagem da data, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) lançou, ontem, uma publicação 
intitulada “Demanda Estruturada e Agricul-
tores Familiares no Brasil: O Caso do PAA e 
do PNAE”.

O tema central do estudo da ONU são 
dois programas de compra institucional de 
alimentos no Brasil: o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE). Com relação 
a esse último, o documento apresenta resul-
tados inéditos.

O dado mais importante trazido à tona 
pelo estudo da ONU é que, juntos, o PAA e o 
PNAE ajudaram a aumentar consideravel-
mente o volume de compras realizadas por 
municípios e estados diretamente da agricul-
tura familiar, representando uma demanda 
potencial de R$ 2 bilhões por ano.

No Brasil, a lei que destina 30% do orça-
mento da alimentação escolar para a compra 
de produtos da agricultura familiar entrou 
em vigor em 2009. Mas, em 2010, apenas 
48% das entidades implementadoras com-
pravam alimentos de agricultores familiares. 
No ano passado, porém, esse número subiu 
para 67%.

De acordo com a ONU, 45% das entidades 
implementadoras compram hoje, no mínimo, 
30% da agricultura familiar. Mas a expectati-
va é que o PNAE disponha de um orçamento 
de R$ 1 bilhão, para compras de agricultores 
familiares, quando todas as entidades estive-
rem cumprindo plenamente a legislação.

Os indicadores apresentados pela ONU ele-
vam o moral do Brasil, uma vez que o PAA e o 
PNAE são considerados dois dos maiores pro-
gramas mundiais de compra institucional de 
alimentos. Deles dependem milhares de agri-
cultores e destes - mais importante ainda -, 
milhares de crianças em idade escolar.

Editorial

Crônica

As Mulheres de Alice Munro

 Plantar e colher em família

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

Instigada pelas notícias televisivas 
e pela conversação nas redes sociais, fui 
folhear a obra de Alice Munro, escritora ca-
nadense Premio Nobel de literatura.Com-
provei, à primeira página, que a obra da 
escritora é daquelas que não se folheiam. 

Você começa a ler um dos seus contos, e 
de imediato é capturada pela força da nar-
rativa, de pronto acha-se  enredada na teia 
dos acontecimentos, tocada pela vividez das 
paisagens, o cheiro da grama, o impacto da 
água gelada, a suave quietude do final do dia, 
o assombro (ou seria encantamento)? pelo 
que a sua narrativa pode inventar,  do 
meio do nevoeiro.

Não, a obra de alice Munro não é para 
folheadores. A sua narrativa pede um leitor 
atento, cingido ao seu traço firme, leitor que 
escave com ela armários e gavetas, margens 
de rios cobertas de neve.  Pede uma leitora 
meticulosa, que planeje ao pé mesmo do 
texto ainda por ser lido, os gestos para o cri-
me imprevisto, a fuga repentina, uma leitora 
que no ato mesmo dese cumprir o ápice, 
suspenda o golpe, volte atrás, e recomece 
com a escritora, um outro modo possível de 
narrar.

Fico imaginando as perguntas inopor-
tunas que ela já deve ter ouvido dos jorna-
listas: - quanto tempo leva para escrever um 
conto? Da onde vem a sua inspiração?

A obra de Alice Munro, frase à frase, é 
uma construção em perspectiva do mun-
do e do espírito humano. Nenhum verbo, 
nenhum adjetivo, nenhum advérbio fora de 
tempo e de lugar. Dando voz aos seus per-
sonagens, usando a sua narrativa para lhes 

criar a liberdade de habitarem as estórias, 
escreve sobre a sua terra, sobre pequenas 
vilas e cidades do Canadá, mas é como se 
dali, do seu pequeno jardim, arrancasse 
verdades universais, como se falasse de 
pessoas como eu e você, como se de repente 
adivinhasse aquele pesadelo indecente da 
noite passada, que a fez acordar, alagada em 
suor e desejo.

Do primeiro ao último conto, da primei-
ra à última frase de cada conto, a autora lhe 
entrega, de modo pródigo, uma narrativa 
magistral, e lhe deixa assombrada, por esse 
encontro mágico,  por esse reconhecimento, 
por esse como acender de uma luz, por  essa 
comunhão.

Alice Munro não empresta às suas 
mulheres narradas, nenhum adereço, além 
da sua feminilidade. Essa feminilidade en-
tretecida de força e fragilidade, de beleza e 
juventude, de velhice sóbria, raiada por uma 
discreta, e por isso mesmo, absoluta solidão.

Juliet, Enid, Kath e Sonje, esses e tantos 
outros nomes emprestam-se às persona-
gens de Alice Munro, dão corpo aos dramas, 
aos desacertos, encontros e desencontros, 
em tramas habilidosamente construídas, de 
modo a nos entregar, para cada conto, um 
final imprevisível e muitas vezes desnorte-
antemente simples. 

Ler alice Munro é um exercício que nos 
faz pensar na literatura, Como essa espécie 
de vereda, essa fenda amaldiçoadamente 
abençoada, por onde mundos previsíveis e 
inimagináveis, universos paralelos, tocam-se e 
renegam-se, ou, milagrosamente se recon-
ciliam. 

Foi dado um passo impor-
tante e decisivo na transpo-
sição do São Francisco, com 
a assinatura, na segunda,  
pelo ministro interino da 
Integração Nacional, Fran-
cisco Teixeira, da ordem de 
serviço das obras da Meta 
3N, último bloco do Eixo 
Norte. Afinal, é a última 
pendência contratual do 
projeto.
Essa fase propiciou a contratação de milhares de trabalhadores,   chegando a mobilizar agora 7,5 
mil pessoas dedicadas às obras. O contrato, de R$ 484 milhões, refere-se a execução de obras civis 
e eletromecânicas complementares dos lotes 6 e 7 da Meta 3N, que passa por Mauriti a São José de 
Piranhas, na Paraíba.
A transposição do São Francisco é uma grande esperança para os produtores localizados na área da 
seca. O Projeto de Integração faz parte hoje do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo 
Federal, visando a atender 12 milhões de pessoas no Semiárido nordestino.   O custo total da obra, 
incluindo reajustes e aditivos, já chega a R$ 8,2 bilhões. 
Mesmo várias vezes reformulado e agora garantido pelo ministro Francisco Teixeira para 2014, é 
possível que o prazo seja esticado para meado de 2015, quando somente ficariam concluídos alguns 
blocos. Ao contrário de outros estados, a Paraíba já tem bem avançadas as obras complementares da 
transposição, dentro do conceito de integração de bacias.

Gestores das redes municipais, distrital e 
estaduais de educação têm até dia 23 de 
outubro para retificarem números do Censo 
Escolar 2013 que possam estar incorretos. 
Os dados preliminares do último Censo foram 
publicados pelo Ministério da Educação no úl-
timo dia 23 de setembro. 
A quantidade de matrículas apontadas no 
Censo Escolar são utilizadas para fazer o ra-
teio dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de  Va-
lorização dos Profissionais da Educação.

TIRIRICA 
O Supremo Tribunal Federal está prestes a julgar a Ação Penal 567, na qual o deputado e humorista 
Tiririca é acusado de fraudar o documento de registro de candidatura ao declarar que sabia ler e es-
crever.  No fim de 2010, Tiririca foi absolvido pela Justiça Eleitoral de São Paulo, mas a questão deve 
ser alvo de apreciação do STF, possivelmente, nesta quinta-feira.

As reservas armazenadas nas barra-
gens paraibanas chegaram ao nível 
crítico de 35%, conforme revela o 
secretário de Recursos Hídricos, João 
Azevedo. E so se chega a essa média 
por conta dos açudes de cidades lito-
râneas, que receberam chuvas, alguns 
até com quase 100% de armazenagem. 
Na faixa crítica do Semiárido a maioria 
caminha para o total esgotamento. 

MONITORAÇÃO

ALARMANTE

PRAZO DO CENSO

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

MICROCRÉDITO SEM GRANA

TRANSPOSIÇÃO-RETA FINAL

As motos continuam mantan-
do nas estradas paraibanas, 
a exemplo do que ocorre em 
outras cidades brasileiras. 
Os hospitais estão ficando 
insuficientes para atender a 
demanda de fim de semana, 
no que se relaciona ao aten-
dimento de vítimas com esse 
tipo de veículo. É preciso pôr 
freios nessa corrida maluca 
que está dizimando a popula-
ção jovem do País.

Até setembro o programa 
Crediamigo, do Banco do Nor-
deste, investiu 319,5 milhões 
na Paraíba, o que representa 
um crescimento de 34% em 
relação ao mesmo período do 
ano de 2012. E o mais salutar 
nessa área de microfinanças: 
o índice de inadimplência é 
ínfimo, em torno de 0,5%. 
A tendência é a ampliação dos 
negócios entre o BNB e os mi-
croempresários paraibanos.

A obra de Alice Munro, frase à frase, é uma construção em perspectiva 
do mundo e do espírito humano.”

Por enquanto, o BNDES suspen-
deu empréstimos aos estados 
por determinação do Ministério da 
Fazenda, não obstante inúmeros 
pedidos dos governadores, que já 
levaram R$ 88 bilhões de janeiro 
a setembro. Quem precisar de  di-
nheiro extra  tem que recorrer à 
Caixa Econômica e a bancos priva-
dos e internacionais. A medida é 
um paradoxo, já que os estados re-
duziram suas dívidas de 17,5% em 
2012 para 9,9% do PIB em 2013.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de outubro de 2013



Soraya Escorel
Promotora de Justiça

Como a senhora analisa hoje 
os serviços de acolhimento de 
crianças e adolescentes no país?

De acordo com o Relatório do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), mais de 30.000 
crianças e adolescentes estão hoje 
no país afastado da convivência 
com a família, vítimas da negli-
gência, do abandono ou da impos-
sibilidade, por razões diversas, de 
permanecerem em sua companhia. 
O CNMP lançou no dia 8 de agos-
to deste ano, a publicação de “Um 
Olhar Mais Atento aos Serviços de 
Acolhimento de Crianças e Adoles-
centes no País”, apresentando um 
Relatório com os resultados das 
inspeções anuais realizadas pelos 
promotores de Justiça da Infância e 
Juventude em todo o país. Os dados 
colhidos foram consolidados e dis-
ponibilizados pelo CNMP. O relató-
rio, que detalha a situação de cada 
Estado da Federação, representa o 
primeiro resultado de um esforço 
de compilação de dados nacionais 
confiáveis sobre a atuação do Mi-
nistério Público.

Em quais situações é feito o 
acolhimento institucional?

Os principais motivos para o 
acolhimento institucional, segun-
do os dados divulgados pelo CNMP, 
ocorrem por negligência dos pais ou 
responsável (mais de 80%); algum 
tipo de dependência química dos pais 
ou responsável (mais de 80%); por 
abandono dos pais ou responsável 
(em torno de 77%); violência domés-
tica (próximo a 60%) ou em casos 
de abuso sexual praticado pelos pais 
e responsável (em torno de 45%). 
Como se percebe, os motivos pelos 
quais crianças e adolescentes são dei-
xados em instituições variam entre 
negligência, violência e abandono. A 
maior parte das entidades de acolhi-
mento institucional (81%) reportou 
acolhidos em razão de negligência 
dos pais ou responsáveis. A segunda 
maior causa de acolhimento é a de-
pendência por drogas ou álcool dos 
pais ou responsáveis (81%), seguida 
pelo abandono (78%), pela violência 
doméstica (57%) e pelo abuso sexual 
(44%). Em muitos casos, há mais de 
uma motivação registrada.

Como o Ministério Público 
faz para garantir que o Estatu-
to da Criança e do Adolescente 
(ECA) seja cumprido a rigor?

O Ministério Público está 
atento e sempre fiscaliza os ser-
viços e programas existentes em 
relação à criança e adolescente e, 
verificando irregularidade, ado-
ta as providências no sentido de 
saná-las, seja pela via extrajudi-
cial, ou, em último caso, pela via 
judicial. Muitas vezes, o programa 
ainda não existe e o Ministério Pú-
blico cobra a sua implementação, 
primeiro através de Recomenda-
ções, depois através de TACs ou 
ajuizamento de Ação Civil Pública 
de Obrigação de Fazer. 

Os noticiários locais têm di-
vulgados com frequência casos 
de abuso sexual em crianças e 
adolescentes. A promotora da 
Infância e Juventude na capital 
te/m dados sobre o número de 
crianças e adolescentes vítimas 
de violência sexual neste ano na 
Paraíba?

Na Paraíba, em 2012, foram 
recebidas, através do Disque 100, 
9.749 denúncias sobre violações 
de direitos envolvendo crianças 
e adolescentes nos 223 municí-
pios paraibanos. Deste total, 974 
denúncias foram sobre violência 
sexual, representando 10% do 
total. Durante este ano, especi-
ficamente de janeiro a abril, o 
Disque 100 recebeu 1.152 de-
núncias. Destas, 349 foram sobre 
violência sexual contra crianças 
e adolescentes, representando 
30% do total das denúncias. Além 
disso, das 349 denúncias sobre 
violência sexual, 74% indicava o 
abuso sexual e 24% a exploração 
sexual de crianças e adolescen-
tes. Já estamos em outubro/2013 
e a tendência é que a ferramenta 
de denúncia expanda ainda mais 
sua área de atuação e que a popu-
lação brasileira, aqui especifica-
mente a paraibana, possa utilizar 
todas essas estratégias de de-
núncias para que muitas crianças 
e adolescentes sejam salvas e fi-
nalmente possam ver o agressor 
responsabilizado. 

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de outubro de 2013

EXCLUSIVO

E
Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

stamos no “mês da criança” e nada melhor do que ações de 
defesa aos pequeninos para comemorar a data. Na Paraíba, a 
Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente 
e a Coordenação Estadual de Defesa da Criança e do 
Adolescente do Ministério Público Estadual sempre fiscalizam 
os serviços e programas existentes de proteção, verificando 
irregularidades e adotando as providências no sentido de 
saná-las, seja pela via extrajudicial, ou, em último caso, 
pela via judicial. De acordo com a promotora Soraya Soares 
Nóbrega Escorel, de janeiro a abril deste ano o Disque 100 
recebeu 1.152 denúncias. Destas, 349 foram sobre violência 
sexual contra crianças e adolescentes, representando 30% 
do total das denúncias. Além disso, das 349 denúncias sobre 
violência sexual, 74% indicavam o abuso sexual e 24% a 
exploração sexual de crianças e adolescentes. Na entrevista 
a seguir, ela fala sobre a missão que o Ministério Público 
exerce perante a sociedade.

Em defesa dos direitos da 

O que propicia os casos de 
violência sexual?

É notório que a violência sexu-
al se constitui numa problemática 
social que requer um trabalho in-
tersetorial e articulado no atendi-
mento às vítimas, assim como, na 
prevenção e no enfrentamento. Nos 
casos de violência doméstica ou se-
xual, a maioria das situações ocorre 
dentro de casa com crianças entre 
1 e 4 anos de idade, sendo 78% dos 
casos na própria residência. Para 
crianças de 5 a 9 anos, a violência 
ocorre em casa em 74% das situa-
ções. Para os menores de 1 ano, o 
índice é de 67% e para os entre 10 
e 14 anos, 62,7%.

Como é feito o atendimento 
as vítimas de violência?

Em março deste ano, o Go-
verno Federal expediu o Decreto 
nº 7.958/2013, o qual estabelece 
diretrizes para o atendimento às 
vítimas de violência sexual pelos 
profissionais de segurança pública 
e da rede de atendimento do Sis-
tema Único de Saúde, com o ob-
jetivo de readequar e qualificar o 
atendimento prestado às crianças 
e adolescentes vítimas e suas res-
pectivas famílias, sem prejuízo da 
apuração das ocorrências, tendo 
em vista a celeridade dos trâmites 

legais, assim como do atendimento 
psicossocial. 

Na maioria desses casos o 
agressor tem sido uma pessoa 
do seio familiar, a exemplo do 
padrasto ou até mesmo o próprio 
pai. Em sua opinião poderia exis-
tir alguma ação preventiva para 
esses casos?

A violência sexual é uma 
questão muito séria e comple-
xa.  Pode ocorrer fora ou dentro 
da própria família, e por isso, em 
muitos casos, permanece oculta 
aos olhos dos órgãos de defesa 
dos direitos da criança e do ado-
lescente, o que dificulta a punição 
daqueles que a cometem. O silên-
cio, no entanto, perpetua o ciclo 
de violência. É preciso haver a 
consciência sobre a importância 
do trabalho educativo, essencial-
mente preventivo, para evitar que 
crianças e adolescentes possam 
se tornar pessoas adultas violen-
tas e agressivas, que só sabem re-
solver seus problemas a base da 
força, porque foi esta a formação 
que receberam. 

De que maneira as pessoas 
devem agir para coibir a prática 
da violência sexual?

Uma estratégia de prevenção é 

a denúncia através do serviço Dis-
que 100, que recebe diariamente, 
24 horas, denúncias de violações 
de direitos humanos de todo o 
país, preservando a identidade 
do denunciante. O serviço funcio-
na recebendo denúncias, as quais 
são examinadas e encaminhadas 
para os órgãos responsáveis pela 
defesa dos direitos, entre eles o 
Ministério Público, as defensorias 
públicas dos estados, os conselhos 
tutelares e delegacias de polícia, 
conforme as necessidades de apu-
ração e providências a serem to-
madas.  

Existe alguma ação educa-
tiva nas escolas da Paraíba para 
coibir a prática do bullying?

O desafio de enfrentar si-
tuações novas que demandam 
estudos e ações propositivas de 
enfrentamento está intrinseca-
mente relacionado com a relevan-
te missão que o Ministério Públi-
co exerce perante a sociedade. O 
trabalho do MPPB continua e vai 
sempre existir.  Não acabou e nem 
vai acabar.  A Campanha Bullying 
não é Brincadeira, desenvolvi-
da pelo Ministério Público desde 
2008, se renova sempre nas esco-
las do Estado da Paraíba, sejam 
públicas ou privadas. 

criança e do adolescente
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158 mil pessoas são atendidas na PB
mais médicos

O Programa Mais Mé-
dicos já conta com 46 pro-
fissionais em atividade na 
Paraíba. O atendimento rea-
lizado por este grupo atinge 
mais de 158 mil pessoas no 
Estado. No Brasil todo, são 
1.020 profissionais distribuí-
dos em unidades de saúde do 
interior e nas periferias de 
grandes cidades, benefician-
do mais de 3,5 milhões de 
brasileiros. A maioria (61%) 
dessas pessoas vive no Norte 
e Nordeste.

A quantidade de famílias 
beneficiadas pelo Mais Médi-
cos em todo o país seria ainda 
maior com a atuação dos 237 
estrangeiros que aguardam 
a emissão do registro profis-
sional provisório por parte 
dos conselhos regionais de 
Medicina. Esses médicos es-
tão em unidades de saúde 
que cobrem 817 mil pessoas.

“A atuação desses pro-
fissionais começa a fazer 
diferença. Já temos relatos 
de cidades que conseguiram 
dobrar o atendimento com a 
chegada dos médicos do pro-

grama. A nossa expectativa é 
que o total de profissionais 
atendendo nas regiões que 
mais precisam aumente mui-
to mais”, destacou o ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha.

Considerando os 2.597 
profissionais da segunda se-
leção, que devem iniciar suas 
atividades ainda neste mês, 
mais nove milhões de brasi-
leiros terão o atendimento 
em atenção básica reforçados 
em suas cidades, totalizando, 
assim, em 13,3 milhões de 
pessoas atingidas pelo pro-
grama. 

Os brasileiros da segun-
da seleção do programa ti-
veram até a última segunda-
feira para se apresentar nos 
municípios enquanto os pro-
fissionais formados no exte-
rior devem concluir o módulo 
de avaliação do programa até 
o dia 25 deste mês. A apro-
vação nesta etapa é condição 
para sua atuação nas Unida-
des Básicas de Saúde.

O impacto da atuação 
dos profissionais é calculado 
com base no número de famí-
lias cadastradas para o aten-
dimento nas unidades bá-
sicas de saúde. Atualmente, 
cada equipe de atenção bási-
ca do Sistema Único de Saúde 

(SUS) cobre, em média, 3.450 
pessoas.

Norte e Nordeste
Todos os 1.020 profis-

sionais que estão em plena 
atividade são da primeira 
etapa do programa. Do total, 
577 são médicos formados 
no Brasil. Os outros 443 têm 
diploma estrangeiro e atuam 
no país por meio de registro 
provisório. Na Paraíba, são 
33 médicos brasileiros e 13 
estrangeiros.

O Nordeste concentra 
o maior número de pessoas 
beneficiadas pelo Mais Mé-
dicos, que atinge mais de 1,4 
milhão de pessoas na região. 
Do total de médicos em ati-
vidade, 40% estão alocados 
nos estados nordestinos, com 
destaque para Bahia e Ceará 
que, juntos, reúnem 205 pro-
fissionais com capacidade 
para cobrir mais de 707 mil 
pessoas.

No Norte, onde 20% dos 
profissionais estão atuando, 
o programa atinge cerca de 
740 mil pessoas. No Sudeste, 
a iniciativa já chega a mais 
de 585 mil pessoas e, no Sul, 
mais de 480 mil, enquanto no 
Centro-Oeste a população be-
neficiada é de quase 245 mil.

Programa já possui
46 profissionais em
atuação no Estado

A Fundação de Apoio 
à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (Fapesq) divul-
gou o resultado prelimi-
nar do Programa DCR 
– Programa de Desenvol-
vimento Científico e Tec-
nológico Regional no Es-
tado da Paraíba.

Foram selecionados 
pelo comitê local do pro-
grama 18 propostas, que 
serão encaminhadas ago-
ra para a homologação 
final do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq).

Os candidatos que 
apresentaram propostas 
têm um prazo de 48 ho-
ras, após a publicação, 
para apresentar recurso. 
A previsão é divulgar o 

resultado final até o dia 
31 deste mês para contra-
tação dos doutores a par-
tir de novembro próximo, 
por um período de até 36 
meses.

Doutores
O Programa DCR visa 

à atração e fixação de 
doutores no Estado da 
Paraíba, por meio da im-
plementação de bolsas de 
Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico Regio-
nal.

A intenção é estimu-
lar a fixação de recursos 
humanos com experiência 
em ciência, tecnologia e 
inovação ou reconhecida 
competência profissional 
em instituições de ensino 
superior e pesquisa, ins-

titutos de pesquisa, em-
presas públicas de pes-
quisa e desenvolvimento, 
empresas privadas e mi-
croempresas que atuem 
em investigação científica 
ou tecnológica.

O programa tem como 
meta ainda contribuir 
para a diminuição das de-
sigualdades priorizando 
as instituições situadas 
nas regiões Norte, Nor-
deste, Centro-Oeste e em 
microrregiões de baixo 
desenvolvimento científi-
co e tecnológico do país, 
assim reconhecidas pelo 
CNPq.

Veja a relação dos 
candidatos pré-selecion-
dos no site do Governo 
do Estado (www.paraiba.
pb.gov.br).

Divulgado resultado preliminar 
de programa de desenvolvimento

ciência E tEcnologia

A Promotoria do Consumidor de 
Santa Rita e o Departamento de Estra-
das de Rodagem da Paraíba (DER-PB) 
realizaram ontem uma vistoria na fro-
ta de ônibus da Empresa Rodoviária 
Santa Rita. Segundo o promotor de 
Justiça, Manoel Serejo, o objetivo foi 
analisar a atual situação de conserva-
ção e de regularidade com a legisla-
ção de trânsito.

O promotor informou que foram 
averiguados, durante a inspeção, as 
partes mecânica,  externa e interna 
da frota, segurança, conforto, além 

da acessibilidade. “No entanto, ficou 
demonstrado a necessidade de uma 
linha de inspeção, onde os carros se-
riam colocados em situação de des-
gaste para melhor observar a sua real 
situação”, disse o promotor. 

O DER-PB vai encaminhar o rela-
tório detalhado da atual situação da 
frota ao Ministério Público da Paraíba. 
Participaram da vistoria o engenheiro 
do DER-PB, Luiz Carlos, o patrulheiro 
da Polícia Rodoviária Estadual, Gilvan-
dro Santos Carvalho, e representantes 
da empresa.

Ministério Público e DER 
vistoriam frota de ônibus

santa rita

Mais de 1,5 mil 
integrantes do Movi-
mento dos Trabalha-
dores Sem Terra da 
Paraíba realizaram 
ontem uma marcha de 
protesto em João Pes-
soa, que percorreu as 
principais ruas do cen-
tro. Eles terminaram a 
caminhada ocupando 
o prédio do Instituto 
Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária 
(Incra), localizado no 
bairro Pedro Gondim. 
Cerca de 300  trabalha-
dores estão acampados 
na instituição.

Os trabalhadores 
sem terra são oriun-
dos do município de 
Caaporã e caminharam 
com destino a João Pes-
soa, desde anteontem, 
para reivindicar das au-
toridades agilização do 
processo de desapro-
priação das terras da 
antiga usina Maravi-
lha. Nas terras da usina 
se formou um acampa-
mento com cerca de 1,3 
mil famílias, lideradas 
pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais 
Sem Terra.

De acordo com in-
formações do presi-
dente do Incra, Cleofas 
Caju, além dos tra-
balhadores do assen-
tamento Wanderley 
Caixe, em Caaporã, 
há outros solidários 
ao movimento. Ainda 
não há levantamento 
do número de pessoas, 
nem a pauta das reivin-
dicações foi entregue à 
superintendência. Só a 
partir dessa entrega, 
o órgão informou que 
vai poder se posicionar 
sobre o movimento. A 
reunião aconteceu  na 
noite de ontem.

A diretoria do Incra 
ficou de receber ontem 
os manifestantes no au-
ditório da instituição 

Trabalhadores sem terra 
ocupam o Incra na capital

rEforma agrária

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Reivindicações

- Desapropriação e demarcação de terras, principalmente das terras da usina Maravilha e quilombolas.
- Informações de como anda os processos: fazenda Antas, Marinhas do Abiai, Tambauzinho e Ponta 
de Gramame.
- Devolução dos recursos retidos dos projetos de assentamentos.
- Parcelamento dos 18 lotes da fazenda Santa Emília.
- Informações das áreas indicadas pela Movimento Atingidos pela Barragem-MAB.
- Informações da situação da fazenda Mascate no município de Itatuba.
- fornecer relação das famílias que foram cadastradas no MAB.
- Áreas de convênio com o Governo do Estado/Incra (Marinas do Abiai, Santana, Ponta de Gramame, 
Salgadinho, Tambauzinho, Olho D’ Água, São Salvador Coiteiro de Angico, Ouro Verde, Arapuã, umati, 
Impueira, Os Verdes, Bela Vista e Cosmo Pinto.
- Aumento da quantidade de cestas básicas.
- Liberação de rolos de lona.
- Liberação de recursos das áreas decretadas.
- Definir data das área estão para decreto.
- Áreas vistoriadas e improdutivas.
- Revisão da portaria nº 352 de 18/06/2013.
- Implantação de infraestrutura dos assentamentos.
- Políticas públicas para o campo: Terrasol, Terra-forte, Ates, Meio Ambiente, Apoio Mulher e Pronera.
- Concessão de área coletiva para os filhos dos assentados e construção de casas pelo programa 
minha casa minha vida. 

por volta das 19h30, 
para receber as propos-
tas dos manifestantes e 
atendê-las no mais bre-
ve tempo possível. Até 
o fechamento desta edi-
ção nenhuma medida 
para resolver o impasse 
foi aplicada. O presiden-
te do órgão informou 
que as reivindicações 
têm que ser discutidas 
com as instâncias supe-
riores envolvidas no as-
sunto para que seja so-
lucionado.

O líder do Movi-
mento dos Sem Terra 
informou que no Incra 
foi realizada uma ma-
nifestação no sentido 
do MST ser recebido 
pelo superintendente 
do órgão. Eles devem 
apresentar uma pau-
ta de reivindicações 
que tem como ponto 
central a questão da 
reforma agrária. “Que-
remos denunciar que o 
Governo federal não 
tem compromisso com 
a reforma agrária. Va-
mos acampar no Incra 
e queremos também 
uma audiência com o 
Governo do Estado. 
Até a  sexta-feira vai 
ser de movimento na 
capital”, afirmou o in-
tegrante da organiza-
ção Rosivan Batista.

Conforme infor-
mações prestadas pela 
Polícia Rodoviária fe-
deral (PRf), no início 
da manhã os manifes-
tantes  passaram pela 
BR-101 e seguiram pela 
BR-230, mas sem preju-
dicar o trânsito. Todas 
as linhas de ônibus que 
circulam pela Avenida 
Cruz das Armas che-
garam a ser desviadas 
para o Acesso Oeste, 
mas o trânsito no local 
já foi liberado.

Eles apresentaram 
uma pauta de reivin-
dicações tendo como 
ponto central a ques-
tão da reforma agrária. 
Ainda de acordo com 
a Polícia  Rodoviária 
federal, na altura do 
Viaduto de Oitizeiro os 
trabalhadores sem ter-
ra deixaram a BR e pe-
garam a Avenida Cruz 
das Armas com destino 
ao centro da capital, 
onde realizaram mani-
festação em frente ao 
Palácio da Redenção 
e seguiram para o In-
cra onde encontram-se 
acampados por tempo 
indeterminado. Até o 
fechamento desta edi-
ção o impasse conti-
nuava e a sede do Incra 
continuou ocupada pe-
los manifestantes.

Cerca de 300 pessoas estão acampadas na sede do órgão

fOTO: Marcos Russo
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Sétima edição do Festival 
Cinema com Farinha começa 
hoje, na cidade de Patos

Página 8

Coletânea produzida pelo Governo do Estado leva a produção de 20 artistas 
paraibanos da atualidade para circulação internacional em festivais de música 

Usina Lumière exibe, hoje, 
A Pirâmide Humana, do
diretor Jean Rouch

Aldeia Sesc começa hoje e 
oferece espetáculos locais 
e de outros estados
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CINEMA TEATRO

O efervescente caldeirão 
musical paraibano contém 
toda uma série de ritmos e 
batuques que ganha o nosso 
sotaque e a nossa rítmica 
na voz de artistas nascidos 
ou abraçados por nossa 
terra. Forró, rock, samba, 

jazz, coco de roda, baião e eletrônica são 
apenas alguns dos estilos que podem ser 
encontrados na coletânea Music From 
Paraíba, CD produzido pelo Governo do 
Estado, por meio da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc), que será 
apresentado na Feira World Music Expo 
(WOMEX), considerada a maior conven-
ção internacional de música. O evento 
acontece de 23 a 28 deste mês, em Cardi-
ff, capital do país de Gales.

Cerca de mil cópias da Music From 
Paraíba serão distribuídas entre os 2.800 
delegados de 90 países, 350 jornalistas 
e artistas que confirmaram presença no 
evento. Para auxiliar a divulgação entre 
os profissionais da área, o encarte do CD, 
que tem arte do paraibano Shiko, traz os 
contatos de cada artista do projeto, com 
e-mail, telefone e site. Finalizado recen-
temente, o trabalho reúne 20 canções de 
artistas paraibanos e será lançado, na 
Paraíba, no mês de novembro.

O coordenador de música da Funesc, 
o músico Arthur Pessoa, afirma que o 
principal objetivo deste álbum é estreitar 
o mercado local com o público do exte-
rior, apresentando os trabalhos produ-
zidos na Paraíba a gravadoras, selos e 
produtores de festivais de todo mundo, 
criando um público ouvinte internacio-
nal”, salienta. 

Já Lau Siqueira, presidente da Fu-
nesc, enfatiza que o material traz uma 
representação diversificada e de  quali-
dade da música paraibana, que valoriza 
suas raízes, inovações e potencial artísti-
co. “O projeto Music From Paraíba coloca 
na vitrine da música mundial não apenas 
a música paraibana contemporânea, mas 
toda uma história musical de influências 
universais e tradições rítmicas de singu-
laridade absoluta, que passa por Sivuca, 
Jackson do Pandeiro e outros grandes 
artistas. Na verdade, temos uma imensa 
expectativa quanto ao lançamento do 
CD, mas sobretudo temos a convicção 
que estamos encaminhando para a Feira 
de Música um produto que representa, 
com qualidade, a diversidade musical do 
Estado, com potencial de mercado e com 
bagagem estética”, avalia.

A coletânea foi selecionada por 
uma comissão julgadora escolhida pela 
Funesc, formada por Arthur Pessoa, 
Toninho Borbo, da Gerência de Música 
da Secult, e Hipólito Lucena, do Conse-
lho Estadual de Cultura da Paraíba. O 
grupo levou em consideração critérios 
como a qualidade estética, pertinên-
cia artística, potencial para circulação 
no mercado internacional e currículo 
do artista. “É uma radiografia de uma 
produção diversificada que tem quali-
dade estética e técnica que não deixa 
a dever a nenhuma produção nacional 
ou internacional. Esses 20 artistas 
representam essa produção musical 
paraibana e mantém um histórico da 

Detalhe da capa do CD, cuja arte foi feita pelo artista paraibano Shiko que reúne 20 artistas da Paraíba de diversos gêneros musicais

FOTOS: Divulgação

André Luiz Maia
Especial para A União

produção musical paraibana, que sem-
pre instituiu grandes nomes”, acredita 
Arthur Pessoa.

De um total de 57 inscrições e mais 
de 500 trabalhos enviados, 20 artis-
tas foram selecionados pelo edital de 
música lançado, neste ano, pela Funesc. 
A seleção representa um apanhado 
da produção musical estadual, com as 

mais variadas características e influên-
cias. Os artistas selecionados são Baião 
de Três, Néctar do Groove, Paulo Ró, 
Clã Brasil, Furmiga Dub, Socorro Lira, 
Sandra Belê, Beto Brito, Beto Preah Pa-
rahyba, Os Gonzagas, Sex On The Beach, 
Brasis, Sonora Samba Groove, Burro 
Morto, Seu Pereira e Coletivo 401, 
Armazém da Melodia Incompleta, Ha-

Cruzando fronteiras

zamat, La Gambiaja, Rieg e Grandphone 
Vancouver.

“Esse tipo de projeto, algo que vem 
acontecendo em vários estados, como Per-
nambuco, que  já vai em sua quinta edição, 
precisa ser continuado, pois temos uma 
quantidade de artistas que torna possível 
criar até mesmo mais de uma coletânea 
por ano com qualidade”, completa Arthur.
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Em O Pequeno Príncipe há 
muitos tesouros escondidos, e 
não é difícil encontrá-los caso 
saiba respeitar a exigência do 
seu autor: Porque eu não gosto 
que leiam o meu livro leviana-
mente.

Lembro que quando abri 
esse livro pela primeira vez, 
deparei precocemente com um 
tesouro escondi-
do. Encontra-se na 
dedicatória que o 
escritor faz da obra 
a seu amigo Werth.

Lidas apres-
sadamente, essas 
poucas palavras 
poderiam passar 
despercebidas em 
seu profundo signi-
ficado e, sobretudo, 
na proteção que 
elas têm do relato, 
quanto no sentido que encerra 
o segredo oferecido pela raposa 
ao principezinho.

Após ter perdido perdão 
às crianças por ter dedicado 
seu livro a uma pessoa gran-
de, bem como descrever, sem 
qualquer embaraço, alguns 
traços de personalidade e 
condição social de seu amigo, 

o texto da dedicatória conclui 
com as seguintes palavras: A 
Leon Werth, quando ele era 
pequenino.

Com essas palavras, Saint 
Exupery quer nos dizer, sem 
dúvida, que as pessoas grandes, 
representadas em Werth e que 
lerão o livro, devem voltar a 
ser crianças, no sentido real e 

concreto da ex-
pressão. Isso é 
obviamente um 
absurdo.

Ocorre-
me ser preciso 
buscar uma 
interpretação 
adequada dessa 
frase pelo lado 
da compara-
ção com o que 
o Cristo dizia 
– com as devi-

das distâncias quando falava a 
seus discípulos a respeito das 
condições que deveriam reunir 
para poder entrar no Reino dos 
Céus.

Se não vos fizerdes como 
crianças, não entrareis no Reino 
dos Céus. Agora o Senhor não 
diz: se não vos fizerdes crianças, 
mas se não vos fizerdes como 

crianças.  O primeiro é impos-
sível, o segundo perfeitamente 
possível em determinadas con-
dições.

Como se vê em ambas as 
expressões, não se trata de 
voltar atrás como se  o tempo 
pudesse tornar a ser e com ele 
nosso passado, porém em todo 
caso, trata-se de atualizar de 
uma perspectiva adulta, a regra 
essencial característica da forma 
de ver a realidade que tem as 
crianças.

E qual é essa forma essen-
cial de ver a realidade que tem 
as crianças? Sua capacidade de 
assombro.

Se esta é a interpretação 
correta das palavras da dedica-
tória, a expressão “A Leon Wer-
ther, para que leia estas páginas 
com a mesma capacidade de 
assombro que teria quando era 
pequenino.”

Esta é a mesma mensagem 
que Saint-Exupery dirije a todos 
os seus leitores, representados 
em Werth. Ou seja que leram o 
livro com a mesma liberdade in-
terior, simplicidade e admiração 
que tem as crianças, lembrando 
que eles também algum dia o 
foram. 

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
LimaA Buenos Aires do papa Francisco (II)

Um ingênuo “ver” de criança 

E qual é 
essa forma 
essencial 
de ver a realidade 
que tem as 
crianças? 
Sua capacidade 
de assombro

Artigo

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

Molina Ribeiro Jornalista - molina.ribeiro736@gmail.com

Artigo

Na terra do tango, a novidade é um 
tour gratuito de ônibus por mais de 20 
lugares frequentados por Jorge Mario Ber-
goglio, o primeiro papa latino-americano, 
e que nasceu e vivia em Buenos Aires.

Na casa onde nasceu o papa Francis-
co no bairro de Flores, agora existe uma 
placa: “En esta casa vivió El Papa Francis-
co - legislatura de la ciudad autónoma de 
Buenos Aires. Marzo.2013”.

Depois de tirarmos fotos e visitarmos 
a casa, todos voltamos para o ônibus que 
agora segue em direção ao famoso teatro 
Colón. Antes os guias falavam apenas que 
no Teatro havia se apresentado Maria 
Calllas, Pavarotti, Villa Lobos, mas agora 
se diz que era o local onde Bergoglio cos-
tumava ir para assistir a óperas. Ao lado 
do teatro, coincidência ou não, foi inau-
gurada a praça Estado do Vaticano.

A última parada do tour papal é na 
Plaza de Mayo, que antes era mostrada pelo 
guia como a praça das Madres de Mayo, 
que clamavam pelos filhos desaparecidos 
no período da ditadura militar argentina. 
Daqui, seguimos até a Igreja San Francisco 
de Asís, cujo nome, Bergoglio como francis-
cano escolheu como papa. Depois de três 
horas de tour, o passeio termina na Cate-
dral Metropolitana, construída em meados 
do século XIX e onde Bergoglio celebrava 
missas antes de ter sido nomeado para o 
mais alto cargo da Igreja Católica.

Diante da catedral parece que es-
tamos no Vaticano, com os vendedores 
ambulantes vendendo tudo que se refere 

Ontem e depois
Já vai longe o tempo em que foi fundado o 

Departamento de Artes e Comunicação da UFPB. 
Lembro-me bem das figuras exóticas que, ao pe-
rambularem pelo campus nos anos 70 do século 
passado, eram imediatamente identificados como 
alunos ou professores do Departamento de Artes e 
Comunicação. Laís Aderne, Jomard Muniz de Brito, 
Elvira d’Amorim, Fernando Teixeira, Florismá Go-
mes, mestre bonequeiro, mestre de tantos mestres, 
Albino Rubim, Antônio Fausto Neto... São tantos os 
pioneiros das artes e da comunicação na UFPB, que 
não consigo registrar todos aqui.

Esses nomes me voltaram à mente depois que 
assisti, no último 10 de outubro, à cerimônia de 
inauguração do curso de Dança do também novo 
Departamento de Comunicação, Artes e Turismo 
da UFPB. Da forma como está crescendo esta área 
de conhecimento na UFPB, já prevemos novos des-
membramentos num futuro não muito distante. 
Teatro, música, dança... tudo cresce, tudo se trans-
forma. E lá estavam os novos professores e alunos 
do curso nascente, como a pernambucana Valéria, 
jovem coordenadora do curso, Vitor D’Olive além 
dos que ainda não conheço. Alguns professores 
são antigos alunos da UFPB, como Carlos Cartaxo, 
David Fernandes, Paulo Vieira, além de outros. A 
sala de espetáculos Radegundes Feitosa já se torna 
exígua para conter o público faminto pela arte, 
que aflui para lá a cada semana. Já é esperada com 
ansiedade a inauguração do novo Centro de Artes, 
hoje em construção, ao lado do prédio da Reitoria 
da UFPB.

Mas, voltando à inauguração festiva do cur-
so de Dança, tivemos a soberba oportunidade de 
assistir a uma aula-espetáculo do cantor/bailarino/
instrumentista/ator/compositor Antônio Nóbrega, 
ummulti-artista pernambucano, um pesquisador 
das nossas matrizes artístico-culturais, discípulo do 
mestre Ariano Suassuna e do movimento armorial, 
que o inspiram e alimentam a sua arte desde o ber-
ço. Já vimos Nóbrega em outros espetáculos, dentre 
os quais destaco aqui o primeiro que vi, “Brincan-
tes”, que montou em parceria com sua mulher Rosa-
ne, também ela uma artista completa.

Na sua aula, Nóbrega discorreu sobre as danças 
matrizes de todas as nossas tradições populares 
como o coco, a capoeira, o maracatu, o frevo, o 
batuque, e tantas outras, que ao se miscigenarem 
aqui, produziram nossa rica e variada cultura. Ao 
mesmo tempo em que se detinha sobre uma dança 
específica, detalhando sua origem, o artista fazia 
uma pequena demonstração dos passos de cada 
uma delas. Uma nota triste: este artista magnífico 
está envelhecendo. Seu instrumento de trabalho, 
o corpo, que ele domina com tanta maestria está 
começando a se desgastar. O nível de perfeição de 
sua performance não diminuiu, mas o fato de ter se 
submetido recentemente a uma cirurgia do quadril 
limita sua permanência no palco, pois fica ofegante 
e extenuado após um esforço maior. Uma pena. Um 
artista como Nóbrega não devia envelhecer nunca, 
pois sua arte continua jovem e não conheço nenhum 
outro tão completo quanto ele.

***
Não poderia deixar passar dois lapsos que ocor-

reram quando da publicação da minha coluna da 
semana passada. Quando a gente cita nomes, corre 
o sério risco de omitir alguns. Os reparos que se se-
guem não se pretendem totalmente inclusivos, mas 
pelo menos, resgatam nomes da minha admiração. 
Deixei de citar Sávio, cartunista que publica regu-
larmente n’A União e Flávio Tavares, autor de obra 
magistral, “Agora, o pavão sem mistério”, obra-prima 
gerada nos anos 70, ainda dentro do clima opressivo 
da ditadura militar e publicada em 1996, pela Edi-
tora Universitária. Nela, Flávio cria, como cartunista, 
uma obra de resistência, uma releitura do cordel 
imortal O Romance do Pavão Misterioso”, juntamen-
te com Marcos Tavares, autor dos poemas. Outro 
lapso imperdoável é a omissão de Anayde Beiriz: 
Uma Biografia em Quadrinhos da jovem cartunista 
Luyse Costa. A todos esses e a outros omitidos, meu 
pedido de desculpas.

ao papa. Um se aproxima e me oferece 
um pacote de erva-mate com um vasi-
lhame de metal com o desenho do rosto 
do papa. O vendedor adverte que o papa 
Francisco adora tomar mate (o nosso 
chimarrão) e que eu devia fazer o mesmo. 
“Me poupe”!, respondi ao argentino, que 
felizmente não entendeu nada e me dei-
xou em paz!

Depois do tour de ônibus dei continui-
dade ao circuito papal por conta própria 
e saí da catedral a pé até a Avenida Riva-
davia, 415, onde o pontífice morava no 
Arcebispado de Buenos Aires. Bem próxi-
mo está a barbearia Romano, na avenida 
de Mayo, 500, onde uma semana antes de 
ser escolhido papa, Bergoglio vinha to-
dos os meses para fazer os pés. Segundo 
a funcionária Alicia Chacoma, a barbearia 
voltou a ser muito frequentada e já tem 
lista de espera para o atendimento.

Defronte a catedral está a banca de re-
vistas onde Bergoglio costumava comprar 
o jornal. Fica na esquina da calle Hipólito 
Yrigoyen com a Bolívar e o dono da ban-
ca, Daniel Del-Regno espera um dia ir ao 
Vaticano rever seu cliente de 17 anos.

O ônibus circuito papal do governo 
argentino é gratuito, dura três horas, mas 
por enquanto é feito apenas em espanhol. 
Os passeios são realizados aos sábados, 
domingos e feriados, em dois horários, às 
9h e às 15h. Para participar deve-se enviar 
um e.mail com antecedência para circui-
topapal@buenosaires.gob.ar e esperar a 
confirmação. Agora é só agendar!
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Em cartaz
É o Fim

Comédia nonsense com James Franco está em cartaz nos cinemas

O ator James Franco 
está dando uma tre-
menda festa  em sua 
casa. Diversas celebri-
dades estão presen-
tes no local, como Seth 
Rogen, Jay Baruchel e 
Emma Watson. O que 
eles não esperavam era, 
de repente, ter que en-
frentar o apocalipse. 

Foto: Divulgação / Columbia Pictures

GIBIARTE

RENDEZ-VOUS (Maria)

Humor 

Val Fonseca

Henrique Magalhães

Documentário experimental do francês Jean Rouch 
será exibido hoje, no Usina Lumière, em João Pessoa

Cinema

O filme A Pirâmide Hu-
mana (La Pyramide Humai-
ne), do cineasta Jean Rouch, 
será exibido - com entrada 
gratuita ao público - a partir 
das 19h30, na Sala Vladimir 
Carvalho da Usina Cultural 
Energisa, localizada em João 
Pessoa, dentro da programa-
ção do ciclo de cinema fran-
cês Usina Lumière, evento 
promovido em parceria com 
a Aliança Francesa. “A produ-
ção é um documentário expe-
rimental, que marca a transi-
ção da temática do diretor, 
que passa das sociedades 
tribais para as questões ur-
banas”, disse para o jornal A 
União o cineclubista e mes-
trando em Antropologia pela 
UFPB (Universidade Federal 

Mídias em destaque

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

da Paraíba), Beano Rege-
nhaus, que mediará um bate 
papo com os espectadores, 
ao final da sessão, com o obje-
tivo de aprofundar e esclare-
cer os assuntos abordados na 
obra. Na ocasião, também ha-
verá o sorteio do livro Cinema 
na/da Paraíba, de Willis Leal. 

O documentário A Pi-
râmide Humana que será 
exibido na Usina Cultural 
Energisa - localizada na Av. 
Juarez Távora, 243, bairro 
da Torre - é uma produção 
francesa em cores, de 1961, 
com 90 minutos de duração, 
e tem direção e roteiro de 
Jean Rouch. O enredo mos-
tra a chegada de uma nova 
aluna, Nadine, que é o ponto 
de partida para uma aná-
lise das relações raciais no 
colégio Cocody, de estudan-
tes do Liceu em Abidjan, na 
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Cena de A Pirâmide Humana, filme que exemplifica a transição da temática tribal para a urbana do diretor Rouch        

Nada será como antes

CINE HOLLIÚDY (BRA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 
91 min. Classificação: 12 anos. Direção: Halder Gomes, 
com Edmilson Filho, Miriam Feeland, Roberto Bomtem-
po. Interior do Ceará, década de 1970. A popularização 
da TV permitiu que os habitantes da cidade desfru-
tassem de um bem até então desconhecido. Porém, o 
televisor  afastou as pessoas dos cinemas. É aí que 
Francisgleydisson entra em ação. Ele é o proprietário 
do Cine Holiúdy, um pequeno cinema da cidade que 
terá a difícil missão de se manter vivo como opção 
de entretenimento. Manaíra 2: 12h (somente sexta 
e sábado) e 14h15.

DRAGON BALL Z: A BATALHA DOS DEUSES (Dragon 
Ball Z: Battle of Gods). Gênero: Animação. Du-
ração:  85 min. Classificação: 10 anos. Direção: 
Masahiro Hosoda e Yusuke Watanabe, com vozes 
de Wendell Bezerra e Tânia Gaidarji. Após dormir 
por 15 anos, o deus da destruição Bills desperta 
e logo fica surpreso ao saber que Freeza havia 
sido derrotado por um jovem sayadin chamado 
Goku. Não demora muito para que ele e seu 
mestre partam para encontrá-lo, ainda mais após 
Bills lembrar de um sonho que teve envolvendo 
um duelo épico com um deus super sayadin que 
ninguém jamais ouviu falar. Ao encontrá-lo, Goku 
fica logo animado em enfrentá-lo num duelo, mas 
logo percebe que seus poderes são ínfimos perto 
do poderio de Bills. Manaíra 6: 13h30, 15h30, 
7h30 e 19h30. Tambiá 6: 17h30, 19:10 e 20h50.

É O FIM (This Is The End, EUA, 2013). Gênero: 
Comédia. Duração: 107 min. Classificação: 16 
anos. Direção: Seth Rogen e Evan Goldberg, com 
James Franco, Seth Rogen, Jonah Hill. O ator 
James Franco está dando uma tremenda festa em 
sua casa. Diversas celebridades estão presentes 
no local, como Seth Rogen, Jay Baruchel e Emma 
Watson. O que eles não esperavam era, de 
repente, ter que enfrentar o apocalipse. Manaíra 
8: 13h10, 18h30 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 1: 16h30 e 21h30. Manaíra 6: 
21h30. Tambiá 3: 14h20, 16h30 e 18h40. 

FRANCES HA (EUA, 2013). Gênero: Comédia / 
Drama. Duração: 86 min. Classificação: 12 anos. 

Direção: Noah Baumbach, com Greta Gerwig, 
Mickey Sumner, Michael Esper. Frances é uma 
ambiciosa aprendiz de uma companhia de dança, 
que tem que se contentar com muito menos 
sucesso e reconhecimento do que ela gostaria. 
Mesmo assim, ela encara a vida de uma maneira 
leve e otimista. CinEspaço 3: 21h50.

GRAVIDADE (Gravity, EUA, 2013). Gênero: Ficção 
Científica. Duração: 90 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Alfonso Cuarón, com George 
Clooney, Sandra Bullock, Ed Harris. Matt é um 
astronauta experiente que está em missão de 
conserto ao telescópio Hubble juntamente com 
a doutora Ryan Stone. Ambos são surpreendidos 
por uma chuva de destroços decorrente da 
destruição de um satélite por um míssil russo, 
que faz com que sejam jogados no espaço sideral. 
Sem qualquer apoio da base terrestre da NASA, 
eles precisam encontrar um meio de sobreviver 
em meio a um ambiente completamente inóspito 
para a vida humana. Manaíra 7/3D: 13h, 15h15, 
17h20, 19h45 e 22h10.

INVOCAÇÃO DO MAL (The Conjuring, EUA, 2013). 
Gênero: Terror. Duração: 110 min. Classificação: 
14 anos. Direção: James Wan, com Vera Farmiga, 
Patrick Wilson. Harrisville, Estados Unidos. Com 
sua família cada mais mais apavorada devido a 
fenômenos sobrenaturais que a atormentam, Ro-
ger 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: 15h40.

MATO SEM CACHORRO (BRA, 2012). Gênero: Cóme-
dia. Duração: 122 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Pedro Amorim, com Bruno Gagliasso, 
Leandra Leal, Danilo Gentili. Deco vive jogado 
no sofá de sua casa, apesar de ter bastante 
talento com amúsica. Um dia, ele encontra dois 
grandes amores de uma só vez: a radialista Zoé 
e o cachorro Guto, que desmaia toda vez que fica 
muito animado. Não demora muito para que o trio 
viva como se fosse uma família. Só que, dois anos 
depois, Zoé termina o namoro, fica com a guarda 
de Guto e ainda por cima arranja um novo namo-
rado. 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 1: 14h e 
19h. Manaíra 2: 16h15, 19h e 21h45. Tambiá 
2: 14h, 16h15, 18h35 e 20h55.

RIDDICK 3 (Riddick, EUA, 2013). Gênero: Ação. 
Duração: 99 min. Classificação: 16 anos. Dire-
ção: David Twohy, com Vin Diesel, Karl Urban. 

Riddick, o homem mais procurado da galáxia, 
foi abandonado à própria morte em um planeta 
destruído pela guerra. Seu único desejo é voltar 
para o planeta de onde vem, mas para isso ele 
precisará enfretar vários demônios e caçadores 
de recompensas. Enfrentando dificuldades para 
cumprir a tarefa sozinho, ele faz um pacto com 
Vaako, que promete ajudá-lo no retorno à sua 
terra natal. Manaíra 3: 14h, 16h30, 19h15 e 
22h. Tambiá 4: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40.

ROTA DE FUGA (Escape Plan, EUA, 2013). 
Gênero: Suspense. Duração: 115 min. Classifi-
cação: 14 anos, com Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger e Jim Caviezel. Ray Breslin é 
a maior autoridade existente ao se falar em 
segurança. Após analisar diversas prisões de 
segurança máxima, ele desenvolve um modelo 
à prova de fugas. Quando é preso, Ray é enviado 
justamente para a prisão que criou.CinEspaço 
4: 14h10, 16h40, 19h10 e 21h40. Manaíra 4: 
13h20, 15h50, 18h45 e 21h15. Tambiá 1: 14h, 
16h10, 18h20 e 20h30.

SEM DOR, SEM GANHO (Pain & Gain, EUA, 2013). 
Gênero: Ação. Duração: 129 min. Classificação: 
18 anos. Direção: Michael Bay, com Mark 
Wahlberg, Dwayne Johnson, Ed Harris. Flórida. 
Daniel Lugo é um fisiculturista que sonha com 
o chamado “sonho americano”, no qual tem 
dinheiro à vontade para levar a vida como 
quiser. Para alcançar este objetivo ele conta 
com a ajuda de um colega, Adrian Doorbal, e do 
ex-presidiário Paul Doyle . Juntos eles planejam 
o sequestro e a extorsão de um conhecido 
criminoso local, Victor Kershaw. Só que, ao 
realizarem o golpe, eles não contavam com 
as inevitáveis consequências que ele traria. 
CinEspaço 2: 14h10, 16h40, 19h10 e 21h40. 
Tambiá 3: 20h50.

TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER 2 (Cloudy With a 
Chance of Meatballs 2, EUA, 2013). Gênero: 
Animação. Duração: 95 min. Direção: Cody 
Cameron, Kris Pearn, com Bill Hader, Anna Faris, 
James Caan. Após a desastrosa tempestade de 
comida no primeiro filme, Flint  e seus amigos 
são obrigados a deixar a cidade de Boca Grande. 
Sem saída, ele aceita o convite de seu ídolo, 
Chester V, e junta-se à The Live Corp Company, 
que reúne os melhores inventores do mundo. 
Porém, quando descobre que sua máquina 
ainda funciona e 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: 11h (apenas sexta e 
sábado), 13h50, 16h, 18h15 e 20h30. Tambiá 
5: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30. Tambiá 6/3D: 
14h e 15h50.

Costa do Marfim. Montado 
por Jean Rouch, os alunos 
desempenham o seu próprio 
personagem em uma “fic-
ção” que se desenvolve por 
meio de novas relações en-
tre brancos e negros, ence-
nando os laços de amizade e 
relacionamentos amorosos.

De acordo com o cine-
clubista Beano Regenhaus, 
esse documentário do fran-
cês Jean Rouch é mais expe-
rimental e também pode ser 
classificado como um psico-
drama, pois os atores que 
encenam o filme são da pró-
pria comunidade, abordan-
do - de maneira improvisada 
- temas sociais. “O cineasta 
estimula a participação dos 
próprios alunos, numa antro-
pologia partilhada”, disse ele. 

O mestrando em Antro-
pologia da Universidade Fe-

deral da Paraíba e cineclubis-
ta Beano Regenhaus elogiou 
a iniciativa da Usina Cultural 
Energisa e Aliança Francesa 
de promoverem - em parce-
ria - o ciclo de cinema francês 
Usina Lumière, que acontece 
sempre na terceira quarta-
feira do mês. “Esse evento é 
um espaço para a exibição 
de filmes de natureza fancó-
fona e vem suprir esse hia-
to na programação cultural 
da cidade de João Pessoa, 
que estava precisando des-
se tipo de atração”, disse ele. 

“O ciclo de cinema 
francês Usina Lumière é de 
grande valia, pois traz para 
o público produções consa-
gradas do cinema francó-
fono. Com isso, as pessoas 
têm a oportunidade para as-
sistir a filmes consagrados”, 
concluiu Beano Regenhaus.         

A eleição presidencial de 2014 promete ser diferente 
de todas as outras, caso o cenário atual se confirme com as 
três pré-candidaturas já postas. A presidente Dilma Rous-
seff (PT), o senador Aécio Neves (PSDB) e o governador de 
Pernambuco, Eduardo Campos (PSB). O fato novo, claro, é a 
filiação de Marina Silva no PSB e o apoio dela à candidatura 
de Campos, que “bagunçou” o jogo pré-eleitoral. 

Agora em 2013 e muito mais em 2014, a mídia terá 
um papel decisivo. O candidato que souber se comunicar 
melhor deve levar vantagem. E vai ter que fazer isso já em 
2013. O Brasil é muito grande e possui várias realidades re-
gionais. É preciso aprender a falar a língua de cada público e 
dar as respostas que cada um deles quer ouvir. Quem pensa 
que os 12 meses que nos separam da eleição são muito tem-
po está muito enganado.

Na corrida pelo voto, Aécio Neves e Eduardo Campos 
tem mais chão a percorrer. São menos conhecidos do elei-
torado. E terão que encontrar o discurso certo para falar 
com todas as tribos e convencer a maioria. Ambos já come-
çaram a peregrinação e cada um tem um desafio diferente. 
Enquanto a presidente Dilma lidera as pesquisas com folga 
e trabalha para não cair numa zona de conforto.     

Aécio encarna o papel da oposição, aquele que aponta 
muitos defeitos nos governos do PT e tenta minimizar os 
avanços. Ele traz o discurso da mudança, da alternância 
de poder, que pode até funcionar no ano que vem, mas, a 
preço de hoje, o povo não sinaliza nessa direção. O PSDB 
não encontrou ainda um bom discurso para se contrapor. 
E nessa trajetória já tombaram no meio do caminho José 
Serra e Geraldo Alckmin. Aécio é o terceiro nome a entrar 
na luta.

O desafio de Eduardo Campos também não é pequeno. 
Foi aliado do projeto do PT, participou até bem pouco tem-
po do governo e tem que achar um discurso que não pareça 
oportunista. Afinal, o berço da sua candidatura é de situa-
ção. Campos é a terceira via e, como tal, vai ter que rebolar 
para apontar as falhas do governo Dilma e reconhecer seus 
avanços.     

Mas Eduardo Campos tem um trunfo que, na opinião 
de muitos, pode colocá-lo na frente de Aécio. E por essa, 
nem Lula esperava. Marina e Eduardo juntos em 2014. Essa 
dupla promete dar trabalho. Tudo pode acontecer. E uma 
coisa já é certa: nada será como antes. 

A tendência é uma nova polarização na política na-
cional, mas dessa vez com dois partidos do mesmo campo 
ideológico, PT e PSB. E é exatamente aí onde mora o maior 
desafio. Cada um vai ter que encontrar a melhor forma de se 
comunicar e, sobretudo, de se diferenciar. 
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Artes

Apresentações artísticas do Aldeia Sesc começam hoje, no Centro da 
capital, com espetáculos de grupos locais e, ainda, de outros estados

FotoS: Divulgação

Foto: Alessandro Potter

O espetáculo Senzala Urbana, da Ensaio Cia de Dança e Teatro, é uma das atrações desta noite, no evento do Sesc

Mira Maya também cantará obras autorais

Teatro, dança e música

A segunda etapa do Aldeia 
Sesc da Cena Comunitária 
começa hoje trazendo di-
versas atrações de teatro 
e dança para o público 
pessoense. Na programa-
ção, constam não apenas 
Companhias paraibanas, 

como também a participação de quatro 
grupos de outros estados que integram 
o Festival por meio do projeto nacional 
Palco Giratório: Cia Falácia e Cia Atores 
de Laura, do Rio de Janeiro; Cia de Dança 
do Teatro Alberto Maranhão, do Rio 
Grande do Norte; e Parcas Sertanejas, de 
Pernambuco. O evento é todo gratuito e 
segue até o domingo, dia 20 de outubro, 
com atividades no Ponto de Cem Réis, 
Casarão 34 e Sesc Centro. 

A noite de hoje começa com uma 
instalação de artes plásticas, dirigida por 
Adriano Bezerra, com participação de 
Anderson Noel, Edilete Bezerra, Neto Ri-
beiro e Valéria Araújo. Devolva a chave do 
meu coração acontece às 18h, no Tablado, 
montado no Ponto de Cem Réis, e procura 
sensibilizar os transeuntes através de poe-
mas, letras de músicas para desabrochar 
a memória dos sentimentos resultando 
em uma pintura por meio da intervenção 
performática. Paralelamente, às 18:30, 
no Casarão 34, é encenado Abismo, com 
Joevan Oliveira e Ana Valentim, que 
assinam a adaptação e direção do espetá-
culo, inspirado no texto Délire à Deux, do 
dramaturgo romeno Eugène Ionesco. 

O Aldeia Sesc inova nessa edição ao 
unir outras linguagens artísticas, como a 
música, artes plásticas, cinema e lite-
ratura. Tanto que a terceira atração da 
noite é o espetáculo Uma noite na ópera, 
da Cia Atelier Musical, às 19h, na Tenda, 
localizada no Ponto de Cem Réis. Com 
Kleiton D’Araújo, cantor lírico, e Nuriey 

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

 

Uma mistura inusitada em Patos, 
no interior da Paraíba, leva produtores 
e amantes da sétima arte a se reuni-
rem para movimentar o cenário cultural 
do Sertão paraibano. o 7a Cinema com 
Farinha começa hoje e vai até o próxi-
mo sábado, trazendo uma programação 
com muitas produções locais, nacionais 
e internacionais. A cerimônia de abertu-
ra acontece a partir das 19h, na Praça 
Getúlio Vargas, seguida do lançamento 
de alguns curtas, como No Reino da 
Rapadura, de Vera Lúcia Santos (PE), o 
Poeta do Pajeú, de Deleon Souto (PB) 
e Jean Philippe (PE), e O Vendedor de 
Coisas, de Deleon Souto (PB).

“A morada do sol agora é território 
do cinema”, ressaltou o cineasta Deleon 
Souto, diretor e idealizador do evento. A 
programação estará recheada de novida-
des. Além das mostras competitivas, o 
evento terá sua primeira mostra inter-
nacional, com filmes vindos de 12 países. 
“o festival tem como prioridade expor 
o que vem sendo feito pela região. Mas, 
como recebemos cerca de 20 produ-
ções de outros 12 países, resolvemos 
criar uma mostra internacional”, explica 
Deleon. Além disso, acontecem mostras 
competitivas na categoria Brasil, Minu-
to e Paraíba, mostra de longas, mostra 
infantil, shows, debates e oficinas. As 
atividades acontecem na Praça Getúlio 
Vargas, nas Faculdades Integradas de 
Patos (Fip), na Fundação Ernani Sátyro e 
na Universidade Estadual da Paraíba. 

Promovido pela DS Produções, o 
festival tem o patrocínio da Prefeitu-
ra Municipal de Patos, do Governo da 
Paraíba, da Fundação Espaço Cultural 
(Funesc), da Fundação Ernani Sátyro, 

Começa a 7a edição do Festival 
Cinema com Farinha em Patos Cairé Andrade

Especial para A União

Cantora Mira Maya homenageia Amy Winehouse 
em show hoje, no Empório Café, em João Pessoa

Na segunda edição do projeto Woman 
Sessions, a cantora e compositora Mira Maya 
promete muita música boa com uma sele-
ção de músicas próprias e da inglesa Amy 
Winehouse, homenageada da noite. A apre-
sentação acontece às 20h no Empório Café, 
em João Pessoa, e a entrada é gratuita.

Tendo início em setembro, Mira Maya 
contou que a proposta do projeto é de 
fazer versões das músicas de uma cantora 
em cada edição para cantar junto com as 
composições próprias, que estarão interca-
ladas no repertório. No show introdutório 
do Woman Sessions, foi realizada uma série 
de versões de diversas artistas. “A gente fez 
uma mistura de um pouquinho de tudo que 
ia rolar, pegamos várias músicas de compo-
sitoras diferentes e fizemos uma noite bem 
eclética”, contou Mira Maya. Além da per-
formance da cantora e de sua banda, a atriz 
Suzy Lopes realizará uma apresentação. 
“É como um apadrinhamento, pois Suzy é 
uma grande amiga”, disse ela. Com aproxi-
madamente uma hora e meia de duração, a 
artista escolhida para hoje é a inglesa Amy 
Winehouse, falecida em julho de 2011. “A 
gente pretende fazer uma brincadeira para 
contemplar todo mundo que, assim como 
eu, sente falta dela. É uma honra e respon-
sabilidade imensa de estar fazendo isso 
amanhã”, explicou a artista.

“A gente procura fazer uma versão 
diferente, tenta fugir do cover”, disse Mira 
Maya. “É uma versão unplugged, então já 
começa a soar diferente por isso”, com-
pletou. “Essa apresentação é em um for-
mato bem mais suave, acústico, e é uma 
coisa bem zen, para quem sai do trabalho 
e quer relaxar e ouvir boa música. É uma 
proposta totalmente diferente justamente 
para a gente ter a possibilidade de expe-

rimentar. A palavra sempre é essa”.
Pela experiência da primeira apresenta-

ção no Woman Sessions, Mira Maya contou 
que o projeto não tem data para terminar. 
“Quando eu pensei no projeto, pensei em 
apenas realizar homenagens às minhas ins-
pirações. Tem muitas mulheres maravilho-
sas que eu pretendo abordar. Como é só uma 
vez por mês, então ainda tem muito pano 
pra manga”, explicou com bom humor.

Mas a artista não pretende se restringir 
apenas à cidade de João Pessoa com o Wo-
man Sessions. “Estamos com propostas para 
realizar o projeto em Recife e em Campina 
Grande”, mas logo em seguida esclareceu 
que por aqui o projeto será sempre no Em-
pório Café e com entrada gratuita.

Castro, pianista, o grupo, criado em 
2012, faz uma pesquisa sobre o reper-
tório operístico e cancioneiro do Brasil. 
A Cia pessoense Ensaio Dança e Teatro 
apresenta às 21h, no Tablado, Senzala 
Urbana. O espetáculo, dirigido por Mar-
cos Brandão, trata da vida encarcerada e 
enclausurada do homem moderno e traz 
em cena com oito intérpretes que não 
possuem formação em dança: Adailson 

Costa, Andrêssa Ataíde, Angélica Lemos, 
Anaíse Nóbrega, Jean Oliveira, Maria Be-
thânia, Maurício Barbosa e Naiara Misa. 

Dois trabalhos de outros estados in-
tegram a programação de hoje do Aldeia 
Sesc. O primeiro é a peça Amor Confesso, 
da Cia Falácia, às 20h, na Tenda. O espe-
táculo, dirigido por Inez Viana, traz con-
tos de Arthur Azevedo, interpretados por 
Cláudia Ventura e Alexandre Dantas, em 

um enredo que narra um casal que, pres-
tes a se casar, resolve montar uma peça. 
Durante os ensaios, eles descobrem que 
a maioria das histórias não tem final feliz 
e ficam na dúvida se devem seguir com 
a cerimônia ou não. Já a Cia de Dança do 
Teatro Alberto Maranhão, do Rio Grande 
do Norte, encerra a noite de hoje com 
Bodas do Sertão, dirigido por Wanie 
Rose, às 21h50, na Tenda. 

das Faculdades Integradas de Patos 
(Fip) e da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB). toda a programação 
do festival, gratuita e aberta ao públi-
co, está disponível no site do festival 
(www.cinemacomfarinha.com).

Produção local
o curta-metragem mais recente de 

Deleon, O Vendedor de Coisas, foi filma-
do e produzido em Patos e contou com 
o incentivo do Governo do Estado, atra-
vés do edital FIC Augusto dos Anjos, 
da Secretaria de Estado de Cultura da 
Paraíba. A produção conta a história de 
uma moça, chamada Rosa (Raquel Fer-
reira), que vive o dilema entre o amor 
com o primo e a paixão por um desco-
nhecido, o vendedor tião, interpretado 
pelo estreante Vinícius Guedes.

Dirigido pelo cineasta patoense De-
leon Souto, a produção traça o Sertão 
paraibano por seus costumes e tradi-
ções. “o filme irá transpor para as telas 
de cinema uma estória, como as dos 
cordéis, repleta de simbolismos”, desta-
ca o diretor. A produção traz um elenco 
repleto de novos atores, além dos expe-
rientes Edilson Alves e Soia Lira.

Cena do filme O Vendedor de Coisas
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870 milhões sofrem de desnutrição crônica no mundo

Na Paraíba, embora muitos 
continuem desperdiçando alimen-
tos, mais de 600 mil pessoas vivem 
abaixo da linha da pobreza – ou 
seja, com rendimento mensal per 
capita de R$ 1 a R$ 70 reais – e não 
podem, sequer, fazer suas três refei-
ções diárias. Hoje, 16 de outubro, 
comemora-se o Dia Mundial da Ali-
mentação e, mais uma vez, vêm à 
tona assuntos como a desnutrição, 
a má alimentação e o desperdício 
de alimentos. Com o tema “Sistemas 
Alimentares Saudáveis”, a Organiza-
ção das Nações Unidas, neste ano, 
dá foco à data e ajuda a aumentar a 
compreensão de problemas e solu-
ções na busca pela erradicação da 
fome.

Hoje quase 870 milhões de 
pessoas em todo o mundo sofrem 
de desnutrição crônica. Modelos 
insustentáveis de desenvolvimento 
estão degradando o meio ambiente, 
ameaçando ecossistemas e a bio-
diversidade que serão necessários 
para garantir o fornecimento de ali-
mentos no futuro. Os clamores por 
profundas mudanças em nossa agri-
cultura e nosso sistema alimentar 
se tornam mais frequentes e mais 
insistentes.

Desnutridas, as pessoas ficam 
suscetíveis a profundas alterações 
no organismo, como baixa inges-
tão de nutrientes adequados que 
causa desde má formação do feto à 
confusão mental. Poucos sabem, no 
entanto, que a ingestão em excesso 
de vitaminas também pode causar 
problemas. E mais: pessoas com 
sobrepeso também estão propícias 
a terem carências nutricionais. Os 
sistemas alimentares atuais incenti-
vam o consumo dos chamados “fast 
foods” e, até mesmo, aqueles que vi-
vem com sobrepeso não estão livres 
da desnutrição. 

No feto de uma mãe desnutri-
da, a falta de nutrientes prejudica 
a síntese de DNA, a divisão celular 
e a formação do tubo neural, retar-
dando o crescimento e o desenvolvi-
mento neurológico das crianças. “Já 
na fase adulta, diminui a produção 
de proteínas essenciais à formação 
de anticorpos, de células sanguí-
neas de defesa e de preservação e 
manutenção dos tecidos, reduzindo 
a resistência às doenças comuns, 
aumentando o risco de morbimor-
talidade”, explica a nutricionista Laís 
Araújo, acrescentando, ainda que a 
confusão mental e a depressão tam-
bém podem acometer os indivíduos 
desnutridos, já que a deficiência de 
nutrientes os tornam mais suscetí-
veis a distúrbios psíquicos e afeti-
vos.

Segundo ela, uma dieta equi-
librada deve conter macronutrien-
tes (carboidratos, fibras, lipídeos e 
proteínas), além de micronutrientes 
(vitaminas e minerais) - tudo isso, 
porém, de forma balanceada. É pos-
sível, portanto, que uma pessoa com 
sobrepeso possa ter sérias carên-
cias nutricionais, caracterizada pelo 
baixo consumo de frutas, verduras 
e cereais integrais e pelo crescente 
consumo de alimentos do tipo fast-
food, ricos em gorduras hidrogena-
das, açúcar, sódio, e calorias e po-
bres em fibras e vitaminas.

“Carências nutricionais não 
estão diretamente relacionadas a 
pessoas extremamente magras. As 
carências nutricionais estão ligadas 
a má alimentação. Atualmente, a má 
nutrição, anos atrás caracterizada 
por magreza em pobreza, dá lugar 
ao crescente excesso de peso em 
todo o mundo, principalmente em 
países em desenvolvimento como o 
Brasil”, afirma.

Uma dieta equilibrada é essen-
cial para o bom desenvolvimento do 
organismo. Prova disso é que tam-
bém o consumo excessivo de micro-
nutrientes pode causar sérias con-
sequências. “Grandes e persistentes 
doses podem causar riscos à saúde 
tanto quanto a baixa ingestão de vi-
taminas. Pode causar desde sinais 
simples, como náuseas, vômitos e 
diarreia até o desenvolvimento de 
patologias mais graves como disfun-
ção hepáticas, cálculos renais, neu-
ropatia sensorial (causando altera-
ções no modo de andar) e aumentar 
os riscos de desenvolvimento de 
câncer”, explica a nutricionista Laís 
Araújo.

Embora os números referen-
tes à desnutrição ainda sejam as-
sustadores, algumas toneladas de 
alimentos continuam sendo joga-
das fora diariamente. Muitas vezes 
simplesmente porque não estão em 
condições de comercialização - ou 
seja, apresentam algumas manchas, 
o que o tornam menos atrativos 
para o comércio - outras, porque os 
alimentos acabam passando da vali-
dade. Hoje, alguns projetos na Paraí-
ba tentam lutar contra o desperdício 
de alimentos - é o caso do Programa 
de Segurança Alimentar da Empasa 
(Sane) e do Mesa Brasil Sesc.

Programa da Empasa
O Programa de Segurança Ali-

mentar da Empasa (Sane) atual-
mente atende 200 famílias de co-
munidades do entorno do local, 
como Cristo, Boa Esperança e José 
Américo. Ele funciona da seguinte 
forma: alimentos que antes eram 
desperdiçados pelos permissioná-
rios que comercializam seus pro-
dutos na Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Serviços Agrícolas 
(Empasa) passam a ser destinados 
à preparação de sopas e rubacão 
destinados às famílias carentes que 
vivem em algumas comunidades 
distribuídas por todo o Estado. Em 
Campina Grande, outras mil pessoas 
são beneficiadas - a perspectiva, no 
entanto, é de que passem para 3 mil.

Para participar, as famílias 
preenchem um cadastro socioe-
conômico onde respondem ques-
tões como número de integrantes, 
situação no mercado de trabalho, 
escolaridade e se estão integradas 
em outros programas sociais. O 
programa é acompanhado por as-
sistentes sociais e a maioria das pes-
soas inscritas estão desempregadas 
ou possuem apenas uma pessoa na 
família trabalhando, o que não é su-
ficiente para garantir o sustento de 
todos. Existe, também, uma ficha de 
frequência - se o beneficiado passar 
uma semana ou duas sem compare-
cer, é feita uma visita para ver o que 
está acontecendo.

O programa teve início em 
2002. “Nós percebemos que a em-
presa não deveria trabalhar apenas 
as suas questões internas, mas sim 
todo entorno de onde estava inseri-
da. Era comum vermos as pessoas 
- e até crianças - virem até a Empa-
sa de madrugada para pegarem as 
sobras do que caía dos caminhões 
para se alimentarem. Tivemos casos 
até de prostituição por aqui. Nós en-
tão fizemos um levantamento, um 
estudo, e começamos o programa”, 
diz a coordenadora do programa 
Edna Cavalcanti.

Para a dona de casa Luciana 
Félix, a ajuda dada pelo programa é 
tão boa que, às vezes, é possível que 
ela mesma ajude outras pessoas. 
“Todo dia, eu vou lá pegar. É o meu 
almoço. Meu e de meus sete filhos. 
Mas, mesmo assim, às vezes a gente 
ainda divide com quem não conse-
guiu pegar. Tem que dividir. Dá uma 
ajuda boa”, diz. 
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Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária proíbe a venda de 
medicamentos e alimentos

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@gmail.com

O Mesa Brasil Sesc, que atua na-
cionalmente, trabalha arrecadando 
alimentos perecíveis e não perecíveis 
de parceiros doadores (empresas de 
iniciativa pública e privada e pessoas 
física e jurídica) e repassando as doa-
ções para instituições sem fins lucra-
tivos como abrigos de idosos, creches 
e casas de recuperação. Atualmente o 
programa possui 337 doadores e 340 
instituições que recebem os alimentos. 
Em 2011, 1954 toneladas de alimento 
foram distribuídos; já em 2012 esse 
número subiu para 2.165.

Para ser uma das instituições que 
recebe os alimentos, é necessário en-
caminhar um ofício ao presidente da 
Federação do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Estado da Paraíba 
(Fecomercio) com a justificativa da so-

licitação. A partir do ofício, é feita uma 
visita à instituição para avaliar os crité-
rios de inclusão no programa, como a 
ausência de vínculo político partidário, 
desenvolvimento de algum trabalho 
social com a comunidade e apresentar 
condições de receber e distribuir os ali-
mentos. Outro ponto analisado durante 
a visita é o plano de atividades da ins-
tituição. 

O grande diferencial do projeto, 
porém, são as ações educativas reali-
zadas durante todo o ano. “Nós traba-
lhamos com duas vertentes. Uma é a 
vertente nutricional, em que a gente 
discute o aproveitamento integral de 
alimentos, o armazenamento, a higie-
nização. Já na outra vertente, a social, 
nós levamos às comunidades assun-
tos referentes ao estatuto do idoso, do 

adolescente, além da violência contra a 
mulher e outros assuntos”, diz a assis-
tente social Vânia Lustosa.

Nas oficinas nutricionais, por 
exemplo, algumas receitas são ensi-
nadas de como os alimentos podem 
ser aproveitados integralmente. Com 
o jerimum, a casca pode ser aprovei-
tada para fazer um bolo, a polpa para 
um doce e a semente para o petisco. 
“Nós tentamos também fazer algumas 
receitas mais saudáveis, com verduras 
e legumes, que geralmente as crianças 
não gostam. Mas nós fazemos a receita 
e colocamos para eles comerem sem 
que saibam, de imediato, sobre o que 
é. No final, é bem positivo. Eles gostam 
bastante e acabam mudando seus hábi-
tos alimentares”, diz a nutricionista do 
programa Tatiana de Lima.

Mesa Brasil faz repasse de alimentos
Desnutrição crônica atinge milhões de pessoas em todo o mundo e provoca profundas alterações no organismo humano

FOTO: Divulgação

Confira, abaixo, os eventos patrocinados pelo Conselho 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba:

l Palestra: Pessoas saudáveis dependem de sis-
temas alimentares saudáveis
Local: Ponto de Cem Réis, em João Pessoa
Data: 16 de outubro
Horário: Das 8h às 16h

l Shows:
- Apresentações Culturais
*Toré Tabajara
*Grupo Anama Poti da Escola Estadual Indígena Pedro 
Poti

*Grupo Bate com lata da Emlur-PMJP
*Apresentação da Banda Marcial da Escola Débora Duar-
te - Governo do Estado

- Exibição de Vídeos
*Muito além do peso
*O veneno está na mesa
*O mundo segundo o Monsanto

- Exposição de Instituições Públicas
- Distribuição de mudas
- Avaliação e orientação nutricional da população com 
profissionais e alunos da FCM/PB

- Degustação de alimentos saudáveis

l Restaurantes não doam alimentos
“Não é que os alimentos não possam ser doados, mas, 

de acordo com uma norma da Vigilância Sanitária, eles só 
podem ficar expostos por no máximo 6h, a uma tempe-
ratura de 600C, caso contrário ele já irá apresentar ris-
cos a quem for consumi-lo. Muitas vezes, quando o ex-
pediente acaba, já se têm passado mais de seis horas”, 
explica o vigilante sanitário Márcio Ducat, referindo-se a 
RDC 216, de 15 de setembro de 2004, da Anvisa. Segundo 
ele, muitos restaurantes deixam de doar as “sobras” das 
refeições preparadas por esse motivo: até porque, caso 
ocorra alguma infecção por conta daquele alimento, a 
responsabilidade cairá sobre o dono do restaurante.
De acordo com o presidente da Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (Abrasel/PB) Marcos Muccini, 
a recomendação dada pelo órgão aos restaurantes é de 
que, caso haja sobra de comida, esta deve ser dada aos 
funcionários para comerem de imediato ou, em último 
caso, jogá-la fora. “Nós somos obrigados a cumprir a 
legislação da Vigilância Sanitária. Não é má vontade, mas 
não podemos doá-los”, diz. 

l Supermercados
Já os supermercados devolvem os alimentos que estão 
próximos do prazo de validade aos fornecedores. “Quan-
do o produto atinge 72 horas antes do vencimento, nós 
devolvemos ele aos fornecedores. O mesmo acontece 
com os produtos do hortifruti”, explica o superinten-
dente da Associação dos Supermercados da Paraíba, 
Damião Evangelista.  

Continua na página 10
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O impacto dos programas sociais
agricultura familiar

Senado restringe as 
exigências de escolas

Brasília – Uma prática comum 
em escolas e considerada abusiva 
por muitos pais e órgãos de defesa 
do consumidor pode estar com os 
dias contados. As instituições de 
ensino agora poderão ser proibidas 
de exigir dos alunos a compra de 
material escolar de uso coletivo ou 
de cobrar pagamento adicional para 
cobrir os gastos com esses produ-
tos.

A proposta foi aprovada on-
tem por unanimidade pela Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa de Con-
sumidor e Fiscalização e Controle 
(CMA) do Senado Federal. 

Caso não haja a apresentação 
de recurso para votação em plená-
rio, nesse caso, o texto segue direto 
para a sanção presidencial.

migração de am 
para fm é autorizada

Rio de Janeiro – A velha e boa 
rádio AM vai ganhar novo fôlego no 
Brasil, com a migração das emissoras 
para a faixa FM. Como nenhum apare-
lho eletrônico moderno, incluindo os 
celulares, recebem o sinal AM, as rá-
dios que operam nessa faixa estavam 
perdendo público velozmente, princi-
palmente entre os mais jovens, disse 
ontem o ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo, durante a 43ª Assem-
bleia Geral da Associação Internacional 
de Radiodifusão, que este ano ocorre 
no Rio de Janeiro. Paulo Bernardo dis-
se que a digitalização do rádio, assim 
como vem acontecendo com a TV, 
ainda não tem um modelo que sirva ao 
Brasil. “O que nós vamos fazer ainda 
este ano é autorizar as rádios AM se 
transformarem em rádios FM. Uma das 
pressões que temos para fazer o rádio 
digital é que a qualidade do rádio AM 
está caindo, principalmente nos gran-
des centros urbanos. Isso prejudica a 
audiência. A juventude, por exemplo, 
nem ouve mais rádio AM”, declarou.

EBc quer a presença 
da sociedade

Rio de Janeiro – As formas de se 
garantir e aumentar a participação da 
sociedade nos conteúdos produzidos 
pela Empresa Brasil de Comunica-
ção (EBC) foram debatidas durante 
audiência pública, na última segun-
da-feira, na Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI), no centro da capital 
fluminense. O encontro foi organizado 
pelo Conselho Curador da EBC, formado 
por 22 pessoas representando os di-
versos segmentos da sociedade e dos 
Poderes Executivo e Legislativo.

O tema da audiência - A Parti-
cipação da Sociedade na Escolha dos 
Novos Conselheiros e Conselheiras da 
BC - discutiu o modelo de escolha dos 
novos integrantes do conselho. Em 
dezembro ocorrerá mais uma seleção 
para substituir os membros que estão 
encerrando seus mandatos.

fogões e fornos têm 
novos critérios

Brasília – O Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) publicou na última segunda-
feira no Diário Oficial da União portaria 
revisando os requisitos para importar, 
fabricar e vender fornos e fogões a gás 
no Brasil. Além da classificação exis-
tente quanto à eficiência energética, 
os produtos passarão a ser avaliados 
quanto ao isolamento térmico nas 
laterais e na porta. Estão previstos 
também novos critérios para a resis-
tência dos vidros da tampa do fogão 
e da porta do forno. Os fabricantes e 
importadores terão até 3 de agosto 
de 2014 para se adaptar, e o varejo 
até 3 de agosto de 2016. No caso do 
isolamento térmico, uma etiqueta de 
advertência alertará o consumidor 
para a temperatura máxima. 

Estados e municípios amplia-
ram as compras dos produ-
tos da agricultura familiar

Para comemorar o Dia 
Mundial da Alimentação, o 
Centro de Excelência contra a 
Fome do Programa Mundial de 
Alimentos das Nações Unidas e 
o Centro Internacional de Polí-
ticas para o Crescimento Inclu-
sivo do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimen-
to (IPC-IG/PNUD) lançaram 
ontem a publicação “Deman-
da estruturada e agricultores 
familiares no Brasil: o caso do 
PAA e do PNAE”.

O estudo apresenta dados 
gerais sobre dois programas 
de compra institucional de 
alimentos no Brasil, o Progra-
ma de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e o Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(PNAE), além de resultados 
inéditos do PNAE.

O estudo revela que juntos 
o PAA e o PNAE contribuíram 
para aumentar as compras 
feitas por municípios e esta-
dos diretamente da agricultu-
ra familiar. Os dois programas 
combinados representam uma 
demanda potencial de R$ 2 
bilhões anuais destinados a 
compras de produtos de agri-
cultores familiares, o que tem 
grande impacto sobre a pro-
dução e a renda desses agri-
cultores. No caso do PNAE, a 
lei que estabelece que 30% do 
orçamento da alimentação es-
colar devem ser destinados a 
compras de agricultores fami-
liares foi criada em 2009. Em 
2010, apenas 48% das entida-
des implementadoras compra-
vam alimentos de agricultores 
familiares. Em 2012, o número 

já havia aumentado para 67%.
Atualmente, 45% das 

entidades implementadoras 
estão cumprindo a regra de 
comprar no mínimo 30% da 
agricultura familiar, um au-
mento de 15 pontos percentu-
ais em relação a 2010. Quando 
todas as entidades estiverem 
cumprindo plenamente a legis-
lação, o PNAE será responsável 
por um orçamento de R$ 1 bi-
lhão para compras de agricul-
tores familiares.

O PAA e o PNAE, combi-
nados, constituem uma das 
maiores iniciativas de compra 
institucional de alimentos do 
mundo que prioriza a aquisi-
ção de alimentos produzidos 
por agricultores familiares. 
Além de garantir renda para 
os agricultores, esses progra-
mas funcionam como redes de 
proteção social que melhoram 
a segurança alimentar e nutri-
cional e garantem o acesso a 
alimentos saudáveis por gru-
pos sociais vulneráveis, como 
crianças em idade escolar.

“Essa experiência brasilei-
ra tem sido tão bem-sucedida 
que tem servido de exemplo 
para outros países em desen-
volvimento interessados em 
estabelecer programas simila-
res, especialmente de alimen-
tação escolar. Apesar de todo 
esse interesse, sentimos que 
faltam pesquisas que analisem 
os impactos e comprovem a 
eficácia desses programas, o 
que nos levou a realizar esse 
estudo”, explicou Daniel Bala-
ban, diretor do Centro de Ex-
celência contra a Fome, que re-
cebe delegações de países em 
desenvolvimento interessados 
em conhecer os programas 
brasileiros. “Esta é a primeira 
vez que se avalia o impacto da 

Para comemorar o Dia Mun-
dial da Alimentação, celebrado 
em 16 de outubro, a Articulação 
do Semiárido Paraibano (ASA 
Paraíba), realiza hoje uma mo-
bilização, à partir das 5h da ma-
nhã, na Feira Agroecológica do 
Museu do Algodão, na Estação 
Velha, em Campina Grande.

No local será montada a 
“Rádio Feira”, que vai fazer a 
animação e dialogar com os con-
sumidores, produtores e outras 
pessoas que passarem pelo lo-
cal. Um carro de som vai ajudar 

a chamar a atenção das pessoas 
para a importância da agricultu-
ra familiar na produção de ali-
mentos saudáveis.

Os manifestantes vão dialo-
gar com a população perguntan-
do: “O que te alimenta?”, “Quem 
te alimenta?”, “O que você ali-
menta, quando se alimenta?”. 
A intenção é provocar o debate 
sobre quem de fato alimenta a 
população. De acordo com o úl-
timo senso agropecuário (IBGE 
2009), a agricultura familiar é a 
responsável pela produção de 

75% de tudo que se consome no 
país e a geradora de 74,4% de 
todos os empregos na área rural. 
Contraditoriamente é a área que 
tem recebido menos recursos do 
governo em contraposição ao 
volume de investimentos para o 
agronegócio.

Das 7h às 9h, os participan-
tes da mobilização irão estender 
faixas e distribuir panfletos entre 
os motoristas que passarem pelo 
local ao lado da feira. O obje-
tivo é chamar a atenção para a 
data e conscientizar a população 

sobre a importância de uma ali-
mentação saudável, que respeite 
o meio ambiente e a saúde das 
pessoas.

A atividade faz parte da pro-
gramação comemorativa da Se-
mana Mundial da Alimentação, 
que está realizando uma série de 
atividades alusivas a data, pro-
movida pelo Conselho Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutri-
cional da Paraíba (Consea-PB). O 
Sintab é parceiro das entidades 
da ASA Paraíba na mobilização 
de Campina Grande.

Ato lembra Dia da Alimentação em CG

Para comemorar o dia 
Mundial da Alimentação, o 
Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Queimadas, 
em parceria com o Polo da 
Borborema, realiza, hoje, 
na sede do STR, a partir das 
8h30, o evento intitulado “A 
Partilha da Colheita”, para 
celebrar o Dia Mundial da 
Alimentação e festejar os 
frutos do último período da 
chuva.

“A gente pediu muito a 
Deus que mandasse chuva 
e, uns mais outros menos, 
mas todo mundo lucrou 
nesse inverno. Então é hora 
de agradecer e festejar os 
frutos colhidos”. Explica 
Maria Anunciada Flor, pre-

sidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Queimadas.

Estão sendo convi-
dados cerca de 200 agri-
cultores e agricultoras do 
município, que vão trazer 
de tudo um pouco do que 
plantam para o evento: fru-
tas, hortaliças, sementes, 
mudas, artesanato, plantas, 
pequenas criações. Lá eles 
terão a possibilidade de 
trocar experiências e pro-
dutos, em uma grande feira 
de “Sabores e Saberes” que 
será montada no auditório 
da sede do Sindicato.

Pela manhã, diante da 
diversidade de produtos 
trazidos, os agricultores 

farão uma reflexão sobre o 
impacto da agricultura fa-
miliar na produção de ali-
mentos. Atualmente é ela 
a responsável pela produ-
ção de 75% de tudo que se 
consome no país e a gera-
dora de 74,4% de todos os 
empregos na área rural, de 
acordo com o último senso 
agropecuário (IBGE 2009).

Haverá ainda a sociali-
zação das experiências em 
curso no município que es-
tão favorecendo a produção 
de alimentos saudáveis. Se-
rão apresentadas experiên-
cias de famílias agricultoras 
divididas em cinco temas: 
arborização, bancos de se-
mentes, manejo da água, 

criação animal, arredores 
de casa e beneficiamento 
de frutas. Estas experiên-
cias serão apresentadas por 
meio de banners, boletins e 
produtos que os agriculto-
res levarão para o evento.

Após este momento, 
todos participarão da feira 
de produtos para a troca e 
exposição. 

“Na feira os agricul-
tores e agricultoras terão 
oportunidade de resgatar 
com o outro sementes de 
milho, fava ou feijão, que 
por ventura, alguém tenha 
perdido, ou de raças nati-
vas de pequenas criações, 
plantas medicinais e assim 
por diante”, completa Ma-

ria Anunciada. No almoço 
será partilhado um mugun-
zá, comida típica da região, 
oferecido pelo Sindicato, 
com o intuito de resgatar e 
valorizar os alimentos sau-
dáveis da tradição.

 O evento será encerra-
do com uma visita de inter-
câmbio, a partir das 13h, a 
um Banco de Sementes Co-
munitário no Sítio Maraca-
já, de Queimadas. 

A visita envolverá 20 
agricultores do município 
de Afogados da Ingazeira, 
em Pernambuco, que tem 
interesse de conhecer a ex-
periência da rede de bancos 
de sementes comunitários 
do Polo da Borborema.

Queimadas tem a Partilha da Colheita

alimentação escolar e outras 
modalidades de compras ins-
titucionais sobre os fornece-
dores”, completa. “Este estudo 
mostra mais uma das inova-
ções do Brasil em seus progra-
mas de redução de pobreza. As 
sinergias entre o PAA e PNAE 
são um exemplo de como tor-
nar a luta contra a fome mais 
eficaz”, acrescenta Jorge Che-
diek, representante residente 

do PNUD e diretor do Centro 
Internacional de Políticas para 
o Crescimento Inclusivo.

Sobre o PMA
O PMA é a maior agência 

humanitária lutando contra a 
fome no mundo. Ano passado, 
o PMA alcançou mais de 97 
milhões de pessoas em 80 pa-
íses com assistência alimentar. 
O Centro de Excelência contra 

a Fome do PMA é um fórum 
global para diálogo de políticas 
e aprendizagem Sul-Sul sobre 
programas de alimentação es-
colar e segurança alimentar e 
nutricional. O Centro de Exce-
lência, uma parceria entre o 
PMA e o governo brasileiro, foi 
criado para apoiar governos na 
África, Ásia e América Latina no 
desenvolvimento de soluções 
sustentáveis contra a fome.

Renda e produção de agricultores tiveram sensível aumento com venda de produtos para os governos 

FOTO: Divulgação



Saúde

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de outubro de 2013

Anvisa suspende e proíbe a venda de produtos

Remédio, cosmético e alimento
A Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) deter-
minou, na última segunda-feira, a 
suspensão da distribuição, comér-
cio e uso, em todo o país, dos lotes 
BLXCB3003A e BLXCB3006A do 
medicamento genérico Cefalexi-
na (cápsula de 500 mg), fabricado 
pela Empresa Aurobindo Pharma 
Indústria Farmacêutico Ltda.  Os 
lotes em questão apresentaram 
resultados insatisfatórios no en-
saio de aspecto.

Já os produtos Fluence e Vibria, 
fabricados pela Htm Indústria de 
Equipamentos Eletroeletrônicos, 
foram suspensos e tiveram suas 
propagandas proibidas por conta 
da ausência de registro ou notifica-
ção da Anvisa.

Foi suspensa a distribuição, 
comércio e uso do lote 190322412 
do produto Compressas Cirúr-
gicas Esteréis de Gaze Hidrófila, 
fabricados pela Empresa Real Mi-
nas Textil Indústria e Comércio 
em 10/2012 e com validade até 
10/2017. O lote citado apresen-
tou conclusão insatisfatório para 
os ensaios de aspecto e análise 
de rotulagem, onde se constatou 
selagem inadequada nas embala-
gens com comprometimento da 
esterilidade e rotulagem, estando, 
portanto, em desacordo com a le-
gislação vigente.

Foram suspensas todas as 
propagandas que atribuam pro-
priedades não estabelecidas pela 
Legislação Sanitária, divulgadas 
em todo e qualquer tipo de mídia, 
relativo ao alimento Shot B (pro-
duto multivitamínico a base de 
guaraná) fabricado pela empresa 
Arte Nativo Produtos Naturais. As 
propagandas estavam fazendo in-
dicações não aprovadas pela Anvi-
sa e que podem induzir o consumir 
a engano em relação a verdadeira 
natureza deste alimento.

Produtos de limpeza
Como medida de interes-

se sanitário, foi determinada a 
apreensão e inutilização do pro-
duto Desinfetante Rio Sol e todos 
os produtos sujeitos a vigilância 

sanitária fabricados por Carlos 
Alberto Bittencourt Farias. Os 
produtos não possuem registro, 
notificação e autorização de fun-
cionamento perante a Anvisa.

Também foi determinada a 
suspensão da fabricação, comer-
cialização, distribuição e uso e 
ainda apreensão e inutilização 
de todos os produtos sanean-
tes da marca Limpex, fabricados 
pela Empresa Limpex Indústria 
e Comércio ltda-me. A suspensão 
ocorreu eu virtude da empresa 
não possuir registro, notificação 
e autorização de funcionamento 
concedido pela Anvisa.

Recolhimento voluntário
A Anvisa também deu publici-

dade ao recolhimento voluntário 
do produto Absorvente Interno 
com Aplicador Intimus e Intimus 
Evolution, fabricados pela Em-
presa Kimberly Clark Indústria e 
Comércio de Produtos de Higie-
ne entre janeiro de 2011 e mar-
ço de 2013. Ficam suspensas a 
distribuição, comércio e uso das 
unidades dos produtos citados. 
A medida se deve pelo produto 
apresentar desvio de qualidade 
em seus aplicadores.

Interdições e suspensões
Além das suspensões divulga-

das acima, também foram publica-
das quatro interdições cautelares, 
que vigoram pelo prazo de 90 dias 
a partir da data de publicação no 
Diário Oficial da União (DOU).

O horário de verão co-
meça à zero hora do pró-
ximo domingo. Com a mu-
dança, os relógios devem ser 
adiantados em uma hora em 
dez estados – Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul –, além do Dis-
trito Federal.

Neste ano, Tocantins não 
adotará o horário de verão, 
como havia feito no ano pas-
sado, nem a Bahia, que ado-
tou em 2011.

Criado com a finalidade 
de economizar energia du-
rante os meses mais quentes 
do ano e cujos dias são mais 
longos, o horário de verão 

tem início no terceiro domin-
go de outubro e termina no 
terceiro de fevereiro, exceto 
quando coincidir com o do-
mingo de Carnaval, o que le-
vará o encerramento para o 
domingo seguinte. Em 2014, 
ele se finalizará no dia 16 de 
fevereiro.

Atividade horária 
O Observatório Nacio-

nal (ON/MCTI) é responsável 
pela geração, distribuição e 
conservação da Hora Legal 
Brasileira (HLB), desde 1850, 
quando essa atividade teve 
início no país. É da sua sede, 
no bairro São Cristóvão, 
Zona Norte da cidade do Rio 
de Janeiro, que sai o famoso 
“horário de Brasília”. 

10 estados mudam os 
ponteiros no domingo

HORÁRIO DE VERÃO

Saneante, 
multivitamínico 
e absorvente 
também tiveram a 
sua comercialização 
proibida devido 
a apresentação 
de irregularidades 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
ao participar, no Rio de Janeiro, do 8º Congres-
so Brasileiro de Transplantes de Órgãos, onde 
apresentou os avanços em doação e cirurgias 
no Sistema Único de Saúde (SUS), disse que 
em uma década, o Brasil aumentou em 118% 
o número de transplantes no país, saltando 
de 12.722 cirurgias, em 2002, para 24.473, em 
2012. O investimento público no setor está na 
ordem de R$ 1,4 bilhão, quatro vezes mais que 
o total de recursos aplicados dez anos atrás.

Com a maior oferta de serviços, melhorias 
na captação de órgãos e o aumento do núme-
ro de cirurgias, o número de pessoas aguar-
dando por um transplante no país caiu 40% 
no período. A fila passou de 64.774 pessoas, 
em 2008, para 38.759, em 2013.

Pela primeira vez, o Brasil conseguiu zerar 
a fila de espera para o transplante de córnea 
em quatro estados (Pernambuco, Paraná, São 
Paulo, Rio Grande do Sul) e o Distrito Federal. 
Nessas regiões a capacidade instalada dos ser-
viços especializados e a quantidade de doa-

ções são suficientes para atender a demanda 
atual, sem que o paciente precise aguardar 
numa lista.

Juntos, os quatro estados e o DF realizaram 
3.967 cirurgias de córnea no primeiro semestre 
deste ano, o equivalente a 58% do total no 
país. Comparado com os primeiros seis meses 
de 2012, quando ocorreram 7.777 atendimen-
tos, houve redução de 13% na fila. Em outros 
sete estados (AC, MS, ES, SE, RN, MT e MG) a 
espera por transplante de córnea foi reduzida 
com tendência a zerar as listas.

Além dos avanços nas cirurgias de córnea, 
o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressal-
tou o aumento de transplante de grande com-
plexidade refletindo no crescimento de 35% 
nas cirurgias de coração e pulmão, entre os 
anos de 2010 e 2012, e de 12% para transplan-
te de fígado, no mesmo período. “Em 2010, 
havia concentração dos serviços. Os dados do 
balanço mostram o acerto das medidas adota-
das pelo Ministério, em parceira com os esta-
dos e municípios”, completou.

Número de transplantes no 
país cresce 118% em 10 anos

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
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Fila de espera por córnea teve fim nos estados de Pernambuco, Paraná, São Paulo e o Rio Grande do Sul
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Desembargador federal Rogério Fialho e Helena com a amiga Iris Galvão Amorim

Empresários Adeilton de 
Almeida e Lúcia Fernandes, 
políticos José Feliciano 
Filho e Nailson Rodrigues 
Ramalho, Sras. Zaíra Tor-
res, Ana Carolina Fonseca 
e Maria da Guia, psicóloga 
Gilette Bezerra.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Se você ama alguém, 
deixe-o livre. Se ele 
voltar, é seu. Se não, 
nunca foi”

“A liberdade e o amor 
são incompatíveis. 
Quem ama é sempre 
escravo”

RICHARD BACH MADAME DE SATËL

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Nas redes sociais o registro do 
casamento do presidenciável Aécio 
Neves com a modelo gaúcha Letícia 
Weber, realizado no Rio de Janeiro 
na última sexta-feira.
 A lua de mel foi em New York 
patrocinada pelo banco Pactual 
que convidou Aécio para fazer uma 
palestra para investidores sem co-
brar cachê. O hotel onde ficou foi o 
luxuoso Waldorf Astoria, onde Lula 
e Dilma também costumam ficar.

Zum ZumZum
   Vem aí a I Feira de Livro do Shopping Sebrae com o acervo do Sebo Cultural. 
O evento vai de 22 a 31 deste mês.

   O empresário Douglas Monteiro promoveu na última segunda-feira 
coquetel para arquitetos e decoradores na Espaço Revestt. A estrela da noite foi 
a linha de porcelanatos Florim, novidade vinda da Itália.

Cinema francês
O CICLO de cinema 

francês “Usina Lumière” 
apresenta hoje o filme 
A Pirâmide Humana, 
dirigido por Jean Rouch 
e ao final da sessão 
haverá um bate-papo 
mediado pelo cineclub-
ista Beano Regenhaus, 
além de sorteio da obra 
“Cinena na/da Paraíba, 
de Wills Leal.

A iniciativa é uma 
parceria da Aliança 
Francesa de João Pes-
soa e a Usina Cultural 
Energisa.
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Momento feliz entre amigas: Nieri Brito, Jane Oliveira e Cláudia Gatto

   Ceres Leão lança nesta sexta-feira, 18, mais uma edição da revista Fashion 
News. Será na loja Cia do Corpo, na Av. Edson Ramalho, em Manaíra.
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Lúcia Fernandes é a aniversariante de hoje

Carla e Júnior Bezerra, José Alves Cardoso e Auxiliadora marcarão presenças na nossa festa dia 25
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Noite poética
O SEBO CULTURAL estará mais agitado amanhã 

com o lançamento dos livros Além do Amor e Qui se 
flores, do poeta Manuca Almeida, compositor da música 
“Esperando na Janela”, vencedora do Grammy Latino em 
2001, além de ter sido tema do filme Eu Tu Eles.

O evento terá recital poético e apresentações de 
Tito Bahiense, Lucas Sales e Alex Madureira.
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Encontro de amigos na APL: juiz Romero Feitosa e advogado 
Rodrigo Toscano de Brito

UMA SESSÃO especial 
na última segunda-feira 
no Plenário da Assembleia 
Legislativa da Paraíba 
marcou a comemoração 
pelos 40 anos de fundação 
da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária - 
Embrapa. A propositura foi 
do deputado Trocolli Júnior 
e contou com a presença 
do diretor de Transferência 
de Tecnologia da Embrapa, 
Waldir Stupf Jr.

40 anos

   O decorador número um da sociedade, André Luiz Santos é que vai 
assinar a ambientação da nossa festa na Bella Casa Recepções. André retornou 
de São Paulo onde participou de eventos sobre festas e decorações, trazendo 
novidades para seu atelier.

Comunidade Shalom
PARA COMEMORAR os 10 anos de fundação a 

Comunidade Católica Shalom promove de amanhã até 
sábado, em João Pessoa, a nona edição do Luau das 
Tribos Halleluya.

O evento, realizado no Busto de Tamandaré, reunirá 
milhares de pessoas para assistir os shows  “Missionário 
Shalom”, “Ministério Adoração e Vida”, “Cosme”, “Alto 
Louvor”, “Irmã Kelly Patrícia”, além de espetáculos de 
dança e teatro a partir das 18h.

Agroecológico
A CIDADE DE SUMÉ, no Cariri paraibano, sedia a par-

tir de hoje e até sexta-feira, o 4o Encontro do Programa 
Agroecológico Integrado Sustentável.

O evento consiste da promoção de 40 clínicas tec-
nológicas, com temas como apicultura, avicultura e capri-
nocultura, reunindo 300 produtores e 100 estudantes 
universitários. Haverá ainda a Feira da Lua, um livre comércio 
noturno de orgânicos nesta sexta-feira.

O FILME mais as-
sistido dos últimos 
dias não é “Gravidade”, 
estrelado por Sandra 
Bullock e George Cloon-
ey e que concorre ao 
Oscar. Mas sim, a ani-
mação “Tá chovendo 
hambúrguer 2”, onde 
Flint e seus amigos en-
caram nova aventura.

O preferidoSemiótica
O ARTISTA plástico 

Chico Pereira inaugura 
nesta sexta-feira a ex-
posição “Semiótica, so-
ciologia e arte da imagem 
do coração”.

A mostra faz parte 
das comemorações dos 
10 anos da Usina Cultural 
Energisa e tem curadoria 
de Dyógenes Chaves.

Encontro de patronesses
SERÁ AMANHÃ na bacana Qoi Chocolate Ex-

periente, na Av. Edson Ramalho, o encontro das 
patronesses da nossa festa de 17 anos da coluna 
a ser realizada no próximo dia 25 na Bella Casa 
Recepções.

A festa, que ainda ajudará a AMEM,  será animada 
pela banda Canto Livre, buffet caprichado de Ignez 
Cunha e bebidas da melhor qualidade da Item Hum, de 
Maria Ita Dantas.

Homenagem às mulheres
A EMPRESÁRIA Fátima Lisboa Lopes incorpora 

a loja Calzature, no Manaíra e Shopping Tambiá, à 
campanha Outubro Rosa homenageando as mulheres  
no período de 14 a 20 deste mês.

Será com descontos especiais de até 30% em 
todas as bolsas, inclusive as lindíssimas da nova 
coleção primavera-verão.

   Encontro o médico Mário Fiúza e Valéria que confirmam presenças na nossa 
festa do próximo dia 25. Ele, muito feliz com a clínica Nefrusa agora instalada em novo 
e arrojado prédio na Rua Sinésio Guimarães. 

Ciclo Vegetal
O POETA e editor 

gráfico Juca Pontes convi-
dando para o lançamento 
do seu livro Ciclo Vegetal, 
da Forma Editorial.

Será no próximo dia 9 
de novembro às 19h30 na 
Livraria Leitura no Manaíra 
Shopping.

Tendência
O CHIQUE não é mais 

as megaproduções para 
casamentos e sim os 
chamados “mini weddings”, 
com até 150 convidados. 
Foi o que apresentou o 
evento “Bride Style”, rea-
lizado na semana passada 
em São Paulo para organi-
zadores de festas.
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Nova lombada eletrônica 
já está funcionando 
na BR-101, na capital

Página 14

No Dia do Professor, 
Ricardo Coutinho entrega 
ônibus e premia educadores
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Governo investe na educação
gestão escolaR

A entrega de ônibus es-
colares a 91 municípios pa-
raibanos – um investimen-
to de R$ 13,9 milhões – e a 
premiação das escolas que 
se destacaram no Prêmio 
Nacional de Gestão Escolar 
(PGE/2013) e no Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica da Paraíba (IDE-
PB) marcaram, ontem, as co-
memorações alusivas ao Dia 
do Professor na Paraíba.

Em solenidade realizada 
no final da manhã, no Palácio 
da Redenção, o governador 
Ricardo Coutinho fez a en-
trega simbólica dos ônibus 
escolares e premiou os gesto-
res das escolas selecionadas 
como “Destaque Estadual” no 

Prêmio Nacional de Gestão 
Escolar (PGE/2013), sendo 
a primeira colocada a Escola 
Estadual de Ensino Funda-
mental Itan Pereira, de Cam-
pina Grande, que ainda rece-
beu um prêmio de R$ 6 mil 
e a gestora Maria do Socorro 
Cordão ganhou  uma viagem 
para os Estados Unidos, onde 
participa de um intercâmbio 
com diretores dos demais es-
tados brasileiros e de outros 
países. A segunda colocada 
foi a Escola Estadual de Ensi-
no Fundamental e Médio José 
Leite de Sousa, em Monteiro. 
Também foram homenagea-
dos com placas os dirigentes 
das 14 escolas estaduais que 
obtiveram melhores resulta-
dos na avaliação do IDEPB.

Os diretores das duas 
escolas premiadas como 
“Destaque Estadual” no Prê-
mio Nacional de Gestão Es-
colar também receberam 
netbooks durante o evento 
no Palácio da Redenção. Elas 

foram selecionadas entre as 
escolas públicas brasileiras 
que apresentaram indica-
dores de boa gestão escolar. 
O objetivo do prêmio é esti-
mular a melhoria contínua 
do trabalho das escolas por 
meio da autoavaliação e do 
aprimoramento de seus pro-
cessos de gestão, que contri-
buam com o sucesso e apren-
dizagem dos estudantes.

Ações
“Essa é uma celebração 

que nós estamos fazendo em 
função da educação. Hoje é 
o Dia do Professor, mas na 
verdade estamos colocando 
e consolidando a educação 
na agenda política, econô-
mica e da Paraíba”, afirmou 
o governador Ricardo Cou-
tinho, adiantando que ainda 
existem problemas no setor 
que estão sendo vencidos por 
etapa. E citou como exemplo 
o caso do transporte escolar, 
que em alguns municípios, 

como São João do Cariri, ze-
rou a dependência dos deno-
minados “paus de arara” 

Ele destacou ainda a 
criação do IDEPB, que este 
ano foi aplicado para 65.566 
alunos das 808 escolas da 
rede estadual de ensino que 
cursam o 5º e 9º anos do 
Ensino Fundamental e a 3ª 
série do Ensino Médio.  “Nós 
criamos e aplicamos a cada 
ano provas no Ensino Fun-
damental e no terceiro ano 
do Ensino Médio para medir, 
avaliar e perceber como anda 
a qualidade de ensino e atra-
vés desse diagnóstico propor 
soluções e políticas para me-
lhorar a qualidade do ensino-
-aprendizagem”, comentou. 

E enfatizou: “Com a en-
trega de transporte escolar, 
com a política de premiar 
aqueles que mais se esfor-
çam, pagando acima do piso 
nacional, tendo o melhor sa-
lário e melhor piso do Nor-
deste, o Estado da Paraíba se-

gue adiante também na área 
da educação”.

A secretária da Educação, 
Márcia Lucena, por sua vez, 
observou que os alunos do 
5º ano foram os que obtive-
ram melhor desempenho nas 
provas do IDEPB e atribuiu o 
resultado aos programas im-
plantados no atual governo 
em 2011 – Saberes da Infân-
cia e Revisitando Saberes. “É 

importante a gente destacar 
as mudanças em tão pouco 
tempo. Isso é uma ação de vi-
são, de um objetivo claro, de 
um governo que sabe aonde 
quer chegar, que sabe o que 
quer fazer e que, mesmo en-
frentando várias incompreen-
sões no percurso se manteve 
claro no seu objetivo e na sua 
visão porque sabia o que iria 
construir”, ressaltou.

Diretores destacam programas e equipamentos
A dirigente da Escola 

Estadual de Ensino Fun-
damental e Médio José 
Leite de Sousa, em Mon-
teiro, Maria Aparecida, 
disse que a colocação no 
segundo lugar no Prê-
mio Gestão Escolar “só 
vem crescer o nosso tra-
balho porque a gente se 
sente valorizada. Antes 
nenhum governo nos ti-
nha dado tantas oportu-
nidades, não tinha esse 
foco na educação, que é 
a base de tudo. Esse é um 
momento ímpar e temos 
muito a comemorar. Ape-
sar do trabalho árduo, é 
muito gratificante”.

Já a diretora da Esco-
la Estadual Vasconcelos 
Brandão, em Serra Branca, 
que foi premiada no IDE-
PB, Maria das Graças Silva 
Araújo, destacou o apoio 
do Governo do Estado 
com programas como o 
Saberes da Infância e os 
materiais e equipamen-

tos que chegam à escola, 
além da capacitação dos 
professores. Enquanto o 
professor João Ribeiro da 
Silva salientou as ações 
do governo como o paga-
mento do 14º e 15º salá-
rios e programa o Mestre 
de Valor.

Por sua vez, o vice-
-diretor da Escola Esta-
dual Itan Pereira, em 
Campina Grande, Jail-
ton Charles Batista, dis-
se que a primeira colo-
cação no Prêmio Gestão 
Escola é o reconheci-
mento das atividades 
desenvolvidas na escola. 
“Isso nos inspira a traba-
lhar com mais empenho 
a cada dia, a implantar 
novos projetos e a cada 
vez se dedicar mais à 
nossa profissão, obser-
vando o retorno que é 
dado, o reconhecimento 
e isso valoriza nossa fun-
ção e nos dá prazer de 
trabalhar na educação”, 

comentou, ressaltando o 
apoio do Governo do Es-
tado às atividades, com 
recursos materiais e físi-
cos.

A prefeita de Dester-
ro, Rosângela Leite, pa-
rabenizou os professores 
e diretores de escolas 
premiadas, afirmando 
que isto representava 
o esforço e o empenho 
deles. E agradeceu ao 
governador, como edu-
cadora, por ver que a 
Paraíba está avançando 
na educação e em nome 
dos prefeitos agradeceu 
o apoio do Governo do 
Estado que tem possibi-
litado atravessar as difi-
culdades nos municípios, 
que agora são tratados 
igualmente. “Nós somos 
um município pequeno, 
pobre, mas somos tra-
tados como município 
grande e o governo olha 
para nós de forma dife-
rente e essa é a diferença 

da sua gestão”, frisou.

transporte escolar
A entrega dos ônibus 

escolares faz parte das 
ações do Governo do Es-

tado para garantir maior 
comodidade e segurança 
aos 51.625 alunos que mo-
ram na zona rural e são 
atendidos com o transpor-
te escolar. Este é o terceiro 

ano consecutivo em que a 
administração estadual en-
trega ônibus. Já foram ad-
quiridos e entregues 423 
ônibus, com investimentos 
de R$ 56.536.000,00.

O governador Ricardo Coutinho premiou os diretores de escolas como “Destaque Estadual”

FotoS: Evandro Pereira

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

E acrescentou: “Isso é resultado também da pron-
tidão de uma rede que acordou, da prontidão de pro-
fessores que entenderam o recado da meritocracia, que 
começaram a participar da proposta de uma gestão esta-
dual para a educação, pois nós não tínhamos isso. Cada 
escola tinha sua própria gestão e a sua própria lógica”.

O vice-governador Rômulo Gouveia também des-
tacou as ações do Governo do Estado para melhorar a 
qualidade da educação no Estado, entre as quais citou 
o PBVest, que tem ajudado os alunos da rede estadual 
de ensino a conquistarem uma vaga nas instituições de 
Ensino Superior.

Mais qualidade

A entrega de ônibus escolares 
a 91 municípios paraibanos teve 
investimento de R$ 13,9 milhões 
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Nova lombada eletrônica já 
está funcionando na BR-101

A lombada eletrônica 
instalada próximo a Gau-
chinha, na BR-101, já está 
em pleno funcionamento 
e segundo informações 
do superintendente do 
órgão, Gustavo Adolfo, 
mais 17 serão instaladas 
no próximo ano em pon-
tos que estão sendo defi-
nidos através de estudos 
técnicos. Em toda a Paraí-
ba o Departamento Na-
cional de Infraestrutura 
de Transportes no Estado 
da Paraíba (DNIT/PB) já 
instalou 81 equipamentos 
com o objetivo de reduzir 
o número de acidentes nas 
rodovias federais que cor-
tam o Estado. Desse total 
44 são radares fixos, 35 
são barreiras eletrônicas 
e dois são radares mistos 
(avanço de semáforo, pa-
rada e velocidade). 

Esses aparelhos fo-
ram instalados nas BRs 
230 e 101 nos municípios 
de João Pessoa, Cabede-
lo, Bayueux, Santa Rita, 
Alhandra, Pedras de Fogo, 
Caaporã, Mamanguape, 
São Miguel de Taipu, Cal-
das Brandão, Remígio, 
São Sebastião de Lagoa de 
Roça, Lagoa Seca, Campina 
Grande, Queimadas, Barra 
de Santana, Gurinhém, Jua-
zeirinho, Boa Vista, Ingá, 
Caldas Brandão, Santa Lu-

Mais 17 equipamentos 
serão instalados em 2014 
nas rodovias federais         

zia, Patos, Pombal, Souza, 
Cajazeiras e Itaporanga.

Valores das infrações
A infração por exceder 

a velocidade máxima per-
mitida é prevista no Artigo 
218 do Código de Trânsito 
Brasileiro. Até 20%, infra-
ção média (4 pontos na 
CNH) e multa de R$ 85,13. 
Acima de 20% até 50%, in-
fração grave (5 pontos na 
CNH) e multa de R$ 127,69. 
Acima de 50%, infração 
gravíssima (7 pontos na 
CNH) e multa de R$ 574,62. 

Em todo o mundo, di-
versos estudos comprovam 
as vantagens da redução da 
velocidade para um trânsi-
to mais seguro. Especifica-
mente nas rodovias federais 
da Paraíba as estatísticas 
demonstraram que, com-
parando períodos iguais, 
antes e após a instalação 
dos equipamentos, a severi-
dade dos acidentes reduziu 
em 45,29%, o número de 
acidentes, em 44,10%, o de 
feridos em 54,74% e o de 
mortos em 25%. 

Os equipamentos de 
fiscalização eletrônica são 
instalados em locais defi-
nidos após a elaboração de 
estudo técnico criterioso, 
conforme determina a Re-
solução do Contran. Para 
instalar o equipamento os 
técnicos avaliam o número 
de veículos em circulação, 
velocidade praticada no 
local, o número de faixas 
e de pistas, a existência de 
travessia de pedestres e a 
quantidade ou potencial de 
acidentes no local.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Mundo Senai 
desperta jovens 
para profissões 
na indústria

Em todo o Brasil, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) abrirá as por-
tas de suas unidades, nos dias 
17,18 e 19 deste mês para re-
ceber a comunidade, estudan-
tes, parceiros e empresários. É 
o Mundo Senai, que desperta o 
interesse dos visitantes pelas 
diversas profissões industriais 
e promove a aproximação com 
a indústria. É uma oportuni-
dade para os jovens conhece-
rem as opções de carreira e a 
importância da educação pro-
fissional para conquistar uma 
vaga no mercado de trabalho.

Durante o evento, as uni-
dades do Senai no país devem 
receber cerca de 400 mil vi-
sitantes. No ano passado, du-
rante a quarta edição, as 427 
unidades que abriram às por-
tas à comunidade receberam 
365 mil pessoas. Neste ano, já 
estão confirmadas atividades 
em 403 unidades do Senai. 
Entre os serviços oferecidos 
gratuitamente há palestras, 
mostras tecnológicas, mini-
cursos, orientação profissional 
e visitas guiadas aos laborató-
rios que simulam o dia a dia 
da indústria, a exemplo da de-
monstração dos projetos em 
3D no AutoCAD.

Na Paraíba, o Mundo Se-
nai será na quinta, 17 e na 
sexta-feira, 18, em Bayeux, de 
9h às 13h, na Unidade da Cons-
trução Civil, onde estarão, tam-
bém, presentes a Unidade do 
Distrito Industrial de JP, para 
expor suas áreas de atuação 
nos diversos setores produti-
vos, o Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL), para cadastramento de 
alunos do nível médio, técnico 
e superior para estágios, e o 
Sesi, com seus programas de 
atendimento aos futuros cola-
boradores das indústrias.   

Portas abertas
Em Campina Grande, será 

sediado nas Unidades do Cen-
tro de Inovação e Tecnologia 
Industrial (Citi) e no Centro de 
Ações Móveis (CAM), no Distri-
to Industrial, das 9 às 11h30, 
que estarão de portas abertas 
para receber moças e rapazes 
a partir dos 16 anos ou acima 
de 18 anos, conforme progra-
mação específica de cada Uni-
dade/Cidade divulgada no site  
www.mundosenai.com.br

Segundo Gricélia Pinhei-
ro, diretora regional do Senai, 
constantemente abre-se va-
gas nos mais de 100 cursos 
ofertados nas diversas áreas 
tecnológicas, nas modalidades 
de iniciação, aperfeiçoamen-
to, qualificação (carga horária 
média de 160 horas) e técnico 
e aprendizagem (média 800 
horas) com processo seleti-
vo duas vezes ao ano (junho 
e novembro), além do acesso 
através do Pronatec, que estará 
realizando o cadastramento de 
alunos do nível médio, visitan-
tes das escolas públicas convi-
dadas. Os interessados deve-
rão portar cópias do RG, CPF, 
comprovante de residência e 
declaração escolar ou o certifi-
cado de conclusão para outras 
oportunidades de educação 
profissional para a indústria.

O Iesp só inscreve pela 
internet www.iesp.edu.br 
para seu vestibular 2014.1  
até hoje. Na Secretaria da BR 
até  a quinta-feira, das 8h às 
21h. As provas vão acontecer 
no domingo (20), às 8h, nas 
instalações da BR. O valor é 
R$ 30,00 reais. Outras infor-
mações pelo 21063800. O 
Iesp está oferecendo 340 va-
gas para os cursos de Educa-
ção Física  (50 vagas noturna),  
Turismo (60, noturno) Admi-
nistração (diurno e noturno, 
100 ), Ciências Contábeis (60 
noturno), Publicidade e Pro-
paganda (diurno e noturno, 
100), Direito (diurno e notur-
no, 80), Enfermagem (diurno, 
50 ), Sistemas de Informação 
(noturno, 50)

A Faculdade de Tecnolo-
gia da Paraíba (FatecPB), do 
mesmo grupo, segue as mes-
mas datas do Iesp e as ins-
crições podem ser feitas pela 

internet (www.fatecpb.edu.
br)  ou na Secretaria da BR, 
oferecendo 240 vagas notur-
nas para cursos superiores de 
Tecnologia em: Gestão Finan-
ceira (50), Estética e Cosméti-
ca (50), Produção Publicitária 
(50), Sistemas para Internet 
(50) e Designe de Interiores 
oferece 40 vagas. A matrícula 
dos classificados será realiza-
da 48 horas após a divulgação 
do resultado.  

Alunos no mercado
O Iesp e a FatecPB vão 

promover amanhã, das 8h às 
11h30, encontro com alunos 
do terceiro ano cientifico do 
Colégio Lyceu Paraibano para 
que eles possam conhecer as 
possibilidades de inserção no 
mercado de trabalho a partir 
dos cursos oferecidos pelas 
duas faculdades.  O encontro 
será no auditório do Bloco D e 
no segundo andar do Bloco A.

Inscrições para o Iesp e 
FatecPB encerram hoje

VESTIBULAR

Os radares funcionam ininterruptamente duran-
te as 24 horas do dia para garantir uma velocidade 
constante de 80 km/h em áreas urbanas ou 100 km/h 
em trechos de rodoviários, dependendo da velocida-
de regulamentada no local onde estão instalados.

Já as lombadas eletrônicas, que têm a função de 
limitar a velocidade em 50 km/h, funcionam diaria-
mente das 6 até as 22 horas. Nos demais horários, das 
22h01 às 5h59, a passagem de veículos acima dos 50 
km/h não resulta em punição.

Funcionamento

O ‘Programa Con-
sultório Itinerante’ fará 
hoje exames oftalmo-
lógicos em 100 crianças 
de escolas públicas mu-
nicipais de João Pessoa. 
Segundo o coordenador 
do programa na Paraíba, 
Ângelo Brito de Melo, o 
atendimento acontecerá 
a partir das 8h, no esta-
cionamento de Educação 
Física, em frente à Creche 
da Universidade Federal 
da Paraíba. “As crianças 
não passarão apenas por 
atendimento, elas já sai-
rão do exame usando os 
óculos”, disse o médico, 
revelando que a meta 
do programa é atender 
crianças de todos os mu-
nicípios da Paraíba. 

O Consultório Itine-
rante faz parte do pro-
grama do Governo Fede-
ral “Saúde na Escola” e 
tem como público alvo as 
crianças de escolas públi-
cas municipais de todo o 
Estado. “Durante seis me-
ses o atendimento ocor-
rerá uma vez por mês em 
João Pessoa e logo em 
seguida, parte para aten-
dimento num raio de 100 
quilômetros da capital.

Cabe a Secretaria 
Estadual de Educação 
detectar os municípios 
onde há um número 
maior de crianças neces-
sitando de exames of-
talmológicos. Em toda a 
Paraíba, o atendimento 
ocorrerá num contêiner 
de navio que terá consul-
tório montado com equi-
pamento de ponta.

Atendimento gratuito
A ação, que faz par-

te do projeto “Consultó-
rio Itinerante”, visa levar 
atendimento gratuito 
para estudantes de esco-
las públicas municipais e 
identificar precocemente 
problemas da visão em 
crianças e adolescentes. 
O programa é resulta-
do da parceria com o 
Ministério da Educação, 
responsável pela compra 
e manutenção dos cami-
nhões que viram consul-
tórios. Já o Ministério da 
Saúde entra com a ma-
nutenção dos consultó-
rios e dos materiais que 
serão utilizados. 

“Problemas de visão 
são comuns em crianças 
e atrapalham no desen-

volvimento escolar por 
conta dos seus efeitos, 
como sonolência, distra-
ção e dores de cabeça, 
entre outros, que acabam 
causando desinteresse da 
criança pela escola”, disse 
o especialista.  

Uma das finalidades 
dos consultórios itine-
rantes oftalmológicos é 
oferecer gratuitamente 
aos estudantes do Pro-
grama Saúde na Escola 
(PSE) procedimentos de 
baixa complexidade em 
oftalmologia, como con-
sultas, medida de refra-
ção ocular, fornecimento 
de óculos, diagnóstico 
precoce de patologias re-
lacionadas à retina ou ao 
estado dos vasos (exame 
de fundo de olho) e reti-
rada de corpo estranho, 
entre outros. 

Os exames clínicos e 
os atendimentos serão 
realizados nos municípios 
atendidos pelo PSE, por 
profissionais da saúde, 
residentes ou estudantes, 
conforme definição dos 
Hospitais Universitários 
Federais, desde que ob-
servada a devida respon-
sabilidade técnica. (JA)

Programa atenderá 100 crianças
CONSULTÓRIO ITINERANTE

A infração por exceder a velocidade máxima permitida é prevista no Código de Trânsito Brasileiro

FOTO: Marcos Russo



Governo abre hoje 2º Encontro do 
Programa Ensino Médio Inovador
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O evento acontece em 
Cajazeiras, no Sertão, e 
deve reunir 400 pessoas

A Secretaria de Esta-
do da Educação (SEE), por 
meio da Gerência Executiva 
do Ensino Médio e Educa-
ção Profissional (Geemep), 
realiza a partir  de hoje até 
sexta-feira (18), em Cajazei-
ras, no Sertão, o 2o Encontro 
do Programa Ensino Médio 
Inovador (Proemi), com o 
tema “Currículos, Projeto 
Político Pedagógico e Ju-
ventude”. A abertura será 
às 18h, no La Fiesta Recep-
ções, com o lançamento de 
um livro contendo as me-
lhores práticas em escolas 
de Ensino Médio Integral/
Proemi do Estado. Na oca-
sião, serão distribuídos 350 
exemplares entre os partici-
pantes.

O objetivo do encon-
tro é o fortalecimento do 
redesenho curricular pro-
posto pelo Proemi, funda-
mentado nas interrelações 
entre os eixos do trabalho, 
da ciência, da tecnologia 
e da cultura estabelecidos 
pelas Diretrizes Curricula-
res Nacionais para o Ensino 
Médio. Aproximadamente 
400 pessoas, entre profes-
sores, gestores e chefes dos 
núcleos pedagógicos das 
14 Gerências Regionais de 
Educação (GREs), além da 
equipe da SEE vão partici-
par do seminário.

De acordo com a ge-
rente executiva da Geemep, 
Ana Célia Lisboa, 48 esco-
las da rede estadual ofere-
cem o Proemi, atendendo 
a aproximadamente 26 mil 
alunos. “Este é um momen-
to de discussão do currículo 
e dos sujeitos que estão no 
Ensino Médio, que são os 
nossos jovens. Outro mo-
mento importante é a troca 
de experiências por meio da 
apresentação dos relatos do 
que é produzido na escola, 
então são duas coisas que 
estão relacionadas e que 
vão provocar as mudanças 
no currículo. Uma palavra 
que define muito bem esse 
momento é mudança. A mu-

dança implica numa toma-
da de postura diferente, e 
o foco, o objetivo maior de 
tudo isso, é melhorar a qua-
lidade da educação ofertada 
ao jovem no Estado”, salien-
tou a gerente.

Amanhã, será discutido 
o Projeto Político Pedagógi-
co, Currículo e Juventudes, 
com palestra da secretá-
ria de Estado da Educação, 
Márcia Lucena, e do profes-
sor da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG), 
Orineves Monteiro Castro.

Também serão apre-
sentados, até a sexta-fei-
ra (18), todos os projetos 
exitosos das escolas que 
ofertam o Proemi descri-
tos no livro, divididos em 
macrocampos como o da 
participação estudantil, 
acompanhamento pedagó-
gico, iniciação científica e 
pesquisa, comunicação, cul-
tura digital e uso de mídias, 
entre outros.

Proemi
O Programa Ensino Mé-

dio Inovador é uma iniciati-
va do Ministério da Educa-
ção (MEC) e da Secretaria 
de Educação Básica. Foi ins-
tituído pela Portaria nº 971, 
de 9 de outubro de 2009, e 
integra as ações do Plano de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (PDE), como estratégia 
do Governo Federal para in-
duzir a reestruturação dos 
currículos do Ensino Médio. 

Os projetos de reestru-
turação curricular possibi-
litam o desenvolvimento de 
atividades integradoras que 
articulam as dimensões do 
trabalho, da ciência, da cul-
tura e da tecnologia, con-
templando as diversas áreas 
do conhecimento a partir de 
oito macrocampos.

A adesão ao Programa 
Ensino Médio Inovador é 
realizada pelas Secretarias 
de Educação estaduais e 
Distrital. As escolas rece-
bem apoio técnico e finan-
ceiro, através do Programa 
Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) para a elaboração e 
o desenvolvimento de seus 
projetos de reestruturação 
curricular. 

Cerca de 50 mil famílias 
estão sendo convocadas com 
urgência a fazerem a atuali-
zação do cadastro na Paraí-
ba até o dia 13 de dezembro. 
A informação foi repassada 
pela Gerência de Proteção Bá-
sica do programa no Governo 
do Estado, Ediclê Travassos. 
Caso não venham a fazer o 
cadastramento as famílias 
poderão ser bloqueadas em 
2014 e, posteriormente can-
celadas do programa.

O processo de atualiza-
ção está sendo referencia-
do para as famílias que não 
atualizaram o cadastro nos 
últimos dois anos. “Essas 
famílias precisam procurar 
urgente o programa. As  fa-
mílias precisam levar CPF 
do responsável do Bolsa Fa-
mília, RG, comprovante de 

residência. Se tiver filhos na 
escola é ideal que leve decla-
ração da escola. Toda a docu-
mentação dela e da família.
Deve apresentar no setor do 
Bolsa Família de cada cidade. 
A secretaria está entrando 
em contato com cada muni-
cípio para agilizar essa en-
trega”, frisou a gerente.

Segundo Ediclê, as famí-
lias receberam desde julho 
deste ano comunicado no ex-
trato do benefício alertando 
para que fosse feita a atuali-
zação. “Mas a cada momento 
que houver alterações, como 
mudança de endereço, nasci-
mento de um outro membro 
da família, podem fazer a 
atualização”, explicou.

As atualizações são obri-
gatórias no prazo máximo de 
dois em dois anos.

Famílias são chamadas
para atualizar cadastro

BOLSA FAMÍLIA

A Agência Executiva 
das Águas do Estado (Aesa) 
participou na noite de on-
tem de audiência pública 
na cidade de Catingueira 
onde apresentou a situação 
do Açude Cachoeira dos Ce-
gos. A reunião começou às 
19h, na Câmara Municipal, 
com líderes comunitários, 
representantes da Prefei-
tura Municipal e usuários 
de água. A audiência foi 
solicitada pelo Ministério 
Público após a abertura da 
comporta do reservatório 
na sexta-feira (11).

Segundo o presidente 
da Aesa, João Vicente Ma-

chado Sobrinho, não há 
motivo para apreensão, já 
que o acionamento da com-
porta foi feito após estudo 
detalhado da situação. O 
açude tem capacidade para 
71 milhões de metros cúbi-
cos de água e atualmente 
está com estoque de13 mi-
lhões (19,4 %).

“Não há risco de colap-
so em Catingueira. A vazão 
para o suprimento da cida-
de é de seis mil litros por 
segundo. Desta forma, o 
abastecimento do municí-
pio está garantido até 2015. 
Nossos engenheiros avalia-
ram o cenário previamente 

e abriram a comporta para 
garantir a segurança hídri-
ca de comunidades rurais 
ribeirinhas. Esta água é 
destinada exclusivamente 
para dessedentação huma-
na e animal”, informou João 
Vicente.

De acordo com o levan-
tamento feito pela Agência 
Estadual, o volume liberado 
com a abertura da compor-
ta é de 60 mil metros cúbi-
cos por mês, valor conside-
rado baixo se comparado 
com a média de evaporação 
em outubro, que chega a 
724 mil.

“Está comprovado que o 

Açude Cachoeira dos Cegos 
tem capacidade de atender a 
população de municípios vi-
zinhos. O fato de ele estar em 
Catingueira não significa que 
não possa auxiliar no abas-
tecimento de Emas e Santa 
Terezinha. 

O reservatório foi cons-
truído pelo poder público 
para atender mais de uma ci-
dade”, concluiu o presidente 
da Aesa.

Outras informações so-
bre nível dos principais re-
servatórios paraibanos es-
tão disponíveis na internet, 
no site da Aesa (www.aesa.
pb.gov.br).

Aesa apresenta situação do açude
CATINGUEIRA

A cidade de Sumé, no Cariri 
paraibano, vai sediar o 4o Encon-
tro do Programa Agroecológico 
Integrado Sustentável (Pais), de 
16 a 18 deste mês. Durante qua-
tro dias, serão promovidas 40 clí-
nicas tecnológicas, com vários te-
mas, como apicultura, avicultura 
e caprinocultura. O evento espera 
reunir cerca de 300 produtores e 
100 estudantes universitários.

 O encontro também vai con-
tar com palestras que abordarão 
assuntos atuais. Um dos destaques 
do Encontro será a Feira da Lua, um 
livre comércio noturno de orgâni-
cos no dia 18. “Levamos sempre ex-
periências positivas para os produ-
tores, a exemplo da chocadeira e o 
larvário. Vamos aproveitar o even-
to, para mostrar novos temas que 
incrementem a produção”, disse o 
gestor da Produção Agroecológica 
Integrada e Sustentável (Pais), João 
Bosco da Silva.

 Outra novidade para este ano 
é a criação da Rede Paraibana de 
Agroecologia, um grupo virtual 
e físico de estudantes, técnicos e 
profissionais de Institutos Fede-
rais, Universidades, Embrapa e ór-
gãos envolvidos na agroecologia 
do Estado. “É uma ideia inovadora 
para alinhar os assuntos da área”, 
destacou o gestor.

 Alguns espaços foram criados 
no local do Encontro do Pais para 
exposições, recepção de doações, 
mapas, painéis e praça de alimen-
tação. No Memorial Pacto Novo 
Cariri, por exemplo, terão 10 cru-
zes com os segmentos trabalhados, 
imagens, depoimentos e fatos do 
Pacto Novo Cariri.

Sumé discute produção agroecológica
CARIRI

Programação

l Dia 16
8h às 12h – Credenciamento
12h às 14h – Almoço
14h às 15h - Abertura - Sebrae Nacional, BNDES, Fundação Ban-
co do Brasil, Governo do Estado, Prefeitura de Sumé, Direção 
executiva do Sebrae Paraíba
15h às 16h30 - Palestra Daniel Duarte
16h30 às 18h - Palestra - Agricultura Biodinâmica
18h às 19h30 – Jantar
20h30 às 22h - Cinema na praça
22h – Encerramento

l Dia 17
8h às 12h - 10 cursos do PNAE - Compra Legal - Capacitação 
de 300 produtores

12h às 14h – Almoço
14h às 18h - 40 Clínicas Tecnológicas
18h às 19h30 – Jantar
20h30 às 22h - Cinema na praça
22h – Encerramento

l Dia 18
8h às 12h - Criação da Rede Paraibana de Agroecologia
12h às 14h – Almoço
14h às 18h - Debate estudantes de Agroecologia - filme “Um 
homem, uma vaca e um planeta”
18h às 19h30 – Jantar
19h às 22h - Feira da Lua - Praça Central
22h às 00h - Show de Encerramento com o cantor Niedson 
Lua, na Praça Central

 Além do Memorial, haverá os 
espaços da Solidariedade que re-
ceberão doações dos produtores 
dos diversos municípios e dos par-
ceiros. No local do evento terá um 
grande mapa da Paraíba com as 
42 cidades que têm os 300 proje-
tos agroecológicos. Haverá ainda 
o Espaço Painéis, com exposição 
de artigos científicos publicados 
sobre o Pais.

 O encontro terá duas praças. 
A primeira é uma em homenagem 
a Júlio Rafael (ex-superintendente 
do Sebrae Paraíba, falecido recen-
temente) que ficará na entrada 
do evento e terá uma peça do ar-
tesanato da região. A outra é da 
Alimentação. A Feira da Lua terá 

diversas barracas de orgânicos e o 
Cinema na Praça e apresentações 
de filmes relacionados ao tema.

 O 4º Encontro do Pais faz parte 
da programação da Semana Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia, pro-
movida pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) e a 
colaboração de entidades e insti-
tuições de ensino, divulgação e pes-
quisa. O Sebrae Paraíba é realizador 
e parceiro de 19 eventos em quatro 
cidades do Estado (João Pessoa, 
Campina Grande, Sumé e Sousa), 
que irão levar capacitação e orien-
tação para empresários e discutir 
temas relevantes para pesquisado-
res e profissionais de diversas áreas 
ao longo de 25 dias.

A produção agroecológica é considerada saudável, porque não há uso de agrotóxico

FOTO: Divulgação
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Pela cidade

Romero ainda assinou projetos do 
interesse dos servidores da Saúde, da Educação 
(professores), do trânsito, bem como de taxistas, 
mototaxistas e surdos. O prefeito também anunciou 
o comandante da Guarda Municipal, coronel 
Cláudio Nascimento.

l JorNAdA PIBId INglês 

A UEPB promove, no dia 5 de novembro, a 1ª Jornada 
PIBID Inglês, que tem como objetivo disponibilizar aos 
graduandos de Letras propostas de minicursos sobre 
possibilidades diferenciadas de aplicar algumas temáticas 
na sala de aula de escolas públicas. As inscrições serão 
realizadas nos dias 22 e 24, no primeiro andar do Centro de 
Integração Acadêmica, no Campus de Bodocongó. A jornada 
vai ofertar minicursos sobre literatura, tradução, linguagem, 
reflexão, dramaturgia, sociolinguística e cinema.

l ProCoN Cg 

As audiências do Procon de Campina Grande estão 
passando por mudanças. De acordo com a assessoria 
do órgão, as audiências passaram a acontecer nos 
dois períodos, das 8h30 às 11h e das 14h às 16h30, de 
segunda a quinta, e na sexta apenas pela manhã.

Adequação 
 

Segundo o Procon, a medida foi tomada para atender 
a solicitação da OAB, que requereu que as audiências 
adotassem o padrão de outros órgãos, como a Justiça do 
Trabalho e o Juizado do Consumidor, onde as audiências 
ocorrem até a sexta pela manhã.

reclamação  

Antes do início da sessão que contaria com a 
presença do prefeito Romero Rodrigues, um microfone 
aberto na Mesa do Plenário da Câmara expôs o diálogo 
do presidente Nelson Gomes e Pimentel Filho, este 
reclamando da demora no início da solenidade.

“Amigo”

O ex-prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do 
Rêgo (PMDB), que se apresenta como pré-candidato ao 
Governo do Estado, causou surpresa na cidade ontem pela 
manhã ao tratar como “amigo” o senador tucano Cássio 
Cunha Lima. Os grupos chefiados pelos dois líderes políticos 
campinenses se enfrentam ferozmente desde 2004, quando 
o peemedebista se elegeu prefeito e sempre apresentou o 
período em que a cidade foi governada por Cássio e aliados 
como um período de atraso e estagnação.

Aliança 

Durante conversa com a imprensa, na manhã de ontem, 
o ex-prefeito Veneziano Vital do Rêgo afirmou acreditar 
na repetição da aliança do seu partido com o PT, assim 
como aconteceu nas últimas eleições estaduais, quando o 
PMDB encabeçou a chapa majoritária, tendo o Partido dos 
Trabalhadores na vice. De qualquer forma, no entendimento 
de Veneziano, caso a aliança PMDB/PT não se venha a se 
confirmar já no primeiro turno, seria uma certeza para o 
segundo turno do pleito estadual de 2014. 

Presença

O prefeito Romero Rodrigues esteve ontem pela 
manhã participando de sessão especial na Câmara 
Municipal de Campina Grande, onde, na tribuna, assinou 
ordens de serviço para diversas obras e projetos de lei 
que agora serão analisados pelo Poder Legislativo.

 
Creches 

Dentre as assinaturas de ordens de serviços 
realizadas pelo prefeito na Câmara Municipal, boa parte 
é relativa à construção de creches em diversos bairros 
da cidade (a exemplo do Serrotão, Severino Cabral, 
Bodocongó 2 e Cuités) e também na zona rural. 

Anúncio

MPPB denuncia 4 por assaltos a bancos
orgANIzAção CrIMINosA

Eles são acusados de
assaltos à Unicred, a 
bancos e casas lotéricas

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) ofereceu, na 
última segunda-feira (14), 
denúncia à 5ª Vara Criminal 
de Campina Grande contra 
quatro pessoas acusadas de 
integrar uma organização cri-
minosa que agia em Campina 
Grande e região.  

Foram denunciados o 
empresário Dyllian Muniz 
de Queiroz, o proprietário 
de academia Valdemberg 
de Araújo Guimarães, o bal-
conista Douglas Fernandes 
Monteiro e Elimárcio Mar-
ques da Nóbrega. Eles foram 
denunciados pelo MPPB pe-
los crimes de formação de 
quadrilha armada, roubo 
qualificado, dano qualificado 
e posse de armas de fogo.

De acordo com as in-
vestigações realizadas pela 
Polícia Civil, em outubro de 
2011, eles praticaram assal-
to armado na agência da Uni-
cred, em Campina Grande. Lá 
o grupo rendeu um vigia e 
roubou R$ 195 mil. 

Os quatro também são 
acusados de praticar outros 
assaltos a bancos - entre eles 
o ocorrido no Banco do Brasil 
de Aroeiras, em março do ano 
passado -, a agências dos Cor-
reios e Telégrafos e casas loté-
ricas. Uma das casas lotéricas 
que foi alvo da quadrilha é a 

João Pessoa, Paraíba -  QUARTA-FEIRA, 16 de  outubro de 2013

localizada no Shopping Bou-
levard, em Campina Grande. 
Nesses casos, houve a partici-
pação de outras pessoas que 
integravam uma verdadeira 
organização criminosa.

As investigações apon-
tam que Valdemberg Guima-
rães, ex-funcionário da em-
presa Nordeste Segurança de 
Valores, “orquestrava diversos 
assaltos a bancos, casas loté-
ricas e agências dos Correios 
no Estado”. Para isso, agia com 
o apoio de um experiente as-
saltante, Dyllian Queiroz, que 
confessou à polícia a partici-
pação em mais de 20 assaltos 
a bancos, tendo sido, inclusive, 
preso seis vezes e condenado 

a 38 anos de prisão por esses 
crimes. Dyllian estava cum-
prindo pena em regime aberto 
na cidade pernambucana de 
Petrolina, para onde sempre 
fugia após praticar os assaltos 
na Paraíba, para se apresentar 
e cumprir “o seu albergue”. 

Prisão preventiva
O Ministério Público da 

Paraíba requereu à Justiça a 
prorrogação da prisão preven-
tiva dos denunciados, alegan-
do que eles agiam de forma 
violenta para praticar vários 
crimes contra o patrimônio 
em Campina e outras cidades. 
Para a Promotoria de Justiça, 
os denunciados representam 

ameaça à ordem pública e a 
medida também pretende 
impedir que eles fujam e con-
tinuem a praticar crimes em 
outros locais.

Outras medidas reque-
ridas pelo MPPB são o afas-
tamento do sigilo bancário e 
fiscal dos denunciados e que 
seja oficiado o juízo da Vara de 
Execuções Penais da Comarca 
de Petrolina para que remeta 
cópia do interrogatório policial 
de Dyllian Queiroz para que se-
jam tomadas as providências 
devidas em relação à regressão 
do regime prisional e a for-
ma como deve ser fiscalizado 
o cumprimento da sua pena, 
caso Dyllian volte para lá.

A agência do Banco do Brasil de Aroeiras foi assaltada pela quadrilha em março do ano passado

FOTO: Divulgação

Entre os dias 28 e 
30 de outubro, Campi-
na Grande vai sediar o 
4º BioIndex, em uma 
promoção do Progra-
ma de Pós-Graduação 
em Ecologia e Conser-
vação Ambiental da 
Universidade Estadual 
da Paraíba. O even-
to irá debater sobre 
o uso de organismos 
como bioindicadores 
na avaliação da quali-
dade ambiental.

A iniciativa tem a 
finalidade de discutir 
as bases teóricas, po-
líticas públicas e ações 
transdisciplinares en-
volvendo espécies 
bioindicadoras e o bio-
monitoramento nos 
ecossistemas aquáticos 
continentais, costeiros 
marinhos e terrestres. 
Além disso, objetiva 
discutir a utilização 
de bioindicadores am-
bientais na avaliação 
da qualidade ambien-
tal, sanitária e de pro-
dutos e serviços.

O encontro pro-
move a interação de 
alunos e pesquisado-
res das diversas áreas 
e linhas de pesquisas, 
buscando gerar parce-
rias para projetos fu-
turos com outras ins-
tituições, ampliando a 
base de conhecimen-
to. As inscrições estão 
sendo feitas pelo site 

do evento (http://ww-
w.4bioindex.bio.br/) 
até o dia 11 de outu-
bro. Havendo vagas 
remanescentes, será 
possível efetuar a ins-
crição no dia de aber-
tura do evento.

A cada dia do 
evento os temas serão 
discutidos por áreas. 
No dia 28 de outu-
bro, as atividades se-
rão relacionadas aos 
ecossistemas aquáti-
cos. No dia 29, serão 
debatidos assuntos 
envolvendo os ecossis-
temas marinhos e no 
dia 30 de outubro, as 
abordagens serão so-
bre ecossistemas ter-
restres.

Entre as palestras 
a serem ministradas 
estão: “Planejamen-
to estratégico para a 
implantação de um 
programa nacional de 
monitoramento bio-
lógico e ecologia de 
águas doces”, “Bio-
monitoramento de 
cavalos-marinhos e 
implicações para con-
servação de mangue-
zais em unidades de 
conservação”, “Ecoto-
xicologia e Biomoni-
toramento”, “Uso dos 
oligoquetas como in-
dicadores ambientais: 
princípios, práticas e 
seus desafios”, entre 
outros.

UEPB vai debater o 
uso de bioindicadores

4º BIoINdEX

A cada dia Campina Gran-
de tem atraído novos investi-
mentos privados, que tornam a 
cidade uma referência para em-
presas que pretendem expandir 
sua atuação. Nessa segunda-fei-
ra, dia 14/10, o município ga-
nhou um impulso ainda maior 
nesse sentido, 14 empreendi-
mentos assinaram protocolos 
de intenção para se instalar ou 
ampliar seus serviços em Cam-
pina Grande.

As assinaturas acontece-
ram na Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba – FIEP, e 
reuniu empresários, o governa-
dor Ricardo Coutinho, o prefeito 
Romero Rodrigues, além do pre-
sidente da FIEP, Francisco Bene-
vides Gadelha.

“É com alegria que sedia-
mos esse evento, uma demons-
tração clara que a cidade está 
crescendo bastante. A FIEP, 
acompanha o desenvolvimento 
da Paraíba e percebemos que 
o Estado vive um dos melho-
res momentos da sua história, 
e Campina Grande também. 
Agora, com a instalação dessa 
montadora de ônibus, e somada 
a fábrica de aviões, que se insta-
lará aqui na cidade, só nos resta 
celebrar juntamente com todo o 
setor industrial, esse processo de 
expansão”, destacou o presiden-
te da FIEP.

As empresas investirão R$ 
89,2 milhões de reais e devem 
gerar 1664 empregos diretos e 
indiretos. Para se ter uma ideia 
do desenvolvimento econômico 
que as empresas trarão para a 
cidade, somente a indústria Bra-
sileira de Veículos Automotores 
– IBRAVA que tem sede no Rio 
Grande do Sul, investirá R$ 50 
milhões em Campina Grande, e 

deve gerar algo em torno de mil. 
Empregos.

“Nós hoje estamos em fase 
de expansão da nossa empresa, 
e fomos muito bem recebidos 
aqui na Paraíba, com incentivos 
e oportunidades importantes, 
além disso identificamos que 
num raio de 700 km de Campi-
na Grande, existe uma densidade 
populacional altíssima, acima de 
15 milhões de habitantes, o que é 
muito importante para o sistema 
de transporte, por isso estamos 
instalando nossa segunda unida-
de aqui. 

Para o governador Ricardo 
Coutinho, a assinatura dos pro-
tocolos representa mais empre-
gos, e crescimento econômico 
para a cidade. “É um investi-
mento muito forte que vai gerar 
inicialmente  1700 empregos,  e 
dentre elas empresas de impor-
tantes segmentos como meta-
lurgia, movelaria, e a vinda da 
própria Ibrava, que já tem uma 
presença importante no merca-
do, e que está investindo 50 mi-
lhões de reais na primeira etapa, 
e que deverá gerar na primeira 
e segunda etapa cerca de 3 mil 
empregos. Em dois anos e meio 
de governo já trouxemos para 
Campina Grande, 247 milhões 
de investimentos privados”, dis-
se o governador.

Entre os incentivos re-
cebidos pelas empresas estão 
redução no pagamento do Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), do 
Governo Estadual, e de Imposto 
Sobre Serviços (ISS) pelo gover-
no municipal, que também de-
sapropriou uma área onde será 
instalado o 3º Distrito Industrial 
de Campina Grande, na BR 104, 
para a instalação das empresas.

Empresários assinaram 
protocolo de intenções

FIEP
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Além das manobras e 
manipulações já denuncia-
das e conhecidas, os pro-
cessos de licitação pública 
geralmente também estão 
repletos do que a professo-
ra de Direito Administrativo 
e controladora geral da Pre-
feitura Municipal de Belo 
Horizonte (MG), Cristiana 
Maria Fortini, denominou, 
ontem, em João Pessoa, de 
“corrupção provocada”.

Ao falar para deputa-
dos estaduais e vereadores 
no “I Encontro de Legisla-
dores da Paraíba”, promo-
vido no auditório do Hotel 
Tambaú pela Assembleia 
Legislativa do Estado, For-
tini disse que dois grandes 
problemas atrapalham o 
regime de contratação de 
serviços e compras de pro-

dutos no âmbito dos pode-
res da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

Um deles é a ausência 
de um sistema de gestão e 
de fiscalização contratual. E 
explicou: “Durante 20 anos 
da Lei das Licitações, há 
muita preocupação com a 
fase da disputa, mas esque-
cem de verificar também a 
fase de execução do contra-
to. Na licitação, posso exigir 
um produto, mas me entre-
garem outro e eu ignorar. 
Isso também é corrupção, 
mais precisamente corrup-
ção provocada”, completou.

O outro problema, se-
gundo ele, é identificado 
logo na fase preparatória do 
processo, período em que a 
administração pública es-
tabelece a demanda e os 
requisitos para que os inte-
ressados saibam como par-
ticipar. “Se essa fase inicial 
for mal planejada ou se for 
realizada com algum tipo 
de desvio, já compromete 
todo o processo”, disse. 

Na sua palestra sobre 
a “Lei das Licitações”, a 
controladora geral da Pre-
feitura de BH explicou que, 
quando se faz exigência 
de participação sem fun-
damento, sem descrever 
claramente o produto que 
se quer comprar, a admi-
nistração pública também 
não consegue concluir a li-
citação de maneira regular”, 
afirmou.

Cristiana Maria Fortini 
Pinto e Silva parabenizou 
a Assembleia da Paraíba 
por promover o encontro 
e justificou que esse tipo 
de evento contribui muito 
para o aprimoramento da 
atuação do Legislativo, en-
quanto órgão fiscalizador 
da esfera pública. “Eu fiquei 
muito bem impressionada 
com um evento de tamanha 
magnitude. Acho funda-
mental a discussão em tor-
no de ferramentas que irão 
favorecer a atuação dos ve-
readores”, concluiu.

O “I Encontro de Le-
gisladores da Paraíba” foi 

Fortini diz que falta sistema 
de gestão e fiscalização nos
processos licitatórios públicos

aberto pelo presidente da 
Assembleia Legislativa, 
deputado Ricardo Marce-
lo (PEN), e contou com as 
presenças de vereadores de 

180 dos 223 municípios do 
Estado e do conselheiro do 
Tribunal de Contas do Es-
tado, Nominando Diniz. De-
putados estaduais, sobre-

tudo os da Mesa, também 
marcaram presenças, mais 
nenhum federal ou senador 
atendeu ao convite da As-
sembleia.

Fortini, controladora da Prefeitura de BH, fala para parlamentares sobre licitação pública no Tambaú

Lego cedo, na abertura 
do evento, o presidente da 
Assembleia Legislativa, de-
putado Ricardo Marcelo deu 
boas-vindas aos participan-
tes e, antes de fazer seu pro-
nunciamento,   formalizou 
convênio com a controla-
doria geral da União (CGU), 
para execução das ações de-
senvolvidas pelo Programa 
Brasil Transparente, junto 
às câmaras municipais no 
Estado

Através do convênio, a 
Assembleia tem como objeti-
vo promover treinamento de 
pessoal de todas as Câmaras 
Municipais interessadas so-
bre a Lei de Acesso à Infor-
mação, além da cessão do 
código fonte e apoio técnico 
para implantação do e-Sic, 

sistema informatizado uti-
lizado pelo Poder Executivo 
Federal para o recebimento 
e gerenciamento das solici-
tações de informação enca-
minhadas pela população a 
todos os órgãos federais. 

“Juntos, Assembleia e 
Câmaras terão muito mais 
condições de atender a nossa 
missão constitucional em seu 
sentido mais amplo: ouvir e 
ecoar a sociedade. Preparar 
leis que respondam aos no-
vos e múltiplos desafios. E 
cumprir, em toda a linha, com 
a imensa responsabilidade 
de, em cada palavra, em cada 
gesto, em cada voto, em cada 
parecer, expressar os anseios 
e as esperanças de todos os 
paraibanos”, destacou Ricar-
do Marcelo.

AL firma convênio

O conselheiro Nominando Di-
niz, que na ocasião representou o 
presidente do Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba, também des-
tacou a iniciativa da Assembleia em 
promover um evento sobre as prer-
rogativas do legislativo e, principal-
mente, sobre legislações importan-
tes para a administração pública.

“As maiores irregularidades 
que se verificam numa prestação 
de contas estão mais relacionadas 
com a falta de conhecimento do 
que com má-fé, dolo ou desvio dos 
recursos públicos. Portanto, cada 
vez que você capacita e orienta, 
você permite que o gestor público 
passe a ter o conhecimento e a er-
rar menos. Um evento como esse 
vem a somar e ajudar para que as 
prestações de contas se processem 
dentro daquilo que as legislações 
constitucionais e infraconstitucio-
nais preconizam”, comentou.

O vereador de João Pessoa, 
professor Gabriel (SDD), ficou sa-
tisfeito com as primeiras discussões 
promovidas dentro do Encontro de 
legisladores. “São orientações sobre 
temas importantes, a exemplo da 
‘lei das licitações’, que visa orien-
tar nós legisladores a executarmos 
um mandato mais focado, em favor 
da sociedade. Além disso, auxilia as 
Câmaras municipais a atuarem na 
forma constitucional, ou seja, fisca-
lizando a atuação do Executivo. A 
Assembleia está de parabéns pela 
realização do evento”, disse.

“Erro por falta de conhecimento”

Ricardo Marcelo fala sobre importância do evento para vereadores

A presidente da Câmara mu-
nicipal de Patos, Nadigerlane Ro-
drigues (PmDB), também parabe-
nizou a realização do evento e a 
iniciativa da AlPB. “Avaliamos de 
forma positiva, tendo em vista a 
grande iniciativa da Assembleia 
legislativa, que nos dá a oportuni-
dade de discutirmos o trabalho do 
Poder legislativo e de legislações, 
que nós, enquanto vereadores, de-
vemos acompanhar a sua execução 
diretamente no exercício do man-
dato nas Câmaras municipais”   

O presidente da Câmara mu-
nicipal de Cabedelo, lucas Santino 
(PHS), destacou a troca de expe-
riências entre parlamentares de 
diversos municípios paraibanos. 

”Só em encontros como esse é que 
é possível amenizar as distâncias e 
conversar com colegas parlamenta-
res de outras cidades. Aqui come-
çamos a debater as experiências 
vivenciadas em outras câmaras, fa-
vorecendo a troca de experiências 
tão necessária para execução do 
nosso trabalho enquanto represen-
tantes do povo”, afirmou.

O evento ainda contou com a 
participação do auditor da Controla-
doria Geral da União, Rodrigo Paiva, 
do ex-prefeito de João Pessoa, lucia-
no Agra (PEN), de vários deputados 
estaduais, prefeitos e vereadores no 
exercício do mandato, entre outras 
representatividades políticas da ca-
pital e do interior do Estado.

Vereadores lotaram auditório do Hotel Tambaú no encontro de legisladores da PB

FotoS: ALPB
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Preocupado com a grave si-
tuação provocada pela estiagem 
no Estado, o deputado Carlos 
Dunga apresentou requerimen-
to na Assembleia legislativa so-
licitando dos Governos do Esta-
do e Federal a realização de um 
estudo e projeto de construção 
de estações de dessalinizadores 
da água do mar e adutoras para 

abastecimento das zonas urba-
nas e rurais paraibanas.

De acordo com o parlamen-
tar, a seca deste ano já é consi-
derada uma das mais preocu-
pantes dos últimos anos e por 
isso é preciso que medidas de 
combate aos efeitos da seca se-
jam colocadas em prática com a 
máxima urgência. 

“Temos que garantir o abas-
tecimento humano e animal no 
interior do Estado, pois a situa-
ção está muito difícil e uma das 
medidas que podem ser adota-
das é a dessalinização da água 
do mar, como é bastante utili-
zado em países com escassez de 
água, como no Oriente médio”, 
destacou. Carlos Dunga disse 

que para viabilizar essa medida 
é necessária a elaboração de um 
estudo sobre os custos para de-
senvolver a iniciativa no Estado, 
que pode ser adotada em cará-
ter emergencial nas regiões com 
dificuldades hídricas.

“Estamos na iminência de 
um colapso total no abasteci-
mento, por isso entendemos 

que alguma coisa precisa ser 
feita para minorar os proble-
mas que o homem do campo 
enfrenta com essa forte estia-
gem”, disse. Dunga disse ainda 
que conta com a sensibilidade 
dos Governos do Estado e Fe-
deral para que possam viabili-
zar esse estudo e a consequen-
te execução do projeto.

Dunga propõe dessalinização da água do mar
coMBate À Seca
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Vai começar a guerra 
por água doce

O presidente da Cagepa já deu o alerta: os bairros 
de João Pessoa e das cidades em torno da capital terão 
rodízio no fornecimento de água neste verão. As duas 
estações da Cagepa – a de Gramame e a de Marés – não 
estão tendo capacidade para tratar água e fornecer à 
população. Por isso a crise no abastecimento. 

No interior a situação é bem pior. Enquanto o 
reservatório de Gramame está cheio, no interior os 
reservatórios estão vazios. Os prefeitos vão ter dinheiro 
para alugar carro-pipa, mas não tem onde ir buscar a 
água. É uma situação que se agrava dia a dia. 

Desde o surgimento da vida na Terra, a água é 
o elemento mais importante para a sobrevivência 
de todos os seres vivos. Sem ela, o planeta seria 
desabitado. Mesmo assim, a humanidade tem 
desperdiçado este recurso. Dados da ONU de 2006 
revelam que até 2050 mais de 45% da população 
mundial não terá acesso à água potável.

Uma das teorias para o surgimento da água 
no planeta foi quando a Terra, até então uma bola 
incandescente, liberou gases de seu interior. Alguns 
desses gases eram compostos de amônia, hidrogênio, 
metano e o vapor d’água. “A água foi liberada através do 
vulcanismo há bilhões de anos atrás quando o planeta 
se resfriou”, explicou Waverli Neuberger, doutora em 
Ciências Biológicas.

 A Terra é composta de 70% de água. A partir 
deste número, apenas 2,493% são de água doce. Temos 
pouca água para o nosso consumo nos rios e lagos, 
sendo que a maior parte está nas geleiras e aquíferos 
(água subterrânea).

 O mau uso da água tem causado preocupação em 
alguns países e vários estudos tem sido realizados para 
tentar sanar o problema. A revolução industrial não 
aconteceria sem a água. O ser humano não consegue 
ver que todos os itens industrializados precisam de 
água para serem. 

Para fabricar cada quilo de aço são necessários 
600 litros de água. Um litro de cerveja precisa de três 
a quatro litros de água. Previsões mostra que nos 
próximos anos a guerra não será mais pelo petróleo 
e sim devido à escassez dos recursos hídricos. O 
Brasil é o país mais rico em água disponível para 
o consumo. Possui 13,7 % de toda a água potável 
no mundo. Se hoje nós temos guerra por causa 
de petróleo, como será quando a água se tornar 
escassa? Seremos, no mínimo, alvo. 

Águas subterrâneas poderiam ser uma 
alternativa para suprir as necessidades futuras. Mas 
não significa que os problemas acabarão. Um dos 
maiores aquíferos do Brasil está no Sul e já abastece 
cidades próximas. O Aquífero Guarani que está no 
Sul do Brasil é imenso, mas há dados de que já esteja 
contaminado.  Além da contaminação, cidades que 
estão sob estas águas subterrâneas podem afundar 
com o uso indiscriminado. Um exemplo é a Cidade 
do México, que enfrenta muitos problemas com a 
drenagem de água.

Da mesma forma que a Terra, o corpo humano 
é composto em média de 70% de água. A quantidade 
recomendada para o consumo diário varia de pessoa 
para pessoa. “A ingestão de água deve ser de 30 
milímetros por quilo. Uma pessoa de 70 quilos deve 
ingerir 2,1 litros de água, por exemplo”, explicou 
o doutor João Marcos Rezende Mendes, médico 
cirurgião atuante da rede pública de saúde de São 
Paulo (SP). Além de consumida ao beber, a água 
está misturada aos alimentos como frutas, carnes, 
verduras, sopas, etc.

Atitudes simples do dia a dia ajudam a evitar o 
desperdício de água. Ao escovar os dentes ou lavar 
a louça evite deixar a torneira aberta o tempo todo, 
utilizando-a apenas quando necessário. Não se deve 
tomar banhos muito longos e recomenda- se fechar o 
chuveiro ao se ensaboar. 

Segundo dados oficiais, 15 minutos de banho 
com o registro aberto consomem 135 litros de água. 
As empresas do setor também aconselham  limpar a 
calçada com a vassoura e não com mangueiras, que 
consomem 279 litros em 15 minutos de uso. 

Para os motoristas, lavar seus carros uma vez 
por mês utilizando um balde e um pano são medidas 
que podem minimizar o desperdício. A água é um bem 
precioso e a sua escassez ainda vai causar muita dor de 
cabeça à humanidade. 

Treinamento já começou em
João Pessoa ontem e hoje
será a vez de Campina 

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba abriu, 
ontem, mais um posto e 
iniciou os treinamentos da 
primeira turma que vai co-
laborar nos trabalhos de 
recadastramento eleitoral 
biométrico em João Pessoa. 
Outra turma começa a ser 
treinada hoje em Campina 
Grande.

O novo posto aber-
to ontem na capital foi na 
subprefeitura do bairro de 
Mangabeira. Na próxima 
semana serão abertos no-
vos postos no Fórum Tra-
balhista Maximiano Figuei-
redo, no Shopping Tambiá, 
e na Casa da Cidadania, no 
Manaíra Shopping. Em João 
Pessoa, o atendimento pre-
sencial deve começar até o 
início de novembro. Dentro 
dessa programação, existe a 
possibilidade também de o 
atendimento presencial vir 
a ser feito uma vez por mês, 
no  sábado e no domingo.

O secretário de Tec-
nologia da Informação do 
Tribunal, Leonardo Lívio, 
informou que todas as 18 

Gledjane Maciel
Gledjane@yahoo.com.br

mil vagas disponibilizadas 
para o recadastramento, na 
última sexta-feira, já foram 
preenchidas. Até o dia 14 de 
novembro todos esses elei-
tores serão recadastrados 
nos postos de atendimento. 

“No posto do Manaíra 
Shopping foram disponibili-
zados 10 mil vagas para os 
eleitores da localidade. Já 
na subprefeitura em Man-
gabeira foram abertas sete 
mil vagas, e no Fórum Tra-
balhista foram disponibili-
zados mil vagas”, disse ele.

Além desses novos pos-
tos de recadastramento bio-
métrico continuam funcio-
nando o da sede do TRE, do 
Fórum Eleitoral e do Cen-
tro Administrativo de Água 

Fria. Lívio informou que o 
atendimento na Reitoria 
da Universidade Federal da 
Paraíba foi interrompido, 
e que ainda este mês será 
aberto um posto na Esco-
la Dom Helder Câmara, no 
bairro Valentina Figueiredo. 
Em breve, segundo ele, no-
vas vagas serão disponibili-
zadas e a previsão de aber-
tura de um novo lote pode 
acontecer a partir do dia 
14 ou do dia 18 do próximo 
mês.

Leonardo Lívio disse 
ainda que o atendimento 
presencial deve começar 
em alguns dias, e que uma 
vez por mês deve ser am-
pliado também para os sá-
bados e domingos, porque 

o objetivo da Justiça é facili-
tar a vida dos eleitores que 
trabalham nos dias úteis e 
que não podem se ausentar 
do serviço para fazer o re-
cadastramento. 

Esse atendimento seria 
feito num local maior para 
comportar muitos eleitores, 
numa espécie de mutirão. 
“Pretendemos fazer isso, 
mas ainda não existe uma 
previsão. Deve ser feito em 
breve, porque agora temos 
recursos humanos que es-
tão passando por treina-
mento para fazer esse aten-
dimento presencial. Ainda 
não foi definido o local para 
fazer esse recadastramen-
to espontâneo”, completou 
Leonardo Lívio.

Leonardo Lívio (D) orienta colaboradores que vão realizar o trabalho de recadastramento biométrico

Em todo o Estado da Paraíba 
já foram recadastrados 270 mil 
eleitores. No total serão 895 mil 
recadastramentos. De acordo com 
o secretário de Informação do 
Tribunal os atendimentos estão 
transcorrendo normalmente den-
tro do prazo determinado. “Em 
Campina Grande já foram atendi-
das 90 mil pessoas, no atendimen-
to presencial. Ainda falta tempo 
suficiente para realizar o recadas-
tramento. Os dias úteis que fal-

tam são suficientes para atender 
todos os eleitores”.

O Tribunal vai fazer o reca-
dastramento biométrico até mar-
ço do próximo ano nas cidades 
de João Pessoa, Campina Grande, 
Mamanguape, Massaranduba, 
Boa Vista, Lagoa Seca. Mataraca, 
Cuité de Mamanguape, Capim, 
Itapororoca, Caiçara, Logradouro, 
Serra da Raiz, Emas, Catingueira, 
Olho D’água, Aguiar, Igaracy e 
Nova Olinda.

Os eleitores de Cabedelo, Pe-
dras de Fogo, Piancó e Santana 
dos Garrotes não vão precisar 
fazer o recadastramento, porque 
já participaram em anos anterio-
res. Em João Pessoa, o atendimen-
to ao eleitor está sendo feito no 
site do TRE, no endereço eletrôni-
co: http://www.tre-pb.jus.br/. Na 
página eletrônica tem um link do 
recadastramento biométrico. Ao 
clicar o eleitor terá acesso a pági-
na do agendamento.

Na PB, 270 mil já foram recadastrados 

A primeira turma de 
58 colaboradores da Justiça 
que vai auxiliar no trabalho 
de recadastramento biomé-
trico em João Pessoa, iniciou 
suas atividades  na manhã 
de ontem, na sede do TRE. 
Hoje, quarta-feira, os treina-
mentos serão iniciados em 
Campina Grande e envolvem 
33 auxiliares da Justiça no 
trabalho da biometria.

Ontem, em João Pessoa, 
a abertura do treinamento 
foi feita pelo secretário de 
Tecnologia da informação 
do TRE, Leonardo Lívio Ân-
gelo, que, acompanhado do 

coordenador das Eleições, 
Clóvis de Oliveira Filho, ex-
plicou a importância do tra-
balho para a realização das 
Eleições 2014. 

“Com a supervisão dos 
servidores da Justiça Eleito-
ral, os novos colaboradores 
desempenharão um papel 
fundamental no reforço do 
atendimento da biometria 
nos dois maiores colégios 
eleitorais do Estado para 
que consigamos atingir a 
meta de 100% até o prazo 
de 21 de março de 2014”, 
afirmou Leonardo Lívio.

As próximas turmas 

deverão ser treinadas a 
partir do dia 23 deste mês 
em Campina Grande, e no 
dia 24, novamente em João 
Pessoa. “Os que estão sen-
do treinados já entrarão 
em campo imediatamente, 
inclusive atuando no pos-
to que estão sendo ou que 
vierem a ser instalados esta 
semana”, disse Clóvis.

Os representantes do 
Instituto Brasileiro de Po-
líticas (Ibrapp), empresa 
contratada através de li-
citação, responsável pela 
seleção do pessoal, Paulo 
Roberto e Thiago Ribeiro 

dos Santos, também estão 
acompanhando os  treina-
mentos dos colabores da 
Justiça Eleitoral.

Paulo Roberto explicou 
que os interessados em tra-
balhar no recadastramento 
biométrico na Paraíba ain-
da podem encaminhar cur-
rículo para o email vagas@
ibrapp.com, com o assunto 
“vagas TRE”. “Ainda estamos 
selecionando pessoal, uma 
vez que há mais uma turma 
para João Pessoa e Campi-
na Grande e sempre há de-
sistências que precisam ser 
substituídas”, afirmou.

Grupo já trabalha na Justiça Eleitoral

O recadastramento é gratuito e o eleitor deve apresentar os seguintes documentos:

Comprovante de domicílio (original).
Documento de identificação oficial: certidão de nascimento ou casamento; 
carteira de identidade, carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, ou 

controladores do exercício profissional e carteira de trabalho e previdência social.
Os homens maiores de 18 anos que forem tirar o título pela primeira vez devem 
apresentar, também, o certificado de quitação do serviço militar.
Título de eleitor, se houver.

Documentação

Fotos: Ascom/TRE
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Com supersalários, 1.371 
servidores terão os 
contracheques reduzidos

Câmara anuncia corte de salários
acima do teto na folha deste mês

Brasília - A Mesa Dire-
tora da Câmara dos Depu-
tados confirmou ontem o 
corte, a partir deste mês, do 
pagamento de salários acima 
do teto constitucional de R$ 
28.059,29. Ao todo, 1.371 
servidores (676 ativos e 695 
aposentados) terão os con-
tracheques reduzidos a par-
tir deste mês, o que repre-
sentará aos cofres da Casa 
uma economia anual supe-
rior a R$ 70 milhões.

“Decidimos cortar os 
supersalários, atendendo a 
recomendação do TCU [Tri-
bunal de Contas da União]. 
São mais de 1,3 mil funcio-
nários. Portanto, na folha 
que fecha nesta quarta-feira 
já virá esse corte”, disse o 
presidente da Casa, deputa-
do Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN).

De acordo com peeme-
debista, os servidores não 
precisarão devolver o valor 
recebido acima do teto. “Aqui 
não houve essa recomendação 
do TCU, então isso não está em 
análise. O que está é o corte 
dos salários acima do teto.”

O primeiro-secretário 
da Câmara, deputado Marcio 
Bittar (PSDB-AC), disse que 
os servidores chegaram a 
pedir que a Mesa esperasse a 
julgamento do recurso apre-
sentado à Justiça, pedindo a 

FOTO: Divulgação

BRASIL &
MUNDO

O Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamen-
tar se reúne hoje, às 
14h30, para analisar 
o parecer preliminar 
do deputado Sérgio 
Moraes (PTB-RS) à re-
presentação do PSOL 
contra o deputado Jair 
Bolsonaro (PP-RJ).

O PSOL acusa Bol-
sonaro de quebra de 
decoro parlamentar 
por supostamente ter 
agredido o senador 
Randolfe Rodrigues 
(PSOL-AP) no último 
dia 23 de setembro, 
durante visita de par-
lamentares ligados à 
Comissão Nacional da 
Verdade ao antigo DOI-
Codi (Destacamento de 
Operações de Informa-
ções – Centro de Ope-
rações de Defesa Inter-
na), no Rio de Janeiro. 
O local, atualmente, é 
sede do 1o Batalhão de 
Polícia do Exército. 

A confusão come-
çou quando Bolsonaro, 
que não integrava o 
grupo ligado à Comis-
são da Verdade, forçou 
a passagem, no portão 
do quartel, e chegou a 
dar um soco na barriga 
do senador, segundo re-
lato deste. O parlamen-

tar fluminense nega ter 
agredido o senador. Se-
gundo ele, houve ape-
nas troca de empurrões 
e agressões verbais.

Durante o tumulto, 
representantes de mo-
vimentos como Tortura 
Nunca Mais e Levante 
Popular da Juventu-
de exigiam, aos gritos, 
a saída de Bolsonaro, 
que conseguiu entrar.

Já Bolsonaro criticou 
a tentativa de barrarem 
sua entrada no prédio e, 
quanto à representação 
do PSOL, afirmou que 
Randolfe “está tentan-
do se vitimizar”.

Ainda não foi de-
finido o local em que 
ocorrerá a reunião.

Conselho vai analisar
processo de Bolsonaro

FALTA DE DECORO

suspensão da decisão, para 
que o corte fosse efetivado. 
No entanto, a Mesa optou por 
reduzir os salários na folha 
de outubro.

“Eles estiveram comigo 
na semana passada, pedi-
ram para conversar com o 

presidente para que a gente 
esperasse o prazo que o Tri-
bunal de Constas deu, mas 
entendemos que era para ser 
incorporado já neste mês”, 
argumentou Bittar.

Para o primeiro-secre-
tário, a partir da decisão de 

corte dos salários acima do 
teto, a Casa terá que pensar 
em mecanismos para esti-
mular servidores a ocuparem 
cargos de confiança sem po-
der receber a mais por isso, 
caso já tenham vencimento 
igual a R$ 28.059,29.

“Por exemplo, se você re-
cebe o mesmo que eu e eu te-
nho uma carga horária muito 
maior que a sua e assumo uma 
responsabilidade imensa, é 
possível que [com o corte] eu 
não me sinta mais estimulado 
a assumir cargo de confiança. 

Bolsonaro é
acusado pelo 
PSOL por 
supostamente 
ter agredido 
o senador
Randolfe 
Rodrigues. 

Manila - Um forte terre-
moto, de 7,2 graus de magni-
tude, atingiu ontem a região 
central das Filipinas e deixou 
ao menos 93 mortos e de-
zenas de feridos, de acordo 
com as agências internacio-
nais. O tremor, que ocorreu 
às 8h12m (horário local), 
teve seu epicentro localiza-
do a cerca de 33 quilômetros 
da cidade de Carmen, na Ilha 
Bohol. Não foi emitido alerta 
de tsunami. 

Prédios baixos caíram 
em pelo menos duas ilhas e 
igrejas históricas desabaram 
durante o tremor, o que pro-
vocou pânico, corte de energia 
e forçou hospitais a retirarem 

seus pacientes. Escritórios e 
escolas estavam fechados de-
vido a um feriado nacional.

Em Cebu, cinco pessoas 
morreram em um passeio 
de barco quando parte de 
um porto de pesca desabou. 
Mais duas pessoas morreram 
e 19 ficaram feridas quando 
o telhado de um mercado 
em Mandaue, na província 
de Cebu, caiu sobre elas. Em 
outra parte da cidade, uma 
mulher morreu depois de ser 
atingida na cabeça por es-
combros quando o terremo-
to derrubou um edifício.

Igrejas históricas sofre-
ram os maiores danos, in-
cluindo a mais antiga do país, 

a Basílica do Santo Menino 
de Cebu, que teve a torre do 
sino derrubada. Uma igreja 
de pedra calcária do sécu-
lo XVII na cidade de Loboc, 
a sudoeste de Carmen, foi 
praticamente reduzida a es-
combros. Outras igrejas an-
tigas que datam do período 
colonial espanhol, comuns 
na região central, também 
sofreram danos.

O arcebispo Leonardo 
Medroso da cidade de Tagbila-
ran, em Bohol, disse que duas 
pessoas foram mortas por des-
troços enquanto rezavam em 
uma igreja na cidade de Loon. 
A igreja é a maior de Bohol e foi 
construída em 1753.

A província de Cebu, a 
cerca de 570 quilômetros ao 
Sul de Manila, tem uma po-
pulação de mais de 2,6 mi-
lhões de pessoas. Bohol tem 
1,2 milhão e é popular entre 
os estrangeiros por causa de 
suas praias e resorts. Não 
houve relatos de turistas es-
trangeiros entre as vítimas.

Os terremotos são co-
muns nas Filipinas, que se 
encontra sobre o chamado 
Anel de Fogo do Pacífico. O 
tremor de ontem foi mais 
profundo do que o abalo 
sísmico de 6,9 graus, no ano 
passado, também na região 
central do país, que matou 
cerca de 100 pessoas.

Terremoto deixa dezenas de mortos
FILIPINAS

Cidade do Vaticano (Reu-
ters) - Um cardeal ampla-
mente recriminado por ter 
sido incapaz de evitar uma 
série de escândalos éticos e 
financeiros durante o ponti-
ficado de Bento 16 renunciou 
ontem, encerrando uma era 
repleta de constrangimentos.

Tarcisio Bertone, de 78 
anos, deixou o posto de se-
cretário de Estado, o segundo 
mais elevado na hierarquia 
do Vaticano - uma espécie de 
“papa-adjunto”. O arcebispo 
Pietro Parolin, de 58 anos, 
diplomata de carreira do Va-

ticano, será seu substituto.
Esse é o mais visível 

rompimento da hierarquia 
deixada por Bento 16, que 
renunciou em fevereiro, refle-
tindo o desejo do papa Fran-
cisco de reformular a obscura 
administração da Santa Sé e 
seu banco, assolado por es-
cândalos.

Parolin, ex-núncio apos-
tólico na Venezuela, é conheci-
do por seu estilo de vida fru-
gal, conforme Francisco vem 
pregando desde sua eleição.

Ele não estava presen-
te na cerimônia de posse na 

terça-feira, pois havia passa-
do por uma cirurgia durante 
visita a familiares no Norte da 
Itália.

Em seu pronunciamento 
na posse, Francisco fez várias 
referências às dificuldades 
que marcaram a “espinhosa” 
passagem de Bertone pela Se-
cretaria de Estado.

Bertone foi um dos mais 
polêmicos secretários na his-
tória moderna do Vaticano, 
mas Bento 16 sempre resistiu 
à pressão para demiti-lo.

Embora não tenha po-
der sobre questões doutriná-

rias, o secretário de Estado 
assume as funções do papa 
quando este adoece. Ele tam-
bém dita o tom da adminis-
tração vaticana e se envolve 
em questões como finanças, 
nomeações de bispos e as re-
lações diplomáticas com mais 
de 180 países.

Críticos dizem que Ber-
tone falhou ao não super-
visionar a Cúria Romana 
(administração do Vaticano) 
de forma eficiente. Sob seu 
mandato, vários membros da 
Cúria foram acusados de cor-
rupção e clientelismo.

Cardeal renuncia cargo no Vaticano
 ENVOLVIMENTO EM ESCÂNDALO

O presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, confirmou o corte nos contracheques, mas disse que não haverá devolução

Agora, como fazer, no futu-
ro, para conseguir fazer com 
que as pessoas se motivem a 
assumir maiores responsabi-
lidades e, ao mesmo tempo, 
mantendo o teto salarial?, 
questionou o parlamentar. 

Devolução no Senado
Depois de uma sequência 

de interpretações equivoca-
das sobre a determinação do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) a respeito dos salários 
pagos pelo Senado acima do 
teto constitucional (R$ 28 
mil), o presidente da Casa, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
voltou atrás pela segunda vez. 
O senador garantiu que a de-
volução das quantias extras 
pagas nos últimos anos aos 
464 servidores será feita na 
folha deste mês.

“Enquanto não houver 
decisão contrária do TCU, va-
mos mandar implementar o 
desconto daquilo que foi pago 
a mais”, disse. “Já está deci-
dido. Vou reunir a Mesa para 
acertar”, acrescentou.

Na semana passada, sena-
dores que integram o colegia-
do administrativo do Senado 
disseram que a determinação 
do TCU estava suspensa até a 
análise de um recurso que foi 
apresentado pelo subprocura-
dor-geral, Lucas Rocha Furta-
do, pedindo a reversão do pe-
dido de devolução de quantias 
extras, ou seja, pagas acima do 
teto constitucional – remune-
ração paga a ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF).
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Brasil vence a Zâmbia
por 2 a 0 com gols de
Oscar e Dedê, na China

ParaiBanO De 2014

Bota quer iniciar este ano
nélson Lira defende 
o fortalecimento dos
clubes no Brasileiro

O presidente do Botafogo, 
Nélson Lira, continua defen-
dendo que o Campeonato Pa-
raibano de 2014 deve começar 
no final de dezembro deste 
ano para reservar datas para 
a Copa do Brasil e não no dia 
2 ou 5 de janeiro como defen-
deram a maioria dos clubes na 
reunião do Conselho Arbitral, 
realizada na última segun-
da-feira na sede da FPF, e que 
não se chegou a um consenso, 
ficando a definição para o pró-
ximo dia 29.

"Da forma que está, clu-
bes como Botafogo e Treze 
serão prejudicados, caso avan-
cem na Copa do Brasil, porque 
não haverá datas disponíveis 
para representar bem o Esta-
do, já que terão uma marato-
na de jogos com intervalo de 
apenas dois dias. Temos que 
tomar consciência, que graças 
ao Botafogo e ao Treze, a Para-
íba está subindo no ranking, e 
poderá em breve ter três vagas 
na Copa do Brasil. Graças a es-
tes clubes, tivemos a abertura 
de mais uma vaga para a Para-
íba na Série D do Campeonato 
Brasileiro do próximo ano. 
Isto vai beneficiar os demais 
clubes contrários a antecipa-
ção", disse o dirigente.

O diretor de futebol do 
Treze, José Wilton, concorda 
plenamente com Nelson Lira 
e defende que o campeonato 
comece no final de dezembro. 
"Olha, se o Treze conseguir se 
classificar para a Série B, nós 
vamos estrear na competi-
ção nacional dia 19, dois dias 
após a grande final do Cam-
peonato Paraibano, progra-
mada para o dia 17. Isto não 
é possível", disse.

Se depender do Campi-
nense, a antecipação do Cam-
peonato será no máximo para 
o dia 2 de janeiro. "Não po-
demos prejudicar os demais 
clubes, por causa de Treze e 
Botafogo. Já teremos de jogar 
no carnaval e algumas vezes 
terça, quinta e domingo, para 
concluirmos o campeonato no 
dia 17 de abril. Já aconteceu 
conosco este ano, quando en-
frentamos o Sampaio Correia 
no Maranhão, pela Copa do 
Nordeste, e dois dias depois 
pegamos o CSP, em Campina 
Grande pelo Paraibano. Acho 
que Botafogo e Treze têm de 
ter um grande e bom elenco 
para disputar todas as compe-
tições ao mesmo tempo, como 
fez o Campinense este ano", 
disse o presidente da Raposa.

O presidente do Auto Es-
porte, Manoel Demócrito, en-
tende que a reivindicação do 
Botafogo é legítima, mas fere 
os interesses dos demais clu-
bes. "Teremos um ano atípico 
e um calendário muito aperta-
do, mas não podemos come-
çar o campeonato ainda este 
ano, como defende o Botafo-
go. A FPF ficou de apresentar 
um esboço de tabela para ver 
se seria possível começar a 
competição em 5 de janeiro 
e terminar no dia 17 de abril. 
Ainda há uma saída de se co-
meçar em 2 de janeiro, o que 
na nossa opinião não seria 
muito aconselhável, devido os 
festejos de fim de ano. ", disse 
o presidente alvirrubro.

Foto: Carlinhus Marques
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Dirigentes do CSP, Atlético de Cajazeiras e Nacional durante a discussão da última segunda-feira na sede da Federação, quando não houve acordo para início do Paraibano

Com a final do Campeonato 
Brasileiro da Série D, programada 
para o dia 3 de novembro, em João 
Pessoa, o Botafogo trabalha com a 
hipótese de liberação da arquiban-
cada sol do Almeidão para a deci-
são, tentativa que não deu certo 
no último jogo contra o Salgueiro, 
pelas semifinais. Para o presidente 
do clube, Nelson Lira, agora há um 
tempo bem maior para atender as 
exigências da Comissão Permanente 
de Prevenção e Combate à Violência 
nos Estádios do Ministério Público.

“Estamos em sintonia com o 
Governo do Estado, através da Su-
plan, para agilizar providências para 
que tenhamos esta liberação, pelo 
menos de parte da arquibancada. 
Temos tempo suficiente para isto, e 
assim podermos preparar uma gran-
de festa para pelo menos uns 15 mil 
torcedores, na grande final. Trata-se 
de um título inédito para o futebol 

Botafogo trabalha para a liberação da arquibancada sol
DeCiSÃO Da SÉrie D

Técnico do Galo está invicto jogando no PV
Desde que assumiu o Tre-

ze o treinador Luciano Silva 
ainda não perdeu no Estádio 
Presidente Vargas, em Cam-
pina Grande, no Campeona-
to Brasileiro da Série C. Uma 
aposta que o ex-auxiliar do 
atual técnico do Santa Cruz/
PE, Vica, espera contar no pri-
meiro jogo das quartas de final, 
diante do Vila Nova/GO, no 
próximo domingo, às 19h, em 
seus domínios. 

A partida de volta ocorre-
rá no dia 27 deste mês, no mes-
mo horário, no Estádio Serra 
Dourada, em Goiania/GO. Caso 
o representante paraibano 
passe pelo time goiano estará 
garantido na Série B do Brasi-

leirão/2014. Um retrospecto 
invejável para quem seria ape-
nas um "interino" conseguindo 
sete vitórias no PV - teve outra 
fora de Campina Grande - um 
empate e duas derrotas, nos 
onze jogos que disputou. 

Ele sabe da força e o apoio 
que a torcida vem passando 
ao grupo em todas as partida, 
sendo o décimo segundo joga-
dor, fator essencial para um a 
campanha satisfatória em seus 
domínios.

"O calor humano que os 
torcedores estão passando aos 
atletas são essenciais para ob-
ter uma boa vitória em nossos 
domínios. Espero que a sorte 
que estamos tendo em casa 
seja mantida na partida con-
tra o Vila Nova. Precisaremos 
como nunca do apoio dos tre-

zeanos neste momento deci-
sivo rumo a Série B de 2014", 
avaliou. Com a demissão de 
Vica, após o empate contra o 
Brasiliense/DF (1 a 1), na Ser-
ra da Borborema, pela sétima 
rodada da fase classificatória 
da Série C, o gaúcho de Porto 
Alegre/RS, mudou a cara do 
bicampeão paraibano (2010 
e 2011).     O Galo venceu em 
seus domínios o Águia/PA (2 a 
1), Rio Branco/AC (3 a 0), Cuia-
bá/MT (2 a 0), Baraúnas/RN e 
Luverdense/MT, ambos por 1 a 
0, Fortaleza/CE (2 a 0), e Santa 
Cruz/PE (1 a 0). Fora de casa 
derrotou o CRB/Al (1 a 0). 

Empatou contra o Brasi-
liense (2 a 2) e perdeu para o 
Sampaio Corrêa/MA (4 a 2) 
e Águia de Marabá/PA (5 a 2) 
fora de seus domínios. 

TreZe

paraibano, então há um esforço 
conjunto de toda a sociedade para 
que tenhamos um recorde de públi-
co este ano no Almeidão”, disse o 
presidente botafoguense.

Segundo o superintendente da 

Suplan, Ricardo Barbosa, ele está 
em contato direto com a Construto-
ra Via Engenharia, responsável pe-
las obras de reforma do Almeidão. 
“Não quero garantir nada agora, 
mas estamos trabalhando para que 

consigamos deixar a arquibanca-
da sol em condições de receber os 
torcedores e tenhamos uma gran-
de festa no Almeidão. Caso consi-
gamos, vamos então convocar uma 
nova vistoria do local para tentar-
mos a liberação”, disse o dirigente.

Informado sobre esta nova 
tentativa de liberaração da arqui-
bancada sol do Almeidão, o presi-
dente da Comissão Permanente de 
Prevenção e Combate à Violência 
nos Estádios do Ministério Públi-
co, procurador Walberto Lira, tra-
tou logo de afirmar que não existe 
nada de novo e que o estádio con-
tinua vetado.

“Nós não recebemos nada ain-
da, e só com a empresa responsá-
vel provando para a comissão que 
os torcedores podem assistir o jogo 
com segurança, é que podemos li-
berar. Na verdade, tudo no momen-
to é boato.”, disse o promotor. (iM)

Funcionários da Via Engenharia vem trabalhando para a liberação do setor

Técnico Luciano Silva diz que a torcida tem ajudado bastante

Foto: Marcos Russo
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O Botafogo se despede hoje, às 20h30, diante do 
Caucaia-CE, no Estádio Presidente Vargas, na capi-
tal cearense, do Campeonato Brasileiro de Futebol 
Feminino. Esta será a última rodada do grupo 3 da 
competição em sua primeira fase. No mesmo horário 
atuarão Mixto-MT e Vitória-PE, no Estádio Dutrinha, 
em Cuiabá. Caso vença ou empate as Belas estão 
garantidas na Série A da competição da próxima tem-
porada. O representante paraibano ocupa a quarta 
posição, com três pontos ganhos, igual número de 
pontos do adversário, que está na terceira colocação. 

Botafogo x Caucaia

Será que Pato e Lucas 
interessam a Felipão?

Não quero aqui fazer nenhum juízo de valor, mas, 
quem acompanhou ontem o amistoso da Seleção 
Brasileira de Luis Felipe Scolare, vai concordar comigo, 
assimo como faço das minhas as palavras do blo-
gueiro Juca Kfouri.Tanto Lucas quanto Pato, reservas 
no PSG e no Corinthians, parecem ter se despedido 
também da Seleção Brasileira e, portanto, da Copa do 
Mundo de 2014.

Quem sabe em 2018, na Rússia, principalmente 
para o ex-são-paulino, porque o corintiano já era para 
ter deixado de perambular pelos gramados do mundo 
sem entender exatamente o que está fazendo. Feli-
pão deve ter se sentido como Tite durante o primeiro 
tempo contra a Zâmbia, em Pequim.

Porque para a seleção sem um armador de ofício, 
como Oscar, e com dois atacantes inúteis, como Lucas 
e Pato, o 0 a 0 é o máximo. Bastou o segundo tempo 
começar com as entradas de Oscar no lugar de Rami-
res e de Jô e Hulk nos de Pato e Lucas para o gol sair, 
com Oscar, e as jogadas de ataque fluírem.

O ex-meio campista colorado fez 1 a 0 aos 14, de 
fora da área, num belo chute que ainda desviou no pé 
de um zagueiro e, seis minutos depois, Neymar pôs a 
bola na cabeça de Dedé para fazer 2 a 0.

Diego Costa, o artilheiro do Campeonato Espanhol 
deve ser o centroavante a ocupar o lugar de Pato e 
Bernard, que em 10 minutos fez mais que Lucas em 45, 
ocupará o lugar do jogador do PSG definitivamente.

O time africano foi o coadjuvante que se espe-
rava e o time brasileiro, mais acordado que contra a 
Coreia do Sul, ganhou ao natural, com boas atuações 
de Maxwell e Lucas Leiva.

Na verdade, 2 a 0 foi pouco. Poderia ter sido de 
quatro, sem exagero.

O secretário estadual de 
Esporte, Tibério Limeira 
demonstrou no último 
domingo, no Bairro do 
Cristo, preocupação com as 
instalações do campo Chico 
Matemático, que há anos 
não recebe reformas.

Tibério Limeira

Em dezembro haverá eleição para o Esporte Clube Cabo 
Branco. Figurinhas carimbadas de gestões passadas começam 
a se movimentar para assumir a presidência do clube. Muitas 
dessas pessoas saíram criticadas por vários sócios, devido 
à má administração. O atual presidente, Antônio Toledo, ao 
assumir a entidade, teve que se virar com uma dívida de R$ 
6,5 milhões. Pagou todos esses débitos. O ECCB voltou a ter 
crédito e, agora, querem assumir o lugar dele. Sinceramente...

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A equipe do União Esporte 
Clube, de Mangabeira, con-
quistou no último domingo 
o título do torneio Troféu 
Sidney Silva, que ocorreu 
naquele núcleo habitacional. 
Houve ainda confraterniza-
ção com as crianças.

União campeão

Esporte Clube Cabo Branco

Gabriel José e Gabriela 
Figueiredo vão disputar
competição em Natal

OUTraS
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Curtas

Cigano não teme
campeões mundiais

Piloto do filme Rush
morre em acidente

Agência investiga
doping na Jamaica

Basquete brasileiro
à espera da vaga

HAMiLTON Vê MAiS ViTóRiAS DE VETTEL

O lutador brasileiro de MMA, 
Junior Cigano dos Santos, declarou para 
o programa MMA Fighting que poderia 
vencer os irmãos Vitali e Wladimir 
Klitschko, campeões mundiais de boxe, 
se tivesse tempo hábil de preparação. “Eu 
acho que se tiver quatro meses para me 
preparar, poderia vencê-los”, disse.

O piloto Sean Edwards, 26 anos, 
morreu ontem após sofrer um acidente em 
um treinamento na Austrália. O inglês, que 
liderava a categoria Porsche Supercup, havia 
participado das gravações do filme ‘Rush – no 
limite da emoção’ que estreou recentemente 
nas telas brasileiras, no papel do próprio pai, o 
também piloto Guy Edwards.

No próximo dia 31, a Confederação 
Brasileira de Basketball vai entregar à 
Federação Internacional de Basquete um 
dossiê com argumentos para pleitear um 
dos quatro convites para o Campeonato 
Mundial Masculino, que será disputado 
entre agosto e setembro de 2014, na 
Espanha. Eliminado  na Copa América, o 
Brasil trabalha nos bastidores para que 
a seleção não fique fora da competição.

Obritânico Lewis Hamilton (Mercedes) acredita que o alemão Sebastian Vettel, da 
equipe Red Bull, poderá vencer as últimas quatro etapas do Mundial 2013 de F-1. 
O germânico já é dono de nove vitórias na temporada (as últimas cinco de forma 

consecutiva). “Se ele não tiver nenhum problema de confiabilidade, eu estou disposto 
a colocar meu dinheiro nisso”, declarou Hamilton. Caso isso aconteça de fato, Sebastian 
Vettel terminará a temporada com treze vitórias em dezenove possíveis. Alonso que tem 
90 pontos de desvantagem em relação ao alemão também não crê em reação.

A Jamaica, potência do atletismo 
mundial, será alvo de uma investigação 
detalhada da Agência Mundial Antidoping. O 
motivo é a fragilidade com que a federação 
local trata os exames antidoping no país. O 
ex-diretor executivo da Comissão Antidoping, 
Renee Anne Shirley, recentemente revelou 
um colapso quase completo em testes entre 
janeiro e julho de 2012, período dos Jogos 
Olímpicos de Londres.

O cavaleiro Gabriel José de 
Sousa Lopes e a amazona Ga-
briela Figueiredo Passerat de 
Silans continuam colecionan-
do títulos de hipismo no país 
e voltam as atenções para a VI 
Etapa do Circuito Norte-Nor-
deste de Hipismo, que ocorrerá 
no próximo fim de semana, na 
cidade de Natal, capital do Rio 
Grande do Norte. Após o título 
na etapa de João Pessoa, no dia 
27 do mês passado, os dois pa-
raibanos, buscam a consagra-
ção nacional e o título.

Líder isolado do ranking 
regional, Gabriel tem 15 anos 
e faz parte do Programa Bolsa 
Atleta do Governo do Estado. 
Ele já havia vencido a etapa 
de Fortaleza, e voltou ao lugar 
mais alto do pódio, em João 
Pessoa. “Foi difícil, mas deu 
tudo certo e fui bem. Estou na 
primeira colocação e agora vou 
treinar bastante de olho na 
próxima etapa, que acontece 
em Natal. Se vencer lá também, 
creio que posso até conquistar 
o título”, planeja o atleta.

Gabriela Passerat foi a 
primeira colocada na etapa 
pessoense, na categoria JC B. 
Montando o cavalo Guilmor, 
ela não deu espaço para as ad-
versárias. Ainda sem o benefí-
cio do Programa Bolsa Atleta 
do Governo do Estado, a atleta 
acredita que um bom resul-
tado na temporada 2013, lhe 
credenciará para, no próximo 
ano, ser uma das contempla-
das do programa. Sua mãe, 
Poliana Gomes Figueiredo, já 
alertou ao secretário estadual 
de Esportes, Tibério Limeira, a 
promissora atleta ao benefício.

A VI Etapa do Circuito 
Norte-Nordeste de Hipismo 
vai acontecer no Centro Hípico 
Jiqui, em Natal-RN. Realizado 
em parceria com a Confedera-
ção Brasileira de Hipismo e a 
Federação Equestre Norte-rio-
grandense, o evento reunirá 
cavaleiros e amazonas das re-
giões Norte e Nordeste que es-
tarão concorrendo ao ranking 
regional, somando ainda pon-
tos para o ranking nacional. A 
competição pagará mais de R$ 
22 mil em prêmios.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Gabriela Figueiredo foi a primeira colocada na etapa de João Pessoa e quer o título em Natal-RN

Todos os técnicos que atu-
am nas quatro modalidades de 
desportos aquáticos da Para-
íba (natação, polo aquático, 
nado sincronizado e saltos or-
namentais) estarão reunidos 
no próximo sábado, a partir 
das 10h30, no Esporte  Clu-
be Cabo Branco, no Bairro de 
Miramar, em João Pessoa, dis-
cutindo projetos futuros para 
este esporte, calendário de 
atividades de 2014, bem como 
organização para as competi-
ções nacionais que ainda fal-
tam na atual temporada.

“Será uma reunião de tra-
balho. Muita coisa está para 
ser resolvida e se faz neces-
sário uma conversa com to-
dos esses treinadores. Nosso 
objetivo maior é elevar cada 
vez mais o esporte aquático 
paraibano. Este ano já tivemos 
expressivos resultados, no en-

tanto, temos capacidade de 
ampliar ainda mais”, disse on-
tem o presidente da Federação 
de Esportes Aquáticos da Pa-
raíba, Antônio Meira Leal.

A reunião foi uma convo-
cação da federação e Antônio 
Leal acredita na presença de 
todos os treinadores que atu-
am no desporto aquático do 
Estado. “O encontro servirá 
também para nos encontrar, 
afinal, esses profissionais pou-
co conversam entre si, pois, a 
correria é imensa no dia a dia. 
Será uma reunião de trabalho, 
porém, também de descontra-
ção”, garantiu. A reunião vai de-
finir também detalhes da festa 
de final de ano entre federação, 
técnicos, dirigentes e atletas.

Polo aquático
A equipe de polo aquá-

tico da Paraíba intensifica os 

treinos na Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho, antigo Dede, 
no Bairro dos Estados, em João 
Pessoa, visando o Campeonato 
Interfederativo que ocorrerá 
no final deste mês, na cidade 
de Natal, capital do Rio Gran-
de do Norte. Além da Paraíba, 
estarão presentes seleções do 
Amazonas, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Ala-
goas.

“O Interfederativo de Polo 
Aquático reúne as principais 
equipes do Norte-Nordeste 
desta modalidade esportiva. 
A Paraíba tem um retrospecto 
de sucesso nesta competição 
e, este ano, tem se preparado 
fortemente para uma boa dis-
puta. A delegação mais uma 
vez promete um bom desem-
penho”, disse Antônio Meira, 
presidente da Federação dos 
Esportes Aquáticos da Paraíba.

Natação paraibana reúne os
técnicos para novos projetos



Clube pode se livrar com 48 pontos
briga contra o rebaixamento
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matemático garante que 
para fugir da Série b será 
tarefa mais complicada

FUteboL 
nacionaL

A vigésima nona rodada 
será aberta hoje com oito jo-
gos - amanhã terão mais dois 
- e a maior preocupação dos 
clubes é com a zona da dego-
la. Para os times que brigam 
na parte de baixo da tabela 
do Brasileiro, na incômoda 
proximidade com a zona de 
rebaixamento, qualquer pon-
to é suado e pode fazer a dife-
rença ao fim da 38ª rodada, a 
última. E neste ano há grande 
chance de o caminho para a 
salvação ser um pouco mais 
árduo. Segundo o matemá-
tico Oswald de Souza, neste 
momento os números apon-
tam para um risco de queda 
de 40% para quem chegar 
aos 45 pontos, o máximo que 
um time somou e ainda assim 
acabou rebaixado, o Coritiba 
na edição de 2009.

Baseado na situação atu-
al, o limite para que um candi-
dato à degola seja considerado 
livre de risco é 48 pontos, se-
gundo Oswald. Isso representa 
um aproveitamento de 42,1%, 
bem acima dos 39,4% daque-
le time do Coritiba de 2009. 
Na verdade, é um desempe-
nho superior a oito times do 
atual Brasileiro:  Fluminense 
(41,7%), Portuguesa (40,5%), 
São Paulo (40,5%), Coritiba 
(40,5%), Criciúma (38,1%), 
Vasco (38,1%), Ponte Preta 
(31%) e Náutico (20,2%).

Se o time somar 47 pon-
tos, o risco ainda é pequeno, 
de 5%, mas existe. Com 46 
pontos, são 15%; e quem che-
gar aos 45 tem 40% de risco. 
Daí para baixo, a coisa fica 
bem mais complicada. Os 44 
pontos ao fim da 38ª roda-

da representam um perigo 
de 64%, enquanto o risco de 
cair para quem só conseguir 
43 pontos é de assustadores 
83%. Como comparação, das 
sete edições disputadas sob o 
atual sistema, de pontos cor-
ridos com 20 clubes, apenas 
em 2009 os 45 pontos não fo-
ram suficientes para livrar do 
rebaixamento.

Para o especialista, o fe-
nômeno se explica por dois 
motivos: o fato de só haver, 

neste momento, duas equi-
pes praticamente rebaixadas 
(Ponte Preta, com 92%, e 
Náutico, com 99,9%), e o alto 
número de concorrentes para 
escapar da degola (o décimo 
colocado, o Flamengo, tem 
7% de risco). Isso faz com que 
a disputa se acentue, e o per-
de e ganha pulverize os pon-
tos entre os times envolvidos.

Uma análise das tabelas 
de classificação das edições 
desde 2006 mostra que quase 

70% dos times (29 de 42) que 
chegam às últimas 12 roda-
das colocados entre 15º e 20º 
melhoram seu desempenho 
nos jogos finais. 

O caráter de urgência em 
conseguir pontos para esca-
par da degola muda o com-
portamento dessas equipes. O 
Fluminense de 2009, que pas-
sou do 20º lugar, com 26,4% 
de aproveitamento para 
40,4% ao final, arrancada fun-
damental para levá-lo aos 46 

pontos e escapar por apenas 
um do rebaixamento, na 16ª 
posição. Outro é o Atlético-MG 
de 2010, que tinha apenas 
28,2% de aproveitamento, na 
19ª posição, e conseguiu ter-
minar com 39,5%, finalizando 
a competição em 13º.

Em 2013, o fenômeno 
começa a se repetir. Dos 
seis times da parte de bai-
xo da tabela, quatro têm 
desempenho melhor nos 
últimos cinco jogos do que 

seu aproveitamento geral 
no campeonato: São Pau-
lo (46,6% contra 40,5%), 
Criciúma (53,3% contra 
38,1%), Vasco (53,3% con-
tra 38,1%) e Náutico (40% 
contra 20,2%).  

Os jogos de hoje são 
Santos x Inter, Cruzeiro x 
Flu, São Paulo x Náutico, Cri-
ciúma x Portuguesa, Ponte 
x Coritiba, Grêmio x Corin-
thians, Flamengo x Bahia e 
Atlético-PR x Atlético-MG.

O Vasco da Gama, que amanhã enfrenta o Goiás, está em situação altamente delicada no Campeonato Brasileiro da Série A e bastante ameaçado de cair pela segunda vez 

O Internacional enfren-
tará o Peñarol na reinaugu-
ração do Beira-Rio, em abril 
de 2014. A confirmação do 
adversário ocorreu antes 
mesmo do evento oficial so-
bre a reabertura do estádio. 
A informação vazou pela 
empresa que organiza a fes-
ta e é ligada ao grupo RBS. 
Mas depois foi confirmada 
pelos dirigentes do clube. 
A data da partida amistosa, 
porém, ainda não foi confir-
mada. O mais provável é que 
o jogo ocorra em 6 de abril 
– mesmo dia da inauguração 
do Beira-Rio, em 1969.

Tradicional clube uru-
guaio, o Peñarol fez parte 

da história da antiga era da 
casa dos colorados. Em 1989, 
pela Libertadores, o Inter 
aplicou 6 a 2 no aurinegro. 
Mas em 2011 o final foi in-
vertido. A equipe então diri-
gida por Diego Aguirre ven-
ceu o Colorado e eliminou o 
time comandado por Paulo 
Roberto Falcão do torneio 
sul-americano.

Além do amistoso, a 
reinauguração do Beira-Rio 
contará com um evento ins-
pirado em aberturas de Jo-
gos Olímpicos. A reabertura 
deverá ser dividida em dois 
dias. No primeiro, apenas a 
festividade. E no segundo o 
jogo contra o Peñarol.

Inter vai reinaugurar estádio em abril de 2014 contra o Peñarol
beira-rio

O estádio do Internacional, o Beira-Rio, que será utilizado para jogos da Copa do Mundo, está com suas obras atrasadas

No próximo dia 24, o Vas-
co decide contra o Goiás uma 
vaga nas semifinais da Copa do 
Brasil. A partida será no Mara-
canã, conforme anunciou a CBF. 
A diretoria do clube carioca 
apresentou dois motivos para 
tirar o jogo de São Januário: a 
segurança dos torcedores, já 
que a marquise da Colina pas-
sa por obras, e a expectativa de 
um público maior no principal 
estádio da cidade.

Na semana passada, o Vas-
co criou uma enquete no Face-
book oficial do clube para que a 

torcida decidisse se o jogo seria 
em São Januário ou no Mara-
canã. A votação estava equili-
brada e foi encerrada no fim 
de semana, sem aviso prévio 
e anúncio de vencedores. Ao 
anunciar a partida no palco da 
final da Copa de 2014, o site ofi-
cial do clube ignorou a enquete.

“A Confederação Brasileira 
de Futebol confirmou no seu 
site oficial a mudança do local 
de São Januário para o Mara-
canã da partida entre Vasco e 
Goiás, no dia 24 de outubro, 
válida pelas quartas-de-final da 

Copa do Brasil. A Confederação 
atendeu a um pedido do Vasco 
da Gama, já que São Januário 
ainda passa por obras no setor 
das sociais, o que limitaria a 
quantidade de público no es-
tádio. O horário da partida está 
mantido para as 21 horas” diz a 
nota oficial.

O Vasco perdeu o jogo de 
ida por 2 a 1. Um empate clas-
sifica o Goiás. O Cruz-maltino 
avança com um simples 1 a 0. 
Em caso de repetição do resul-
tado, as cobranças de pênaltis 
vão apontar o vencedor. 

CBF confirma jogo do Vasco
contra Goiás para o Maracanã Registros comprovam corrupção

Documentos e registros 
oficiais de empresas revelam 
que associados de Sandro Ro-
sell foram intermediários no 
maior escândalo de corrupção 
na Fifa, com o pagamento de 
propinas a Ricardo Teixeira e 
João Havelange pela empresa 
de marketing ISL. 

Rosell foi até mesmo um 
dos diretores da ISL Espanha, 
subsidiária da empresa acusa-
da na Suíça de ter sido usada 
como um banco paralelo dos 
cartolas brasileiros na Fifa. Foi 
ainda uma empresa ligada a 
um sócio de Rosell que pagou 

a indenização que Teixeira e 
Havelange tiveram de acertar 
para encerrar o caso.

Há pouco mais de um mês, 
o Estado revelou que parte do 
dinheiro de amistosos do Bra-
sil ia justamente para contas de 
empresas de Rosell. Novos do-
cumentos, porém, revelam que 
a relação entre Teixeira e Rosell 
data de muitos anos e que as-
sociados ao cartola catalão es-
tiveram implicados em vários 
outros negócios envolvendo o 
brasileiro.

O principal caso envolve 
a criação de um verdadeiro 

esquema de corrupção dentro 
da Fifa que acabou gerando as 
renúncias de Teixeira e mesmo 
de João Havelange. Segundo a 
Justiça suíça, ambos fraudaram 
a entidade máxima do futebol 
em R$ 40 milhões entre 1992 
e 2000 da ISL, a empresa que 
vendia direitos de transmissão 
para a Copa de 2002 e 2006. O 
caso foi mantido em sigilo por 
dois anos e os cartolas brasilei-
ros pagaram uma multa de US$ 
2,45 milhões como devolução 
dos recursos e como forma de 
encerrar o caso de forma amis-
tosa com a Fifa. 

ricarDo teixeira

FOTOS: Divulgação
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& Mundo

Somente com a entrada 
dos titulares é que a 
seleção venceu partida

Vitória não convence Felipão
O técnico Luiz Felipe Sco-

lari aproveitou o amistoso 
contra a Zâmbia, ontem, em 
Pequim, para observar joga-
dores que ainda não estão em 
posição privilegiada na disputa 
por uma vaga entre os convo-
cados para a Copa do Mundo. 
Sete atletas reservas tiveram 
a chance de começar jogan-
do, entre eles o atacante Pato 
e o meia-atacante Lucas. Mas 
a verdade é que a seleção só 
funcionou mesmo quando al-
guns dos jogadores que estão 
mais perto do Mundial entra-
ram em campo na etapa final. 
Os dois gols da vitória contra 
os africanos, 2 a 0, ocorreram 
após o intervalo, com o meia 
Oscar e o zagueiro Dedé.

Oscar, que entrou no 
lugar de Ramires, seu com-
panheiro no Chelsea, abriu o 
placar com um chute de fora 
da área, enquanto Dedé, que 
jogou a partida inteira, defi-
niu o placar. Mais cinco alte-
rações ocorreram a partir do 
intervalo: Hulk, Bernard, Jô 
e Hernanes, todos campeões 
da Copa das Confederações, 
substituíram Lucas, Neymar, 
Pato e Paulinho, respectiva-
mente. Na defesa, Henrique 
entrou no lugar de David Luiz.

Para o amistoso na Chi-
na, Felipão seguiu o processo 
de análise para definir o gru-
po que levará à Copa do Mun-
do. A ideia era observar, en-
tre outros, Lucas e Pato, que 
ainda não se firmaram em 
seus respectivos times, PSG e 
Corinthians. Os dois tiveram 
participação apagada e foram 
substituídos no intervalo.

Diego Cavalieri, Lucas 
Leiva, Dedé, Maxwell e Ra-
mires também começaram 
como titulares. A seleção 
quase abriu o placar logo a 2 
min. Neymar cobrou falta no 
ângulo, mas o goleiro Mwee-
ne conseguiu tocar na bola, 
que resvalou no travessão.

A fragilidade do adver-
sário facilitou o entendimen-
to dos jogadores da seleção, 
apesar das diversas mudan-
ças na escalação em rela-
ção aos últimos amistosos 
e à campanha na Copa das 
Confederações. O primeiro 
tempo foi morno, com o Bra-
sil tendo maior controle de 
bola, mas sem levar grande 
perigo à meta adversária.

Para a segunda etapa, 
Felipão voltou a armar a se-
leção com um meia. Oscar 
entrou na vaga de Ramires e 
deu maior dinamismo ao sis-
tema ofensivo.

Com 13 minutos em cam-
po, o jogador do Chelsea mar-
cou um belo gol em chute de 
longa distância, com desvio na 
trajetória da bola. Oscar já ha-
via feito um golaço no sábado, 
na vitória da seleção contra a 
Coreia do Sul. Sete minutos de-
pois foi a vez de Dedé ampliar 
a vantagem. O zagueiro do 
Cruzeiro aproveitou cobrança 
de falta e cabeceou dentro da 
pequena área. O time passou 
a incomodar a Zâmbia, o que 
não ocorreu nos 45 min ini-
ciais. Cavalieri foi apenas um 
espectador em campo.

Com 2 a 0 no placar, 
Felipão fez mais testes no 
time, promovendo a entra-
da de Hernanes, Henrique 
e Bernard. O time nacional 
volta a campo em 16 de no-
vembro, no amistoso contra 
Honduras, em Miami, nos 
Estados Unidos.

CONtrA A zâMbIA

O meia-atacante Lucas (foto) e o atacante Pato não foram bem no primeiro tempo da partida contra a Zâmbia e foram substituídos no intervalo

Espanha, Rússia, 
Inglaterra e 
Bôsnia garantem 
vaga na Copa

  A última rodada das Eli-
minatórias Europeias para 
a Copa do Mundo definiu as 
seleções que se classifica-
ram de forma direta para o 
Mundial. Alemanha,  Suíca, 
Holanda, Bélgica e Itália já 
haviam garantindo vaga an-
tecipadamente. Nos jogos 
disputados ontem foi a vez 
da Bósnia, da atual campeã 
Espanha, Rússia, e Inglater-
ra carimbarem a vaga para o 
torneio que ocorre no Brasil 
em 2014. 

A Espanha venceu por 2 
a 0 a Georgia pelo Grupo I. Já 
a Inglaterra jogou em casa e 
derrotou a Polônia também 
por 2 a 0 e terminou no pri-
meiro lugar pelo Grupo H. Já 
a Bôsnia ganhou por a 1 a 0 
da Lituânia fora de casa pelo 
Grupo G e assegurou a vaga 
inédita. Pelo Grupo F a Rús-
sia empatou em 1 a 1 com o 
Azerbaijão. 

Ainda sobram, entretan-
to, quatro vagas, que serão 
definidas por meio da repes-
cagem. Os oito melhores se-
gundos colocados das chaves 
das Eliminatórias assegura-
ram vaga no playoff - somen-
te a Dinamarca, que ficou 
seis pontos atrás da Itália 
no Grupo B, ficou fora entre 
os vices. Os confrontos serão 
definidos na próxima segun-
da-feira por meio de sorteio, 
e há a possibilidade de um 
confronto de muita história 
no futebol mundial.

Croácia, Portugal, Gré-
cia e Ucrânia estão no pote 1 
do sorteio, enquanto França, 
Islândia, Romênia e Suécia 
estão do outro lado. As po-
sições foram determinadas 
de acordo com o ranking da 
Fifa. Com isso, há a possibili-
dade de um duelo entre por-
tugueses e franceses.

A delegação do Flu-
minense mede forças 
com o Cruzeiro hoje, às 
19h30, no estádio Mi-
neirão. Porém, se en-
frentar o líder já é tarefa 
complicada, imagine fa-
zer o mesmo tendo dez 
desfalques. Com prati-
camente um time titular 
inativo, o técnico Van-
derlei Luxemburgo terá 
de quebrar a cabeça 
para formatar o Tricolor 
que vai entrar em cam-
po pela 29ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

No departamento 
médico, desfalcam o Flu 
o zagueiro Digão, os la-
terais Carlinhos, Ronan 
e Wellington Silva e os 

atacantes Fred e Mar-
celinho. Nesta rodada, 
cumprem suspensão o 
volante Diguinho e os 
atacantes Biro-Biro e 
Marcos Júnior. Por fim, 
Diego Cavalieri, convo-
cado pela Seleção Brasi-
leira, também está fora 
do duelo.

A boa notícia para 
o comandante é o za-
gueiro Leandro Euzé-
bio, que retorna de 
suspensão. Neste con-
texto, o jogador deve 
compor o esquema de 
três zagueiros, ao lado 
de Gum e Edinho, vo-
lante improvisado. No 
setor ofensivo, o veloz 
Rhayner é o favorito 

para formar dupla com 
Rafael Sóbis, deixando 
o jovem Samuel no ban-
co de reservas. Porém, a 
lateral esquerda perma-
nece uma incógnita. Lu-
xemburgo não deixou 
claro se promoverá a 
estreia do jovem Aílton, 
da posição de ofício, ou 
se improvisará o volan-
te Rafinha novamente 
no setor

Ocupando a 13ª co-
locação com 35 pontos, 
há quatro jogos sem 
vencer, o Fluminense 
está a sete pontos do 
grupo dos quatro pri-
meiros classificados e a 
três da região do rebai-
xamento.

Flu sem 10 titulares contra o Cruzeiro
EM bELO HOrIzONtE

O técnico do Bahia, 
Cristovão Borges, teve uma 
ótima notícia para o duelo 
contra o Flamengo, hoje, às 
21h50, no Maracanã em par-
tida válida pela 29ª rodada. 
O Bahia poderá contar com 
cinco jogadores que não pu-
deram atuar contra o Goiás, 
na última rodada.

Suspensos pelo terceiro 
amarelo, o goleiro Marcelo 
Lomba, o zagueiro Demerson, 
o lateral-direito Madson, e o 
volante Rafael Miranda farão 
parte da lista de relacionados 
de Cristovão contra o Goiás. 
Recuperado das dores mus-
culares, o meia Marquinhos 
Gabriel também está à dispo-

sição do time baiano.
Os jogadores que estavam 

fora se juntaram ao grupo que 
está concentrado para o jogo 
contra o Flamengo. Eles esta-
vam treinando com os atletas 
não relacionados para o jogo 
contra o Goiás. Com isso, o 
goleiro Douglas Pires e o za-
gueiro Rafael Donato voltaram 
para Salvador, preteridos por 
Marcelo Lomba e Demerson. 
Quem está suspenso para o 
duelo, mas continuará com o 
grupo que está no Rio, é o la-
teral-direito Neto, que cumpre 
suspensão pela expulsão no 
último jogo. Os baianos ocu-
pam a 12ª posição, enquanto 
o Flamengo é o 10º colocado.

Bahia reforçado diante do Flamengo
NO MArACANÃ

Jogos de hoje

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

FOTO: Rafael Ribeiro/CBFNews

Cristovão Borges terá um Bahia totalmente forte contra o Fla

FOTO: Divulgação
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Comércio da PB vende 17,9% mais 
em agosto e tem maior alta do país

 
O comércio varejista 

paraibano obteve em agos-
to as maiores altas de ven-
das e faturamento do país. 
É o que revela a Pesquisa 
Mensal do Comércio, divul-
gada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Em vo-
lume de vendas, a alta foi 
de 17,95% (contra uma 
média nacional de 6,23%). 
Já quanto ao faturamento, 
o aumento no Estado ficou 
em 25,91% (e a média na-
cional em 13,55%).

No acumulado do ano, 
o comércio paraibano tam-
bém apresentou um dos 
melhores desempenhos do 
país. A alta do volume de 
vendas registrado nos oito 
primeiros meses do ano, 
na comparação com o mes-
mo período de 2012, foi de 
10,85%, o segundo maior 
percentual entre os 27 Es-
tados da Federação, ficando 
atrás apenas do Mato  Gros-

so do Sul (11,4%). A média 
nacional ficou em 3,85%.

Já o faturamento do se-
tor nesse período cresceu 
18,95%, também o segundo 
melhor resultado do país 
(contra uma média nacio-
nal de 11,89%). Nesse caso, 
a Paraíba perdeu apenas 
para o Rio Grande do Sul, 
que apresentou aumento de 
19,84%.

Para o secretário de 
Estado da Receita, Marial-
vo Laureano, a pesquisa do 
IBGE aponta não apenas 
para a manutenção de ín-
dices bem acima da média 
nacional nas vendas do va-
rejo pelo segundo mês con-
secutivo, mas também para 
o aquecimento da própria 
economia paraibana neste 
segundo semestre. “Os índi-
ces de crescimento do ICMS 
do varejo de agosto sobre ju-
lho ficaram um pouco acima 
da pesquisa do IBGE, o que 
confirma o bom momento 
que o setor vive no Estado, 
com destaque no cenário 
nacional”, comentou.

Segundo Marialvo Lau-
reano, a medida recente 

Faturamento também obteve 
o melhor resultado nacional, 
segundo pesquisa do IBGE

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 444/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 20/11/2013 às 14:00 horas para:

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens 
Aéreas Nacionais, destinado a Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e 
da Ciência e Tecnologia – SERHMACT.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. REG. CGE 
Nº 13-01944-1

João pessoa, 15 de outubro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente Executiva de Licitação em Exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA O PREGÃO PRESENCIAL N° 409/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 22/11/2013 às 09:00 horas para:

Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA; destinado a SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEE, conforme anexo I do Edital. 

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. REG. CGE 
Nº 13-01952-4 

João pessoa, 15 de outubro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente Executiva de Licitação em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 320/2013
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 14/11/2013, às 9 horas para:

Confecção de camisas com serigrafia em 4x4 cores, destinado à SEMDH, 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 13-01961-5                                                       
João Pessoa, 14 de outubro de 2013.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente executiva de Licitação - em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 364/2013

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 21/11/2013, às 09 horas para:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições, destinado à SEJEL, 
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 13-01966-6                                                       
João Pessoa, 15 de outubro de 2013.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente executiva de Licitação - em exercício

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Nº 001 /2013
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA - em atendimento à LEI ESTADUAL 

Nº 8.767 de 15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIENCIA 
PÚBLICA, com objetivo de dar conhecimento e fundamentar proposta de reajuste das tarifas dos 
serviços públicos do abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios do ESTADO 
DA PARAIBA em que é responsável pela operação dos sistemas, a vigorar a partir de sua aprovação 
pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba - ARPB.

Local: Auditório da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP.
Endereço: Rua Feliciano Cisne, nº 50 / Bairro de Jaguaribe - João Pessoa - PB
Data e Horário: 01 de Novembro de 2013 - às 15:00 hs.
Os interessados em participar de debate na referida Audiência Publica deverão se inscrever até 

48 horas antes do seu início, através de uma das seguintes alternativas:
- Endereço Eletrônico audienciapublica@cagepa.pb.gov.br, informando: nome, telefone de 

contacto, nº do RG e empresa/órgão ao qual pertence, se for o caso; 
- Telefone (083) 3218-1309 no horário das 8:00 hs às 11:00 hs e das 14:00 hs  às   17:00 hs 

de segunda à  sexta –feira.
A DIRETORIA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 13-01949-2
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 004/2013, torna público que no dia 29 de outubro de 2013, às 09:00 horas, na 
Sala de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 078/2013. Objeto: Aquisição de 
1.700 (hum mil e setecentas) toneladas de Cal Hidratada, com a finalidade de ser utilizada como 
agente de correção de pH da água bruta e tratada, para os Regionais do Litoral, Alto Piranhas, 
Rio do Peixe, Espinharas, Brejo e Borborema, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter 
informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na cidade 
de João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser 
retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 15 de outubro de 2013.
ALDEMIR ALVES DE MACEDO 

Pregoeiro

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° 3039/2013 em João Pessoa, 09 de outubro de 2013 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade 
de Campina Grande – PB, bairro do Cruzeiro, com rede coletora e ligações domiciliares. Na(o) 
– VÁRIAS RUAS – BAIRRO DO CRUZEIRO Município: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 
2013-005432/TEC/LI-2440

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 23.05.13.545 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013

DATA DE ABERTURA: 31/10/2013 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 13-1959-1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VEÍCULOS 
TIPO SUV PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 398/2013 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 060 – CONVÊNIO TF/VS. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio 
no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo 
e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 14 de outubro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.11.11.544  PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2013

DATA DE REABERTURA: 01/11/2013 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 13-01687-0

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MOTORIZADAS PARA COLETAS DE SANGUE PARA 
A HEMORREDE DA PARAÍBA.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. 
Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 398/2013 do Excelentíssimo Senhor Secretário 
de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação acima, na 
modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item, após alterações no 
Termo de Referência. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação 
pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, 
Torre, João Pessoa–PB ou no site www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 010 – TESOURO DO ESTADO. Consultas 
com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, 
no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 15 de outubro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL CEL/ PAC Nº 21/2013 (REGISTRO NA CGE Nº 13-01802-1) - PROCESSO 

SERHMACT Nº 1271/13. OBJETO: Contratação Integrada de Empresa para Prestação de Serviços 
de Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução da 1ª (primeira) Etapa das 
obras alusivas ao Sistema Adutor de Nova Camará, situado no Estado da Paraíba – PAC. A Comissão 
Especial de Licitação, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, avisa aos 
interessados que a licitação supramencionada, com abertura prevista para o dia 28/10/2013, FICA 
ADIADA para o dia 29/11/2013, às 10:00 horas. O adiamento fundamenta-se em cumprimento ao 
disposto na alínea “b”, inciso II do Artigo 15 da Lei 2.462/2011. 

João Pessoa, 15 de outubro de 2013. 
RICARDO BARBOSA 

Presidente da CEL/PAC

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2013
OBJETO: Contratação de empresa no ramo da construção civil, visando á construção de uma 

unidade de saúde no município de Conceição - PB.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - Valor: R$ 199.178,05.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Prefeitura 
Municipal, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486.

E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br 
Conceição - PB, 10 de outubro de 2013.

KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA
Presidente da Comissão

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2013

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de confecção de prótese dentária 
para atender o programa do Governo Federal “Brasil Sorridente” para o Município de Igaracy/PB.

MOTIVO: DESERTO
Tipo: Menor Preço por item
Data da Abertura: 29/10/2013 – Horário: 09:00 Horas
Legislação Aplicável: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Igaracy/PB, através 

de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/n, Igaracy/PB.
Igaracy/PB, 15 de outubro de 2013.

Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM
TERMO DE CONVOCAÇÃO
(abertura das propostas)

TOMADA DE PREÇO N.º 006/2013.
A Prefeitura Municipal de GURINHEM, através da Comissão Permanente de Licitação no uso de 

suas atribuições, CONVOCA a empresa: NIVANE M L CALADO ME, para abertura dos envelopes de 
proposta de preço da Tomada de Preço n.º 006/2013 que ocorrerá as 12:00hs do dia 18/10/2013 na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, na Rua Gov. Flávio Ribeiro, 
s/n – Centro – Gurinhém-Pb. Maiores informações através do telefone: (83) 3285-1529 no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 14 de Outubro de 2013.
Paulo Roberto Rangel de Paiva

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO 003/2013

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,  da Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, torna publico 
que a Reunião pra abertura de proposta referente a TOMADA DE PREÇO 003/2013 cujo objeto é 
Contratação de empresa para execução dos serviços de construção da USF do Bairro de Oceânia 
VI - conclusão -, neste Município, acontecerá no dia 21 de outubro de 2013 às 14:30hs. 

Cabedelo/PB, 15 de outubro de 2013.
ISABELLA DUARTE GOUVÉIA 

Presidente da CPL.

JCL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP – CNPJ Nº 18.274.826/0001-04, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licen-
ça Prévia – EDF. Multifamiliar com 06 apartamentos, AC: 464,42m² - QD. 33 – LT. 320 – CRISTO 
REDENTOR – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2013-006564/TEC/LP-1847.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIO IDEAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 41.151.051/0001-00, torna 
público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Re-
novação da Autorização Ambiental, para a atividade de: Transportes de sub-produto de cervejaria, 
na Rodovia BR 101 km 08 S/N. Município: CONDE – PB. Processo: 2013-006417/TEC/AA-2082.

PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA – CNPJ Nº 01.002.047/0004-08, localizada na Rod. 
BR 101, Km 161, Manguinhos – Bayeux, CEP – 58.309-600, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, através do PROC 
nº 2013-006333, para a atividade de INDÚSTRIA DE COLCHÕES EM ESPUMA.

BORBA E CAHU AQUACULTURA LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.884.234/0001-53, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2725/2013 em João Pessoa, 16 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Carcinicultura Borba e Cahu Aquacultura Ltda. Na(o) -  FAZENDA SANTO ANTONIO Município:  
SALGADO DE SÃO FELIX – UF: PB. Processo: 2013-004728/TEC/LO-5725.

PETROBEL – PETRÓLEO BELTRÃO – LTDA, CNPJ Nº 05.248.833/0001-90, torna público que 
requereu junto a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação, para a atividade Comércio varejista de combustíveis, troca de óleo e lavagem 
de veículos, na Av. Juarez Távora nº 1007 – Torre João Pessoa-Pb, através do Proc. nº 2013-006138.

JOSÉ MELO DE QUEIROZ, CIC nº 146.507.464-34, torna público que requereu junto a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia para Loteamento com 193 
lotes no loteamento auto Teotônio perímetro urbano Matinhas-Pb, através do Proc. nº 2013-005230.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 
18.709.157.0001-56, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3049/2013 em João Pessoa, 10 de outubro de 2013 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis (gasolina, óleo diesel 
e etanol), e lubrificantes e mudança de razão social. Na(o) – Rua José Rodrigues Coura, Nº 116 
Centro Município:  SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA – UF: PB. Processo: 2013-006322/
TEC/LO-6163.

CLEDSON SOUZA DEOCLECIANO ME – CNPJ Nº 18.252.548/0001-94, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Ex-
tração de Argila, área: 43,25ha – AÇUDE NOVO – SANTA LUZIA – PB. Processo: 2013-006613/
TEC/LI-2571.

JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO – CPF Nº 299.534.054-68, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Publi-
cidade Volante Comercial, Serviços e Eventos FORD 350, PLACA NQC-9388-PB, Percurso: JOÃO 
PESSOA – PB. Processo: 2013-006609/TEC/LO-6245.

JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO – CPF Nº 299.534.054-68, torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Publicidade 
Volante Comercial, Serviços e Eventos FORD F4000, PLACA MOV-0341-PB. Percurso: JOÃO 
PESSOA – PB. Processo: 2013-006608/TEC/LO-6244.

tomada pelo Governo do 
Estado de elevar o limite 
do faturamento para as em-
presas optantes do Simples 
Nacional na Paraíba dos 
atuais R$ 2,520 milhões 
para R$ 3,6 milhões, equi-
parando ao teto nacional, 
vai fortalecer ainda mais 
as micro e pequenas em-
presas do setor do varejo 
optantes do Simples no Es-
tado. “Elas terão um espaço 
maior para elevar suas ven-
das em 2014 e continuarem 
dentro do Simples, que têm 
carga tributária diferencia-
da e alíquotas do ICMS me-
nores”, apontou.

Comércio ampliado
A pesquisa do IBGE 

também avalia a situação 

do “comércio ampliado”, 
que inclui, além do comér-
cio varejista, também os 
segmentos de materiais de 
construção e de veículos, 
motos, partes e peças. Nessa 
situação, apenas 10 estados 
obtiveram variações posi-
tivas no volume de vendas, 
quando comparamos agosto 
de 2013 em relação a agosto 
de 2012.

A maior taxa mais uma 
vez foi a da Paraíba, com 
7,2%. Em seguida vieram 
Rio Grande do Norte (6,5%), 
Acre (4,2%), Rio de Janei-
ro (3,6%) e Paraná (2,1%). 
Em termos de variação no 
ano, as maiores elevações 
ficaram por conta do Acre 
(10,0%), Mato Grosso do Sul 
(9,2%) e Paraíba (9,1%).

Levantamento de 
preços realizado pelo 
Procon Estadual da Pa-
raíba revela que o valor 
da mensalidade de pla-
nos odontológicos va-
ria de R$ 12 a R$ 70 em 
João Pessoa. Conforme a 
pesquisa, o plano odon-
tológico com o valor de 
mensalidade mais baixo 
(R$ 12) é o plano Flex, 
oferecido pela Dental 
Center, com desconto da 
mensalidade no contra-
cheque. Ele oferece con-
sulta, radiografia, atendi-
mento 24 horas, limpeza, 
tratamento de gengiva, 
extração, aplicação de 
flúor e tratamento de um 
ou dois canais.

Por sua vez, o valor 
de mensalidade mais alto 
verificado na pesquisa foi 
o do plano Orto, da Den-
tal Gold, que custa R$ 70. 
Os procedimentos que 

integram a cobertura 
deste plano são consulta, 
radiografia, atendimen-
to 24 horas, limpeza, apli-
cação de flúor, tratamen-
to de gengiva, extração, 
tratamento de canais e 
colocação de aparelho 
ortodôntico.

A pesquisa não 
aponta a variação de pre-
ços entre um estabeleci-
mento e outro, tendo em 
vista que o valor cobrado 
depende também dos 
serviços cobertos pelos 
planos. O levantamento 
completo, com a listagem 
de todos os serviços ofe-
recidos pelas empresas, 
está disponível no site do 
Procon-PB (www.procon.
pb.gov.br), no link Pes-
quisa de Preços. Ao todo, 
foram pesquisados pre-
ços de 11 planos odonto-
lógicos vendidos por sete 
fornecedores diferentes. 

Planos odontológicos
variam de R$ 12 a R$ 70

mensalidade

Os 5 maiores aumentos

Volume de vendas  (agosto 2013 / agosto 2012)

Paraíba     17,95%
Alagoas     13,04%
Rio Grande do Norte   12,71%
Maranhão    10,33%
Paraná       9,09%

Faturamento   (agosto 2013 / agosto 2012)
Paraíba     25,91%
Alagoas     21,26%
Rio Grande do Norte    20,81%
Maranhão    18,37%
Paraná      17,22%
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PREGÃO PRESENCIAL Nº  11/2013
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento do Pregão Presencial n° 11/2013, para os serviços de forro em PVC, neste município 
e ADJUDICO o seu objeto a empresa ELIAS GOMES FILHO – ME, cadastrada no CNPJ n° 
05.142.210/0001-38, com a proposta no valor de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).  

Aguiar - PB, 15 de Outubro de 2013.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento do 
Pregão Presencial n° 12/2013, para aquisição de ar condicionados tipo Split, destinados a diversas Secre-
tarias, neste município e ADJUDICO o seu objeto a empresa AMPLA COMÉRCIO LTDA–ME, com a proposta 
no valor de R$ 7.344,00 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais) e a empresa ANTONIO SILVANO 
SOARES-ME, com a proposta no valor de R$ 28.480,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta reais). 

Aguiar - PB, 15 de Outubro de 2013.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 44/2013, para aquisição de uma motocicleta tipo Bros, atendendo a 
Secretaria de Saúde e Meio Ambiente e ADJUDICO o seu objeto a empresaCAVALCANTI  & PRIMO 
VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 08.791.659/0004-68 com proposta no valor global de R$ 7.690,00 (sete 
mil, seiscentos e noventa reais).

Aguiar - PB, 15 de outubro de 2013.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BOSCO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2013, que objetiva: Aquisição de: 01 
(uma) câmara frigorífica móvel do tipo baú para adaptação em veículo automotor, 10 (dez) freezers 
horizontal capacidade de 400 litros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: BWR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- R$ 28.350,00; ANTONIO DE 
PÁDUA SOBRINHO – R$ 12.950,00

Poço Dantas - PB, 15 de Outubrode 2013
Josemar Baltazar da Silva – Presidente da Associação

 ESTADO DA PARAÍBA
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BOSCO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de fardamento para atender as necessidades das secretarias 

do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2013.
DOTAÇÃO: Recursos: Convênio SEPLAG/PPD-PB nº 025/2010 firmado com o governo do Estado 

e recursos próprios da Associação. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02.
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
PARTES CONTRATANTES:ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BOSCO 
CT Nº 00001/2013 –06.09.2013 - BWR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME- R$ 

28.350,00
CT Nº 00002/2013 – 06.09.2013; ANTONIO DE PÁDUA SOBRINHO – R$ 12.950,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00059/2013.
OBJETO: Aquisições de Bolas coloridas tipo infantil para distribuição com as Crianças do Mu-

nicípio por ocasião do Dia das Crianças
ABERTURA: 08/10/2013 às 10h30min.
JUSTIFICATIVA: Art. 49 da Lei 8.666/93.
DATA: 11/10/2013.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA n° 003/2013

Objeto: A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, Estado da Paraíba, torna público, para conhe-
cimento dos interessados a Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios, diretamente 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei 
nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº 38/2009 e legislação complementar. O Edital estabe-
lecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderá ser retirado na Sala 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sito à Rua Etelvina Maria da Conceição, S/N, Bairro 
Antão Gonçalves de Almeida, Bom Sucesso/PB e a documentação de habilitação e o Projeto de 
Venda deverão ser entregues até as 14:30 horas do dia 29/10/2013, no mesmo endereço supracitado.

Bom Sucesso/PB, 15 de outubro de 2013.
RENATA LINA DE OLIVEIA PEREIRA

Sec. Mun. de Educação e Cultura

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.011/2013
AVISO 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, HOMOLOGA o PREGÃO PRESENCIAL 
(SRP) Nº 2.03.011/2013, cujo Objeto é o Registro de Preços para aquisição de impressoras para 
utilização nas secretarias da prefeitura municipal de Campina Grande - PB, conforme especifi-
cações do Edital, em favor de PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº. 
02.213.325/0002-69, com valor unitário de R$ 1.470,00 (Hum mil quatrocentos e setenta reais) para 
o item 01; R$ 1.840,00 (Hum mil oitocentos e quarenta reais) para o tem 02; R$ 5.450,00 (Cinco 
mil quatrocentos e cinqüenta reais) para o item 03 e R$ 1.561,00 (Hum mil quinhentos e sessenta 
e u reais) para o item 06.

Campina Grande/PB, 24 de Setembro de 2013.
PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 29 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de aparelho de 
Anestesia. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: WWW.cabedelo.pb.gov.br  (link transparência)

Cabedelo - PB, 16 de Outubro de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVÉA - Pregoeiro Oficial

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FIGUEIREDO – CNPJ/CPF 570.447.404-72 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendências de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2892/2013 em João Pessoa, 1 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar com (uma) Unidade Habitacional, com Sistema de Tratamento de Fossa 
Séptica e Sumidouro Na(o) – RUA VIA LOCAL, S/N, QD 08, LT 18 – PORTAL DO POÇO Município: 
CABEDELO - UF: PB. Processo: 2013-000933/TEC/LO-4747.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS

A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE TORNA 
PÚBLICO QUE REALIZARÁ ÁS 9H DO DIA 31/10/2013 EM SUA SEDE SITUADA Á AV. TREZE 
DE MAIO 329, SALA 503, 5° ANDAR, CENTRO EDIFÍCIO WORK CENTER, CENTRO, CAMPINA 
GRANDE /PB PREGÃO PRESENCIAL DE N° 2.008.001/2013/SRP/CSL/SECOB/PMCG, TIPO 
MENOR PREÇO. LOTE ÚNICO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2.008.008/SECB/PMCG. OBJE-
TO: Contratação de Empresa, em Regime de Empreitada por preço global, para o fornecimento 
e instalação de 03 (TRÊS) equipamentos de transporte vertical do tipo elevador de passageiros, 
com manutenção preventiva e corretiva, mensalmente, pelo período de 24 meses. O EDITAL E 
SEUS ANEXOS ENCONTRAM – SE Á DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO ENDEREÇO 
ACIMA MENCIONADO E NO PORTAL www.portalsecob.com. Informações elo telefone: fone/fax: 
(83) 3322-6261. A licitante deverá enviar o comprovante de adesão ao certame preenchido corre-
tamente para o e-mail celpmcg@gmail.com.Campina Grande, 14 de outubro de 2013.Pregoeiro 
Oficial:José Afonso Pereira da Silva 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.01.016/2013. PARTES: Gabinete do Prefeito E Empresa 
PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 19 (DEZE-
NOVE) COMPUTADORES. VALOR: R$ 45.220,00 (QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E 
VINTE REAIS). LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preços N° 2.03.002/2013 do Pregão Presencial 
N° 2.03.008/2013 FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
04.122.2001.2021/4490.52/0110. SIGNATÁRIOS: Tovar Correia Lima e Frederico José Emerenciano 
Cesar. DATA DE ASSINATURA: 23 de Setembro de 2013.

TOVAR CORREIA LIMA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Republicado por Incorreção

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.10.001/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Ciência Tecno-
logia e Inovação E JET PRINT INFORMÁTICA LTDA – ME. OBJETO: AQUISIÇÃO E REMANU-
FATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIO DE CIÊNCIA 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. VALOR: R$ 
2.780,00 (DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS). LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preços N° 
2.03.001/2013 do Pregão Presencial N.º 2.03.006/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2148/3390.30/0110. SIGNATÁRIOS: Aldenor Falcão 
Martins e Felipe Teixeira Ribeiro. DATA DE ASSINATURA: 02 de outubro de 2013.

ALDENOR FALCÃO MARTINS
Secretário Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.12.006/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Cultura E JET 
PRINT INFORMÁTICA LTDA – ME. OBJETO: AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS 
DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. VALOR: R$ 6.498,00 (SEIS MIL QUATRO-
CENTOS E NOVENTA E OITO REAIS). LICITAÇÃO: Ata de Registro de Preços N° 2.03.001/2013 
do Pregão Presencial N.º 2.03.006/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2155/3390.30/0110. SIGNATÁRIOS: Marlene Alves de Sousa Luna 
e Felipe Teixeira Ribeiro. DATA DE ASSINATURA: 10 de outubro de 2013.

MARLENE ALVES DE SOUSA LUNA
Secretária Municipal de Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa para animar as festividades alusivas as comemorações da 
Confederação do Equador; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: LUCIO ALVES BARROSO - ME - R$ 15.000,00.

Triunfo - PB, 14 de Outubro de 2013
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para animar as festividades alusivas as comemorações da 

Confederação do Equador.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2013.
DOTAÇÃO: 02.00 - Secretaria de Turismo 02080.13.695.1011.2028 - festividades tradicionais 

33.90.39 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00073/2013 - 14.10.13 - LUCIO ALVES BARROSO - ME - R$ 15.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00013/2013.

OBJETO: Contratação de empresa para animar as festividades alusivas as comemorações da 
Confederação do Equador.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/10/2013.

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

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

Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979. que a Empresa  NOVAES MENDONÇA EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP, portadora do CNPJ/MF sob o n° 08 340.957/0001-09, com 
sede na rua Juiz Amaro Bezerra, n° 345, Cabo Branco, J. Pessoa-PB, reprensentado neste ato por 
seu sócio: THADEU FELIPE DE NOVAES MENDONÇA, brasileiro casado empresário, residente e 
domiciliado em J. Pessoa-PB, portador do CPF/MF sob o nº 296 990 967-72 e cédula de identidade 
sob o n° 1.208.483-SSP-PB, Depositaram em Cartóno, sito à rua Pres João Pessoa, n° 82, centro, 
Alhandra-PB, memorial descritivo, licença de instalação n° 2707/2013, expedida pela SUDEMA, em 
data de 13/09/2013, planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, e demais documentos 
exigidos pelo Art. 18 da citada Lei 6.766/79, relativos ao Registro do Loteamento denominado 
“BAIRRO NOVO”, município de Conde-PB, no seguinte imóvel: Uma área de terras própria, situado 
no perímetro urbano do município de Conde-PB, medindo 12 ha (doze hectares, limitando-se: AO 
Norte com terras de propriedade da Sra. Priscila Maria Leite Batista, medindo 676m,00, AO sul 
com terras dos outorgantes vendedores, medindo 676m,00, AO Leste com terras do outorgantes 
vendedores, medindo 175m,00; e a Oeste com terras de propriedade de Pedro Muniz de souza, 
medindo 176m,00, cadastrada. Devidamente Registrado neste Cartório no livro 2-AU, ás Fls. 156, 
sob n° de Ordem R-4, matrícula n° 15.017, em data de 15.05.2013, constituídos de 11 (onze) quadras 
e compostas de 310 (trezentos e dez), sendo 09 (nove) quadras com lotes de uso residenciais, 01 
(um) quadra destinado a equipamento comunitário, com uma área de 5.710,00m2, 01 (um) quadra 
destinado a área verde com uma área de 11.420,00m2, e vias públicas e passeios, constantes na 
planta aprovada e demais documentos apresentados e que ficam arquivados nesta Cartório. As 
impugnações daqueles que se acham prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão 
ser apresentados dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da 3a publicação do presente Edital 
no Órgão Oficial do Estado da Paraíba e demais jornais de maior circulação do Estado. Findo 
o presente e não havendo nenhuma contestação de quem quer que seja, será feito o registro 
Loteamento. Ficando disponível as documentações do referido Loteamento “BAIRRO NOVO” as 
disposições dos interessados neste Cartório nos horários regulares. Dado e passado nesta Cidade 
de Alhandra, aos 14 dias de outubro de 2013. Eu, MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, 
Tabeliã do registro imobiliário desta Comarca, subscrevo e assino. O referido é verdade. Dou fé.

Maria do Socorro Ferreira Braga
Tabeliã

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00014/2013
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2013, DO TIPO MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de livros didáticos, para as Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental do Município de Mogeiro, no dia 29/10/2013 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 28/10/2013.

Mogeiro, 15 de outubro de 2013.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00015/2013
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2013, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de um veículo utilitário tipo Van, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Mogeiro, no dia 29/10/2013 às 11:00 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 28/10/2013.

Mogeiro, 15 de outubro de 2013.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.05.009/2013

AVISO
O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 

GRANDE/PB, EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PERTINEN-
TE, HOMOLOGA O PRESENTE TORNEIO LICITATÓRIO, EM FAVOR DA EMPRESA DANTAS & 
LACERDA – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, COM UM VALOR DE R$ 2.349,60 (DOIS MIL 
TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA ITEM 01, R$ 
3.670,00 (TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS) PARA O TEM 02, R$ 141.487,50 (CENTO E 
QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS) 
PARA O TEM 03, R$ 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS) PARA O TEM 04, R$ 8.208,00 
(OITO MIL DUZENTOS E OITO REAIS) PARA O TEM 05, R$ 13.390,00 (TREZE MIL TREZENTOS 
E NOVENTA REAIS) PARA O TEM 06, R$ 516,00 (QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) PARA O 
TEM 07, R$ 44.500,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA O TEM 08, 
PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 224.021,10 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL 
VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS). 

CAMPINA GRANDE/PB, 06 DE SETEMBRO DE 2013.
JOÃO DANTAS

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para Consultoria Tributária e Assessória.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 3 (três) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00093/2013 - 15.10.13 - EDILEUZA MORAES RODRIGUES DA SILVA EIRELE - R$ 

6.600,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Desapropriação de área de terra localizada na zona rural da Cidade de Poço Dantas, 

medindo 1.605,15m².
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00074/2013 - 15.10.13 - FRANCISCO DE FRANÇA MACIEL - R$ 6.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00006/2013.
OBJETO: Desapropriação de área de terra localizada na zona rural da Cidade de Poço Dantas, 

medindo 1.605,15m².
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Obras e Serviços Municipais.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 15/10/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00010/2013.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para Consultoria Tributária e Assessória.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 15/10/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

HOMOLOGAÇÃO - LEILÃO 0001/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao  Leilão 0001/2013 que objetiva: Licitação modalidade Leilão visando  
Alienação de veículos tipo máquina, passeio e utilitário do Município de São João do Rio do Peixe – 
PB;  HOMOLOGO o corresponde procedimento licitatório em favor de: Rivaldo Dantas – R$ 3.000,00; 
José Jailton Fernandes dos Lagos – R$ 4.000,00; Lindemberg Bezerra Pereira – R$ 8.000,00; 

São João do Rio do Peixe - PB, 11 de Setembro de 2013
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

JGA ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.896.853/0001-53 Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2886/2013 em 
João Pessoa, 1 de Outubro de 2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Loteamento urbano com 
276 lotes com área entre 121 a 360 m², totalizando 105.499m². Na(o) – LOTEAMENTO CAVALCANTI 
PINTO, B. MONTE CASTELO Município: PATOS – UF: PB. Processo: 2013-004690/TEC/LO-5714

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013/CEL/PMA
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

A Comissão Especial de Licitação após julgamento das Propostas Financeiras apresentadas na 
licitação sob a modalidade Concorrência 001/2013/CEL/PMA e, em conformidade com o PARECER 
TÉCNICO, emitido pelo Setor de Engenharia da Municipalidade, decide por julgar CLASSIFICADAS 
as propostas, obedecida a seguinte ordem de Classificação: COENCO - Consultoria Engenharia 
e Comércio Ltda - VALOR GLOBAL: R$ 4.939.683,11 – Quatro Milhões, Novecentos e Trinta e 
Nove Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Onze Centavos. SAHLIAH - Engenharia, Const. e 
Gerenciamento Ltda - VALOR GLOBAL: R$ 5.070.375,34 – Cinco Milhões, Setenta Mil, Trezentos e 
Setenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos; CONSBRASIL - Construtora Brasil Ltda - VALOR 
GLOBAL: R$ 5.709.740,73 – Cinco Milhões, Setecentos e Nove Mil, Setecentos e Quarenta Reais 
e Setenta e Três Centavos. Desclassificadas as Empresas: CONSERV- Construções e Serviços 
Ltda e SOLO Engenharia e Empreendimentos Ltda, por não apresentar Composição de Custos. 
Nestes termos, fica concedido o prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da publicação que ocorrer 
por último, para apresentação de Recurso Administrativo da decisão adotada pela Municipalidade. 
Os autos do processo administrativo licitatório encontram-se à disposição dos interessados, com 
vista franqueada, contendo a motivação da Administração.

SEVERINO INÁCIO DE FARIAS FILHO
Presidente da CEL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2013, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para Consultoria Tributária e Assessoria; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDILEUZA MORAES RODRIGUES 
DA SILVA EIRELE - R$ 6.600,00.

São João Rio do Peixe - PB, 15 de Outubro de 2013
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00006/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00006/2013, 
que objetiva: Desapropriação de área de terra localizada na zona rural da Cidade de Poço Dantas, 
medindo 1.605,15m²; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
FRANCISCO DE FRANÇA MACIEL - R$ 6.000,00.

Poço Dantas - PB, 15 de Outubro de 2013
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO CONJUNTO COSTA E SILVA
CNPJ-09.260.423/0001-15

ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

O Presidente da Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Costa e Silva, em conformi-
dade com o presente Estatuto em vigor, convoca todos os Moradores residentes no Conjunto Costa 
e Silva, que são Sócios a nossa entidade Comunitária e estiverem em pleno gozo dos seus direitos 
Estatutários, para se fazerem presente a nossa convocação de Assembléia-Geral Extraordinária, 
que realizar-se-à na sede social da Associação, sito na Rua Heitor Gusmão, 64 no Conjunto Costa 
e Silva, no dia 21(vinte e um) de Outubro do ano de 2013, às 19H00. em primeira convocação, não 
havendo quorum, fica remarcada em segunda convocação para às 20H00. Com qualquer número 
de Sócios presentes a reunião, para apresentação da seguinte ordem do dia:

1)Prestação de Contas da atual Diretoria;
2)Reforma Estatutária;
2)Processo Eleitoral para eleição da nova diretoria 2013. 

João Pessoa, 15 de Outubro de 2013.
Sósteni dos Santos Bezerra

Presidente

 

  

                 HOSPITAL PADRE ZÉ 
- Instituição Mantenedora: INSTITUTO SÃO JOSÉ - 

Av. Desembargador Botto de Menezes, 657 – Tambiá- CEP 58020-670 - 
João Pessoa Paraíba. 

Fone: 3241.8080 Fax: 3612 8000  hospitalpadreze@zipmail.com.br 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/13 
  

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Objeto: Aquisição de 01 Secadora Horizontal. 
 
ADJUDICO à empresa, 
 
MALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, no valor de R$ 22.000,00 
(vinte e dois mil reais). 
 

João Pessoa, 16 de Outubro de 2013. 
  

ANDRÉA RIBEIRO WANDERLEY 
Pregoeira 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Objeto: Aquisição de 01 Secadora Horizontal. 
 
Com base nas informações constantes do Processo nº 16/13 referente ao Pregão Presencial 
nº 001/2013 e adjudicação da Pregoeira, HOMOLOGO a presente licitação. 
  

João Pessoa, 16 de outubro de 2013. 
 
 
 

Padre Egídio de Carvalho Neto 

Presidente 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n° 040/2013
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 

881/2013, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento a Legislação 
vigente, o adiamento do Pregão Presencial de n° 040/2013, para mudança no Termo de Referência 
do Edital. O qual realizar-se-ia às 09:00h do dia 16 de outubro de 2013 para o dia:

ABERTURA 30 DE OUTUBRO DE 2013 às 09:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12:00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 15 de outubro de 2013.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2013

Objeto: Contratação de empresas para realização de serviços médicos para exames de ultraso-
nografias, Tomografias computadorizada, Densiometria Óssea, Ressonância, Biópsias, Radiologia 
geral, Mamografia, exames laboratoriais nas áreas de análises clinica e entre outros, mediante anexo 
do edital para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Igaracy/PB.

Tipo: Menor Preço por item
Data da Abertura: 29/10/2013 – Horário: 10:00 Horas
Legislação Aplicável: LEI 10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Igaracy/PB, através 

de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/n, Igaracy/PB.
Igaracy/PB, 15 de outubro de 2013.

Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/13

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para conclusão da cons-
trução da Quadra descoberta no distrito de Salema deste município. EMPRESAS HABILITADAS: 
Garibalde Construções e Empreendimentos Ltda.; e MCG Construções e Serviços Ltda. - EPP. 
EMPRESAS INABILITADAS: Não há licitante inabilitado. A CPL comunica que a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25.10.13, ás 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Assis Chateaubriand, s/
nº - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 15 de outubro de 2013.
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA 

 Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM
RESULTADO DO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADAS DE PREÇOS n.º 006/2013.
A Prefeitura Municipal de GURINHEM, representada pelo senhor Prefeito Constitucional no 

uso de suas atribuições, Torna Público para o conhecimento da população de GURINHEM e para 
quem interessar fulcrado no do parecer técnico emanado pela Comissão Permanente de Licitação, 
que após análise do recurso administrativo interposto pela empresa DISMENE DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA contra ato da Comissão que a inabilitou no certame 
em epígrafe. 

DECIDE:
JULGAR pelo conhecimento e pelo NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, pela ausência de 

fundamentação legal, mantendo inalterado o entendimento inicial da fase de habilitação. 
Gurinhem,  14 de Outubro de 2013.

Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/13

O Pregoeiro Oficial do Município comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 021/13, do dia 
16 de outubro para o dia 18 de outubro, às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Rua Alfredo Chaves, s/nº - Centro - Lagoa de Dentro - PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Lagoa de Dentro - PB, 15 de outubro de 2013.
ERIVELTON DA SILVA FERNANDES 

Pregoeiro
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