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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Começa hoje e vai até domingo no Conde a programação do Tambaba Fest 2013

l UFCG inscreve para novos alunos na Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras 

l Onaldo Queiroga lança hoje o livro O Baião em Crônicas, em Campina Grande

l Grupo Graxa apresenta hoje, às 19h, no Casarão 34, o espetáculo Déjà Vu
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A União promove 
palestra sobre 
a prevenção do 
câncer de mama

Todos os cartões 
do Enem serão 
entregues até 
amanhã na PB

PÁGinA 14

PÁGinA 14

Polícia prende 
três acusados do 
assalto a agência 
da Caixa em JP

Obra do contorno 
de Jacumã será 
inaugurada no 
próximo domingo

Pavimentação 
de estrada vai 
beneficiar quase 
10 mil pessoas

 

 

 

seguRAnçA

inFRAesTRuTuRA

nOvA ObRA

A Polícia Civil prendeu, 
após uma denúncia anônima, 
três acusados do assalto e 
recuperou parte do dinheiro 
roubado da agência da Caixa 
Econômica do bairro da Tor-
re, na capital. PÁGinA 4 

O governador Ricardo 
Coutinho vai assinar também 
a ordem de serviço para pa-
vimentação do acesso à Praia 
de Coqueirinho. PÁGinA 13

A obra, que vai tirar o muni-
cípio de Tenório do isolamento, 
foi autorizada pelo governador 
Ricardo Coutinho. Página 25

A liminar concedida pelo 
Tribunal de Justiça atin-
ge  Banco do Brasil, BNB, 
Santander, Itaú, Bradesco e 
HSBC. A Caixa Econômica já 
havia sido proibida de cobrar 
juros devido a uma decisão 
da Justiça Federal. PÁGinA 4 

Consultório de oftalmologia da UFPB atende estudantes pessoenses PÁGinA 14

DÓLAR    R$ 2,173 (compra) R$ 2,176 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,110 (compra) R$ 2,270  (venda)
EURO   R$ 2,940 (compra) R$ 2,941    (venda)

Justiça proíbe bancos de cobrarem 
juros de contas vencidas na greve

8

8

8

Dilma sanciona lei 
que limita em apenas 
uma reeleição o 
mandato de dirigentes 
esportistas PÁGinA 23

Bota treina para final, 
mas comissão técnica 
já observa reforços 
para a temporada 
2014 PÁGinA 21

Paraibana Thhafnnys 
Milka vai competir 
entre os melhores do 
nado sincronizado do 
Brasil Página 22

Sorteio temático terá prêmio 
de R$ 15 mil na sexta-feira

CUPOM LEGAL

PÁGinA  10
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Turnê do grupo A Troça 
Harmônica começa hoje 
com apresentação na 
Usina Cultural Página 8

Lau siqueira lança hoje à 
noite no Café são Jorge o 
segundo livro pela Coleção 
instante Estante Página 5
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8



A Comissão de Constituição e Justiça da Câ-
mara dos Deputados decidiu na terça-feira pas-
sada pela admissibilidade do projeto de lei com-
plementar que renegocia as dívidas de Estados e 
Municípios. Esse projeto, que troca o indexador 
da dívida já foi aprovado pela Comissão de Fi-
nanças e Tributação, na semana passada.  Com a 
aprovação da sua admissibilidade o projeto está 
pronto para ir a Plenário, o que poderia ocorrer 
inclusive na sessão de ontem. 

O que a Paraíba tem com isto? Muito, caro 
leitor. O objetivo principal deste projeto é dar um 
alívio fiscal a Estados e Municípios que possuem 
dívidas com a União. A proposta altera o inde-
xador dos débitos, trocando o atual IGP-DI mais 
6% ao ano pelo IPCA mais 4% anuais ou o teto 
da Selic - o que for menor dessas duas opções. O 
estoque da dívida também será recalculado com 
base nesses parâmetros.

Ao longo dos últimos anos, o problema do 
endividamento tem sido questionado pelos go-
vernos estaduais, na maioria das vezes enfo-
cando o problema do indexador que serve para 
corrigir o principal. A mera troca do IGP-DI pelo 
IPCA representaria uma redução significativa 
do estoque da dívida acumulada de 1998 até o 
final de 2009. No período, a variação do IGP – DI, 
acrescido de 6% ao ano, foi de 413,7%, enquan-
to o da variação do IPCA, também acrescido de 
6% ao ano, correspondeu a 292,8%. A substitui-
ção do indexador reduziria a dívida global em 
R$74,4 bilhões.

O processo de renegociação das dívidas dos 

Estados ocorrido no final da década de 1990 foi, 
sem dúvida, um importante marco da política 
econômica dos últimos anos. À época, os ganhos 
para os Estados se apresentaram como expres-
sivos, porque a maior parte da dívida objeto de 
renegociação era financiada no mercado em 
condições muito piores que as oferecidas pelo 
Tesouro Nacional. No entanto, hoje se configura 
uma situação de inviabilidade financeira para as 
contas dos Estados, que fazem grande esforço 
para pagar o equivalente a 13% de suas receitas 
líquidas, a título de serviço da dívida renegocia-
da, mas raramente veem seu estoque diminuir.

Para muitos especialistas, não é nada com-
plicado desenhar, em linhas gerais, os termos de 
uma paz federativa em relação a esse tema. Uma 
alternativa razoável será mesmo a troca do inde-
xador daqui para frente, optando-se pelo IPCA, 
que é mais estável, mais aderente à Selic e menos 
colado ao câmbio e aos preços internacionais. Ao 
mesmo tempo, o Governo Federal poderia criar 
um programa de investimentos nos Estados, 
decidido conjuntamente e realizado por esses 
últimos. A parcela referente aos juros da dívida 
poderia ser “paga” com investimentos feitos pe-
los governos estaduais no âmbito do programa. 

Não é preciso ser economista ou estudio-
so de administração pública para compreender 
que não pode haver um país economicamente 
estável com os Estados sufocados pelo paga-
mento de suas dívidas. A simples troca do in-
dexador já representará um alívio para o Brasil 
como um todo. 

Editorial

Artigo

Túnel do tempo

 Uma boa renegociação

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

Não vou lembrar só por lembrar, 
mas que saudade até que assim é bom, 
é. “Assim” que eu digo é ver Lucy Alves 
classificar-se no programa The Voice 
Brasil, da Rede Globo, e, ao mesmo tempo, 
recordar o concurso de frevo que ganhei 
no programa Matinal do Guri, da Rádio 
Tabajara. Quase sessenta anos distanciam 
um evento do outro, é verdade, mas quem 
foi que disse que saudade é ruim quando 
se vive a sonhar com alguma coisa que se 
deseja rever? No meu caso, por exemplo, 
não vivo doido a sofrer por isso, não. O 
que me faz sentir algo que um dia perdi 
é o título do programa da Globo. Esse, 
sinceramente, amarga que nem jiló.   

Tá bom, tá bom, eu sei que se trata 
de uma franquia internacional, origina-
da do The Voice of Holland, mas custava 
nada fazer como foi feito em Portugal, 
onde substituíram The Voice por A Voz, 
ou na Argentina, no Chile e na Colômbia, 
onde optaram por La Voz? Na França, 
ficou La Voix France. Temeu-se por aqui 
a similitude com o radiofônico A Voz 
do Brasil? Bobagem. Ficaria A Voz Bra-
sil, e pronto. Mas, deixa isso pra lá! Até 
porque o programa da semana passada 
se vestiu de Brasil na voz da paraibana 
Lucy Alves, encantando, de bate-pronto, 
o jurado (chamado “técnico”) Carlinhos 
Brown e, na esteira, o companheiro 
de bancada Lulu Santos, o que valeu a 
classificação da ex-vocalista do Clã Bra-
sil para a próxima fase da competição, 
recaindo no primeiro a escolha do seu 
“treinador”.

Devo dizer que, antes de a lembran-
ça subir ao palco da Matinal do Guri, a 

memória puxou para os programas de 
calouros que pontificavam na tevê entre 
as décadas de 1960 e 90 (Chacrinha, Flá-
vio Cavalcanti) e nos quais sobressaíam 
jurados como  Aracy de Almeida, Cidinha 
Campos, Décio Piccinini, Elke Maravilha, 
Erlon Chaves, José Fernandes (que só 
dava nota zero), José Messias, Maestro 
Cipó, Márcia de Windsor (que só dava 
nota dez), Mister Eco, Pedro de Lara e 
Sargentelli. Não há comparação com a for-
mação atual, embora o The Voice não seja 
propriamente um programa de calouros. 
“Todos os participantes são profissionais 
que já têm experiência”, ressalva o dire-
tor-geral Carlos Magalhães.

Bem, voltando ao concurso de frevo 
que ganhei  (ganhei, mas não levei; essa 
história já foi contada aqui),  preservo 
boas lembranças de outros programas 
de auditório da Tabajara, animados por 
Jacy Cavalcanti, Gilberto Patrício, Pasco-
al Carrilho e Polari Filho.  Foi a época em 
que grandes nomes da música popular 
brasileira (Alcides Gerardi, Ângela Ma-
ria, Augusto Calheiros, Carlos Galhardo, 
Cauby Peixoto, Dircinha e Linda Batista, 
Nelson Gonçalves) vinham frequente-
mente a João Pessoa. E quando também 
brilhava na emissora da Rua da Palmeira 
a prata da casa: Eclipse, Josil Mendonça, 
Jota Monteiro, Marlene Freire, Parrá, 
Penha Maria, Tabajaras do Ritmo, Teones 
Barbosa, Zacarias e Zeth Farias.

Para vocês verem aonde Lucy Alves 
me levou!  Fascinado pela sua apresenta-
ção, terminei entrando no túnel do tem-
po e desembarcando na rua da saudade. 
Valeu, menina!

 

Os municípios paraibanos, que a exemplo 
dos demais do País, a partir do próximo 
ano têm que obedecer à LEI Nº 12.305, 
queinstitui a Política Nacional de Resídu-
os Sólidos e não tem nem ideia de como 
proceder, tecnicamente, devem procurar 
parcerias com a Universidade Estadual 
da Paraíba. Através de seu Mestrado em 
Desenvolvimento Regional, a UEPB vem 
desenvolvendo um grande trabalho nes-
sa área, podendo ser útil quanto é acom-
panhamento, através de estudos, avaliações, assessoramento, projetos de formação, intervenções 
pontuais de educação ambiental e a implantação da referida política nos municípios.
O coordenador do projeto, professor Cidoval Morais, ressalta a importância de se focar nas metas e 
desafios que a nova realidade impõe, destacando que não basta um Estado ter um Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) alto e o Produto Interno Bruto (PIB) elevado para garantir o cumprimento do 
que prevê a lei nacional. “É preciso pensar o desenvolvimento para além dos indicadores econômicos, 
levando em conta os investimentos em saúde, qualidade de vida e sustentabilidade”, acentua.
As prefeituras têm até 2014 para implementar os seus planos que, entre outros aspectos, impedem 
os municípios de manter os lixões e os obriga a investir em aterros sanitários através de consórcios 
ou projetos integrados. O foco da Política Nacional de Resíduos Sólidos é assegurar a gestão e distri-
buição dos resíduos sólidos conforme prevê a Lei. E a UEPB tem propostas para essa nova realidade.

Tramita na Câmara a Proposta de Emenda à Constitui-
ção 268/13, do deputado Wellington Fagundes (PR-
-MT), que proíbe o vice-presidente da República de 
assumir outros cargos públicos, como um ministério, 
durante o mandato.
A proposta também prevê que as atribuições do vice-
-presidente sejam definidas na Constituição e não em 
lei complementar, como está previsto atualmente. O 
vice deve participar do Conselho da República e do Con-
selho de Defesa Nacional, de acordo com o texto cons-
titucional. Evitaria, por exemplo, situação esdrúxula 
como a de Afif Domingos, vice-governador de São Paulo 
e ministro das Microempresas.

O encontro de vereadores realizados 
em João Pessoa, na segunda-feira, 
plantou a semente de criação de   
uma entidade, a exemplo da Unale 
que reúne os deputados, congre-
gando as Câmaras Municipais do 
Brasil. 
A UVB atuaria em intercâmbios de 
projetos, bancos de dados, deci-
sões e representatividade mais 
forte dos vereadores brasileiros.

EM GESTAÇÃO
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

CONTORNO DEVASTADOR

RESÍDUOS SÓLIDOS

HONESTÍSSISMO!
Há quem não acredite, mas é 
verdade. Um levantamento da 
revista Reader śDigest mostra 
que o brasileiro é mais hones-
to que o imaginário popular 
costuma inferir. Com um tes-
te realizado em São Paulo, os 
pesquisadores simularam a 
perda de 12 carteiras na cida-
de e viram nove delas sendo 
devolvidas.
O número supera o de Nova 
York, por exemplo. E se o tes-
te fosse  em Brasília?...

O governador Ricardo Coutinho 
inaugura domingo o “Contorno de 
Jacumá”, obra há muitoreivindi-
cada e que irá melhorar significa-
tivamente o fluxo viário daquela 
área litorânea. Quem viajou para 
aquela área durante períodos 
festivos, como carnaval, sabe a 
importância da obra, que além 
de acabar os engarrafamentos 
constrangedores, diminuirá os 
acidentes, valorizando ainda por 
cima, os imóveis do entorno.

São aterrorizantes os núme-
ros dos levantamentos do 
IBGE sobre a economia pe-
cuária da Paraíba em 2012, 
ano de pouca água e muitos 
lamentos. Ao perder 387.201 
animais, com uma redução do 
rebanho em 28,59%, signifi-
ca que o Estado perdeu 1.036 
cabeças por dia ou 43 animais 
por hora. 
Foi um grande impacto na 
agropecuária paraibana, o 
maior em 20 anos.

O programa da semana passada se vestiu de Brasil na voz de Lucy Alves, 
encantando, de bate-pronto, os jurados  Carlinhos Brown e Lulu Santos”

“INJEÇÃO”
Esta coluna sempre defendeu que a chegada da Fiat a Goiana, Pernambuco, traria bons fluídos à eco-
nomia paraibana. Além da mão de obra que vai absorver, na construção e no funcionamento da fábrica 
automotiva e as sistêmicas, incrementa o comércio imobiliário daquela área. João Pessoa hoje já re-
gistra compra e aluguel de imóveis por parte de trabalhadores da Fiat, inclusive, alguns engenheiros 
e pessoas do corpo técnico.



Leonardo Costa
Coordenador do Natação no Mar

Projeto Natação no Mar 
une esporte e cidadania

Como surgiu a ideia do 
projeto e há quanto tempo é 
desenvolvido?

O Projeto Natação no Mar 
surgiu no ano de 2005 em Rio 
das Ostras, cidade litorânea 
do Estado do Rio de Janeiro 
através da professora Izabel 
Thomas, com a ideia da neces-
sidade de ajudar a colônia de 
pescadores da cidade, que não 
sabia nadar.    

É aberto para o público? 
Qual a faixa etária dos alu-
nos?

É totalmete aberto ao pú-
blico, já que é de graça.  A faixa 
etária é de 8 a 80 anos. Nós se-
paramos as turmas por níveis 
de natação e não por faixa etá-
ria, então é possível ver crian-
ças e senhores nadando lado a 
lado.

Por que a escolha da 
Praia de Jacumã?

A Paraíba é um lugar ideal 
para a prática de natação no 
mar, já que o mar daqui é cal-
mo e constante.  Eu apresentei 

o projeto para várias entida-
des privadas e públicas, mas a 
Prefeitura do Conde foi quem 
abraçou a causa e nos propor-
cionou esse apoio.

O Litoral Sul da Paraíba 
é carente de investimentos 
em projetos esportivos? Fal-
ta interesse dos governos? 
A Prefeitura do Conde tem 
apoiado?

O Litoral Sul ainda é ca-
rente de projetos esportivos, 
mas isso está mudando. Jun-
tamente com o Projeto Nata-
ção no Mar, a Prefeitura do 
Conde oferece uma academia 
popular de musculação e está 
investindo em outros projetos 
para fazer de Jacumã um cen-
tro de saúde e bem-estar para 
a população.

Existe algum tipo de par-
ceria com as escolas públi-
cas da região?

Nós firmamos uma parce-
ria com a Escola Municipal De-
putado José Mariz, com uma 
turma à tarde para os alunos 

que estudam na parte da ma-
nhã. As aulas funcionam como 
uma maneira de fazer as crian-
ças se ocuparem nas aulas de 
educação física. 

Quais os benefícios da 
natação no mar em relação à 
prática em piscinas?

Além de todos os benefí-
cios da natação como esporte, 
a natação no mar faz com que 
a pessoa tenha noções de se-
gurança, primeiros socorros, 
e pelo fato de não ter bordas 
como na piscina, o aluno de 
natação no mar desenvolve 
mais rapidamente as habilida-
des aquáticas necessárias para 
sua própria segurança. 

Vocês oferecem aulas 
também para quem não sabe 
nadar? O que é preciso para 
fazer parte?

As aulas são para quem 
não sabe nadar, assim como 
para quem sabe. Na verdade, 
as aulas são mais para quem 
não sabe, pois a praia é pra-
ticamente a nossa casa, então 
esse projeto vem para ajudar 

as pessoas a perderem o medo 
do mar, e a partir daí estabe-
lecer uma relação de amizade 
com o mar, com maior qualida-
de de vida para todos.

E no caso das crianças, a 
prática desportiva pode aju-
dar na formação do caráter? 

É fundamental.  Meu caso, 
por exemplo, fui atleta de na-
tação profissional por muitos 
anos e a natação, como es-
porte, foi fundamental para 
minha formação como ser 
humano, principalmente.  Me 
fez ter disciplina, dedicação, 
humildade e, no caso da na-
tação no mar, faz o aluno per-
der um grande temor que é 
entrar no mar, o que é extre-
mamente gratificante poder 
ajudar pessoas a vencerem 
seus medos. 

Você acredita que o pro-
jeto afaste as crianças do 
ócio, ou mesmo do risco de 
contato com as drogas?

Com certeza!  Todo e qual-
quer projeto que tem como ob-

jetivo a melhora na qualidade 
de vida faz com que crianças 
ociosas participem e conhe-
çam novas pessoas.  Como diz 
o ditado: ‘mente vazia é ofici-
na do diabo!’. O nosso objetivo 
é também proporcionar um 
caminho bom pra seguir, o ca-
minho dos esportes. 

I
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EXCLUSIVO

O projeto Natação 
no Mar reúne, 
todas as terças e 
quintas-feiras, na 
Praia de Jacumã, 
jovens, adultos, 
crianças e idosos 
que querem 
aprender a nadar, 
ou apenas praticar 
o esporte

magine um projeto onde é possível unir esporte, cidadania, 
afastar crianças e jovens do risco social, proporcionar 
mais saúde para a população e ainda ajudar várias pessoas 
a vencerem seus medos. Foi com essa intenção que o 
economista e ex-nadador profissional Leonardo Costa 
resolveu jogar as pessoas “ao mar”, mas no bom sentido, é 
claro! Na Praia de Jacumã, Litoral Sul da Paraíba, tem gente 
de todas as idades usando o esporte ao ar livre para um 
novo estilo de vida.
Muitos ainda resistem a nadar fora das piscinas, mas esse 
também é um dos focos do projeto Natação no Mar. E 
segundo o instrutor, vencer o medo das águas pode trazer 
benefícios para a vida pessoal, ao enfrentar os desafios 
do dia a dia. Como as águas paraibanas costumam ser 
tranquilas, diferente dos mares de Pernambuco, os alunos 
vão sem medo. 
Nadar nos mares é um hábito antigo dos paraibanos 
desde os tempos de Kay France, que ficou conhecida 
mundialmente quando, em 1979, aos onze anos de idade, 
atravessou a nado o Canal da Mancha. De um lado, 
La Manche, do outro, The English Channel, mas o que 
importa é que a paraibana venceu um trecho de mais de 
47 quilômetros com o tempo de 11h36min e se tornou a 
primeira mulher latino-americana a atingir a marca.
E como Kay France, muitos grandes atletas que levantarão 
a bandeira do Estado podem surgir da iniciativa do 
professor Leonardo Costa. Se uma nova geração não 
for revelada, no mínimo, a mudança na qualidade de vida 
de várias pessoas, atletas profissionais e entusiastas, 
amantes da prática desportiva, será alcançada. 
O projeto Natação no Mar reúne, todas as terças e quintas-
feiras, na Praia de Jacumã, jovens, adultos, crianças e idosos 
que querem aprender a nadar, ou apenas praticar o esporte. 
A “inscrição” no projeto é gratuita, basta chegar no horário 
de uma das três turmas: às 6h, 7h ou 15h30.

Felipe Gesteira
Espeial para A União
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Bancos não podem cobrar juros
contas vEncidas na grEvE

Decisão da Justiça atinge
BB, BNB, Santander,
HSBC, Itaú e Bradesco

As instituições bancá-
rias que atuam na Paraíba 
não poderão cobrar juros e 
outros encargos referentes 
a atraso no pagamento de 
faturas vencidas durante a 
greve dos bancários e que 
podiam ser quitadas somen-
te nas agências.

A determinação é do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, que acatou pedido 
de liminar impetrado pelo 
Procon-PB e pelo Ministério 

Público Estadual. A decisão 
atinge o Banco do Brasil, 
BNB, Santander, HSBC, Itaú 
e Bradesco.

No caso da Caixa Econô-
mica Federal, a determina-
ção estava valendo desde a 
última segunda-feira, quan-
do a Justiça Federal atendeu 
ao pedido interposto pelo 
Procon-PB e determinou a 
suspensão da cobrança de 
juros e encargos no caso das 
contas pagas até a última 
terça-feira.

O secretário executivo 
do Procon-PB, Marcos San-
tos, alertou que os consu-
midores que já pagaram as 

faturas e foram cobrados pe-
los juros, devem inicialmen-
te entrar em contato com a 
instituição financeira para 
pedir a devolução do va-
lor excedente pago. “Caso o 
consumidor não seja atendi-
do pela instituição financei-
ra, deve procurar o Procon 
mais próximo”, alertou.

Na decisão da Justiça Es-
tadual, as instituições finan-
ceiras também não podem 
negativar os consumidores 
por atrasos em pagamentos 
que venceram no período 
da greve e que poderiam 
ser efetuados apenas direta-
mente nas agências.

Representantes do Movi-
mento Sem Terra (MST) invadi-
ram agências da Caixa Econômi-
ca Federal em João Pessoa e no 
município de Patos, no Sertão do 
Estado, na manhã de ontem. Na 
capital, os manifestantes interdi-
taram a Avenida Epitácio Pessoa, 
uma das principais da cidade.

O protesto em João Pessoa 
durou cerca de seis horas. Mais 
de 1,5 mil manifestantes se co-
locaram na rua e impediram o 
trânsito de fluir. Por volta das 
12h o batalhão de Polícia Militar 
chegou até o local para tentar li-
berar o tráfego dos veículos. Mas 
houve resistência por parte do 
MST, que continuou com o pro-
testo. Ambulâncias, ônibus e de-
mais veículos tiveram que transi-
tar por ruas alternativas.

Na cidade de Patos, localiza-
da a 305 quilômetros da capital, 
a cena se repetiu. A Polícia Fede-
ral informou que tomaria provi-

dências caso houvesse danos ao 
patrimônio. A invasão à agência 
bancária aconteceu ontem pela 
manhã, quando cerca de 100 
pessoas entraram na Caixa Eco-
nômica e impediram que funcio-
nários trabalhassem e também 
não permitiram a entrada de 
clientes, nem mesmo ao setor de 
caixas de autoatendimento.

Inicialmente a Polícia Mi-
litar esteve no local, no entanto, 
líderes do movimento disseram 
que não iam dialogar com os 
policiais. “Mandei que as guar-
nições permanecessem no local 
para garantir a integridade física 
das pessoas e evitar danos ao pa-
trimônio público”, disse o tenen-
te-coronel Enéas Cunha Neto, 
comandante do 3º Batalhão da 
PM de Patos.

Líderes do movimento dis-
seram que o objetivo da ação é 
chamar a atenção do Governo 
Federal para a necessidade da 
construção de moradias dignas 
nos assentamentos. Eles ques-
tionam a eficácia do Programa 

“Minha Casa, Minha Vida”. O ge-
rente da agência que não teve o 
nome revelado foi orientado a 
não receber os manifestantes e 
nem prestar informações a im-
prensa. 

No início da tarde os inte-
grantes dos dois movimentos 
resolveram desocupar a agência 
da Caixa Econômica Federal, mas 
as lideranças prometeram voltar 
a agir caso as reivindicações não 
sejam atendidas. O gerente do 
banco disse que somente a Supe-
rintendência Regional tinha au-
torização para falar sobre os pe-
didos dos sem-terra e sem-teto.

Segundo informações da 
a assessoria do MST, a CEF se 
prontificou em agilizar a refor-
ma das mais de 3 mil casas dos 
assentamentos. Representantes 
do Movimento ainda aguardam 
resposta do Instituto Nacional da 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) sobre outras reivindica-
ções e eles também têm reunião 
marcada com o Governo do Esta-
do hoje.

Trabalhadores sem-terra acupam 
agências na capital e em Patos

por moradia

Cardoso Filho
josecardosofilho2@gmail.com

Policiais civis da Paraíba prenderam 
ontem à tarde três acusados de assaltarem 
a agência da Caixa Econômica Federal (CEF) 
localizada na Avenida Beira-Rio, no bairro 
da Torre, em João Pessoa, na última terça-
feira.

Dois dos assaltantes foram presos em 
uma residência no bairro de Quadrames e 
outro no Jardim Planalto. Uma boa parte 
do dinheiro levado no assalto foi recupera-
do. O bando teria roubado cerca de  R$ 87 
mil da Caixa Econômica.

Entre os três presos está Eduardo 
Felipe, 19 anos, que confessou que já ti-
nha sido preso outras duas vezes e que 
ficaria com R$ 3 mil do assalto à agência 
da CEF no bairro da Torre. O nome dos 
demais participantes não foi revelado 
para não prejudicar as investigações 
que continuam para prender o restante 
do bando.

A polícia chegou ao local após denún-
cia anônima de que estava havendo uma 
festa na casa para comemorar o roubo. Lá 
encontraram uma grande quantidade de 

munição, pistolas, revólveres, metralhado-
ra, silenciador, farda da PM, coletes à prova 
de bala e drogas. A polícia acredita que o 
bando seja responsável por outros assaltos 
ocorridos na Região Metropolitana de João 
Pessoa.

O gerente executivo da Polícia Civil, 
delegado Wagner Dorta, comandou a ope-
ração e relatou que o esconderijo foi desco-
berto a partir de uma denúncia anônima, 
informando que os bandidos estavam pro-
movendo uma festa no local para comemo-
rar o roubo.

“Gastaram muito dinheiro na farra, 
mas a polícia acabou com a farra deles”, 
disse o delegado. Havia muitas latas de cer-
veja espalhadas dentro da casa. Algumas 
mulheres que estavam com o grupo tam-
bém foram presas.

O carro e a moto utilizados no assalto 
foram apreendidos. Segundo a polícia, a 
quadrilha já realizou outros assaltos na Re-
gião Metropolitana de João Pessoa e foram 
identificados por câmeras de segurança em 
outros crimes. O delegado Wagner Dor-
ta afirmou que a polícia ainda vai apurar 
a participação das mulheres presas com o 
grupo.

Polícia prende três acusados 
de assalto à Caixa Econômica

r$ 87 mil roubados

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Longas filas se formaram nas agências do Estado depois do fim da greve dos bancários

O Ministério Público 
Federal da Paraíba (MPF), 
órgão integrante do Conse-
lho Estadual de Direitos Hu-
manos (CEDH-PB), realizou 
ontem à tarde audiência 
pública que discutiu a segu-
rança, licitação e fiscaliza-
ção do transporte urbano e 
semiurbano de passageiros 
na Grande João Pessoa. A 
audiência é promovida pelo 
CEDH e ocorreu no auditó-
rio do Ministério Público 
Estadual, localizado na Rua 
Rodrigues de Aquino, cen-
tro de João Pessoa.

A audiência foi presi-
dida pelo procurador da 
República na Paraíba, Du-
ciran Van Marsen Farena, e 
contou também com a par-
ticipação do procurador re-
gional dos Direitos do Cida-
dão, José Guilherme Ferraz 
da Costa. 

O encontro foi aberto 
ao público em geral. Se-
gundo o procurador Du-

ciran Farena, o objetivo é 
que seja feito um termo de 
ajustamento de conduta 
(TAC) para que haja uma 
fiscalização mais intensiva 
dos transportes públicos 
na capital e Região Metro-
politana.

Neste caso, o TAC foi 
elaborado pelo Ministério 
Público Estadual que tem 
atribuição sobre o trans-
porte público urbano e 
intermunicipal. “Vamos 
fiscalizar os transportes 
rigorosamente para que 
as vidas dos paraibanos 
sejam preservadas”, desta-
cou Farena

Todos os trabalhos fo-
ram aberto ao público e 
buscou a realização de um 
termo de ajustamento de 
conduta (TAC) a respeito 
dos problemas identifica-
dos. 

No final do encontro 
todos os órgãos, que parti-
ciparam dos debates assi-

naram o Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC), “e 
a fiscalização dos ônibus in-
termunicipais vai ser inten-
sificada em todo o Estado 
para dar mais segurança a 
todos os paraibanos”, finali-
zou Farena.

Participaram da au-
diência representantes do 
Governo do Estado, Prefei-
turas de João Pessoa, Cabe-
delo, Santa Rita e Bayeux, 
Ministério Público Esta-
dual, Polícia Rodoviária 
Federal, Secretaria de Es-
tado da Infraestrutura da 
Paraíba (Seie), Associação 
das Empresas de Trans-
portes Coletivos Urbanos 
de João Pessoa (AETC), Su-
perintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa (Semob), De-
partamento de Estradas de 
Rodagem da Paraíba (DER), 
Procon estadual e Procon 
do município de João Pes-
soa. (MT)

TAC vai intensificar fiscalização
a ônibus na Grande João Pessoa

ministério público

FOTO: Evandro Pereira

A Associação dos Auditores Fis-
cais do Estado da Paraíba (Afrafep) 
realiza Assembleia Geral Extraor-
dinária nesta sexta-feira, no Hotel 
Caiçara, em João Pessoa, a partir das 
9h30, sob a coordenação do presi-
dente da entidade, Alexandre José 
Lima Sousa.

Na ocasião será apresentado aos 
sócios da entidade um novo plano 
de saúde (coletivo, por adesão), nos 
mesmos moldes do que é atualmen-
te disponibilizado pela associação 
– com a mesma cobertura assisten-
cial, área geográfica de abrangência 
do Afrafep-Saúde etc. A minuta do 
Regulamento do novo produto foi 
aprovada pelo Conselho Deliberativo 

da Afrafep (a minuta está disponível 
em www.afrafep.org.br), estando o 
novo plano de saúde em processo de 
registro na ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar).

Será proposta aos associados 
a automática migração de todas 
as pessoas vinculadas ao Afrafep-
Saúde (cadastrado na ANS sob o nº 
405.20099-5) para o novo produto, 
assim que concluído o processo de 
registro perante a ANS, sem qual-
quer prejuízo aos associados e seu 
grupo familiar quanto à contagem 
de prazos de carência e solução de 
continuidade na prestação de servi-
ços. Com isso, o antigo plano de saú-
de (Afrafep-Saúde0p) será inativado.

Associados da Afrafep podem 
ganhar novo plano de saúde

assEmblEia
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Onaldo Queiroga lança
O Baião em Crônicas
hoje em Campina Grande
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Déjà Vu, do grupo Graxa,
é uma das atrações de 
hoje do Aldeia Sesc

Banda A Troça Harmônica 
abre turnê com show na 
Usina Cultural Energisa
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TEATRO MÚSICA

O poeta gaúcho Lau Siqueira - radicado na Paraíba há 
28 anos - tem consciência de que o mercado nacional 
para a poesia, apesar de ser um gênero popular no 
país, por ser bastante lida, ainda é restrito em termos 
de vendas. No entanto, não se sente incomodado 
com essa situação e continua produzindo. “A poesia 
é vocação para mim. É quase como herança genéti-
ca. É como alguém que nasce com olhos verdes ou 

castanhos”, confessou o escritor para o jornal A União. Prova dessa 
persistência é que ele lança hoje, a partir das 19h, no Café São Jorge, 
localizado no Centro de João Pessoa, mais um livro - o segundo - 
dentro da Coleção Instante Estante, que é um projeto das Edições 
Castelinho, de Porto Alegre. A obra - com 60 páginas e preço de R$ 
20 - reúne pouco mais de 60 poemas, dos quais a maior parte sele-
cionada dos que o autor já publicou e mais cerca de dez inéditos.

Os poemas do novo livro que Lau Siqueira lança hoje, no Café 
São Jorge - localizado na Rua Conselheiro Henriques, 53, no centro 
da capital - abordam temas existenciais e sociais. Trata-se da sexta 
obra individual que o autor lançará e cuja renda obtida com as 
vendas, conforme antecipou, reverterá para a Associação de Arte e 
Cultura Nova Paisagem, no intuito de que essa entidade invista em 
diversas atividades - a exemplo do artesanato e artes visuais - com 
mulheres e crianças residentes na comunidade Jardim Alfa, instala-
da na cidade de Cabedelo e onde residem 150 famílias. “É um traba-
lho bacana desenvolvido nessa comunidade carente”, disse ele, que 
publicou pela primeira vez pela Coleção Instante Estante em 2011.  

A propósito, a iniciativa do poeta de utilizar sua quota pessoal 
de livros é coerente com a filosofia de trabalho que as Edições Caste-
linho desenvolve por meio da Instante Estante, projeto de incentivo 
à leitura que tem curadoria da poetisa e artista visual gaúcha Sandra 
Santos e cujas obras novas são editadas especialmente para este 
fim e distribuidas gratuitamente, por duas maneiras. A primeira 
é pela entrega em pontos de leitura e bibliotecas comunitárias. A 
outra se dá em “intervenções urbanas” durante eventos, como a 
56ª Feira do Livro em Porto Alegre (2010); no Agosto das Letras 
em João Pessoa (2011). São editadas pela Coleção, inclusive em 
e-book, de 300 a 1.000 livros por título, alguns dos quais bilíngue. 
Lau Siqueira integra a galeria composta por outros autores, a 
exemplo dos brasileiros Ricardo Silvestrin e Alice Ruiz e estrangei-
ros, que são Antonio Arroyo Silva (Ilhas Canárias), E. M. de Melo e 
Castro (Portugal) e Leo Lobos (Chile).

“Fazer parte de um projeto que prioriza o leitor e não o 
autor é fundamental para conter a fúria das vaidades humanas. 
Formar leitores é um desafio brasileiro que precisa ser incor-
porado pela sociedade inteira, em pequenas e grandes ações. A 
leitura é um antídoto contra a barbárie. Ter minha poesia diluída 
neste rio de águas limpas é um prêmio da vida”, disse Lau Siquei-
ra, ao comentar sobre mais esta oportunbidade que está tendo 
de publicar pela Coleção Instante Estante das Edições Castelinho. 
A nova obra reúne uma seleção de poemas que o autor publicou 
nos livros intitulados O Comício das Veias (1993), O Guardador de 
Sorrisos (1998), Sem Meias Palavras (2002), Texto Sentido (2007) 
e Poesia Sem Pele (2011). 

No caso específico da poesia, Lau Siqueira acredita que o 
mercado restrito em termos de venda não é um fenômeno estri-
tamente da Paraíba nem do país, mas mundial. “Apesar disso, em 
2007, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil colocou a poesia 
como um dos gêneros mais lidos. E, em algumas regiões, como 
a do Pajeú, em Pernambuco, chega a ser o mais lido, mais - in-
clusive - do que livro religioso”, disse ele, para quem, apesar da 
popularidade, não há um incentivo à leitura da poesia talvez pelo 
senso comum de que qualquer pessoa se acha capaz de escrevê
-la. “É um gênero da literatura que se revela como arte. A crítica 
especializada é que faz a separação do que é do que não é boa 
poesia”, acrescentou o poeta gaúcho. 

Lau Siqueira - que é presidente da Funesc (Fundação Espa-
ço Cultural da Paraíba, órgão vinculado ao Governo do Estado) - 
também informou que integra duas antologias, com 15 poemas 
de sua autoria em cada obra. Uma reúne poetas de língua por-
tuguesa, lançada em Moçambique. A outra - em edição bilíngue 
(português e espanhol) - deverá ser lançada na Argentina até 
o final deste ano. Mas sua atividade é prolífica. “Estou com um 
livro praticamente pronto, com 100 poesias, que devo lançar 
pelo selo Vidraguas, de Porto Alegre (RS), até março de 2014. E 
outro ainda em preparação, de obras completas, com previsão 
de lançamento até junho do próxino ano”, disse ele. 

Lau Siqueira lança hoje, na capital, o segundo livro pela Coleção Instante Estante, 
que é um projeto de incentivo à leitura das Edições Castelinho, de Porto Alegre

FoTo: Evandro Pereira

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Poeta por vocação

  

No seu sexto livro,
Lau Siqueira reúne
poemas inéditos e
outros que já foram 
publicados

SoBrE o AUTor

Natural da cidade de Jaguarão (rS), fron-
teira com o Uruguai, Lau Siqueira publicou 
cinco livros de poemas e participou de 
algumas antologias importantes, a ex-
emplo de Moradas de orfeu, organizada 
por Marco Vasquez para a editora Letras 
Contemporâneas - que reuniu poetas dos 
três estados do Sul do país - e Na Virada 
do Século - Poesia de Invenção no Brasil, 
organizada pelos poetas Cláudio Daniel e 
Frederico Barbosa para a Editora Landy, 
de São Paulo. Mas os poemas do gaúcho 
também podem ser encontrados em livros 
didáticos e paradidáticos nas editoras 
Moderna e a FTD.  
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Emprego e educação de qualidade compõem 
um binômio essencial para o crescimento brasi-
leiro. É um fator que, dependendo da conjuntura 
internacional, pode alavancar o nosso progresso, 
desde que saibamos aproveitar as janelas que se 
abrem.

Hoje, o quadro do país não é dos mais favo-
ráveis, como demonstram pesquisas do IBGE. Na 
nossa PEA (População Economicamente Ativa) de 
16 a 24 anos de idade, que tende demografica-
mente a cair, há uma expressiva taxa de desem-
prego. E os anos que estudo são pouco inspira-
dores: 7,8% têm de 4 a 7 anos de estudo; 25,3% 
estudam de 8 a 10 anos e 65,7% têm 11 ou mais 
anos de estudo.

A esses números deve-se agregar o fato de 
que não oferecemos uma educação de boa quali-
dade, por fatores diversos, a principal das quais 
pode ser o baixo nível de formação dos professo-
res. Há uma dicotomia entre os que se formam e 
as oportunidades de emprego. Os jovens deixam 
a escola despreparados. Daí ao desânimo é um 
passo.

Precisamos, é certo, ampliar significativamente 
o ensino profissionalizante. As tentativas anterio-
res foram frustrantes, como no caso da equivocada 
Lei no 5632/71. Hoje, há uma perspectiva alta-
mente favorável, com a implantação de projetos de 
educação à distância, a partir da Lei no 9394/96. A 
modalidade se abre também para o Ensino Básico 
e foi essa percepção que levou o publicitário Jonas 
Suassuna, com a sua reconhecida criatividade, a 
propor a adoção da Aprendizagem Suplementar. O 

Em economês se diz “de-
fault”. É a mesma coisa que o 
velho e manjado calote, só que 
muito maior. Pois o mundo está 
às vésperas de ver o maior calote 
de todo os tempos, se até hoje 
o governo dos Estados Unidos 
não conseguir no Congresso 
um aumento para o teto de seu 
endividamento. O pior é que 
esse calote pode dar início a uma 
reação em cadeia, 
onde ninguém 
pagará mais a nin-
guém, seguindo o 
exemplo do deve-
dor maior.

Quando um 
freguês deixa de 
pagar a caderneta 
na bodega, o dono 
da bodega deixa de 
pagar ao armazém, 
que por sua vez 
atrasa o pagamen-
to da indústria, que 
não paga ao forne-
cedor de matéria 
prima. E esses caloteiros em 
cadeia deixam de pagar o tribu-
to ao Estado. E ninguém, nem o 
particular nem o poder público, 
paga mais em dia sua folha de 
pessoal. E seus funcionários dei-
xam de pagar e de comprar na 
bodega e na padaria. Eis a crise 
retroalimentada.

Se até ontem o Congresso 
norte-americano não acatou o 
pedido de penico de Obama, o 
mundo hoje pode ter amanhecido 
em estado de quebradeira com 
o default dos Estados Unidos. 
Vamos chamar pelo nome conhe-
cido nas rodas dos maus pagado-
res: trambique. Essas altas rodas 

estão assustadas com a possibili-
dade do tsunami financeiro, onde 
ninguém pagará o que deve, o 
que não será bom para ninguém. 
Porque o devedor também é cre-
dor, e assim como ele não paga, 
também não recebe.

Quem será o maior devedor 
do mundo? Os Estados Unidos, 
donos não só da maior dívida 
como também da maior infla-

ção do sistema 
solar. E o maior 
credor? Dizem 
as más línguas 
que a China, 
que empresta 
dinheiro para os 
ianques fazerem 
suas guerras da 
cada dia. A boca 
maldita acusa 
os Estados Uni-
dos de terem 
participado de 
todos os confli-
tos nos últimos 
cem anos. Essa 

participação sai cada vez mais 
cara, pois a tecnologia militar é 
cada vez mais sofisticada.

Resta a esperança dos ian-
ques darem um default no de-
fault. Isto é, eles não cumprirem 
o que estão anunciando – que 
não irão pagar nem a Cuba se o 
Congresso não atender ao pe-
dido de mais crédito feito pela 
Casa Branca. Se Tio Sam der um 
calote no calote, quer dizer, se 
pagar seus compromissos até o 
fim do expediente bancário de 
hoje, terá acontecido o maior 
golpe de propaganda enganosa 
de todos os tempos: o executivo 
dos Estados Unidoster chantage-

ado o Legislativo com a possibili-
dade de um cano internacional e 
mesmo nacional, e ter terminado 
pagando sua dívida – mesmo 
sem o aumento do teto solicita-
do ao Congresso.

O que Obama quereria fazer 
com tanto dinheiro, dizendo 
que não tinha numerário para 
pagar a folha dos funcionários 
públicos – nem mesmo a folha 
do Congresso? Ele podia ter feito 
uma experiência: sem alarmar, 
suspendia a remessa do duodé-
cimo dos deputados e senadores, 
alegando falta de verbas, e via o 
que acontecia. Depois, atrasava 
o salário dos funcionários e das 
forças armadas. Será que dariam 
um golpe em Obama, por sua 
velhacaria?

Há muito tempo que a 
quebra dos Estados Unidos está 
sendo anunciada e esperada. Na 
conta de Marx, a terra de Marl-
boro só não quebrou por causa 
da corrida do ouro da Califórnia, 
que injetou capital e alento no 
grande devedor do Norte. Depois 
veio a corrida do Klondike, no 
Alasca, da qual todos participa-
mos no trenó de Kid Mamelute, 
guiados por Jack London. O ouro 
do Klondike também emprestou 
seus veios a Tio Sam e ao capi-
talismo, assim como à nascente 
literatura norte-americana. 
Nesse tempo não se falava em 
“default”, e Tio Sam adiou seu 
golpe na História. Até mais ver, 
literalmente, pois operei meu 
olho ontem e não sei se escreve-
rei para o sábado.

 (Sitônio Pinto escreve às 
terças, quintas e sábados)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Toques 
do dia a dia

Germano
RomeroAprendizagem aberta

Default

E esses caloteiros 
em cadeia deixam 
de pagar o tributo 
ao Estado. E 
ninguém, nem o 
particular nem o 
poder público, paga 
mais em dia sua 
folha de pessoal

Farolito

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

otávio Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.comr

artigo

Infelizmente, às vezes constatamos, com mui-
ta tristeza, que o ser humano parece não merecer a 
natureza de onde veio e onde vive... Mesmo ao lado 
de todas essas ricas belezas às margens do Atlân-
tico, você é capaz de ver lixo, plásticos, queimadas, 
e vários tipos de poluição, inclusive a sonora. E aí, 
as consequências podem ser drásticas, dolorosas, 
e até irreversíveis. Como a cena de uma tartaruga 
morta, à beira-mar, que presenciamos na manhã 
deste domingo, em Carapibus...

* * *
Aos poucos ela ganha altura, sem perder o 

brilho que derrama suavemente sobre o Atlântico, 
tal qual descreveu Debussy no seu “Claro da Lua”. 
A brisa sopra, coqueiros farfalham aos ventos de 
agosto, o mês do bom gosto. Pode até ser minguan-
te a porção que nela o sol ainda mira, mas são sem-
pre crescentes a admiração e a fé no Criador deste 
cosmo tão belo e infinito.

* * *
Eis que tivemos um domingo especial, 

chuvoso, deliciosamente aconchegante, que se 
anunciou desde a madrugada. Coisa rara nesse 
inverno escasso de dias assim, que deixam gente 
ensimesmado. Poucas coisas são tão prazerosas 
como o silencioso clima de um dia assim. Poucas 
coisas são tão agradáveis como tomar banho de 
chuva. E banho de mar com chuva, então, nem 
se fala... A praia deserta, convidava ao sossego 
em suave quietude e era imensa a perplexidade 
diante da beleza molhada. A vegetação em festa, 
dançava ao vento e agradecia as bênçãos da 
água. Céu e mar se entrelaçavam no tom sobre 
tom de um cinza prata, enevoado. A areia macia, 
um convite às pisadas do corpo e da alma. E o 
abraço com o mar não poderia ter sido maior 
deleite.

* * *
E na tarde rica em brisas deste sábado, mais 

uma vez o sol lançou os últimos raios por cima da 
Aurora, cobrindo com sua luz dourada a cordilhei-
ra de nuvens que se enfileirava no horizonte aplau-
dindo a lua crescente, que a tudo majestosamente 
assistia. Um cenário divino, lindamente espelhado 
no brilho da areia molhada do belo Atlântico. Coi-
sas de Deus, a Inteligência Suprema, Causa Primá-
ria de Todas as Coisas.

* * *
O crepúsculo pelo qual esta tarde se despedia, 

com a lua crescente, mirando o sol a descer pelo 
poente, compôs um espetáculo de rara beleza. 
A luz da aurora lançava-se por cima da abóboda 
celeste, projetando-se no horizonte do Atlântico, 
bordando uma fileira de nuvens douradas por 
delicadas nuances cromáticas, que se espelhavam 
no mar. Era um dos mais perfeitos retratos de 
Deus.

* * *
E no aconchego silencioso deste domingo de 

inverno, com o cheiro de mar molhado, ao som da 
flauta de Krommer, misturada ao canto de anus e 
bem-te-vis, nada melhor de que apreciar o fim de 
tarde colorida pelo crepúsculo, em cima do Atlân-
tico. O mar sereno, sob o céu encoberto, a tudo 
assiste, resiste, insiste. É origem da vida, tem som 
de eterno, tem tudo que é belo. Foi assim que o 
vimos, ouvimos, sentimos, nesta aurora dourada 
de sol.

que seria esse projeto?
No largo espaço existente entre o Ensino Mé-

dio e o Superior, também chamado pós-secundá-
rio, poderiam ser oferecidos cursos com certifica-
dos de formação profissional, e apoio na educação 
à distância. Seriam criados polos presenciais em 
todo o território brasileiro, para dar assistência 
pessoal aos interessados, que, depois de inscritos 
em instituições autorizadas, receberiam os seus 
kits em casa, para estudar de acordo com os pró-
prios ritmos de aprendizagem. Em prazos determi-
nados, poderiam comparecer aos polos para tirar 
dúvidas. As provas seriam feitas de modo presen-
cial, após o quê seriam entregues os certificados 
aos alunos, com os quais poderiam ter acesso 
imediato ao mercado de trabalho.

Seriam cursos profissionalizantes em áreas 
distintas, como a informática (técnicos), hotelaria, 
administração, educação ambiental, construção 
civil, construção naval, petróleo e gás, etc. Ao mes-
mo tempo, as instituições credenciadas, que pode-
riam fazer convênios com entidades como Senai, 
Sesc, Sebrae e outras do gênero, estariam aptas, 
com o emprego da inclusão digital, a oferecer 
cursos de matemática elementar (todo o conteúdo 
do Ensino Básico) ou português, onde são assina-
ladas as nossas maiores carências. Como reforço 
à sugestão, esses alunos teriam direito a utilizar 
os recursos da biblioteca virtual chamada “nuvem 
de livros”, onde hoje é possível acessar cerca de 10 
mil publicações do maior interesse da clientela, a 
um custo simbólico de dois reais mensais. Não é 
uma grande ideia?
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Roteiro

Artes Cênicas

Déjà Vu, do Grupo pesso-
ense Graxa, foi o espetáculo 
escolhido para a etapa local do 
Palco Giratório, dividindo com 
Amor Confesso, da Companhia 
carioca Falácia, essa edição do 
projeto na capital, que aconte-
ce dentro da programação do 
Aldeia Sesc da Cena Comuni-
tária. O evento, que começou 
desde 7 de outubro, segue até 
o domingo, dia 20, com ofici-
nas de formação e apresen-
tações artísticas gratuitas. Di-
rigido por Antônio Deol, Déjà 
Vu é encenado hoje, às 19h, no 
Casarão 34.

Além da peça do Grupo 
Graxa, integram a programa-
ção de hoje, no Ponto de Cem 
Réis, as danças urbanas da 
Harmonia do Swing – Art e 
Swing – SCT, às 20h, no Tabla-
do. Uma homenagem à cultura 
nordestina também é a atração 
da noite com os espetáculos 
Gonzagando, da Cia de Dança 
do Teatro Alberto Maranhão, 
do Rio Grande do Norte, às 
20h50, na Tenda; A Eleição, 
da Cia Dupla Face, às 21h40, 
no Tablado; e Guiomar, a filha 
da mãe, da Parcas Sertanejas, 
de Pernambuco, às 22h20, na 
Tenda.   

Dividido em três atos e 
um epílogo, Déjà Vu tem cenas 
inspiradas em dez clássicos da 
dramaturgia mundial escritos 
por três autores em épocas 
distintas. Por meio do caráter 
atemporal dos textos, o espe-
táculo propõe ao público criar 
uma conexão entre as cenas, 
imprimindo a sensação psíqui-
ca de já as ter visto no passado. 
Com adaptação e direção de 

FOTO: Bruno Tetto

Antônio Deol, a peça tem em 
seu elenco Adriele Daniel, Ana 
Carolina Guedes, Leo Viana, 
Cely Farias e Joevan Oliveira.

Os dois espetáculos vin-
dos de outros estados são 
Gonzagando e Guiomar, a filha 
da mãe. O primeiro é uma ho-
menagem da Cia Alberto Ma-
ranhão a Luiz Gonzaga, onde 
são interpretadas suas músi-
cas em uma fusão entre dan-
ça contemporânea e popular. 
Com direção de Wanie Rose e 

Déjà Vu, montagem do grupo Graxa, foi inspirada em clássicos da dramaturgia
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SERVIÇO

Em cartaz
Mato sem 
cachorro

Leandra Leal e Bruno Gagliasso em cena do longa de Pedro Amorim

Deco vive jogado no sofá de sua 
casa, apesar de ter bastante talento 
com a música. Um dia, ele encontra 
dois grandes amores de uma só vez: 
a radialista Zoé e o cachorro Guto, 
que desmaia toda vez que fica muito 
animado. Não demora muito para que 
o trio viva como se fosse uma família. 
Só que, dois anos depois, Zoé termina o 
namoro, fica com a guarda de Guto e ain-
da por cima arranja um novo namorado. 
Motivos mais do que suficientes para 
que Deco fique revoltado e prepare uma 
vingança: sequestrar Guto. Para tanto 
ele conta com a ajuda de seu primo Leléo
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Thiago C. A. leal

Cristovam Tadeu

Vanessa Queiroga
vanessaqueiro ga@gmail.com

coreografia de Juarez Moniz e 
Gustavo Santos, Gonzagando 
tem doze bailarinos em cena. 
Já a peça pernambucana adap-
ta um texto de Lourdes Rama-
lho e traz na direção Augusta 
Ferraz. Em um misto de lou-
cura, ousadia e inquietação, 
Guiomar, a filha da mãe traz 
uma revisão psicológica da 
protagonista e revela seu incô-
modo com as regras impostas 
pela sociedade. 

Nessa edição, o Aldeia 

Sesc da Cena Comunitária ofe-
rece intercâmbios culturais 
entre grupos, apresentações, 
exposições de artes visuais, 
atividades de literatura e exibi-
ção de filmes, agregando várias 
linguagens artísticas e levan-
do arte a espaços físicos de 
habitual movimentação como 
Casarão 34, Ponto de Cem 
Réis e Sesc Centro.  Para ficar 
por dentro da programação 
completa, basta acessar o site 
www.sescpb.com.br/. 

Espetáculos que homenageiam a cultura 
nordestina são atrações do Aldeia Sesc A questão das fontes

jornalísticas

Nas aulas de jornalismo, o debate toma conta. 
Nesta semana a provocação em sala de aula veio da 
estudante Sarah Sarmento, já formada na militância 
política.   

A estudante trouxe para discussão o fato de as fon-
tes jornalísticas serem sempre as mesmas nos veícu-
los de comunicação. Se a reportagem é sobre política, 
por exemplo, são sempre acionados os mesmos ditos 
cientistas políticos. Sarah lembrou o caso da Paraíba, 
em que nas matérias sobre a política no Estado surge 
quase sempre o mesmo professor da UFPB. E sempre 
com a mesma análise sobre os acontecimentos. 

A complexidade das relações entre os veículos e 
suas fontes de informação já mereceu várias pesqui-
sas. Nesses estudos, as fontes jornalísticas recebem 
várias classificações. Foi sobre a do grupo dos espe-
cialistas que a estudante se referiu em sala de aula. 
De início, pode parecer exagero a observação da aluna 
de que esse professor universitário aparece de forma 
excessiva nas páginas dos jornais paraibanos. Mas faz 
sentido – e muito – a inquietação dela.

Como essa mesma fonte surge nas reportagens do 
jornal diversas vezes, para falar sobre qualquer acon-
tecimento político, o que temos é o pensamento úni-
co sobre o mundo da política. E o que Sarah Sarmento 
quis evidenciar na sua fala é a necessidade de os jor-
nais ampliarem as suas fontes, de forma a privilegiar 
as diferentes vozes da sociedade.

O pesquisador Héctor Borrat já chamou a atenção 
para isso. O jornal – assim como os demais veículos 
– necessita de várias fontes contrastáveis para que a 
sua reportagem não seja uma simples transcrição ou 
reprodução de uma única versão. “Quanto maior for 
a quantidade, qualidade e a diversidade das informa-
ções e das fontes que cita, maior será a credibilidade”. 
Assim prega o autor, para quem tal atitude reduz a 
possibilidade de instrumentalização que é frequente 
quando os jornalistas usam uma única fonte. Ainda 
que seja uma fonte especializada.

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

Mídias em destaque

 

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.
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Música

Turnê do grupo paraibano A Troça Harmônica começa hoje em João Pessoa, 
ao lado de Arthur Pessoa, da Cabruêra, e passa ainda por outras cidades

FoTo: Divulgação

Enlaces sonoros

Há seis meses, Lucas Doura-
do, Chico, Gustavo e Regina 
Limeira uniram suas po-
esias, seus acordes e suas 
vozes com um objetivo: o 
resgate da canção. A Troça 
Harmônica celebra esse 
encontro de quatro jovens 

músicos paraibanos e, para marcar essa 
trajetória em conjunto curta, porém atri-
bulada, o projeto A Troça Abraça começa 
pela capital, trazendo o músico Arthur 
Pessoa para apresentar repertório com-
partilhado hoje, às 20h, na Usina Cultu-
ral Energisa. Os ingressos custam R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia) e hoje podem ser 
adquiridos na bilheteria do local.

O repertório dessa temporada de cir-
culação será composto por composições 
autorais dos integrantes e parcerias entre 
eles, além de trocas com os abraçados de 
cada cidade. “A gente sempre teve clara a 
ideia de movimento, desde as primeiras 
reuniões. Mais do que uma banda, um 
grupo, um quarteto, a gente entende a 
Troça como a música se movimentando. E 
sempre foi comum a ideia do diálogo, de 
trazer os nossos pra perto, chegar junto, 
abraçar, consolidar as relações”, salienta 
Chico Limeira. 

“No show com a Troça, terei oportu-
nidade de mostrar um repertório mais 
voltado ao samba. Uma das músicas que 
faremos juntos é ‘Clareou’, composição 
que fiz em homenagem a Clara Nunes”, 
revelou Arthur Pessoa. Além disso, as can-
ções ‘ Fugirei’ e ‘Gentileza’, originalmente 
interpretadas pelo Sonora Sambagroove, 
grupo no qual Chico faz parte, também 
aparecerão na noite de hoje. “Nós estamos 
imensamente gratos por poder vivenciar 

FoTo: Rafael Passos

André Luiz Maia
Especial para A União

A Troça Harmônica montou um repertório com composições próprias para o Projeto que será aberto hoje em João Pessoa

Onaldo Queiroga 
resgata algumas
memórias 
da infância em 
O Baião em 
Crônicas

o escritor e compositor Manuca 
Almeida lança hoje na capital os livros 
Além do Amor e Qui Se Flores. A noite 
literária acontece no Sebo Cultural 
a partir das 20h, e terá também um 
recital poético com o próprio Manuca 
Almeida com a participação do Trio 
Bahiense, além de ‘canjas’ de Lucas 
Sales e Alex Madureira.

o evento é em comemoração 
aos 35 anos de carreira e 50 anos 
de vida do poeta e compositor Ma-
nuca Almeida que lança em 2013 uma 
série de produtos com a sua poesia. 
o livro  Além do amor, como o nome 
já diz, vem com uma grande carga de 
amor em cada verso. São 120 poemas 
e conta com o projeto gráfico do Ap 
303 e a apresentação do mestre dos 
quadrinhos Maurício de Sousa. A obra 
Qui Se Flores vem dentro de uma cai-
xa de fósforo, contém 30 rai kais que 
falam de amor, ecologia, da razão e do 
coração, dentro vem ainda um palito.

Esse é o segundo livro em mi-
niatura de Manuca, visto que seu 
primeiro foi produzido em 1986. Há 35 
anos que a poesia faz parte da vida 
do artista, que não se conteve em ver 
sua poesia somente em livros, mas 
foi além e levou para as ruas, praças, 
ônibus, bares, colocou em camisas, 
cartões, bottons, sedas, caixas de 
fósforo e almofadas.

Manuca fez produções locais de 
novelas, comerciais, filmes e atuou em 
muitos deles, a exemplo de Dona Flor 

e seus dois maridos, Eu Tu Eles, Guer-
ra de Canudos e Memórias Póstumas 
de Brás Cubas. 

Como compositor, seu primeiro 
grande sucesso aconteceu com a mú-
sica ‘Esperando na janela’, gravada por 
Gilberto Gil e mais de 40 artistas, além 
de ser tema do filme Eu, Tu, Eles, a mú-
sica foi vencedora do Grammy Latino 
como melhor música brasileira em 2001. 
Ainda em 2001, Manuca Almeida com-
pôs as músicas ‘Clareza de autoria’ e 
‘Dionorina’, que foi gravada pelo cantor 
Dionorina e escolhido pelos internautas 
como a melhor do reggae nacional. A 
música Pop Zen, de Alexandre, Lalado 
e Manuca Almeida já foi gravada pelo 
grupo Baiano Lampirônicos, Ivete San-
galo  e agora  por Arnaldo Antunes.

A sua poesia já ganhou as vozes 
de Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Domin-
guinhos, Arnaldo Antunes , Alexandre 
Leão, Targino Gondim, Jorge de Alti-
nho, Lampirônicos, Roberto Leal, Trio 
Nordestino, Rio Negro e Solimões, 
Frank Aguiar, Banda Caiana, Vânia 
Abreu, Daniela Colla, Gerônimo, Marga-
reth Menezes , Marina Elali e muitos 
outros artistas. Ao todo são mais 
de 200 composições gravadas. Como 
parte da divulgação das suas compo-
sições e de seus parceiros, Manuca 
lançou agora em junho de 2013 o CD 
São Luiz Gonzaga, com interpretações 
de Adelmário Coelho, Carlos Vilella, 
João Sereno, Nádia Maia, Maciel Melo e 
Tenison Del Rey.

a pluralidade que é Arthur, esse artista 
universal”, complementa Regina Limeira.

O grupo parece estar sintonizado e 
continua ensaiando periodicamente, Lucas 
Dourado, que recentemente fez o lança-
mento digital de seu primeiro disco, Motor 
Misterioso, acredita que os resultados d’A 
Troça são consequência desse esforço. 
“Acho que é a constância do trabalho, o 
foco, e a vontade de cada um de nós, uni-
dos a uma produção nervosa que tá dando 
esse resultado. Estamos muito felizes com 
isso tudo”, pontua.

O livro Baião em Crônicas, do juiz Onal-
do Queiroga, titular da 5ª Vara Cível de João 
Pessoa, vai ser lançado hoje, às 17h, no Fórum 
Afonso Campos, em Campina Grande.

O livro já foi lançado em João Pessoa, Areia 
e outras cidades, inclusive fora da Paraíba. A 
obra reúne de crônicas sobre Luiz Gonzaga com 
informações inéditas sobre o envolvimento do 
artista, por exemplo, com Alcimar Monteiro, 
Luiz Ramalho, Pinto do Acordeon.

O Baião em Crônicas apresenta o cunhado 
paraibano de Luiz Gonzaga – o marido de Chi-
quinha Gonzaga – e as lembranças de infância 
do autor da obra, Onaldo Rocha de Queiroga, 
do dia em que ele conheceu o Rei do Baião na 
cidade de Pombal, em 1978. 

O cantador de viola Oliveira de Panelas 
apresenta o livro Baião em Crônicas “como 
substância rara em crônicas colossais do autor 
a despertar no espírito do reino musical o seu 
monarca eterno”.

Os capítulos iniciais tratam das origens 
de Luiz Gonzaga, a trajetória artística, os 

familiares e seguidores, principalmente 
Dominguinhos, os preconceitos para se 
afirmar artisticamente, a religiosidade no 
baião, o ecológico, e os repertórios de gra-
cejo, infantil e junino.

“Foi através do baião, do forró, do xote, 
do xaxado e das marchinhas que Luiz Gonzaga 
transformou os festejos juninos numa tradição 
eterna de um povo chamado Nordeste”, afirma 
Onaldo Queiroga.

O autor aborda ainda o delicado tema 
dos amores do Rei do Baião, desde a primeira 
namorada Nazinha, a que provocou a famosa 
surra, passando pela mãe de Gonzaguinha, Oda-
leia, a sua mulher Helena Gonzaga, e Edelzuíta, 
o derradeiro grande amor.

No final do livro há crônicas sobre 
temas atuais de Luiz Gonzaga: 20 anos de 
sua morte, a crítica do forró de plástico 
versus forró autêntico, e textos dedicados 
ao desfile da Unidos da Tijuca 2012 sobre 
Luiz Gonzaga, e ao filme Gonzaga, de Pai 
pra Filho.

Para Gustavo Limeira, o reconheci-
mento do trabalho é o que os motiva a 
continuar. “Eu me lembro de ter escrito, 
em ocasião de nossa estreia, um texto o 
qual falava sobre como o fazer artístico 
ainda representa um risco e que, no risco, 
ainda há muito sofrimento. Porém, reitero, 
não correríamos tal risco se não houvesse 
paixão – paixão que só se renova quando 
percebemos no público a resposta aos 
nossos anseios. Por isso que, hoje abrire-
mos honestos braços mais uma vez a essa 
cidade nossa: porque amamos”, disse.

Em Recife, o cantor e compositor 
pernambucano Zé Manoel será o abraçado 
em Recife, no próximo dia 24. A terceira 
parada é em Campina Grande abraçando 
o cantor Toninho Borbo, no dia 30 de ou-
tubro. “Encontros como esse que a Troça 
está promovendo com outros artistas em 
diversas cidades mostram a generosidade 
de um grupo que está no início de carreira, 
mas demostra um nível de profissionalis-
mo é qualidade estética elevada, procuran-
do valorizar os compositores paraibanos”, 
avalia Arthur Pessoa.



Combate a criminalidade
A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 17 de outubro de 2013

Quadricópteros reforçam vigilância em penitenciária
A Secretaria de Administração Peni-

tenciária (Seap) está adquirindo veículos 
aéreos não tripulados, modelo quadricóp-
tero, mais conhecido como drone, para se-
rem utilizados durante as operações de se-
gurança dentro das unidades prisionais. Já 
foi feito uma operação com a utilização do 
equipamento para testes, coordenada pela 
Gerência de Planejamento e Inteligência 
(Geplasi), no último dia 10, na Penitenciária 
Regional de Campina Grande, Raimundo 
Asfora, o Serrotão, em Campina Grande.

O mini helicóptero deverá ser utilizado 
nas ações de segurança internas e externas 
na área dos presídios, inclusive antes da en-
trada dos agentes, uma vez que é equipado 
com filmadora e câmera fotográfica com ca-
pacidade de registrar imagens com até 50 
metros de distância. A câmera é acoplada 
a um dispositivo que proporciona estabili-
dade às imagens captadas, além de um GPS. 
O equipamento tecnológico funciona por 
controle remoto e auxiliará os agentes peni-
tenciários no combate ao crime organizado 
dentro e fora dos presídios.

O secretário de Administração Peni-
tenciária, Wallber Virgolino, ressaltou a 
importância do uso das novas tecnologias 
nas ações de segurança dentro do sistema 
prisional. “Estamos trabalhando cotidia-
namente para o melhoramento do sistema 
penitenciário paraibano e, para isto, além 
de contarmos com o empenho dos nossos 
agentes penitenciários, que cuidam da se-
gurança nas unidades diuturnamente, tam-
bém precisamos nos equipar com o auxilio 
das novas tecnologias disponíveis no mer-
cado. Estamos realizando gradativamente a 
aquisição de novos equipamentos, inclusive 
já contamos com viaturas equipadas com 
câmeras filmadoras e sensores infraver-
melho, e no mês passado, adquirimos um 
detector de metais em forma de banco, que 
já está sendo utilizado e foi aprovado pelos 
agentes. Agora, iniciamos o processo de 
compra destes mini helicópteros, que com 
certeza vão otimizar as nossas ações e, so-
bretudo, dar maior segurança aos nossos 
agentes”.

O chefe de Análises da Geplasi, Lin-
demberg Leonardo, também falou sobre 
a nova aquisição. “O quadricóptero tem 
a função de sobrevoar a área interna e o 
entorno das unidades prisionais durante 
as operações de segurança ou possíveis 
crises, objetivando, por exemplo, durante 
uma rebelião, identificar os líderes e as pos-
síveis vítimas, auxiliar no planejamento de 
ocupação da tropa e, em caso de fugas, até 
mesmo realizar perseguição. Portanto, é um 
equipamento supermoderno que será fun-
damental na criação de estratégias para o 
melhoramento das ações realizadas no sis-
tema prisional”.
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Campanha Cupom Legal vai 
realizar sorteio de prêmio no 
valor de R$ 15 mil amanhã

A indústria da transformação e a agro-
pecuária foram as responsáveis pela expan-
são de 1,74% no índice de geração de em-
pregos celetistas em setembro de 2013 em 
comparação ao mês anterior. O saldo de 
6.618 novos postos é recorde para o período 
e o melhor resultado dos últimos dez anos. 
Há uma década, o indicador era de 1.569. 
Considerando a série ajustada, que inclui 
as informações declaradas fora do prazo, o 
acréscimo foi de 9.201 novos empregos, o 
que representa um aumento de 2,41%. Os 
dados são do Cadastro Geral de Empregados 
e  Desempregados (Caged) e foram divul-
gados ontem pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE)

  Foram gerados 3.853 postos apenas 
na indústria de transformação, com varia-
ção relativa de 5,06 em relação a agosto. O 
aumento se explica pelo bom desempenho 
da indústria de produtos alimentícios, com 
3.080 postos de trabalho, além da agrope-

cuária, com outros 1.547 (variação relativa 
de 14,15%). Nos últimos 12 meses, o cresci-
mento no nível de emprego na Paraíba foi 
de 3,36%, ou seja, 12.727 vagas preenchidas 
no mercado de trabalho.

 O setor de serviços também contri-
buiu para o resultado positivo do mês de 
setembro com 802 novos postos de traba-
lho (0,61%), assim como o comércio (402 e 
variação de 0,45%) e a construção civil, que 
preencheu 46 vagas de emprego (0,09%). 

 Alguns setores de atividade econô-
mica, porém, tiveram saldo negativo no pe-
ríodo. A extração mineral, por exemplo, teve 
variação absoluta de -32 e relativa de -2,47; 
os serviços industriais de utilidade pública 
(Siup) contabilizaram perda de -8, o que re-
presentam variação relativa de -0,10%; e a 
administração pública também amargou -8 
com variação relativa de -0,09%.

 Santa Rita ficou em primeiro lugar 
na evolução do emprego formal nos mu-
nicípios com mais de 30 mil habitantes. Fo-
ram 2.537 admissões e apenas 381 desliga-
mentos, o que resultou num saldo de 2.156 

e variação relativa de 13,29%. João Pessoa 
aparece em segundo com saldo de 1.169, 
sendo 1.249 admissões e 80 demissões (va-
riação relativa de 33,03). Logo em seguida, 
em quarto, vem Campina Grande, cuja varia-
ção relativa foi de 0,66%, com um saldo de 
336 após 1.533 desligamentos.O município 
de Guarabira ficou na 14ª posição, com 112 
admissões e 135 demissões, resultando num 
saldo negativo de -23 e variação de -0,31%.

 O economista Renato Silva de Assis, 
do Departamento Intersindical de Estatísti-
cas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), ex-
plicou que durante o ano de 2013 foi verifi-
cada uma desaceleração do crescimento de 
empregos na Paraíba. Setores estratégicos, 
como a construção civil, tiveram desacele-
ração, assim como o comércio, cujo número 
de postos de emprego também caiu. O setor 
que faz parte da cadeia produtiva, o sucroal-
cooleiro, principalmente, contribuiu para a 
redução no número de postos gerados. 

 “Em agosto o saldo foi ruim. Em 
2012, no acumulado do ano, de janeiro 
a agosto, o mercado formal contabilizou 

10.318 postos de trabalho gerados. Em 2013, 
no mesmo período, foram 1.648 postos ape-
nas. Por esses valores, houve uma queda 
abrupta no saldo de postos gerados. Olhan-
do para o mês de setembro, indo na contra-
mão dos meses anteriores, houve resultado 
recorde. Foi o melhor resultado dos últimos 
10 anos”, analisou. 

 No acumulado do ano, enquanto 
em 2013 foram gerados até setembro 9.201 
empregos, em 2012 foram 14.455. “Ainda é 
abaixo do verificado no ano passado, mas 
vale salientar que setembro foi um mês im-
portante. Tivemos mais de seis mil postos de 
trabalho. A indústria da transformação foi 
muito importante, além do setor agropecuá-
rio. E tudo está ligado ao setor sucroalcoolei-
ro”, acrescentou. Já a construção civil, apre-
sentou um resultado bem inferior ao do ano 
passado. Enquanto em setembro de 2012 a 
atividade havia gerado 4.719 postos entre 
janeiro e setembro, em 2013 foram apenas 
726. O comércio, por sua vez, gerou 2.055 
empregos formais este ano contra 2.204 no 
mesmo período de 2012. 

Crescimento do nível foi de 3,36% na Paraíba
geração de emPrego

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Com a terceira maior população 
carcerária do mundo, o Brasil sofre 
com o déficit de mais de 230 mil vagas 
no sistema carcerário, fazendo com 
que os cerca de 550 mil presos do país 
se amontoem em pouco mais de 1,4 
mil unidades prisionais. Com o objetivo 
de construir um pacto para tratar do 
problema, representantes dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário assi-
naram na última terça-feira um termo 
de compromisso para reduzir o déficit 
carcerário por meio da construção de 
novas unidades prisionais nos estados.

O excesso de presos tem contri-
buído para problemas graves do sis-
tema prisional do país, a exemplo da 
ocorrência de rebeliões, como a que 
ocorreu recentemente, em São Luís 
(MA) - que resultou em 10 mortos e 
mais de 20 feridos - e também permite 

o fortalecimento de organizações cri-
minosas dentro e fora dos presídios, 
como em São Paulo. No ano passado, 
um organismo da Organização das 
Nações Unidas - o Subcomitê de Pre-
venção da Tortura (SPT) - já havia de-
nunciado o controle dos presídios bra-
sileiros por organizações criminosas.

O acordo assinado prevê ainda 
ações de reinserção social, melhoria 
do acesso à Justiça e estímulo para que 
os magistrados adotem penas alterna-
tivas por meio de medidas cautelares.

“A questão das unidades prisio-
nais no Brasil é um dos mais graves 
problemas de segurança pública que 
nós temos. Nós temos unidades que 
não servem para reinserção social, 
nós temos violações de direitos hu-
manos, portanto há muito a se fazer 
nessa área”, disse o ministro da Justiça, 

José Eduardo Cardozo. Cardozo falou 
sobre a atuação do Primeiro Coman-
do da Capital (PCC) em São Paulo e no 
restante do Brasil. “É inaceitável que o 
crime organizado tome essa dimensão 
que tem tomado no Brasil e no resto 
do mundo”. Desde o ano passado, po-
liciais federais estão colaborando com 
a Polícia Civil e o Ministério Público do 
Estado de São Paulo nas investigações 
sobre a atuação da organização crimi-
nosa.

De acordo com o ministro, o 
acordo firma um pacto entre os Três 
Poderes visando a enfrentar o proble-
ma. “O pacto foi longamente discutido 
pelos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário. Há todo um conjunto de ini-
ciativas cujo objetivo é fazer com que 
se transforme esta questão do sistema 
prisional em uma questão de Estado, 

ou seja os poderes, juntos, agindo, 
pactuando, melhorando a legislação 
e criando instrumentos que efetiva-
mente possam garantir a melhoria do 
sistema prisional”, ponderou.

Caberá ao Executivo o investi-
mento na construção de novas uni-
dades prisionais nos estados. A maior 
parte dos recursos virá de R$ 1,1 
bilhão anunciados pelo governo em 
2012. O governo também investirá em 
programas de capacitação profissio-
nal e de educação dos presos visando 
à reinserção social. “Estamos investin-
do na educação do preso, em conjunto 
com o Ministério da Educação. A par-
tir do momento em que se aprovou a 
remição da pena pelo estudo, nós te-
mos que oferecer sempre a possibili-
dade de ensino para o preso” destacou 
Cardozo.

Compromisso para reduzir déficit carcerário
Walber Virgolino afirma que as novas filmadoras, os drones e os sensores infravermelhos vão ajudar na melhoria do sistema penitenciário paraibano

FOTO: Waltr Rafael/Secom-PB



Cidadania
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Sorteio vai oferecer R$ 20 mil amanhã
campanha cupom LegaL

Sorteios serão realizados 
a partir das 14h na sede 
da Lotep, em João Pessoa

A campanha Cupom Le-
gal realiza o sorteio temático, 
referente ao Dia das Crianças, 
amanhã. Além de cinco prê-
mios semanais de R$ 1.000, 
os consumidores paraibanos 
também concorrem ainda ao 
sexto prêmio no valor de R$ 
15 mil, que é relacionado ao 
sorteio temático. Os sorteios 
do programa “Paraíba Legal. 
Receita Cidadã”, que estimula 
o exercício da cidadania fis-
cal, serão realizados na sede 
da Lotep, às 14h.

Para concorrer aos seis 
prêmios desta semana, os pa-
raibanos precisariam enviar 
as mensagens, via torpedo, 
para o número 8383 até as 
23h59 de ontem. É bom lem-
brar que somente os cupons 
fiscais com o número do CPF 
impresso serão válidos para 
concorrer aos prêmios. Por 
isso, os consumidores parai-
banos deverão exigir ante-
cipadamente nos caixas dos 
estabelecimentos a emissão 
do cupom fiscal com o nú-
mero do CPF impresso para 
concorrer aos prêmios do 
Cupom Legal.

A exigência do CPF no 
Cupom Fiscal, além de iden-
tificar o real comprador, traz 
mais segurança aos partici-
pantes da campanha, pois so-
mente o consumidor que fez 
a compra poderá participar e 
receber a premiação.

 Para concorrer aos prê-
mios da campanha Cupom 
Legal no mês de outubro, o 

consumidor precisa exigir o 
cupom fiscal com o seu nú-
mero do CPF impresso. Essa 
exigência é um dos pré-re-
quisitos para que o cupom 
seja validado na campanha.

De posse do cupom fis-
cal, o consumidor deverá 
enviar uma mensagem, via 
SMS no celular, para o nú-
mero 8383, informando os 
seguintes dados presentes 
no cupom fiscal: inscrição 
estadual (IE), data completa 
da compra, número do COO 
(Contador de Ordem de Ope-
ração) e o valor da compra. 
A digitação desses números 
terá de ser nessa sequência, 
mas não será necessário dar 
espaço entre os dados, colo-
car vírgula ou mesmo ponto.

Após envio de dados 
para o número 8383 do SMS, 
o consumidor, recebe auto-
maticamente uma mensa-
gem de volta, confirmando 
a sua participação com o nú-
mero de bilhete eletrônico 
com o qual passará a concor-
rer aos prêmios. 

Ao realizar esse envio 
do SMS, o cidadão também 
estará automaticamente 
concorrendo não apenas aos 
sorteios diários, semanais, 
quinzenais e temáticos de 
setembro, mas também para 
os sorteios realizados nos 
próximos 90 dias, quando os 
códigos das notas enviadas 
serão zerados.

 Os estabelecimentos que 
se negarem a emitir cupom 
fiscal nas compras dos con-
sumidores de qualquer valor, 
ou então não inserir o núme-
ro do CPF quando solicitado 
pelo consumidor, poderão 

Vaqueiro; profissão 
é regulamentada

A presidente Dilma Rousseff 
sancionou ontem lei que regulamenta 
a profissão de vaqueiro. A decisão foi 
publicada no Diário Oficial da União de 
ontem, e dispõe sobre as condicionan-
tes para a profissão. Pela lei, vaqueiro 
é o profissional que trata, maneja e 
conduz animais como bois, cavalos, 
ovelhas e outros animais de pasto-
reio. Também se considera vaqueiro 
quem cuida da ordenha, alimentação 
ou auxilia na reprodução assistida 
das espécies, sob a orientação de 
profissional veterinário. Também fica 
regulamentado que o vaqueiro pode 
cuidar e treinar animais para eventos 
esportivos, desde que eles não sejam 
submetidos à violência ou maus- 
tratos. A contratação fica a cargo do 
proprietário ou administrador do es-
tabelecimento agropecuário.

ser denunciados à Receita 
Estadual via Programa Paraí-
ba Legal. Receita Cidadã. Na 
página da internet, o progra-
ma dispõe de um link http://
www.paraibalegal.pb.gov.br/
denuncia.php para receber 
denúncias. 

O consumidor pode-
rá, por exemplo, informar o 
nome do estabelecimento 
e também qual o nome do 
funcionário que se negou a 
prestar o serviço. Caso os 
consumidores tenham ainda 

alguma dúvida sobre como 
participar, eles podem aces-
sar os endereços www.pa-
raibalegal.pb.gov.br;www.
cupomlegal.pb.gov.br e as 
redes sociais www.cupomle-
gal.pb.gov.br; www.facebook.
com/cupomlegal; www.face-
book.com/ReceitaEstadual e 
www.twitter.com/sergovpb). 

As dúvidas podem ser 
tiradas pelo contato (83) 
3241-4376, ramal 21. Lança-
do pelo Governo do Estado, o 
programa “Paraíba Legal – Re-

ceita Cidadã” consiste em uma 
série de campanhas educati-
vas com a entrega de prêmios 
para estimular a cidadania 
fiscal dos paraibanos como, 
por exemplo, passar a exigir 
o cupom fiscal nas compras 
com a inclusão do número do 
CPF. 

Uma das ações do pro-
grama Paraíba Legal. Receita 
Cidadã é o sistema de sorteios 
públicos de prêmios em di-
nheiro denominado ‘Torpedo 
Premiado – Cupom Legal’.

A Conab vai pro-
mover, na próxima 
quinta-feira, um leilão 
para contratar servi-
ços de transporte para 
remoção de 23 mil to-
neladas de milho em 
grãos. O objetivo é 
abastecer os armazéns 
e polos de distribuição 
do Programa de Vendas 
em Balcão na região da 
Superintendência do 
Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene).

O programa ofe-
rece o milho a preço 
subsidiado a peque-
nos criadores rurais e 
agroindústrias de pe-
queno porte, que uti-
lizam o grão na ração 
animal e têm encon-
trado dificuldades para 
manterem o plantel 
com a seca prolongada.

estados
Neste leilão, serão 

beneficiados os estados 
de Alagoas (Palmei-
ra dos Índios/1 mil t, 
Arapiraca/500 t); Bah-
ia (Irecê/1 mil t); Ceará 
(Icó/700 t, Canindé/573 
t, Jaguaribe/848 t, Jua-
zeiro do Norte/700 t, 
Lavras da Mangabei-
ra/591 t, Marco/700 t, 

Quixadá/552 t, Quixe-
ramobim/706 t, Santa 
Quitéria/500 t, Senador 
Pompeu/700 t); Paraíba 
(Itaporanga/1 mil t, Ca-
tolé do Rocha/1 mil t, 
Sousa/1 mil t, Campina 
Grande/1,3 mil t, João 
Pessoa/700 t, Montei-
ro/800 t); Pernambuco 
(Arco Verde/1,8 mil t, 
Recife/2,5 mil t) e Rio 
Grande do Norte (Na-
tal/2,2 mil t, Currais No-
vos/1 mil t, Mossoró/1,5 
mil t). O produto é vin-
culado aos estoques de 
Contrato de Opção e de 
PGPM e estão armaze-
nados nas unidades da 
Conab em Goiás e Mato 
Grosso.

Conab vai beneficiar
6 municípios da PB 

mILho SuBSIDIaDo

O Disque Direitos Hu-
manos - Disque 100 regis-
trou, entre maio de 2003 a 
junho de 2013, 3.182.413 
atendimentos. Os dez anos 
da central, que constitui, 
atualmente, o principal me-
canismo de proteção dos Di-
reitos Humanos no Brasil, foi 
marcado pela cerimônia de 
entrega do Prêmio Amigas e 
Amigos do Disque 100, que 
ocorreu nessa segunda-feira 
(14), em Brasília.

A comemoração tem o 
objetivo de divulgar o servi-
ço e premiar os atores sociais 
e poder público que atuaram 
na proteção integral dos di-
reitos de crianças e adoles-
centes. O Disque Direitos 
Humanos - Disque 100 foi 
institucionalizado pelo Go-
verno Federal, em 2003, com 
objetivo de atender a denún-
cias de violações de Direi-
tos Humanos de crianças e 
adolescentes. Em 2010, seu 
escopo foi ampliado, passan-
do a abranger outros grupos 
sociais, em especial, aqueles 
mais vulnerabilizados, como 
pessoas idosas, pessoas com 
deficiência, LGBT, pessoas 
em situação de rua e outros, 
como quilombolas, ciganos, 
índios, pessoas em privação 
de liberdade.

Durante a entrega do 
Prêmio, a ministra Maria do 
Rosário, da Secretaria de Di-

reitos Humanos da Presidên-
cia da República (SDH/PR), 
ressaltou a importância do 
serviço para a atuação do Es-
tado brasileiro em casos de 
violação aos Direitos Huma-
nos da população. “Quando 
uma pessoa levanta um tele-
fone e liga para o Disque 100, 
ela vai mover uma rede de 
atendimento, que fará com 
que no mais curto espaço de 
tempo o Estado chegue até o 
possível ponto de violência. 
O Disque é reconhecido em 
todo o Brasil, pois as pessoas 
sabem que as denúncias são 
de fato averiguadas”, afirmou 
Rosário.

Presentes na solenida-
de de entrega do prêmio, que 
ocorreu durante evento para 
entrega de mil conjuntos de 
equipagem para os conselhos 
tutelares, o Senador Rome-
ro Jucá e o Deputado Arlindo 
Chinaglia, defenderam maior 
aporte orçamentário para as 
políticas de promoção dos Di-
reitos Humanos. Receberam 
o prêmio entidades e pessoas 
físicas que se destacaram na 
promoção e divulgação do ser-
viço. São elas: Centro de Refe-
rência, Estudos e Ações sobre 
Crianças e Adolescentes – CE-
CRIA; Policia Rodoviária Fede-
ral (PRF); Petrobras; a apre-
sentadora Xuxa Meneghel; 
a prefeita de Boa Vista (RR), 
Teresa Surita; Conselho Nacio-

nal de Procuradores Gerais do 
Ministério Público; o Fórum 
Colegiado Nacional de Conse-
lheiros Tutelares; a Equipe do 
Disque 100; o Conselho Nacio-
nal do SESI.

No primeiro semestre de 
2012 o serviço teve um au-
mento de 55,7% no número 
de denúncias, se comparado 
ao mesmo período em 2011. 
Fazendo a mesma compara-
ção entre o 1º semestre de 
2013 com 2012, o crescimen-
to é de 22,3%. O Disque 100 
recebeu 82.117 denúncias de 
violações de crianças e ado-
lescentes em 2011; 130.029 
denúncias em 2012; e 68.800 
denúncias no primeiro semes-
tre de 2013. As manifestações 
de denúncias de violações de 
Direitos Humanos acolhidas 
pelo Disque 100 são exami-
nadas e posteriormente en-
caminhadas para os órgãos 
responsáveis para apuração 
e providências cabíveis con-
siderando as especificidades 
das vítimas apontadas na de-
núncia, bem como da vulne-
rabilidade acrescida do grupo 
vulnerável, ao qual pertence a 
vítima.  As ações de proteção 
são o principal foco na ação 
do Disque, todo o processo 
de definição dos parceiros e 
do fluxo de encaminhamento 
está em constante discussão e 
renovação no fortalecimento 
de ações dessa natureza.

Disque Direitos Humanos já 
atendeu 3 milhões de queixas

JuSTIÇa

Cereal é ofere-

cido a pequenos 

criadores rurais 

e agroindústrias 

de pequeno 

porte que usam 

o grão na ração 

animal

Sorteio de prêmios todas as sextas-feiras é oferecido a consumidor que exige CPF no cupom fiscal
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progresso depende 
da ação do professor

O desenvolvimento econômico, 
social e sustentável do Brasil ocorrerá 
somente com a efetiva valorização do 
professor, da creche à pós-graduação. 
O Brasil possui cerca de 2,5 milhões 
de profissionais que atuam como do-
centes em escolas da Educação Básica 
e instituições de Educação Superior, 
responsáveis pela formação dos nos-
sos estudantes. O MEC trabalha para 
garantir o fortalecimento e valoriza-
ção dos docentes em todos os níveis 
de ensino do País. Para isso, mantém 
programas e ações estruturantes 
voltadas para a formação de profes-
sores. No âmbito da formação inicial, 
há o Plano Nacional de Formação de 
Professores, implantado em regime 
de colaboração entre a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), os estados, os 
municípios e o Distrito Federal.

Transposição terá 
R$ 484 milhões

O ministro da Integração Na-
cional, Francisco Teixeira, assinou 
na última segunda-feira, a segunda 
ordem de serviço para o início das 
atividades da Meta 3 Norte (3N) 
do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco. A liberação dessas obras 
representa investimentos de R$ 484 
milhões e reforça o ritmo de trabalho 
do maior empreendimento hídrico em 
execução no país. 

“Esta assinatura é importante 
porque o 3N é o último trecho do em-
preendimento e essa é a última ordem 
de serviço a ser dada para esse per-
curso”, disse Francisco Teixeira. O tre-
cho compreende áreas no município 
de Mauriti, no Ceará, e em São José de 
Piranhas, na Paraíba. O contrato nessa 
etapa é executado pela empreiteira 
Queiroz Galvão. 

20 estados terão 
rádios comunitárias

Vinte estados do país são con-
templados no décimo-segundo aviso 
de habilitação de 2013 para rádios 
comunitárias, publicado na última 
terça-feira pelo Ministério das Comu-
nicações. Desta vez, o serviço de ra-
dcom foi autorizado para localidades 
que já contavam com emissoras, mas 
que tinham interesse em obter novas 
outorgas. As entidades devem enca-
minhar a documentação necessária 
apenas para a sede do ministério.  O 
prazo para inscrição e apresentação 
da documentação instrutória é de 60 
dias. O formulário de inscrição pode 
ser obtido no site do ministério ou no 
Departamento de Acompanhamento 
e Avaliação de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica da Secretaria de Ser-
viços de Comunicação Eletrônica do 
Ministério da Comunicação.



Direito e cidadania
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Empresas não atendem reclamações dos clientes

Desrespeito ao consumidor
Brasília – Apesar de investi-

rem em publicidade para conven-
cer o público de que respeitam os 
consumidores, muitas empresas, 
na prática, não estão dando a devi-
da atenção às reclamações de seus 
clientes. Segundo estatística do 
Cadastro Nacional de Reclamações 
Fundamentadas, divulgada ontem 
pela Secretaria Nacional do Con-
sumidor do Ministério da Justiça, o 
percentual de queixas fundamen-
tadas resolvidas pelas companhias 
caiu de 63,1% para 59,9%, entre 
2011 e 2012.

O resultado significa que quatro 
em cada dez queixas consideradas 
procedentes pelos Procons ainda 
dependem da Justiça para serem re-
solvidas. Na avaliação da secretária 
nacional do Consumidor, Juliana Pe-
reira, a queda no percentual de em-
presas que acataram e resolveram 
os problemas de seus clientes é mais 
preocupante que os 2,031 milhões 
de reclamações registradas duran-
te 2012 e mais sensível que os ran-
kings das empresas ou setores que 
mais motivaram reclamações.

“O que nos deixa perplexos é 
imaginar que, primeiro, o atendi-
mento dessas empresas não fun-
cionou bem. Depois, a empresa não 
fez um acordo, mesmo o Procon já 
tendo aberto um processo adminis-
trativo, agendado uma audiência e 
declarado que o consumidor tinha 
razão de reclamar”, disse a secretá-
ria, ao apresentar os dados gerais 
do Cadastro Nacional de Reclama-
ções Fundamentadas.

De acordo com Juliana, cer-
ca de 90% dos consumidores que 
recorrem aos Procons estaduais, 
municipais ou do Distrito Federal 
declararam que, antes, tentaram re-
solver seus problemas diretamente 
com as empresas.

Ineficiência do Estado
“Há, no mínimo, uma omissão 

de algumas empresas no atendi-
mento aos Procons. As empresas 
apostam na desistência do consu-

midor e, às vezes, na ineficiência do 
Estado. Agora, não apostem mais 
nisso. O consumidor tem sua voz 
potencializada e o cadastro é uma 
das suas vozes por meio dos órgãos 
públicos”, acrescentou a secretária 
nacional.

Dos 2,031 milhões de aten-
dimentos feitos pelos Procons de 
todo o país, mais de 211 mil fo-
ram considerados procedentes, 
crescimento de aproximadamen-
te 38% sobre 2011, que teve 153 
mil. Muitas resultaram na abertura 
de processos administrativos. As 
principais causas da instalação dos 
processos estão relacionadas a co-
branças indevidas (28%); falta de 
garantia (21%); e má qualidade de 
produtos ou serviços (16%).

“São situações, em geral, nas 
quais as empresas querem discutir 
no Judiciário e que, por isso, não 
fazem acordo. Era importante que 
elas se pronunciassem sobre por 
que têm desperdiçado tantas opor-
tunidades de fazer um acordo com 
seus consumidores”.

As reclamações sobre proble-
mas com cobranças lideraram a 
lista de queixas dos consumidores 
durante o ano passado. A lista das 
empresas que mais geraram recla-
mações é encabeçada pela OI, com 
9.371 queixas, das quais 6.707 fo-
ram atendidas. Em seguida vem 
a Claro/Embratel (7.653 queixas; 
5.388 atendidas); Máquina de Ven-
das (6.568; 3.635); Itaú (6.440; 
3.995) e o grupo Casas Bahia-Ponto 
Frio-Nova Pontocom (5.963; 3.501).

Já a relação das companhias 
que menos atenderam às reclama-
ções de seus clientes é encabeçada 
pela Nextel. Embora ocupe a 44ª po-
sição entre as 50 empresas que mais 
motivaram queixas (775), a Nextel 
resolveu apenas 246 delas, ou seja, 
31,74% do total. Em seguida vem 
o Banco PanAmericano (38,3%); a 
companhia aérea TAM (40%), o gru-
po Carrefour (40,7%) e o Banco do 
Brasil (47,3%). Outro banco estatal, 
a Caixa Econômica Federal, ocupa a 
sétima posição do ranking dos for-
necedores que menos resolveram os 
problemas de seus clientes.

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

Serviço de atendimento das empresas aos consumidores caiu de 63,1% para 59,9% entre os anos 2011 e 2012

Brasília – O Governo Federal, 
por meio do Ministério da Justiça, 
defendeu ontem o fortalecimento 
dos órgãos de defesa do consumi-
dor, especialmente dos Procons. 
Segundo a secretária nacional do 
Consumidor, Juliana Pereira, a 
aprovação do Projeto de Lei 5.196 
é de fundamental importância para 
que as autoridades administrati-
vas do setor tenham mais poder 
na hora de resolver conflitos entre 
consumidores e empresas.

Apresentado pela Presidên-
cia da República em março deste 
ano, após discussão com vários 
setores e entidades representati-
vas, o projeto tramita na Câmara 
dos Deputados. Entre outras coi-
sas, o projeto autoriza os Procons 
a determinar aos fornecedores de 
bens e serviços medidas corretivas 
como a devolução de cobranças in-
devidas ou a troca automática de 
produtos com defeito. Além disso, 
as empresas deverão entregar a 
seus clientes cópias de contratos 
ou informações detalhando a evo-
lução de dívidas.

Poderes
“Hoje, o Procon pode fechar 

um estabelecimento comercial, 
pode cancelar um alvará de fun-
cionamento, enfim, já tem vários 
poderes delegados pelo Código 
de Defesa do Consumidor. Mas ele 
não pode determinar que uma em-

presa devolva R$ 10 para um con-
sumidor. Não pode determinar a 
devolução de um aparelho celular 
com defeito, por exemplo”, argu-
mentou a secretária.

“Entendemos que, no momen-
to em que o consumidor passa a 
querer que seu problema seja re-
solvido cada vez mais rapidamente, 
é importante que o Estado brasilei-
ro se prepare. E a aprovação desse 
projeto de lei é importante para 
melhorar a efetividade dos direi-
tos dos consumidores brasileiros”, 
acrescentou a secretária, ao apre-
sentar, hoje pela manhã, os resulta-
dos de 2012 do Cadastro Nacional 
de Reclamações Fundamentadas.

O cadastro torna público o nú-
mero de queixas registradas nos 
Procons de todo o país por consu-
midores. Apresenta também o per-
centual de casos resolvidos sem a 
necessidade de recurso à Justiça. 
Durante o ano passado, o percen-
tual de queixas fundamentadas re-
solvidas pelas companhias caiu de 
63,1% para 59,9%, em comparação 
com 2011.

Saiba mais
No ano em que completa 23 

anos, o Código de Defesa do Consu-
midor pode ganhar avanços impor-
tantes. Considerada uma lei forte 
e respeitada, no Senado, os parla-
mentares dizem que o que está em 
discussão na Casa é uma atualização 

da lei. A expectativa é de o relatório 
do senador Ricardo Ferraço (PMDB
-ES) ser votado na comissão tempo-
rária que trata do assunto ainda na 
primeira quinzena deste mês.

“A questão central é você con-
siderar a legitimidade de todos os 
segmentos que participam desse 
debate e construir uma legislação 
equilibrada. O ponto central é não 
agir com radicalismo porque se você 
agir com radicalismo, você marca 
uma posição, mas não faz a legisla-
ção avançar”, avaliou Ferraço.

Para não contaminar os assun-
tos, além de manter, em projetos 
de lei separados, as três sugestões 
sobre superendividamento, ações 
coletivas e comércio eletrônico, fei-
tas por uma comissão de juristas 
presidida pelo ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça, Herman 
Benjamin, Ferraço vai incluir, pelo 
menos, mais duas novidades na 
atualização: um projeto que prevê o 
fortalecimento dos Procons e outro 
que trata da publicidade infantil.

Apesar da decisão do relator, 
o presidente da comissão, senador 
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), con-
sidera que este último tema é polê-
mico e não foi discutido suficiente-
mente a ponto de avançar. Suécia, 
Dinamarca, Noruega, Inglaterra, 
Bélgica, Austrália e Canadá são 
exemplos de países que proíbem a 
publicidade voltada a esse público. 
No Brasil, o tema divide opiniões.

Projeto dará mais poderes aos Procons

Brasília – Mães e pais po-
derão ter o mesmo direito 
para registrar o nascimento de 
um filho. O projeto de lei da 
Câmara dos Deputados (PLC 
16/2013) que garante a igual-
dade foi aprovado ontem, por 
unanimidade, pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado. Se não houver 
apresentação de recurso para 
análise no plenário da Casa, 
a proposta segue direto para 
sanção presidencial. Atual-
mente, o pai tem prioridade 
na hora de fazer o registro da 
criança, na falta dele, a mãe é 
a segunda opção. O projeto, 
porém, prevê que a mãe po-
derá declarar sozinha quem 
é o pai, independentemente 
de comprovação por teste de 
DNA.

“Obviamente que qual-
quer contestação à declara-
ção, que seja feita pelo pai 
ou pela mãe, com toda cer-

teza será objeto de avaliação 
judicial”, explicou o relator 
da proposta na CCJ, senador 
Humberto Costa (PT-PE). Esse 
é um projeto “que procura 
promover a cidadania do re-
cém-nascido e eliminar a dis-
criminação contra a figura da 
mulher, da mãe, especifica-
mente”, diz ele.

O texto altera a Lei de Re-
gistros Públicos (6.015/1973), 
e garante que o documento 
poderá ser requerido pelo 
pai ou pela mãe, isoladamen-
te ou em conjunto, no prazo 
de até 15 dias. Diante da falta 
ou impedimento de um dos 
dois, a outra parte terá prazo 
adicional de até 45 dias para 
providenciar o documento. 
“Além de tratar desigual-
mente os genitores, a regra 
vigente cria obstáculo para 
que a mãe promova o regis-
tro logo nos primeiros dias 
de vida da criança ao reservar 
primeiramente ao pai a obri-
gação”, disse a senadora, Ân-
gela Portela (PT-RR).

Mãe sozinha poderá
registrar o nascimento 

FILHOS E FILHAS

Karine Melo
Da Agência Brasil
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Corretor de imóveis Vicen-
te Killian, desembargadora 
Ana Clara Maroja Nóbrega, 
empresários Alexandre 
Cunha, Savigny Cunha Lima, 
João Bernardo de Albuquer-
que Filho, Conceição Gon-
dim e Manoel Lira Braga, 
médicos Fernando Rabelo 
Dias e Fabrício Serano e 
Pires, economista Jorge 
Conde, advogado Lourival 
Fonseca Neto.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  Com um investimento de R$ 
10 milhões, a história dos can-
tores Zezé di Camargo e Luciano, 
que foi sucesso com o filme que 
rendeu 5 milhões de espectado-
res, vai virar um musical.
  O espetáculo deverá chegar 
aos palcos brasileiros no segun-
do semestre do próximo ano 
com direção de Charles Möeller 
e Cláudio Botelho e produção 
de Ronaldo Fenômeno e Marcus 
Buaiz.

Zum Zum Zum
   O Grupo Rota Premium realiza hoje em Campina Grande o Last Call, movi-
mentando os horários do almoço e jantar do Campina Grill, para oferecer aos convidados 
a oportunidade de adquirir o premiado modelo Evoque da Land Rover.

   Começa hoje e vai até domingo no município do Conde, o Tambaba Fest 
2013 com apresentações de bandas e grupos musicais durante o dia e também à 
noite. A organização é da Associação Tambaba Nua.

Foto: Divulgação

Mulheres que entendem da arte do bom gosto na loja Tidelli: Carmen Melo, Martha Lins, Lisiane 
Claudino e Rachelle Cabral

FOTO: Dalva Rocha

Patronesses
A QOI Chocolate 

Experience estará 
mais iluminada hoje 
com o encontro das 
patronesses da nossa 
festa de aniversário da 
coluna, que transcorre 
no próximo dia 25 na 
Bella Casa Recepções.

As 25 patronesses 
convidadas vão degustar 
as delícias da casa de 
Adriana e Omar Medei-
ros, além de participar 
de sorteios de brindes 
da Calzature, Maison du 
Chef, Natura, Baú Chic e 
de O Boticário.

Helena Almeida, Idalina Lemos e Céu Palmeira em badalado evento no restaurante Adega do Alfredo

FOTO: Goretti Zenaide

Ana Clara Maroja Nóbrega é a aniversariante de hoje

Doutorado com louvor
O DESEMBARGADOR federal e mestre em Direito 

pela UFPB, Wolney de Macedo Cordeiro, festeja mais uma 
conquista com a conclusão do Doutorado em Direito 
naquela universidade, alcançando o conceito de louvor 
da banca examinadora.

Sua tese de doutorado foi sobre a “Inserção do 
Contrato Coletivo de Trabalho transnacional no plano 
supralegal da ordem jurídica brasileira”.

FOTO: Goretti Zenaide

“Dizem que o amor 
é brega, que saiu 
de moda e que só faz 
sofrer. Então prefiro ser: 
chique, casual e feliz!”

“Eu não faço desfile de moda 
todos os segundos do meu 
dia porque me acho bonita 
sem precisar de chapinha, 
salto alto e peito de pomba”

FRED TEIXEIRA TATI BERNARDI

Cardápio digital

O EMPRESÁRIO 
Marcos Varandas Filho, da 
MVarandas Tecnologia vai 
apresentar no Inova Gas-
tronomia um software 
desenvolvido pela empre-
sa paraibana batizado de 
cardápio digital.

A novidade, que 
promete substituir os 
cardápios impressos de 
bares e restaurantes, 
será conhecida no evento 
no próximo dia 25.

Balada
DENTRO das 

comemorações deste 
mês das crianças, o 
CNA Ruy Carneiro vai 
promover amanhã a 
Balada para Menores 
para alunos de 6 a 12 
anos e seus convida-
dos. O evento será na 
escola Maple Bear com 
concurso de fantasias, 
muita diversão e onde 
as crianças dormirão 
também.

Marcha nupcial
EM NOSSAS MÃOS convite para o casamento da 

bonita Gabriela Gama Cabral com Victor de Sá Gadelha, a 
realizar-se no próximo dia 9 de novembro, às 19h30, na 
barroca Igreja de Nossa Senhora do Carmo, com recepção 
no Paço dos Leões.

A noiva, que é neta da estimada Miriam Gama, é 
filha de Erli Cabral de Lima Júnior e Anna de Fátima Gama 
(in memoriam) e o noivo, filho de Luiz Carlos Queiroga 
Gadelha e Maria do Socorro Pires de Sá Gadelha.

Djanete e Jorge Conde, ele é o aniversariante de hoje

História dos tribunais
O INSTITUTO Histórico e Geográfico Paraibano e o 

Tribunal de Justiça da Paraíba estudam parcerias para a 
produção de fascículos sobre a história das duas unidades 
judiciárias do Estado.

Para isso, a presidente do TJ, desembargadora 
Fátima Bezerra e o desembargador Marcos Cavalcanti 
receberam a visita do presidente do IHGP, Joaquim Os-
terne Carneiro e o vice, Humberto Fonseca de Lucena.

Imóveis
O MINISTRO das 

Cidades, Aguinaldo 
Ribeiro, é quem vai 
abrir solenemente o 
VI Salão de Imóveis, o 
SIM Paraíba, promovi-
do pelo Sindicato da 
Construção Civil de 
João Pessoa.

Será amanhã, às 
10h, na Domus Hall 
no Manaíra Shopping, 
onde participam 34 
empresas construtoras 
incorporadoras que vão 
apresentar mais de 
5 mil imóveis rurais e 
urbanos, entre novos e 
usados.

FOTO: Goretti Zenaide

Médico Mário Fiúza e Valéria marcarão presenças na nossa festa 
do próximo dia 25 na Bella Casa

Melhores alunos
AS FACULDADES Iesp e Fatec-PB anunciando que vão 

reunir naquelas instituições, numa mesma solenidade, no 
próximo dia 22, o governador Ricardo Coutinho, os prefeitos 
de João Pessoa e Cabedelo, respectivamente Luciano Car-
taxo e Luceninha, além de vereadores de ambas as cidades.

A serem recebidos pelo professor e presidente das 
duas instituições, Antônio Colaço Martins, as ilustres 
autoridades vão premiar os melhores alunos que se destaca-
ram em todas as áreas.

Título de cidadão
A CÂMARA MUNICIPAL de João Pessoa, presidida por 

Durval Ferreira, convidando para a solenidade de outorga do 
título de cidadão pessoense ao desembargador e presiden-
te do TRE/PB, Marcos Cavalcanti de Albuquerque, nascido 
em Mamanguape.

Será no próximo dia 25, às 16h, em sessão especial na 
Casa de Napoleão Laureano, numa propositura do vereador 
Fernando Milanez.
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O governador Ricardo 
Coutinho inaugura , no próximo 
domingo, às 10h, o contorno 
de Jacumã, que vai proporcio-
nar o crescimento do turismo 
no Litoral Sul do Estado com 
oportunidades de negócios na 
região e, consequentemente, o 
desenvolvimento econômico 
do Estado. Ele ainda vai entre-
gar a restauração urbana de 
Jacumã e assinar a ordem de 
serviço para pavimentação do 
acesso à Praia de Coqueirinho. 
Os investimentos somam cerca 
de R$ 8 milhões.

A Praia de Jacumã enfren-
ta diariamente um fluxo de cer-
ca de mil veículos, chegando a 
atingir 5 mil nos feriados e nos 
finais de semana, principal-
mente nos períodos de vera-
neio e Carnaval, quando o local 
recebe um número maior de 
visitantes, além da população 
residente. Para melhorar o trá-
fego, que costuma ficar impra-
ticável nestes períodos, o Go-
verno do Estado investiu mais 
de R$ 6,2 milhões na constru-
ção de um contorno na PB-008.

O contorno de Jacumã, 
uma obra inserida no Progra-
ma “Caminhos da Paraíba”, 
tem uma extensão de cinco 
quilômetros. Os trabalhos in-
cluíram ainda a construção de 
uma ponte de 50 metros de 
vão sobre o Rio Guruji, além 
de serviços de terraplenagem 
em cortes e aterros, sistema de 
drenagem para águas pluviais 
e subterrâneas, pavimentação 
asfáltica, cercas delimitadoras 
da faixa de domínio, gramagem 
e paisagismos em taludes e si-
nalização horizontal e vertical.

Com o objetivo de evitar 
transtornos na época do in-
verno, o Governo do Estado 
ainda realizou a restauração 
urbana de Jacumã, uma área 
que possui um tráfego médio 
diário de 1.310 veículos entre 
automóveis, utilitários, ôni-

bus, caminhões e motos. Os 
serviços contemplaram 3,8 
km de extensão com restau-
ração do asfalto e drenagem, 
com um investimento da or-
dem de R$ 664.644,79. A obra 
beneficia diretamente 7.404 
habitantes 

Acesso a Coqueirinho 
Durante a solenidade de 

inauguração do contorno, o 
governador Ricardo Coutinho 
também vai assinar a ordem 
de serviço para pavimentação 
do acesso à Praia de Coqueiri-
nho, no entroncamento com a 
PB-008, um investimento su-
perior a R$ 1 milhão.

Segundo o Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
(DER), diariamente 300 veícu-
los trafegam no local, quantida-
de que sobe para 2 mil veículos 
nos feriados e finais de semana.

Pedras de Fogo 
Hoje,  às 10h30, o gover-

nador Ricardo Coutinho as-
sina a ordem de serviço para 
pavimentação da PB-030, 
ligando o entroncamento da 
BR-230 a Pedras de Fogo. O 
trecho de 28,2 km beneficia 
diretamente o município de 
Pedras de Fogo, num investi-
mento de R$ 16.972.143,76. 
A obra beneficiará uma popu-
lação de 20.088 habitantes do 
município de Pedras de Fogo. 
A rodovia será uma opção 
para quem se desloca de Reci-
fe e outras cidades para Cam-
pina Grande  por Pedras de 
Fogo até a BR-230 sem passar 
por João Pessoa e  vice-versa, 
reduzindo assim o percurso 
em cerca de 20 km.

Serão realizados serviços 
de terraplenagem em cortes e 
aterros, pavimentação em con-
creto betuminoso, bueiros, sis-
tema de drenagem profunda e 
superficial para águas pluviais 
subterrâneas, cercas de segu-
rança da faixa de domínio, pai-
sagismos em taludes e sinaliza-
ção horizontal e vertical.

O tráfego médio diário na 
rodovia é de 659 veículos entre 
automóveis, camionetas, ôni-
bus, caminhões e motos. 
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Ordem de serviço para 
pavimentação da PB-030 
será assinada hoje

Governo inaugura obra domingo
Contorno dE jaCumã

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

No Dia Mundial da Ali-
mentação, transcorrido on-
tem, o presidente da Ema-
ter-PB, Geovani Medeiros, 
revelou que uma das princi-
pais bandeiras de luta do Go-
verno do Estado é pela pro-
dução de alimentos saudáveis 
e, neste sentido, o Governo da 
Paraíba vem promovendo ci-
dadania no campo, investindo 
na inclusão social produtiva e 
econômica dos agricultores. 
Ele informou ainda que atu-
almente, na maioria das esco-
las públicas os estudantes já 
estão consumindo alimentos 
agroecológicos, o que signifi-
ca dizer que eles estão se ali-
mentando de forma saudável 
e ao mesmo tempo apoiando 
os agricultores paraibanos. 
“Afinal, viver bem é se alimen-
tar bem”.

As construções de bar-
ragens subterrâneas, po-
ços tubulares e pequenos 
açudes também vêm con-
tribuindo para que os agri-
cultores da Paraíba perma-

neçam na propriedade. “São 
investimentos discretos, 
mas de suma importância 
para a permanência do ho-
mem no semiárido, com dig-
nidade”, disse o presidente 
da Emater-PB, revelando 
que na Paraíba 70% dos 
alimentos que é consumido 
são oriundos dos programas 
de agricultura familiar. 

O presidente da Emater, 
Geovanni Medeiros, infor-
mou também que o Governo 
do Estado, por meio do ser-
viço de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Ater), desen-
volve ações de segurança ali-
mentar e nutricional, transi-
ção agroecológica e geração 
de renda junto ao agricultor 
familiar, fomentando a sus-
tentabilidade e a construção 
de sistemas alimentares sau-
dáveis. “O sistema alimentar 
sustentável vai desde o plan-
tio até a mesa, buscando pro-
duzir alimentos saudáveis de 
forma a garantir as neces-
sidades nutricionais da po-
pulação enquanto protege e 
garante as necessidades das 
gerações futuras”, comentou.

De acordo com Arima-
téia França, presidente do 
Conselho Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricio-
nal (Consea-PB), as políti-
cas públicas voltadas para a 
segurança alimentar estão 
dando resultado positivo na 
Paraíba e no dia em que se 
comemora o Dia Mundial da 
Alimentação o Consea busca 
chamar a atenção de toda a 
população e dos órgãos pú-
blicos para que mais políti-
cas efetivas sejam construí-
das com a finalidade de que 
todos tenham acesso aos ali-
mentos. “O lema do Consea 
junto ao Governo do Estado 
é que nenhuma pessoa passe 
fome no Estado”, disse Ari-
matéia, enfatizando que as 
pessoas precisam ter alimen-
tos saudáveis para ter saúde. 

Segundo Ana Paula Al-
meida, secretária Executiva 
do Desenvolvimento Huma-
no, o Estado vem garantin-
do o direito à alimentação 
saudável e de qualidade com 
políticas públicas voltadas 
para a segurança alimentar. 
“O Governo do Estado dupli-

cou o número de restauran-
tes populares, que servem 
diariamente cerca de mil 
refeições a preço de R$ 1,00 
e também estendeu o pro-
grama de Aquisição de Ali-
mentos em 127 municípios, 
onde as pessoas passaram a 
comer alimentos saudáveis, 
livres de agrotóxicos”, infor-
mou Ana Paula, lembrando 
que com essa ação o governo 
também vem garantindo a 
permanência do homem do 
campo no programa de Agri-
cultura Alimentar.

Ponto de Cem Réis
A Semana Mundial da 

Alimentação se iniciou no 
último dia 14 e se estende-
rá até o próximo dia 21. On-
tem, o Ponto de Cem Réis, 
no centro de João Pessoa, 
foi palco das comemorações 
pelo “Dia Mundial da Ali-
mentação”, onde uma série 
de ações foram desenvolvi-
das, inclusive com uma feira 
de produtos agroecológicos, 
distribuição de mudas e de-
gustação de alimentos livres 
de agrotóxicos. 

Estado apoia agricultores e investe 
na produção de alimentos saudáveis

No Dia Mundial da Alimentação, paraibanos participaram ontem, no Ponto de Cem Réis, da degustação de alimentos sem agrotóxicos

O Governo da Paraí-
ba, por meio da Empresa 
Paraibana de Abasteci-
mento e Serviços Agríco-
las (Empasa) apresenta, 
hoje, a partir das 7h, a 
campanha de Incentivo 
ao Consumo de Frutas, Le-
gumes e Verduras. A ação 
é voltada aos usuários e 
comerciantes e é conduzi-
da por um grupo de tra-
balho intersetorial do Go-
verno Federal. O evento 
faz parte da Semana Na-
cional da Alimentação na 
Paraíba, organizada em 
alusão ao Dia Mundial da 
Alimentação.

A central de abaste-
cimento programou na 
sede, que fica no Bairro 

do Cristo Redentor, na 
capital, o lançamento 
da campanha, com apre-
sentações dos represen-
tantes dos órgãos en-
volvidos; degustação de 
alimentos; palestra com 
a nutricionista Daniela 
Kumamoto; apresenta-
ção de banda marcial Pe-
dro Lins; e performance 
de animadores do Grupo 
Olhaeuaqui.

Representantes do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Social, Ministério 
da Saúde, Companhia Na-
cional de Abastecimento, 
Associação Brasileira das 
Centrais de Abastecimen-
to, e secretarias locais es-
tarão presentes.

“Para incentivar as 
vendas, os comercian-
tes serão orientados a 
dar dicas aos clientes, a 
exemplo de quanto mais 
colorida a refeição, a ali-
mentação ficará rica em 
vitaminas, fibras e mine-
rais. O investimento na 
qualidade dos produtos 
também é lembrado, 
além da conservação, ma-
nipulação e embalagens 
adequadas”, destacou o 
presidente da Empasa, 
José Tavares Sobrinho.

A campanha ainda 
destaca que consumindo 
pelo menos seis porções 
de frutas, legumes e ver-
duras por dia, é possível 
reduzir os riscos de obe-

sidade, diabetes, doenças 
cardíacas e pressão alta.

Programação
Amanhã, de acordo 

com a programação da 
Semana da Alimentação, 
será realizada às 9h, no 
Bairro de Mangabeira, a 
solenidade de aniversário 
de um ano da inaugura-
ção do Restaurante Po-
pular de Mangabeira. No 
período da tarde, às 14h, 
será instalado o Consea 
de Cabedelo, no Teatro 
Santa Catarina. No dia 21, 
será realizado em Patos, a 
partir das 9h, o seminário 
regional sobre o PAA e Di-
reitos Humanos a Alimen-
tação Adequada.

Incentivo ao consumo de frutas e verduras

FOtO: Ortilo Antônio

Os servidores do 
Banco do Nordeste vol-
taram ao trabalho on-
tem pela manhã. Eles 
aceitaram a proposta 
da Federação dos Ban-
cos após assembleia 
realizada na agência 
Varadouro, em João 
Pessoa. Na oportunida-
de, os bancários fize-
ram uma avaliação da 
proposta diferenciada 
apresentada após a ro-
dada de negociações 
entre o Comando Na-
cional de Greve e a Fe-
deração Nacional dos 
Bancos (Fenaban) e vol-
taram ao trabalho.

A proposta esta-
belece reajuste de 8% 
sobre os salários e as 
verbas, bem como paga-
mento de PLR mediante 
a distribuição de 9% do 

lucro, de acordo com 
a regra da Fenaban, e 
ainda uma PLR Social de 
3% do lucro, com adian-
tamento de 60%, Além 
do compromisso do BNB 
de contratação de 850 
novos empregados no 
período de 1º de setem-
bro de 2013 até 31 de 
dezembro de 2014.  

Com todas essas 
propostas os bancá-
rios do BNB acataram a 
orientação do Comando 
Nacional e encerraram a 
paralisação.

A greve dos funcio-
nários da Caixa Econô-
mica Federal, Banco do 
Brasil e bancos privados 
terminou na segunda-
-feira (14), após 23 dias 
de paralisação que atin-
giu vários estados do 
país. (ja)

Servidores do BNB 
voltam ao trabalho

FIm da GrEVE
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Mais de 90% dos car-
tões de inscrição do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) já foram entre-
gues na Paraíba. A Empre-
sa de Correios e Telégrafos 
garante que até amanhã 
todos os cartões estarão 
entregues nos endereços 
fornecidos pelos candida-
tos. No entanto, caso você 
não receba o seu, poderá 
imprimir uma versão dele 
a partir da página do Inep 
(www.inep.gov.br).

Os mais de 187 mil 
inscritos na Paraíba têm 
que tomar alguns cuidados 

Empresa garante que 
mais de 90% já foram 
distribuídos na Paraíba

para não perder a prova. O 
primeiro deles é lembrar 
que o horário seguido pela 
organização é o de Brasília. 
No próximo dia 20 começa 
o horário de verão, o que 
significa que nos dias das 
provas (26 e 27 de outu-
bro), na Paraíba os portões 
dos locais serão abertos às 
11h e as provas têm início 
ao meio-dia.

No sábado, dia 26, os 
candidatos terão quatro 
horas e meia para fazer as 
provas de Ciências Huma-
nas e suas Tecnologias e 
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, cada uma com 
45 questões. Já no domin-
go, 27, serão cinco horas e 
meia para que as provas de 
Redação, Linguagens, Có-
digos e suas Tecnologias e 
Matemática e suas Tecnolo-
gias, sejam concluídas.

Na Paraíba, as pessoas devem chegar até as 11h e 
começar a fazer as provas ao meio-dia, por causa do ho-
rário de verão.

Como são as provas
O Enem é composto por quatro provas objetivas, 

com 45 questões cada, e uma redação. Confira os dias 
das provas:

Dia 26/10/2013 (1º dia): Ciências Humanas e suas 
Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Tempo para a prova: 4h30.
Dia 27/10/2013 (2º dia): Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias.
Tempo para a prova: 5h30.

Fique atento

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

Veja as dicas do Inep
l Não esqueça de levar um documento oficial com foto, 
pois o acesso à prova só acontece com esse documento.
l Em caso de perda de documento de identificação, o par-
ticipante deve apresentar o Boletim de Ocorrência com 
data de, no máximo,90 dias antes da data da prova.

Os objetos a serem levados são limitados
l Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em mate-
rial transparente. Ela é obrigatória para o exame. O uso de 
outra cor impossibilita a leitura ótica do Cartão-Resposta.
l Não adianta levar outros materiais, como lápis, borracha 
e lapiseira, pois eles serão depositados na embalagem por-
ta-objetos, distribuída a todos os participantes. A embala-
gem porta-objetos deve ser guardada embaixo da carteira. 
Os participantes precisam resgatá-la ao final da prova.

O que causa eliminação?
l Qualquer espécie de consulta ou comunicação com ou-
tro participante; Utilizar lápis, lapiseira, borracha, livros, 
manuais, impressos, anotações e quaisquer dispositivos ele-
trônicos; Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais 
como: boné, chapéu, viseira, gorro e similares; Deixar a sala 
de provas antes de decorridas duas horas do início do exa-
me; Receber quaisquer informações referentes ao conteú-
do das provas de qualquer membro da equipe de aplicação 
do exame ou de outro participante.

A Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) 
recebeu, ontem, mais 
de 100 crianças de esco-
las públicas de João Pes-
soa para que pudessem 
realizar consultas oftal-
mológicas oferecidas 
pelo Programa “Saúde 
na Escola”, do Governo 
Federal. Além das con-
sultas, as crianças tive-
ram acesso, também, ao 
fornecimento de óculos, 
quando necessário. O 
programa, que irá atuar 
em todos os estados 
brasileiros, foi implanta-
do pela primeira vez na 
Paraíba e a expectativa 
é de levar atendimento 
oftalmológico e de saú-
de bucal aos que não 
possuem acesso para, 
assim, evitar a repetên-
cia escolar.

“Nós estamos muito 
felizes com essa imple-
mentação. Somos os pri-
meiros, em todo o Brasil, 
a receber o programa, e 
queremos continuar ofe-
recendo não só esse, mas 
também outros serviços 
à comunidade”, disse a 
reitora da UFPB Marga-
reth Diniz, que afirmou, 
ainda, que os serviços 
de saúde bucal também 
passarão a ser oferecidos, 
em breve. “Estamos ape-
nas esperando receber os 
materiais necessários”, 
complementa. No pró-
ximo mês, o Consultório 
Itinerante estará presen-
te na UFPB no dia 20 de 
novembro.

Na parte oftalmo-
lógica, os principais pro-
blemas identificados nas 
crianças são os chamados 
erros de refração - e eles 
podem, inclusive, levá-las 
à repetência escolar, caso 
não sejam diagnostica-
dos de forma prematura. 
“São problemas como a 
miopia, a hipermetropia 
e o astigmatismo. Geral-
mente as crianças ficam 

Consultório Itinerante atende estudantes
SAÚDE NA ESCOLA

com os olhos vermelhos, 
ou ficam coçando. É co-
mum que eles apresentem 
dificuldades na escola por 
isso”, explica a oftalmolo-
gista Isabella Queiroga.

Segundo ela, porém, 
o principal objetivo do 
projeto é que ele seja co-
locado em prática nas ci-
dades do interior. “O ideal 
é levarmos ele até onde 
as crianças não têm aces-
so aos exames oftalmoló-
gicos, que é o que geral-
mente ocorre no interior”, 
afirma.  De acordo com o 
coordenador do programa 
na Paraíba, Ângelo Brito 
Pereira de Melo, o progra-
ma terá duas etapas: na 
primeira, ele fará o aten-
dimento mensal, na UFPB; 
já na segunda etapa, co-
meçará a atuar em outros 
municípios.

“Isso ainda não está 
sendo feito, porque ain-
da não dispomos de uma 
equipe própria do progra-
ma. Mas isso será resolvido 
com um concurso público 
que provavelmente irá 
ocorrer no início do pró-
ximo ano”, explica Ânge-
lo. A previsão, portanto, 
é que esta primeira eta-
pa dure apenas cerca de 

oito meses e, assim que 
os profissionais forem se-
lecionados, eles comecem 
imediatamente a atuar nas 
cidades do interior.

Além da consulta of-
talmológica, as crianças 
que participam do pro-
grama recebem, também, 
de forma gratuita, os ócu-
los - caso seja necessário. 
Ontem, 100 crianças de 
escolas públicas de João 
Pessoa tiveram acesso às 
consultas. De acordo com 
o empresário Alberto Car-
los Gomes, da  Ophbras, 
empresa paraibana que 
ganhou a licitação e está 
fornecendo os óculos que 
serão utilizados no proje-
to em todo o Brasil, nesta 
primeira etapa, foram so-
licitados 800 óculos infan-
tis para o desenvolvimen-
to do projeto na Paraíba. 

Repetência escolar
Muitas vezes, os pro-

blemas de visão são cau-
sa, inclusive, de repetên-
cia escolar. De acordo com 
a professora do 2º ano 
do Ensino Fundamental, 
Alexandrina Rodrigues 
de Sousa, é comum ver 
as crianças esfregando os 
olhos ou, ainda, trocando 

as letras. “Quando vejo 
eles apresentando algum 
desses sintomas, converso 
com os pais. Mas muitos 
deles não têm condições 
de comprar um óculos, 
ou mesmo de ir ao oftal-
mologista. Essa iniciativa 
está sendo ótima. Vai me-
lhorar o aprendizado de 
quem precisa”, opina.

Para o estudante 
Miguel Arcanjo Limeira, 
que, no momento, está 
no aguardo para ir buscar 
seus óculos na loja, a an-
siedade é grande “Eu não 
consigo mais enxergar di-
reito o que a professora 
escreve no quadro. Meu 
olho fica coçando direto”, 
conta ele, que foi ao of-
talmologista há cerca de 
um mês e foi diagnostica-
do com hipermetropia.  

O programa
O programa do Mi-

nistério da Saúde, que faz 
parte do projeto “Consul-
tórios Itinerantes”, quer 
levar atendimento gra-
tuito para estudantes de 
escolas públicas e identifi-
car precocemente proble-
mas da visão e garantir a 
saúde bucal de crianças e 
adolescentes.

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

Mais de 100 crianças fizeram exames oftalmológicos, ontem, na Universidade Federal da Paraíba

Para sensibilizar as ser-
vidoras e mostrar que o cân-
cer de mama pode ser ven-
cido, a Superintendência de 
Imprensa e Editora A União 
realizou uma palestra sobre o 
assunto. O evento aconteceu 
no auditório do órgão, na ma-
nhã de ontem.

Para a diretora de Ope-
rações da Superintendência, 
Albiege Fernandes, com uma 
palestra no local de trabalho, 
as servidoras não precisam 
se deslocar, nem faltar aos  
seus afazeres para ouvir os 
relatos. “O mundo todo sabe 
do Outubro Rosa, a causa tem 
visibilidade, mas essa foi uma 
maneira das servidoras par-

ticiparem efetivamente. Com 
a palestra aqui, uma servido-
ra dá estímulo a outra, tanto 
para assistir, quanto para os 
exames. Nessa palestra elas 
puderam ver a vitória da 
cura”, comentou.

Célia Moisés, professora, 
43 anos, resolveu falar sobre 
a doença que a atormentou, 
mas que foi vencida, com aju-
da dos médicos e de sua fé, 
como costuma dizer. Depois 
de descobrir um câncer em 
estágio inicial, ela resolveu 
que queria saber mais sobre a 
doença. No entanto, as infor-
mações que ela queria não es-
tavam em livros ou nos con-
sultórios dos médicos. “Eu 

queria conversar com quem 
passou pela experiência, mas 
eu não encontrei ninguém. 
Não sabia a quem recorrer 
para saber como ultrapassar 
tudo isso, foi assim que eu co-
mecei a ir aos lugares e falar 
da minha luta”, disse. 

Ela disse ainda que faz 
palestras em escolas, hospi-
tais e igrejas para mostrar às 
pessoas que é possível vencer 
o câncer. “Eu tive que fazer a 
mastectomia, tive que fazer 
a reconstrução do meu seio 
e hoje venci a doença. Desde 
2011 que faço esse trabalho, 
para mostrar às pessoas que é 
possível viver bem depois des-
sa doença”, comentou. (LG)

Servidoras participam de palestra sobre câncer de mama
A UNIÃO

A professora Célia Moisés falou sobre a doença que a atormentou, mas que foi vencida

FotoS: ortilo Antônio



Campanha contra o calazar é
realizada em 40 cidades na PB
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Quarenta cidades da Pa-
raíba estão realizando cam-
panha contra o calazar ou 
leishmaniose visceral. Os 
municípios fazem parte de 
três regionais da saúde, loca-
lizadas em Catolé do Rocha, 
Cajazeiras e Sousa, onde se 
concentram os maiores núme-
ros da doença em animais. A 
patologia também é transmi-
tida para os seres humanos, 
através do “mosquito palha”, 
podendo atacar diversos ór-
gãos. Este ano já foram regis-
trados 26 casos da doença em 
seres humanos no Estado, 19 
apenas no Sertão.

Segundo informações do 
chefe do Núcleo de Contro-
le de Zoonoses da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES), As-
sis Azevedo, a campanha está 
acontecendo em parceria com 
o Ministério da Saúde e prefei-
turas municipais, mas o com-
bate está encontrando dificul-
dades na hora do contato com 
a população. Muitas vezes os 
agentes encontram dificulda-
des com a própria população 
que não quer que seu animal 
seja examinado.

Os cães são reservatórios 
naturais da doença, que pode 

ser transmitida ao homem 
através de um mosquito, dis-
se Azevedo. As informações 
do Sistema de Informação de 
Agravo de Notificação Com-
pulsória (Sinan) registraram 
83 casos da doença em seres 
humanos, em 2011, na Paraí-
ba. Já no primeiro semestre de 
2012 foram confirmados 32 
casos. Deste número, 20 acon-
teceram em Catolé do Rocha; 
seguido de João Pessoa, com 
quatro casos; Sousa, com dois 
casos, além dos municípios 
de Boa Ventura, Alagoa Nova, 
Bayeux, Guarabira e Pirpiritu-
ba, cada uma com o registro 
de um caso da doença.

Apesar da regional de 
saúde de Cajazeiras estar 
entre as que mais concen-
tram números de casos em 
animais, não foi registrada 
leishmaniose em seres hu-
manos, este ano. Segundo 
o Setor de Epidemiologia 
do município de Catolé do 
Rocha, 19 cães foram sacri-
ficados este ano, na cidade, 
vítimas do calazar. “Esta-
mos em campanha contra 
a doença, realizando várias 
ações em escolas e alertan-
do a população sobre o peri-
go da doença e suas formas 
de prevenção”, contou.

Fazem parte da 8ª Regio-
nal de Saúde, Núcleo de Catolé 
do Rocha, dez cidades; na 9ª 
regional, em Cajazeiras, são 15 
municípios e, na 10ª, em Sou-
sa, são mais 15 cidades envol-
vidas com a campanha.

Este ano, foram registrados 
26 casos da doença em 
seres humanos no Estado

Dono de posto 
de combusíveis
é morto após 
reagir a assalto

Um assalto seguido de 
morte foi registrado na manhã 
de ontem, em Cajazeiras. Por 
volta das 6h, dois elementos 
armados de revólver chega-
ram a pé ao Posto de Combus-
tíveis São Francisco, localizado 
na Rua Romualdo Rolim, zona 
sul da cidade, e tentaram as-
saltar uma moto Honda Bros, 
pertencente ao proprietário 
do estabelecimento, que es-
tava estacionada no local. Ao 
montarem na moto, tentando 
levá-la, o veículo estancou, 
oportunidade em que o pro-
prietário Francisco Augusto 
de Oliveira se aproximou e foi 
alvejado a tiros.

O comerciante Chico Au-
gusto ou Chico do Posto, como 
era mais conhecido em Cajazei-
ras, 55 anos, casado com a pro-
fessora Fátima Freitas, tinha 
três filhos. Ele tinha chegado 
ao seu estabelecimento comer-
cial momentos antes do crime, 
para verificar os trabalhos de 
reforma e ampliação das insta-
lações do Posto São Francisco.

De acordo com testemu-
nhas, a vítima morreu no local, 
e os acusados fugiram levando 
uma motocicleta de outro ci-
dadão, que estava estacionada 
nas proximidades do posto. A 
polícia foi chamada ao local e 
iniciou uma série de diligên-
cias para tentar localizar e 
prender a dupla. Há informa-
ções de que os dois foram vis-
tos passando em uma moto no 
Sítio Serra Vermelho, já perto 
de São José de Piranhas.

Apesar das adversidades, o Sertão 
paraibano é uma região empreendedo-
ra. Com a população de mais de 860 mil 
habitantes (Governo do Estado – 2010) 
e um Produto Interno Bruto (PIB) de 
quase R$ 5 milhões, conforme o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE/2010), os sertanejos se destacam 
nos setores calçadistas e do agronegó-
cio. Para estimular ainda mais esta ca-
racterística empreendedora, será pro-
movido em Sousa, entre os dias 17 e 20 
deste mês, o Inova Sertão, evento que 
abriga feira de negócios, palestras, clíni-
cas tecnológicas e workshops.

As sete microrregiões do Sertão pa-
raibano são Cajazeiras, Catolé do Rocha, 
Itaporanga, Patos, Piancó, Serra do Tei-
xeira e Sousa, todas com 83 municípios. 
A primeira Região Metropolitana do 
Sertão é a de Patos, com 226.892 habi-
tantes. O mais importante centro comer-
cial é o dessa cidade, 6º PIB da Paraíba, 
segundo o gerente do Sebrae na cidade, 
Aldo Nunes. Conhecida como capital do 
Sertão da Paraíba, é lá que fica o segun-
do polo calçadista do Estado.

“Recentemente, criamos a Central 
de Negócios de Patos, mais um estímulo 
ao empresário dos calçados para ele con-
tinuar crescendo”, disse Aldo. É onde o 
comércio é mais pulsante. A cidade se 
destaca com o polo de calçados con-
feccionando cerca de 700 mil pares por 
mês, tomando por base a último ano de 
produção, de acordo com a Central de 
Negócios. São mais de 200 microempre-

sas, formais e informais na cidade.
A segunda maior Região Metropo-

litana do Sertão é a de Cajazeiras, com 
173.641 moradores. “O destaque de Ca-
jazeiras é o comércio, com lojas como 
o Atacadão do Rio do Peixe, Armazém 
Paraíba entre outros”, disse o gerente 
do Sebrae em Cajazeiras, Samuel Mayer. 
Mas Sousa, que é o 7º PIB do Estado, já 
desponta, com os produtos lácteos, a 
produção de coco e banana.

Sousa 
Um dos abrigos de micro e peque-

nos negócios, a microrregião de Sousa 
teve a população estimada em 2006 
pelo IBGE em 175.204 habitantes, sen-
do que 68 mil são da cidade homônima. 
Este território está dividido em 17 muni-
cípios: Aparecida, Cajazeirinhas, Conda-
do, Lastro, Malta, Marizópolis, Nazare-
zinho, Paulista, Pombal, Santa Cruz, São 
Bentinho, São Domingos de Pombal, 
São Francisco, São José da Lagoa Tapa-
da, Vieirópolis e Vista Serrana.

Foi encontrado recentemente 
(2007) petróleo na microrregião de 
Sousa, ao serem furados poços em 
busca de água. Mas a sua exploração 
ainda não começou. “A cidade é co-
nhecida por ter a maior trilha contí-
nua de pegadas de dinossauros do 
mundo, rastros deixados há mais de 
65 milhões de anos, no Vale dos Di-
nossauros, que recebe cerca de oito 
mil pessoas/mês”, lembrou Walder. 
Sousa ainda oferece o turismo rural.

Empreendedorismo desenvolvido 
no Sertão supera adversidades

NEGÓCIOS

O Centro de Con-
trole de Zoonoses de 
João Pessoa informou 
que  407 cachorros tive-
ram que ser sacrificados 
em 2011 após terem 
sido diagnosticados com 
leishmaniose, doen-
ça também conhecida 
como calazar e que tem 
atacado cada vez mais 
humanos, segundo da-
dos do Ministério da Saú-
de. Já neste ano foram 
registrados 220 casos na 
capital nos bairros de 
Mangabeira, Valentina 
Figueiredo, Alto do Ma-
teus, Mandacaru, Ilha do 
Bispo, Varadouro

De acordo com da-
dos do Ministério, em 
2011 foram 28 ocorrên-
cias em pessoas e em ja-
neiro de 2012 já foram 
duas. Em 2010, foram 
contados 23 casos con-
firmados na Paraíba. Em 

todo o Brasil, a soma 
chegou a 3.526 em 2010 
e 3.540 em 2011.

O número de inci-
dência canina, no entan-
to, pode ser maior, uma 
vez que a contagem é 
feita, na maioria das 
vezes, a partir de casos 
que são levados ao Cen-
tro de Zoonoses de for-
ma espontânea. Não há 
uma campanha de fisca-
lização que saia em bus-
ca de animais doentes 
abandonados das ruas 
das grandes cidades.

A transmissão da do-
ença acontece por meio 
da picada do mosquito 
da palha. A doença cos-
tuma se desenvolver em 
cães, equinos, ratos e 
pode ser transmitida ao 
homem, comprometen-
do os órgãos viscerais, 
principalmente o fígado,  
baço e  medula óssea.

Animais são sacrificados

A Polícia Civil está inves-
tigando a violação de túmu-
los ocorridos no cemitério 
do distrito de Mata Grande, 
no município de Concei-
ção, no Sertão paraibano. 
De acordo com os primeiros 
levantamentos feitos pelo 
padre Humberto Bandeira, 
responsável pela área pasto-
ral da localidade, cerca de 30 
jazigos foram danificados.

A ação dos vândalos 
aconteceu provavelmente na 
madrugada de segunda-feira, 
14. Pela manhã várias pes-
soas foram surpreendidas 
com cruzes, coroas de flores, 
jarros e fotos de mortos nas 
calçadas das casas, igreja e 
também na praça pública do 
distrito.

Os moradores do dis-
trito estão exigindo que os 

vândalos sejam identificados 
e responsabilizados pelo cri-
me. Ainda perplexos, não en-
tendem o motivo da invasão 
do cemitério, pois o portão 
do ‘campo santo’ estava ar-
rombado e as ruas da locali-
dade decoradas com objetos 
fúnebres. 

Mesmo constrangidos 
com o acontecido os mora-
dores recolheram os objetos 

e recolocaram no cemitério. 
Um habitante da localidade 
ao abrir a porta da casa foi 
surpreendido com a foto de 
sua filha falecida. A jovem 
havia perdido a vida durante 
um parto mal-sucedido.

Esta não foi a primeira 
vez que cemitérios são in-
vadidos e túmulos violados 
na Paraíba. Somente este 
ano já aconteceram outros 

casos. No mês de agosto, foi 
descoberta a depredação de 
aproximadamente 20 jazigos 
no cemitério São João Batis-
ta, na cidade de Araruna, no 
Brejo paraibano.

No dia 15 do mês passa-
do a depredação e violação 
de túmulos aconteceu tam-
bém na cidade de Soledade, 
no Agreste paraibano, a 186 
km de João Pessoa.  

Polícia investiga vandalismo em cemitério 
CONCEIÇÃO

MP promoverá 
palestra sobre 
prevenção ao 
câncer de mama

O Ministério Público da 
Paraíba vai promover, nos 
próximos dias 21 e 22, uma 
palestra sobre prevenção ao 
câncer de mama para os inte-
grantes da instituição,  como 
parte da Campanha Outubro 
Rosa, Na segunda-feira, será 
no auditório da Procurado-
ria-Geral de Justiça, em João 
Pessoa, às 16h. Em Campina 
Grande, será no dia 22, às 16h.

O Ministério Público da 
Paraíba aderiu ao Outubro 
Rosa, campanha de conscien-
tização dirigida à sociedade 
e às mulheres sobre a im-
portância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do cân-
cer de mama. Uma ilumina-
ção especial foi instalada na 
sede do Ministério Público 
da Paraíba, em João Pessoa, 
para destacar a campanha.

 O movimento popular 
Outubro Rosa é internacio-
nal. Em qualquer lugar do 
mundo, a iluminação rosa 
é compreendida como a 
união dos povos pela saúde 
feminina. 

O câncer de mama é a se-
gunda causa de morte entre 
mulheres. Somente no ano 
de 2011, a doença fez 13.225 
vítimas no Brasil. 

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

O setor calçadista vem apresentando crescimento e se destaca na região sertaneja

FOtO: Divulgação
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Pela cidade

No final da sessão, Napoleão Maracajá 
procurou Nelson Gomes Filho, ainda em plenário, 
e os dois trocaram um aperto de mão. Em seguida, 
porém, Nelson confirmou que o mal-estar não foi 
desfeito e disse não aceitar o tom utilizado por 
Napoleão.

l DIsCussão 

Outra discussão, bem menos amena, foi travada pelo 
vereador Olímpio Oliveira (PMDB) e o advogado Gilbran 
Asfora (PTN), coordenador de articulação política da 
Prefeitura de Campina Grande. O debate entre os dois 
aconteceu através das redes sociais.

l MotIvo 

No Twitter, Gilbran destacou um projeto, de 
autoria do Poder Executivo, que permite o repasse 
a terceiros das praças de táxi e mototáxi na cidade. 
Olímpio Oliveira disse que a tal lei já existe, sendo de 
sua autoria, e acusou a gestão municipal de plagiar a 
matéria.

Bate e rebate  
“(A lei) não é aplicada por pura retaliação. Isso 

é retrocesso”, acusou o vereador Olímpio Oliveira. 
“Interessante é que vossa excelência era governo em 
2012, data da criação da lei, mas não teve força de pô-la 
em prática”, rebateu o coordenador Gilbran Asfora.

Coopgrande

A Cooperativa de Produtores Rurais dos municípios 
de Campina Grande e Boa Vista, fará a entrega dos 
Equipamentos da Unidade de Beneficiamento de Leite, 
no próximo dia 25 às 8h30, no Distrito de Catolé de 
Boa Vista. Na programação consta ainda; palestra sobre 
estratégias de convivência com o Semiárido; distribuição 
de mudas e entrega de sementes de sorgo para 
armazenamento.

 
Aniversário 

Para comemorar os 50 anos de arte do Teatro 
Municipal Severino Cabral, estão sendo preparada 
uma vasta programação com ações de teatro, 
dança, música, audiovisual e artes plásticas, que 
acontecerão de 23/11 a 1º/12. 

vamos votar!

Na Rede Humaniza SUS encontra-se o link 
http://www.redehumanizasus.net/node/65482. 
Trata-se de um vídeo do Isea -Maternidade Instituto 
Saúde Elpídio de Almeida, que está concorrendo 
como finalista do concurso cultural “Somos Parte do 
SUS que dá certo”. 

“sorriso” 

Se depender da CCJ da Assembleia Legislativa 
o Projeto de Lei, de autoria do deputado Assis 
Quintans (DEM), que obriga a presença de dentistas 
em hospitais pode ser implantado no Estado. O 
PL pede dentistas no corpo clínico dos hospitais e 
serviços de atendimento básico de saúde. O texto foi 
aprovado na CCJ e vai à votação em Plenário.

Confusão
          

Foi violento o bate-boca entre o vereador Nelson 
Gomes Filho (PRP), presidente da Câmara Municipal, e 
Napoleão Maracajá (PCdoB), na sessão de ontem pela 
manhã. Napoleão chamou  Nelson de “autoritário” por 
não ter lhe concedido à palavra no dia anterior. 

Confusão II 

Napoleão queria a palavra para se contrapor ao 
prefeito, que participou de sessão especial em homenagem 
aos 149 anos da cidade. Nelson rebateu as críticas do 
vereador do PCdoB e os dois travaram um rápido, porém 
pesado bate-boca com trocas de farpas. 

Quase paz

PMCG vai fazer festa para as crianças
fIM De seMANA

A programação faz parte 
da comemoração que
começou no último sábado

A Prefeitura Municipal 
de Campina Grande leva-
rá alegria para as crianças 
dos distritos de São José da 
Mata e Galante no sábado, 
19, e domingo, 20, respec-
tivamente. A programação 
faz parte da comemoração 
que começou no último sá-
bado no Parque da Criança, 
proporcionando uma festa 
para um público de cerca 
de 20 mil pessoas, que com-
pareceu à principal área de 
lazer da cidade para come-
morar seus 20 anos de exis-
tência e o Dia das Crianças.

A prefeitura alugou vá-
rios brinquedos como pula-
-pula, carros de bate-bate, 
escorrego e carrossel. Pa-
lhaços, figuras do folclore 
brasileiro e bonecos gigan-
tes também animaram a 
criançada.  Além de distri-
buir 12 mil picolés, 12 mil 
sacos de pipoca e 12 mil sa-
cos de algodão-doce.

Em São José da Mata 
a festa acontecerá no sá-
bado, das 14h às 18h. Já 
em Galante, a alegria da 
criançada está prevista 
para acontecer na parte 
da manhã do domingo, no 
horário das 9h às 14h. Para 
cada um dos distritos serão 
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distribuídos 3 mil picolés, 
3 mil sacos de pipoca e 3 
mil sacos de algodão-doce. 
Os palhaços, os bonecos gi-
gantes, as figuras do folclo-
re brasileiro, os carros de 
bate-bate, os pula-pulas e 
os escorregos também irão 
para os distritos.

O secretário executivo 
de Esporte da cidade e coor-
denador dos programas es-
portivos da Prefeitura Mu-
nicipal de Campina Grande, 
a exemplo do “Mexe, Cam-
pina”, Teles Albuquerque, 

afirmou que a intenção do 
prefeito Romero Rodrigues 
é proporcionar alegria e 
descontração também para 
as crianças dos distritos, da 
mesma forma que fez na 
sede do município.

“Tenho o maior prazer 
de colaborar com ações que 
tornem realidade este dia 
de entretenimento, brinca-
deira e interação que o pre-
feito Romero Rodrigues irá 
proporcionar para as crian-
ças dos distritos,” finalizou 
Teles Albuquerque.

A Universidade 
Estadual da Paraíba 
(UEPB), através da Di-
visão de Segurança, 
lança no próximo dia 
22, às 10h, no Hall do 
Centro de Integração 
Acadêmica, em Bodo-
congó, a Cartilha de Se-
gurança da Instituição. 

O objetivo é as-
segurar, dentro dos 
muros da UEPB, o que 
rege a Constituição Fe-
deral no seu artigo 144, 
no qual consta que a 
segurança pública é 
tratada como dever do 
Estado, mas também 
como direito e respo

nsabilidade de 
todos. Como no am-
biente de trabalho e 
acadêmico não pode 
ser diferente, a cartilha 
de segurança permitirá 
a comunidade universi-
tária conhecer um pou-
co mais sobre seguran-
ça na instituição. 

UEPB lança 
cartilha sobre 
segurança na 
comunidade

O objetivo é levar muitas brincadeiras e diversão para a criançada

FOTO: Divulgação

STTP prossegue 
com Olimpíada 
de Educação de 
Trânsito e ações

A I Olimpíada de Trânsito 
nas Escolas, iniciada na Sema-
na Nacional de Trânsito,  vem 
sendo realizada pela STTP, com 
a participação de 37 escolas do 
município. Conforme crono-
grama de ações oito escolas já 
foram visitadas desde abertura 
do evento e, a partir de hoje, 
o trabalho será intensificado 
com tarefas nos turnos manhã 
e tarde. 

No dia 21, será realizada a 
1ª tarefa específica da gincana, 
Redação. A prova acontecerá 
no Centro de Ciências e Tec-
nologia Severino Loureiro, no 
largo do Açude Novo (antigo 
Museu Vivo da Ciência). Foram 
selecionados quatro alunos do 
Ensino Fundamental II de cada 
escola, que terão um tempo 
de 1 hora, das 9h às 10h, para 
escreverem a redação voltada 
a educação de trânsito com o 
tema já abordado pela equipe 
de educação nas escolas. 

De 1 a 4 de novembro pró-
ximo será realizada a  2ª tarefa 
específica:  Faixa de Pedestre, 
nas áreas centrais  de Campina 
Grande. 

Para a organização da 
Olimpíada, o evento, em seu 
primeiro ano, já está recebendo 
a intenção de mais de 20 esco-
las entre públicas e privadas se 
dispondo a participar na edição 
2014. 

As próximas escolas a re-
ceberem tarefas da olimpíada 
de Educação de Trânsito são 
as seguintes:  Escola Municipal 
Anésio Leão, hoje pela manhã; 
Escola Municipal Apolônia 
Amorim -  Hoje à tarde; Esco-
la Municipal Cícero Virgínio 
- amanhã pela manhã e CEAI 
Governador Antonio Mariz  - 
amanhã à tarde.



Sem quórum, votação é adiada
na  assembleia
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TRe julga hoje quatro  
ações de investigação
e mais dois embargos
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Um dia depois de rea-
lizar um encontro sobre 
as prerrogativas do Poder 
Legislativo, a Assembleia 
Legislativa voltou, ontem, 
a ter suas atividades pre-
judicadas pela ausência da 
maioria dos seus deputados. 
Registrando as presenças de 
19, mas contando somente 
com 17, a Mesa anunciou a 
sessão declaratória e tudo 
o que seria votado ontem 
(pauta abaixo) teve de fi-
car mesmo para a próxima 
quarta-feira. 

Sem condições de vo-
tar nada, os deputados es-
taduais passaram a manhã 
se revezando na tribuna, 
discutindo os mais diver-
sos assuntos, especial-

mente o Dia Mundial da 
Alimentação, o aniversário 
de Bananeiras e o “1º En-
contro de Legisladores Pa-
raibanos”, promovido pela 
Casa, anteontem, no audi-
tório do Hotel Tambaú, em 
João Pessoa. 

A deputada Olenka Ma-
ranhão (PMDB) destacou a 
realização do 1º Encontro de 
Legisladores Paraibanos. Se-
gundo ela, a avaliação do pú-
blico foi positiva e a Assem-
bleia marca um novo evento 
em sua agenda positiva. “Foi 
possível debater temas com 
absoluta clareza, sobretudo a 
questão da licitação pública 
em todas as suas fases, desde 
o momento interno até o mo-
mento da habilitação, como 
fase final”, disse.

Assis Quintans (De-
mocratas) afirmou que o 
encontro provocou uma 
convergência positiva entre 
os membros dos parlamen-
tos estadual e municipais. 
“Foi um evento significati-

Regimento exige 19, mas só 
17 deputados apareceram
pela manhã em plenário

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com.br

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

vo, favorecendo uma classe 
menos favorecida, que são 
os vereadores, por meio de 
uma lucidez extraordinária 

desta mesa. Eu mesmo tive 
a oportunidade de me reci-
clar, pois, foi um dia intei-
ro de aula. Nós precisamos 

realizar mais eventos para 
destinar conhecimento aos 
membros do parlamento mi-
rim”, frisou.

A Justiça Federal 
condenou em uma 
ação de improbida-
de administrativa o 
ex-prefeito de Cuité 
e atualmente depu-
tado estadual em 
exercício Osvaldo 
Venâncio dos San-
tos (PEN), conhecido 
como Bado. Ele foi 
acusado pelo Minis-
tério Público Fede-
ral (MPF) de come-
ter irregularidades 
na execução de um 
convênio com o Mi-
nistério da Saúde. A 
decisão suspende os 
direitos políticos de 
Bado por seis anos e 
também determina 
a perda da função 
pública que o ex-
-gestor estiver exer-
cendo.

A sentença con-
denando Bado foi 
do juiz Gustavo de 
Paiva Gadelha, da 
6ª Vara Federal da 
Paraíba e a publica-
ção aconteceu nes-
sa quarta-feira (16). 
Ainda cabe recurso 
da decisão.

De acordo com 
os autos, em 2003, 
quando era prefei-
to de Cuité, Bado 
firmou um convê-
nio com o Ministério 
da Saúde visando a 
aquisição de equi-
pamentos médicos 
e materiais perma-
nentes para o forta-
lecimento do Siste-
ma Único de Saúde 
(SUS) no município. 
Para a execução, 
ele recebeu R$ 375 
mil e entrou com a 
contrapartida de R$ 
11,5 mil. 

O Ministério Pú-
blico apontou que a 
licitação para o con-
vênio aconteceu de 
forma ilícita e que 
houve fraude na exe-
cução financeira já 
que a prefeitura fez 
pagamentos de for-
ma antecipada, an-
tes que os materiais 
tivessem sido entre-
gues pelo fornece-
dor. Destacou ainda 
que houve superfa-
turamento no caso.

Na decisão, além 
da suspensão dos di-
reitos políticos de 
Bado o juiz tam-
bém o condenou ao 
pagamento de R$ 
24.471,80 como res-
sarcimento ao erá-
rio e duas vezes esse 
mesmo valor como 
multa civil. Ele ain-
da ficou proibido de 
contratar com o Po-
der Público.

Deputado 
codenado
na Justiça

FeDeRal

A Comissão de Orçamento 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba decidiu, ontem, de-
volver para o Poder Executivo 
o Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA-2014). A devolu-
ção, de acordo com o relator da 
matéria Caio Roberto (PR), foi 
motivada por um problema de-
tectado nos valores que devem 
ser designados para a Defenso-
ria Pública que teriam sido re-

duzidos de R$ 72 milhões para 
R$ 55 milhões.

“Na LDO, a comissão de orça-
mento apresentou uma emenda, 
matéria da qual também fui rela-
tor, que estabelecia a Defensoria 
como uma instituição autônoma, 
isso aí faria com que o Executivo 
tivesse que cumprir um orçamen-
to designado à Defensoria Públi-
ca. Então, até que a gente possa 
resolver esse problema entre a 

Defensoria e o Executivo nós sus-
pendemos a apreciação, tanto do 
relatório preliminar quanto, fu-
turamente, do projeto como um 
todo”, informou Caio Roberto.

Segundo as explicações do 
relator, o governo teria colocado 
a Defensoria Pública dentro do 
orçamento como uma secretaria 
e, por isso, diminuiu o valor dos 
recursos que seria destinado à 
instituição.

Comissão devolve LOA 2014 para o Governo

Caio é o relator do projeto

Câmara aprova
oito projetos de
vereadores e do
Poder Executivo

Na Câmara Municipal de 
João Pessoa, os vereadores 
aprovaram oito matérias, dis-
tribuídas precisamente em seis 
Projetos de Decretos Legislati-
vos, um Projeto do Executivo, e 
um Projeto de Lei Ordinária. 

O Projeto do Executivo 
Municipal aprovado autoriza a 
abertura de crédito especial no 
valor de R$ 680 mil para despe-
sas relativas ao pagamento de 
reconhecimentos de dívidas, 
referentes a ações e serviços na 
área da Secretaria de Desenvol-
vimento Social.

De autoria da vereadora 
Eliza Virgínia (PSDB), o Pro-
jeto de Lei Ordinária também 
aprovado que  institui a Sema-
na Municipal da Cultura Evan-
gélica em João Pessoa, a ser 
comemorada anualmente na 
semana que antecede o Dia da 
Bíblia, o segundo domingo de 
dezembro.

Entre os Projetos de De-
cretos Legislativos aprovados 
estiveram os seguintes: o de 
autoria do vereador Raoni 
Mendes (PDT), que concede 
a Comenda Cultural “Ariano 
Suassuna” ao grupo musical 
“Os Gonzagas”; e o de autoria 
de Renato Martins (PSB), que 
outorga a Comenda Educador 
Darcy Ribeiro ao professor e 
administrador André Luiz de 
Souza Felisberto.

A sessão ordinária de on-
tem na Câmara de Campina 
Grande foi com muita troca 
de insultos e confusão. Tudo 
transcorria em clima de nor-
malidade, quando uma dis-
cussão, iniciada pelo vereador 
Napoleão Maracajá (PCdoB), 
suscitou um violento bate-boca 
com o presidente da Casa, Nel-
son Gomes Filho (PRP). 

A confusão começou por-
que o parlamentar do PCdoB 
acusou o presidente da Câma-
ra de se negar a lhe conceder 
a palavra durante a sessão es-
pecial da última terça-feira, 15, 
quando o prefeito Romero Ro-
drigues (PSDB) esteve na Casa 
para assinar projetos e anun-
ciar obras durante sessão es-
pecial em homenagem aos 149 
anos de emancipação política 
de Campina Grande. Napoleão, 
que é presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Públicos 
Municipais do Agreste da Bor-
borema (Sintab), queria a pala-
vra para fazer um contraponto 
ao discurso do prefeito.

“Vossa excelência não 
tem esse direito de cassar mi-
nha palavra. Eu não respondi 
na hora em respeito aos con-
vidados”, declarou Napoleão, 
na tribuna. Nelson reagiu e os 
dois vereadores iniciaram um 
pesado bate-boca. 

Bate-boca e confusão em plenário 
em camPina

“Além de ter tido a pa-
lavra cassada, eu me sin-
to discriminado, porque 
fala-se que teria havido 
um acordo (para nenhum 
vereador usar a palavra), 
mas eu não fui consultado 
sobre acordo nenhum. Eu 
que, por força do destino, 
sou um professor”, disse, 
lembrando que a sessão es-
pecial ocorrera no Dia do 
Professor. 

Após a discussão, os 
vereadores Marinaldo Car-
doso (PRB) e Pimentel 
Filho (PMDB) saíram em 

defesa de Nelson. “Quem 
mais fala, mais erra. Não é 
regimental o parlamentar 
interpelar o chefe do Poder 
Executivo durante sessão 
especial. Isso é aqui, nas as-
sembleias, na Câmara dos 
Deputados ou no Senado. 
O senhor não sabe, claro, 
porque é novato”, declarou 
Pimentel, que é primeiro-
-secretário da Câmara. 

No fim da sessão, Na-
poleão procurou Nelson 
para um aperto de mão, 
a fim de amenizar o clima 
entre os dois. Nelson acei-

tou o gesto, mas, em segui-
da, repetiu que não aceita 
o tom utilizado pelo verea-
dor do PCdoB.

Nelson e Maracajá: sem acordo

Vereadores tro-
cam insultos e 
por pouco não 
vão às vias de 
fato no plenário 
da Casa

Nelson Gomes, presidente, nega ter cortado a palavra de Maracajá, mas não evitou o bate-boca 

Plenário não registra número suficiente para realizar votação e Ordem do Dia fica para quarta-feira 

FoTos: ALPB



TRE julga hoje quatro ações de
investigação e dois embargos
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Pauta do Pleno totaliza 13 
matérias e inclui também 
processos administrativos

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Cartaxo e Agra: 
até quando reinará a paz?

Coisa vergonhosa

Oito réus condenados na Ação Penal 470, o processo do 
Mensalão, entraram com novos recursos no Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra as condenações. O prazo para que 13 réus 
apresentem os segundos embargos de declaração, recursos 
para corrigir omissões ou contradições no acórdão (texto final 
do julgamento) terminou à meia-noite de ontem. A segunda 
fase de análise dos recursos não tem data para começar. A 
primeira fase começou no dia 14 de agosto e terminou em 18 de 
setembro.

Os recursos de cinco réus, que também têm direito aos 
segundos embargos de declaração, não constam no andamento da 
ação penal. Doze réus que têm direito aos embargos infringentes, 
outro tipo de recurso que prevê a revisão das penas, podem 
apresentá-los até 11 de novembro.

No último dia 15, em recurso apresentado ao STF, a defesa 
do ex-deputado federal Pedro Correa (PP-MT), condenado a sete 
anos e dois meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, alega que houve erro no cálculo da pena do réu. Segundo 
o advogado, deve constar no acórdão que o ex-parlamentar 
confessou ter recebido o dinheiro, fato que deveria ter sido levado 
em conta como atenuante para redução da pena.

Os advogados do ex-diretor do Banco Rural, Vinícius 
Samarane, condenado a oito anos e nove meses de prisão por 
lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, pedem que o STF 
garanta ao réu direito aos embargos infringentes, recurso para 
revisar a pena de condenados que obtiveram pelo menos quatro 
votos pela absolvição. No entanto, na votação da fixação da pena, o 
ex-diretor teve três votos.

Não é de hoje que a ex-secretária de Saúde de 
João Pessoa, Roseana Meira, fustiga a administração 
do prefeito Luciano Cartaxo (PT), a quem apoiou nas 
eleições municipais do ano passado. Quando Cartaxo se 
elegeu, Roseana tentou emplacar a Secretaria de Saúde, 
mas o não atendeu seu pedido. 

Roseana é aliada do ex-prefeito Luciano Agra, com 
quem foi casada, e ocupou a Secretaria de Saúde de João 
Pessoa por oito anos. Passou todo o primeiro mandato 
de Ricardo Coutinho no cargo, entrou no segundo 
mandato e terminou o tempo com a administração de 
Agra, quando os dois grupos já havia rompido. 

Quando foi deixada de lado na administração de 
Cartaxo, Roseana até que deu uma trégua. Mas depois 
voltou com a carga toda. Começou com um bate-boca 
público entre ela e os vereadores que apoiam o prefeito. 
Foi uma discussão que poderia ser evitada pelo baixo 
nível com que foi travado. 

Roseana usou a estratégia que acaba envolvendo 
o ex-prefeito Luciano Agra. Ela disse que as obras 
que Cartaxo estava inaugurando era uma herança 
da administração de Agra. Luciano Cartaxo rebateu. 
Roseana tentou desmerecer a qualidade de Cartaxo na 
área de Saúde. 

No início desta semana foi obrigado o próprio 
Luciano Agra procurar Cartaxo e dizer que as palavras 
de Roseana Meira sobre a administração em João Pessoa 
não são a sua opinião. É que o vereador Fernando 
Milanez, querendo agradar ao prefeito e afastar Agra 
para tirar proveito disso, disse que a fala de Roseana era 
a opinião de Agra. 

Descontando a prática bajuladora e intrigante de 
Milanez, o fato é que existe algo no ar além dos aviões 
de carreira entre Agra e Cartaxo. O próprio Agra já disse 
que espera o apoio de Cartaxo ao seu projeto em 2014. 
Ele filiou-se ao PEN e pensa em sair candidato a vice-
governador na chapa onde o PEN estiver. 

Luciano Cartaxo certamente tem outros planos 
para ele e seu partido, o PT, com relação às eleições de 
2014. Até agora o prefeito nem disse sim nem disse não 
aos planos de Luciano Agra. 

A pergunta que se faz é a seguinte: até quando vai 
reinar a paz entre Luciano Cartaxo e Luciano Agra? A 
pergunta é válida porque a candidatura de Cartaxo só 
teve sucesso em 2012 graças ao apoio do grupo de Agra, 
Nonato Bandeira e Roseana Meira, que havia brigado 
com o grupo do governador Ricardo Coutinho. 

Cartaxo não tinha um projeto de governo. 
Recebeu o apoio por osmose, mas por ódio do que por 
mérito. 

O Pleno do Tribunal 
Regional Eleitoral se reúne 
hoje com 13 processos em 
pauta, entre eles, quatro 
Ações de Investigação Judi-
cial Eleitoral movidas contra 
candidatos que disputaram 
as eleições do ano passado, 
um pedido de habeas cor-
pus, dois embargos de de-
claração, um processo admi-
nistrativo e um mandato de 
segurança.

A primeira Ação de In-
vestigação Judicial Eleitoral 
foi impetrado pela Comis-
são Provisória do PSB de 
Ouro Velho contra a prefeita 
eleita Natália Carneiro Lira 
(PSD) e seu vice-prefeito 
Flávio Henrique Marinho 
de Menezes (PSD), mais co-
nhecido como Ike,  acusados 
de estarem em condição de 
inelegibilidade. Por terem 
se filiado em dada posterior 
ao prazo legal. O relator do 
recurso é o juiz Sylvio Pélico 
Porto Filho.

A segunda AIJE foi in-

gressada pela Coligação 
“Pombal Maior e Melhor” e a 
prefeita reeleita de Pombal, 

Pollyanna Dutra (PT) contra 
a candidata prefeita derro-
tada, Mayenne Van (PMDB) 

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba já aprovou 
esta semana e segue agora para 
apreciação de plenário o projeto 
de lei que obriga hospitais e ser-
viços de atendimento básico de 
saúde a ter a presença de dentis-
tas no corpo clínico. 

O projeto de autoria do de-
putado Assis Quintans (DEM) 
que pretende garantir a presen-
ça de dentistas nessas unida-
des pode melhorar a qualidade 

de atendimento aos pacientes. 
“Com essa lei, a assistência odon-
tológica a pacientes em regime 
de internação hospitalar se dará 
no pré, trans e pós tratamento de 
saúde de base ao qual o paciente 
esteja submetido”, pontua o de-
putado. Ele acredita que a mu-
dança poderá, inclusive, reduzir 
os custos de tratamentos hospi-
talares.

De acordo com o texto, a 
obrigação valerá tanto para hos-
pitais públicos quanto para os 

privados. Em caso de descum-
primento, o texto atual, que não 
seria modificado neste ponto, 
prevê aplicação de penalidades 
por órgãos oficiais.

Segundo o projeto a pre-
sença desses profissionais em 
unidades hospitalares, irá cola-
borar na prevenção de infecções 
hospitalares, principalmente as 
respiratórias, e contribuir para 
a preservação da saúde e recu-
peração do paciente, os proce-
dimentos de avaliação e higiene 

bucal são benéficos não somente 
aos pacientes internados, mas 
também ao próprio hospital que 
tem seus custos reduzidos, me-
lhorando o quadro clínico dos 
pacientes e consequentemente 
o prognóstico dos mesmos, di-
minuindo a permanência do pa-
ciente na UTI e em outros leitos, 
aumentando o número de vagas, 
atendendo mais rapidamente a 
população necessitada, prestan-
do um melhor serviço e dimi-
nuindo os gastos hospitalares.

Projeto exige dentista nos hospitais 
ASSIS QUINTANS

e seu candidato a vice-pre-
feito, Claudenilson Alencar 
Nóbrega (PMDB), mais co-
nhecido como Galega Gavel, 
acusados de praticar Capta-
ção Ilícita de Sufrágio. O re-
lator deste caso é o juiz Ru-
dival Gama do Nascimento.

O terceiro recurso foi 
movido pela Coligação “Gua-
rabira da Gente” contra o 
prefeito eleito Zenóbio Tos-
cano (PSDB), que havia sido 
absolvido em primeiro grau, 
da acusação de Abuso de Po-
der Político e de Autoridade 
nas eleições passadas. O re-
lator do recurso também é o 
juiz Rudival Gama do Nasci-
mento.

E a quarta ação trata 
da Apuração de Afronta aos 
arts. 41-A,73 e 74 da Lei das 
Eleições, que foi ingressada 
pela Coligação “Uma Nova 
Paraíba”. A Representação 
ainda tem como interessa-
dos a Coligação “Paraíba 
Unida”, e os ex-candidatos 
José Maranhão (PMDB), Lu-
ciano Cartaxo (PT) e o pre-
sidente estadual do PT, Ro-
drigo Soares. O relator deste 
caso também é o juiz Eduar-
do José de Carvalho Soares.

FOTOS: Divulgação

Juiz Eduardo Carvalho é o relator da AIJE sobre o pleito de 2010

Sylvio Pélico Porto relata ação impetrada pelo PSB de Ouro Velho

PTC não terá
candidatos para
majoritária nas
eleições 2014

O presidente estadual do 
Partido Trabalhista Cristão 
(PTC), Neto Franca, disse ontem 
que a legenda não lançará can-
didatura a cargo majoritário na 
eleição do próximo ano. Ele disse 
que será pleiteada uma vaga de 
suplente de senador, ou de vice-
governador numa coligação. Na 
próxima semana, a legenda vai 
reunir os pré-candidatos e criará 
uma comissão formada por diri-
gentes partidários para dialogar 
com outros partidos no interes-
se de formar uma coligação para 
o Pleito de 2014.

Com 11 anos de fundação 
na Paraíba, o PTC tem hoje 85 di-
retórios em todo o Estado. A ex-
pectativa é ampliar as bases nas 
cidades e até o próximo ano che-
gar a 150 diretórios, tentando 
atingir mais da metade dos 223 
municípios. Atualmente, existem 
955 filiados na legenda.

Neto Franca revelou que, 
além dele outros nomes conhe-
cidos estarão na disputa por 
uma vaga na Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba. Ao todo ele disse 
que até o momento já tem 23 
filiados que são pré-candidatos.

O vereador Lucas de Brito (DEM) co-
brou, ontem, durante discurso na tribu-
na da Câmara, a nomeação imediata dos 
125 concursados da Guarda Municipal 
que participaram do curso de Formação 
promovido pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa. O parlamentar frisou que a 
gestão pública já empenhou R$ 4,8 mi-
lhões para empresas de segurança priva-
da neste ano de 2013, valor que poderia 
ser investido na contratação dos concur-
sados e no aparelhamento da Guarda 
Municipal.

Durante seu pronunciamento, o 
democrata questionou os empenhos 
feitos pela prefeitura às empresas 
Gadi e Kairós em valores que chegam 
a R$ 3,2 milhões e R$ 1,2 milhão, res-
pectivamente. “Só até outubro foram 
empenhados mais de R$ 4 milhões a 
essas duas empresas, então está apro-
vado que a prefeitura tem dinheiro 
para nomear os concursados e investir 
na área”, avalia Lucas.

O vereador afirmou que vem sen-
do procurado por pessoas aprovadas 
no concurso e recebido relato de que 
muitas estariam desempregadas, uma 
vez que deixaram os empregos ante-
riores para fazer o curso de Formação 
e ainda não foram nomeadas. “Eles es-

Lucas cobra contratação
de concursados pela PMJP 

NA CÂMARA

tão desesperados para serem convoca-
dos e até agora não foram chamados, 
sem contar que ainda reclamam de não 
terem recebido o valor total da bolsa 
destinada para o curso de Formação”.

Segundo informações do próprio 
secretário de Segurança Urbana e Ci-
dadania, Geraldo Amorim, o primeiro 
curso de Formação de Guarda Munici-
pal foi iniciado no dia 1º de julho com 
a duração de 75 dias e carga horária 
de 476 horas/aula, e incluía o paga-
mento de uma bolsa prevista para R$ 
750,00, mas o pagamento foi de ape-
nas R$ 700,00.

Lucas de Brito também questiona empenhos

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br
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Foram criados mais de 211 
mil postos de trabalho 
formal, segundo o Caged

Geração de empregos em setembro
tem melhor resultado desde abril

Brasília – A geração de 
empregos em setembro teve 
o melhor resultado desde 
abril deste ano, com a cria-
ção de mais de 211 mil pos-
tos de trabalho formal.

Segundo dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
divulgado ontem pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego, 
o saldo do mês passado foi 
também o melhor para o pe-
ríodo dos últimos três anos. 
A mão de obra adicional no 
mês passado foi o resultado 
de aproximadamente 1,8 mi-
lhão de admissões e 1,6 mi-
lhão de demissões.

Setembro foi o segundo 
mês consecutivo de cresci-
mento. Em julho havia sido 
registrado o pior resultado 
para o mês desde 2003, 
com 61,6 mil novas vagas. 
Desde maio, o Caged vinha 
constatando ritmo mais 
lento da geração de postos 
no mercado de trabalho.

De acordo com o Minis-
tério do Trabalho, o resulta-
do do mês passado deve-se 
à expansão do setor de ser-
viços, que, individualmente, 
criou mais de 70,5 mil pos-
tos – 33,4% de todas as vagas 
formais no mês. Para o minis-
tério, o bom desempenho foi 
impulsionado pela expansão 
generalizada dos ramos que 
integram o setor, com desta-

que para os serviços em alo-
jamento e alimentação (mais 
de 22 mil vagas), de comércio 
e administração de imóveis 
(20 mil) e ensino (9,8 mil).

Outros setores que ti-
veram desempenho positi-
vo em setembro foram a in-
dústria de transformação, 
com a criação de mais de 
63,2 mil postos, e o comér-
cio, com 53,8 mil.

Os estados com os me-
lhores resultados foram São 
Paulo (45,2 mil), Pernambu-
co (29,9 mil) e Alagoas (16,2 
mil). O único Estado em que 
houve fechamento de vagas 
foi Rondônia, com menos 72 
postos de trabalho. O Acre 
foi o segundo com o pior de-
sempenho (268 postos), se-
guido pelo Piauí (379).

Conforme os dados do 
Caged, de janeiro a setembro 
deste ano houve aumento 
real de 2,2% nos salários de 
admissão – de R$ 1.076 para 
R$ 1.100, aproximadamente.

BRASIL &
MUNDO

O resultado positivo da criação de empregos aconteceu por causa da expansão de serviços, segundo o Ministério do Trabalho

FOTO: Agência Brasil

Sob o comando do de-
putado Marco Feliciano 
(PSC-SP), a Comissão de Di-
reitos Humanos da Câmara 
dos Deputados aprovou 
ontem projeto de lei que 
livra os templos religiosos, 
padres e pastores de se-
rem enquadrados na lei de 
discriminação se vetarem 
a presença e participação 
de pessoas “em desacordo 
com suas crenças”.

Na prática, a proposta 
quer evitar que os religio-
sos sejam criminalizados 
caso se recusem a realizar 
casamentos homossexuais, 
batizados ou outras ceri-
mônias de filhos de casais 
gays ou mesmo aceitar a 

presença dessas pessoas 
em templos religiosos.

Autor do projeto, o de-
putado Washington Reis 
(PMDB-RJ) pretende mo-
dificar uma lei que entrou 
em vigor em 1989 que de-
fine como crime praticar, 
induzir ou incitar a discri-
minação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional. Essa 
norma estabelece prisão 
de um a três anos para tais 
situações.

Segundo parlamenta-
res, essa lei é utilizada atu-
almente por homossexuais 
que se sentem discrimina-
dos. A criação de uma lei 
específica contra a discri-

minação de gays sofre re-
sistência no Congresso.

“Deve-se a devida aten-
ção ao fato da prática ho-
mossexual ser descrita em 
muitas doutrinas religiosas 
como uma conduta em de-
sacordo com suas crenças. 
Em razão disso, deve-se 
assistir a tais organizações 
religiosas o direito de li-
berdade de manifestação”, 
afirmou Reis.

A posição foi reforçada 
pelo relatório do deputado 
Jair Bolsonaro (PP-RJ). “O 
alcance da lei, antes voltado 
mais à questão racial, tem 
sido ampliado, tendendo a 
estender proteção também 
à prática homossexual. As-

sim, [a proposta] esclarece 
melhor o alcance da refe-
rida norma ao diferenciar 
discriminação de liberdade 
de crença”, disse ele.

“As organizações re-
ligiosas têm reconhecido 
direito de definir regras 
próprias de funcionamen-
to e inclusive elencar con-
dutas morais e sociais que 
devem ser seguidas por 
seus membros”, completou 
Bolsonaro.

O texto, que foi apro-
vado pela comissão forma-
da majoritariamente por 
evangélicos, segue para vo-
tação na CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça) da 
Câmara.

Projeto permite que igrejas vetem gays

Brasília – Como era es-
perado, deputados e sena-
dores decidiram, na noite da 
última terça-feira, manter 
todos os vetos presidenciais 
na terceira sessão de análise 
desse tipo de dispositivo que 
terminou pouco antes das 
21h. Nenhum dos vetos ana-
lisados (33/2013 a 37/2013) 
tratava de pontos polêmicos 
ou impasses entre governo e 
Legislativo, diferentemente 
do que ocorreu nas últimas 
sessões. Ainda assim, o Pla-
nalto manteve negociações 
prévias com parlamentares.

Apenas um dos vetos 
derrubava totalmente um 
projeto aprovado no Con-
gresso. O Projeto de Lei do 

Senado (PLS) 612/99 criava 
privilégios para alguns se-
gurados e beneficiários de 
seguros e resseguros. O go-
verno considerou a matéria 
inconstitucional porque não 
atendia à política implemen-
tada para equilibrar o setor e, 
com isso, criaria privilégios 
exclusivos ao IRB, em pre-
juízo a outras sociedades se-
guradoras e resseguradores. 
A próxima sessão de análise 
de vetos está marcada para o 
dia 19 de novembro.

Os vetos incluíam mais 
54 dispositivos distribuídos 
por quatro projetos de lei que 
previam, de alguma maneira, 
novas obrigações financeiras 
para o governo. Ainda assim, o 

Executivo não alegou somen-
te o aumento de gastos como 
justificativa para travar esses 
itens. No caso do Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) 47/13, por 
exemplo, a intenção do Planal-
to foi restringir as situações 
em que são pagas indenização 
a servidores que trabalham 
na região de fronteira, como 
auditores da Receita Federal, 
policiais federais e policiais 
rodoviários federais. Mas, o 
governo manteve o pagamen-
to em alguns casos mais carac-
terísticos da atividade.

O Executivo também li-
mitou a decisão do texto apro-
vado do PLC 123/12, que cria 
cargos em diversos órgãos. O 
veto, nesse projeto, foi feito 

apenas ao item que previa car-
gos para o Departamento Na-
cional de Auditoria do Sistema 
Único de Saúde (Denasus).

Deputados e senadores 
também acabaram acatan-
do a decisão do Planalto que 
vetou critérios de avaliação 
e cursos de capacitação para 
promoção no plano de carrei-
ra do Ministério do Meio Am-
biente e do Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama) incluídos no PLC 
60/11 e incentivos tributá-
rios criados para produtores 
de etanol e a indústria quími-
ca, no texto que transformou 
a Medida Provisória 613/13 
em lei (PLV 20/13).

Congresso mantém vetos de Dilma
RODADA DE VOTAÇÕES

Os estados com  
os melhores 
resultados 
foram São Paulo 
(45,2 mil), 
Pernambuco 
(29,9 mil) e 
Alagoas (16,2 mil).

A queda de um 
avião no trecho sul do 
Rio Mekong, no Laos, 
matou todas as 44 pes-
soas a bordo ontem. 
A televisão tailandesa 
mostrou fotos da aero-
nave modelo ATR 72, 
de médio porte, parcial-
mente submersa e com 
a cauda danificada. 

Segundo o porta-
voz do Ministério das 
Relações Exteriores da 

Tailândia, Sek Wanna-
methee, eram 39 pas-
sageiros e 5 tripulantes. 
Entre as vítimas, há lao-
cianos, franceses, sul-
coreanos, australianos 
e tailandeses. Proceden-
te da capital do país, 
Vinetiane, o avião, da 
companhia Lao Airlines, 
caiu quando se apro-
ximava do aeroporto 
Pakse, na província de 
Champasak. 

Queda de um avião 
deixa 44 mortos

TRAGÉDIA NO LAOS

Roma - A Organização 
das  Nações Unidas  (ONU) 
alertou ontem, no Dia Mun-
dial da Alimentação, para o 
desperdício alimentar, uma 
das principais razões para 
que 842 milhões de pessoas 
continuem privadas de quan-
tidades suficientes de alimen-
tos. No mesmo comunicado, 
a ONU destacou a importân-
cia de uma dieta equilibrada 
para combater o aumento da 
obesidade e garantir a saúde 
das populações.

Para marcar a data, na 
sede da FAO, em Roma, será 
oferecido hoje um almoço to-
talmente feito com produtos 

destinados ao lixo.
Cerca de um terço dos 

alimentos produzidos em 
todo o mundo - ou 1,3 bilhão 
de toneladas e mais de US$ 
750 bilhões - por ano são 
atualmente desperdiçados, 
de acordo com dados da Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agri-
cultura (FAO).

“Com um quarto desses 
números, é possível alimen-
tar 842 milhões de pessoas 
famintas em todo o mundo”, 
garantiu Robert van Otterdi-
jk, especialista em indústrias 
agrícolas e responsável pela 
infraestrutura rural na FAO.

ONU adverte sobre o 
desperdício de comida

FOME NO MUNDO
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Dilma sanciona lei que 
limita mandato dos
dirigentes esportivos

temPoraDa 2014

Vilar já observa jogadores
Botafogo treina para a 
decisão, mas está de
olho em reforços

Com a aproximação do 
fim da temporada e a defi-
nição das competições que 
o Botafogo vai participar no 
próximo ano começam as es-
peculações entre torcedores 
e pessoas ligadas à diretoria 
do clube, em torno de possí-
veis reforços para 2014. Esta 
semana, o técnico Marcelo 
Vilar e o supervisor de fute-
bol, Giancarlo Dantas, foram 
até Araripina, no Sertão de 
Pernambuco, para observar 
o atacante Cláudio, que é do 
Belo, está emprestado ao clu-
be local, e vem se destacan-
do nos jogos do Campeonato 
Pernambucano da Segunda 
Divisão.

Surgiu rumores de que 
outros jogadores pernam-
bucanos estariam sendo ob-
servados, o que não foi con-
firmado pelo vice de futebol, 
Ariano Wanderley. Segundo 
ele, o foco agora é a final do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D, que começa já no 
próximo dia 27, contra Ju-
ventude ou Tupi.

“Nosso técnico foi ape-
nas observar o jogador Cláu-
dio, nada demais. É normal 
que ele fique conhecendo 
jogadores, para em caso de 
uma necessidade, possamos 
acertar uma contratação, 
mas o clube ainda não está 
atrás de nenhum reforço es-
pecífico para a próxima tem-
porada, e sim preocupado 
em manter a base da equipe 
atual para o próximo ano”, 
disse o dirigente.

E por falar em manter 
a base, até agora apenas o 
meia Lenilson, dos jogadores 
cujo o contrato está se encer-
rando, renovou com o clu-
be. Segundo a assessoria de 
imprensa, o contrato ainda 
não foi assinado, o que con-
tradiz com uma declaração 
do próprio jogador em uma 
rede social, onde postou que 
renovou o contrato até o final 
do próximo ano.

A diretoria parece não 
ter tanta pressa, porque afi-
nal, a grande maioria dos 
atletas já está confirmada na 
próxima temporada. Muitos 
atletas têm contratos que só 
vencem em maio de 2014. 
Este é o caso dos seguintes 
atletas: Genivaldo, André 
Lima, Celico, Ferreira, War-
ley, Isaías, Doda e Thiagui-
nho.

Ontem, o vice-presi-
dente de futebol desmentiu 
a notícia de que o clube te-
ria fechado com um joga-
dor que disputou a Copa do 
Mundo de 2006, na Alema-
nha. “Estava viajando. Fui a 
Salvador e depois Teresina, 
e não estou sabendo disto. 
Se isto fosse verdade, uma 
contratação deste porte eu 
estaria por dentro”, garantiu 
Ariano Wanderley

Alheios às especulações 
sobre reforços, o elenco se-
gue treinando para a grande 
decisão da Série D, cujo o pri-
meiro jogo vai acontecer no 
próximo dia 27 de outubro. 
Ontem, o treino foi no está-
dio de Cabedelo. Hoje, a equi-
pe deve treinar no Estádio 
Hardman Norat, no Geisel. 

A ansiedade toma conta 
do atacante do Botafogo, Thia-
guinho, que deseja ficar 100% 
recuperado para participar da 
pré-temporada do time, visan-
do as competições que virão no 
próximo ano. Com contrato re-
novado com o clube até 2014 o 
atleta de Cuiabá/MT faz planos 
para vestir novamente a camisa 
alvinegra e dar muitas alegrias 
à torcida botafoguense. Após 
passar por uma cirurgia por 
causa de uma fratura na fíbu-
la e uma entrose nos ligamen-

tos do tornozelo direito, Thia-
guinho, intensifica o trabalho 
de fisioterapia, fortalecendo a 
musculatura e treinando a par-
te com o restante do grupo. O 
Belo aguarda o adversário - Ju-
ventude/RS ou Tupi/MG - para 
decidir o título da Série D do 
Brasileirão, nos dias 27 deste 
mês e 3 de novembro. 

    Uma contusão que cus-
tou "caro" para o atacante, 
que ocorreu durante a festa de 
entrega das faixas de campeão 
Estadual/2013, contra o Santa 
Cruz/PE, no dia 29 de junho, no 
Estádio Almeidão, quando em-
pataram em 1 a 1 (Lenilson mar-

cou para os botafoguenses). Na 
oportunidade o lateral direito 
da Cobra Coral, Everton Sena, 
acertou um carrinho por trás no 
atacante botafoguense, provo-
cando uma fratura na fíbula e 
uma entrose nos ligamentos do 
tornozelo direito. Ele acredita 
que o pior já passou com totais 
possibilidades de ficar apto a 
voltar e fazer o que mais gosta. 

"Estou contando os dias 
para receber o sinal verde da 
comissão técnica e ficar à dispo-
sição de jogo. Graças a Deus a 
recuperação é um sucesso, com 
possibilidade de iniciar a pré-
temporada", observou. 

thiaguinho segue treinando e ansioso para jogar

Foto: Divulgação

FotoS: Marcos Russo
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Thiaguinho recupera a parte física

O fisicultor Alexandre comanda treino com os jogadores no campo do Geisel. É o Botafogo se cuidando para os jogos decisivos do Campeonato Brasileiro da Série D

Ingressos promocionais somente até hoje
Termina hoje o prazo para 

que o torcedor trezeano com-
pre, a preços promocionais, os 
ingressos para o jogo contra o 
Vila Nova, programado para 
domingo, às 18h, no Estádio 
Presidente Vargas, pelas oita-
vas de final do Campeonato 
Brasileiro da Série C. A venda 
começou ontem na Loja do Clu-
be e no PV, em Campina Gran-
de, e na Loja Waldir Acessório, 
em João Pessoa. A expectativa 
da diretoria do Galo é que os 
ingressos acabem até amanhã, 
quando termina a promoção.

Até hoje no final da tarde, 
os ingressos estão sendo ven-
didos pelos seguintes preços: 
geral custa R$ 26,00, principal 
R$ 40,00 e cadeira R$ 100,00. 
Estudantes e idosos pagam 
meia entrada. A partir de ama-
nhã, os preços subirão para 
R$ 30,00 na geral, R$ 50,00, e 
R$ 120,00. As cadeiras cativas 
custarão R$ 20,00 e as crianças 
pagam R$ 10,00, nas arquiban-
cadas e R$ 15 nas cadeiras.

Ontem, o técnico Luciano 
Silva comandou um treino téc-

treZe X VILa NoVa

nico na parte da tarde, no Pre-
sidente Vargas. Hoje, a equipe 
volta a treinar no mesmo local 
e horário. Entre os jogadores, 
um dos mais ansiosos e otimis-
tas para pegar o Vila Nova, no 
próximo domingo, é Hudson. 
“Nós estamos aguardando 
com muita ansiedade esta par-

tida. Temos conseguido todos 
os nossos objetivos até agora 
e vamos com tudo para con-
seguir chegar às semifinais e 
consequentemente à Série B. A 
gente espera que a torcida lote 
o PV e empurre a gente para 
cima deles. Mas que tenha pa-
ciência, porque às vezes o gol 

não sai na hora que queremos, 
como aconteceu contra o San-
ta Cruz, quando saiu no último 
minuto do jogo”, disse o atleta.

O meia Rafael Chorão, que 
teve uma grande atuação con-
tra o Santa Cruz e foi o autor do 
passe para o gol de Giancarlo, 
também espera que o torce-

dor trezeano apoie em massa 
a equipe nesta reta final de 
campeonato. “Chegamos onde 
ninguém esperava. No futebol, 
tudo é muito difícil, mas com 
raça e amor vamos ainda mais 
longe, levando o Galo para a Sé-
rie B”, disse.

O árbitro  do jogo será 
o capixaba Pablo dos Santos 
Alves, auxiliado pelo mineiro 
Márcio Estáquio e Flávio Go-
mes, do Rio Grande do Norte.

rolagem da dívida
O presidente do Treze, 

Eduardo Medeiros, participou 
na última terça-feira, de uma 
audiência pública no Con-
gresso Nacional em Brasília, 
para debater alternativas para 
amortizar as dívidas tributá-
rias dos clubes brasileiros. In-
cluindo os clubes das quatro 
divisões, a dívida total chega a 
cerca de R$ 4,8 bilhões.

“Foi bastante positivo, já 
que discutimos as alternativas 
para refinanciamento. Estou 
otimista em relação a uma so-
lução ainda este ano”, disse.

Torcedores do Treze devem lotar novamente o Estádio Presidente Vargas no próximo domingo



Paraibana competirá com as
melhores do nado sincronizado
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Até quando as autoridades 
brasileiras vão ser compla-
centes com os marginais 
travestidos de torcedores 
nas “organizadas”. Aqui e 
acolá se escuta declarações 
de gente da Justiça Des-
portiva falando em punição, 
no Estatuto do Torcedor, 
mas nada de concreto para 
minimizar as confusões que 
se tem visto em diversos estádios, principalmente 
em clássicos como ultimamente no jogo São Paulo 
x Corinthians, entre outros. Soube também que 
depredaram o Castelão porque o Fortaleza não 
conseguiu a classificação para as finais. Tá na hora 
de dar um basta no País da Copa.

Chega de violência!

Na torcida pela
vitória do bom senso

O calendário da CBF para 2014 vai ser mesmo 
mantido? Ainda existe pressão por parte do Bom Senso 
F.C, entidade criada para defender os direitos do jogador 
e que já apresentou uma proposta alternativa à Confe-
deração Brasileira de Futebol, ainda em forma de análise. 
Eles estão cobertos de razão porque só estão pensando 
em ganhar dinheiro e se esquecendo do corpo e da men-
te dos jogadores. Se lá por cima a coisa anda complicada 
o mesmo se pode dizer por aqui, principalmente agora 
com dois clubes no Campeonato Brasileiro.

A coisa tá feia e ficou comprovada na reunião da 
última segunda-feira, onde a maioria não arreda o pé 
de se cumprir o regulamento – não há mais discussão 
sobre isso – e não abre mão de começar o Campeonato 
em janeiro e se estender até 17 de abril, dois dias antes 
do início da Série B do Brasileiro – que pode estar o 
Treze – e 10 dias antes da abertura da Série C, já com o 
Botafogo.

A maioria dos clubes defende que Botafogo e Treze 
têm de se virar para jogar as competições até porque 
sete clubes não terão o que fazer no segundo semes-
tre, daí estarem valorizando o Estadual. Como não houve 
consenso em termos do início e de seu final, sabiamente 
optaram por uma definição mais a frente, no dia 29, 
quando já saberemos se o Galo é da B ou da C.

Essa confusão toda não começou agora e sim em 
2012 quando aprovaram esse regulamento confuso em 
detrimento de uma competição bem mais enxuta. Ano 
passado venceu a birra de alguns dirigentes, trazen-
do inúmeros prejuízos para o futebol paraibano. Só 
espero que no final de 2014 os dirigentes sejam mais 
sensatos e profissionais e busquem uma competição 
mais simples e atraente. Que o bom senso ganhe essa 
disputa lá e aqui.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Os estádios Almeidão e 
Leonardo da Silveira vão 
estar à disposição dos 
times pessoenses durante 
o Campeonato Paraibano de 
2014. Um problema a menos 
para o nosso futebol que 
sofreu bastante este ano.

Estádios

A presidente Dilma Rousseff sancionou, no Diário Oficial 
da União de ontem, a Lei das Entidades Desportivas que 
limita o mandato dos dirigentes de clubes, Confederações 
e Federações que recebam verbas públicas, conforme 
aprovado no Congresso Nacional.

No próximo sábado com 
quatro jogos, dois no mas-
culino e dois no feminino, 
começa o Segundo Turno do 
Campeonato Paraibano de 
Beach Soccer que vai até o 
dia 17 de novembro quando 
acontecerá a grande final.

Beach Soccer

Lei das Entidades

Como A União antecipou, na semana passada, o campeão 
da Copa do Nordeste vai receber mais de R$ 1,5 milhão. 
Os valores foram confirmados na última terça-feira. No 
total serão R$ 9.280.000,00 em premiação. Realmente 
uma competição de altíssimo nível.

Cotas da Copa

Thafnnys vai defender o 
Tijuca Tênis no Absoluto 
que acontecerá no Rio

OuTRAS
modalidades

Promessa da Paraíba e 
do Brasil nos Jogos Olímpicos 
de 2016, a garota Thafnnys 
Milka, 14 anos, é esperança 
de medalha para o Tijuca Tê-
nis Clube, no próximo fim de 
semana, durante o Campeo-
nato Absoluto de Nado Sin-
cronizado, que ocorrerá no 
Parque Aquático Maria Lenk, 
no Rio de Janeiro. A compe-
tição vai reunir as melhores 
atletas brasileiras desta mo-
dalidade esportiva, quando 
todas demonstrarão seu en-
canto novamente na cidade 
carioca.

As disputas vão reunir 
60 atletas em três dias de 
competição tendo provas 
disputadas de manhã e à tar-
de. Os clubes participantes 
são: Flamengo, Fluminense, 
Tijuca Tênis, Paineiras do 
Morumby, UTFP (Universi-
dade Tecnológica Federal do 
Paraná) e BNB-Fortaleza. A 
paraibana é atleta do Tiju-
ca Tênis Clube, onde recebe 
treinamento especial visan-
do uma vaga na seleção olím-
pica do Brasil.

Entre as sete provas que 
serão realizadas, o destaque fi-
cará com as apresentações dos 
duetos, que terão a presença 
de seis atletas que já represen-
taram o Brasil em competições 
internacionais, incluindo a du-
pla brasileira nas Olimpíadas 
de Londres 2012.

Além do dueto brasilei-
ro, formado por Lara Teixeira 
e Nayara Figueira, que ficou 
com o 13º lugar em Londres 
no ano anterior, e que desta 
vez defendem o clube Painei-
ras do Morumby, a disputa 
também terá a presença da 
dupla que defendeu o país 
no Mundial de Barcelona, 
em julho passado – Giovana 
Stephan e Lorena Molinos -, 

do Flamengo, e ainda contará 
com a jovem dupla do Flumi-
nense, Luisa Borges e Maria 
Eduarda Micucci, reservas 
dos duetos técnico e livre, 
respectivamente, apresenta-
dos em Barcelona.

Diretamente do Rio de 
Janeiro, Thafnnys Milka se 
disse confiante para uma 
vaga no pódio. Segundo ela, 
as atletas que irão competir, 
todas elas já são conhecidas 

delas. “Já estou mais adul-
ta e mais experiente. A cada 
prova procuro errar menos 
e com isto venho obtendo 
os bons resultados e sempre 
presente no pódio”, afirmou 
a paraibana que reside há 
dois anos no Rio de Janeiro 
e segue treinando no Tijuca 
Tênis Clube.

O Campeonato Absoluto 
de Nado Sincronizado dará 
início a sequência de cam-

peonatos nacionais da mo-
dalidade do segundo semes-
tre. Até o final do ano ainda 
serão disputadas mais três 
competições brasileiras nas 
categorias junior, juvenil e 
infantil, nas quais novos ta-
lentos sempre são lançados 
no cenário nacional. Ainda 
em 2013 será realizado o 
Troféu Mundial FINA da mo-
dalidade (Trophy), em de-
zembro, no México.

Thafnnys está sendo apontada como uma das atletas com chances de disputar a Olimpíada 2016

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

Técnico de Bolt vê perseguição
Destaque negativo no 

noticiário, os recentes casos 
de doping de atletas jamaica-
nos seguem repercutindo na 
mídia internacional. Depois 
da Agência Mundial Antido-
ping (Wada) declarar que 
começará uma investigação 
"extraordinária" à Comissão 

Antidoping da Jamaica (Ja-
dco), foi a vez do técnico do 
atleta recordista mundial 
Usain Bolt e do ex-campeão 
Yohan Blake, Glen Mills, de-
fender os esportistas locais. 
Em entrevista ao tablóide 
britânico, Daily Mail, o trei-
nador afirmou que a mídia 

internacional é uma das 
maiores culpadas por essa 
repercussão, o que ele con-
sidera como "sensacionalis-
mo".

“O alvo é a Jamaica por 
causa do sucesso. Ninguém 
quer ver a Jamaica continuar 
o domínio de correr a nível 

CASOS DE DOPING NA JAMAICA

mundial. Temos que questio-
nar o equilíbrio das repor-
tagens. Eu li alguns artigos 
terríveis tentando insinuar 
que o sucesso de Usain Bolt 
é falso por conta disso tudo. 
Tivemos alguns resultados 
de análises adversos para es-
timulantes e algumas outras 
coisas, mas há tantos casos 
de uso de esteróides em ou-
tros países nos últimos dois 
meses e não há sensaciona-
lismo em torno desses paí-
ses ou atletas” criticou Glen 
Mills.

O ex-diretor executivo 
da Jadco, Renee Anne Shir-
ley, recentemente revelou 
um colapso quase completo 
em testes realizados entre 
janeiro e julho de 2012, pe-
ríodo que antecedeu os Jo-
gos Olímpicos de Londres. 
A Jamaica venceu oito das 
doze medalhas individuais 
entre corredores nas Olim-
píadas. Bolt se tornou o pri-
meiro homem a vencer os 
100 e 200 metros em jogos 
consecutivos, e ainda por 
cima, participou da vitória 
no revezamento, que termi-
nou com um novo recorde 
mundial para o país.Para o técnico da estrela do atletismo, a Jamaica está sob investigação por causa do grande sucesso



Técnico descarta acomodação
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Gilson Kleina garante 
que o ritmo não vai
diminuir até o final

FUTEBOL 
NACIONAL

O técnico Gilson Kleina 
se esforça para evitar a aco-
modação do elenco do Pal-
meiras na reta final da Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
Apesar de a vantagem na li-
derança ainda ser tranquila, 
o treinador advertiu que o 
time não pode diminuir o 
ritmo neste momento crucial 
de confirmação do acesso.

"Temos uma pontuação 
boa, mas não podemos achar 
que está tudo garantido. Va-
mos ter de competir forte. 
Enquanto não fizermos entre 
68 e 71 pontos, não teremos 
a condição (de retorno). Que-
remos fazer as duas vitórias 
que estamos programando. 
Nossa vantagem diminuiu e 
temos de recuperar os atle-
tas, para reagirmos rapida-
mente e voltarmos a vencer", 
afirmou.

No interior do Ceará, o 
Palmeiras sofreu apenas sua 
quinta derrota no campeo-
nato, depois de 30 rodadas 
disputadas, ao levar o placar 
adverso por 1 a 0 diante do 
Icasa, em Juazeiro do Nor-
te. Com isso, o Verdão viu a 
aproximação tímida da vice
-líder Chapecoense, que em-
patou em casa com o Ceará. 
Já a distância para o quinto 
colocado, que agora é o Icasa, 
caiu para 18 pontos. 

"Precisamos ver o nos-
so lado e conseguir nossas 
vitórias para consolidar (a 
volta à Série A). Temos 24 
pontos para disputarmos e 
estamos com 18 de diferen-
ça. Esta derrota tem de servir 
de lição para continuarmos", 
acrescentou o treinador.

Gilson Kleina está preo-
cupado com a possibilidade 
de o zagueiro Marcos Viní-
cius ficar marcado negativa-
mente no Palmeiras. O garo-
to, que já havia participado 
diretamente do vexame por 
6 a 2 diante do Mirassol, vol-
tou a ter uma infelicidade na 
derrota  para o Icasa.

No entanto, o treinador 
alega que o atleta não pode 
ser apontado como o culpa-
do pelo tropeço. “A responsa-
bilidade é minha, o erro não 
foi só dele. O Marcelo (Olivei-
ra) chutou a bola nele, e não 
podemos colocar tudo nas 
costas do garoto”, comentou 
o técnico.

A estreia de Marcos Vi-
nícius entre os profissionais 
do Palmeiras também não 
reserva boas lembranças ao 
torcedor do clube. Em mar-
ço, o jogador fez seu primei-
ro jogo justamente contra 
o Mirassol e marcou um gol 
contra aos 40 segundos de 
partida, que terminou com a 
goleada por 6 a 2 do clube do 
interior.

O Palmeiras volta a cam-
po na tarde do próximo sába-
do para enfrentar o Bragan-
tino, em Bragança Paulista, 
quando o time realizará seu 
sexto compromisso seguido 
longe da capital paulista. Por 
isso, mesmo cobrando a rea-
ção do time, o treinador sabe 
que o grupo sofreu um des-
gaste nos jogos passados.

"Tenho de ser racio-
nal e fazer uma análise bem 
criteriosa, porque foi nosso 
quinto jogo fora. Alguns jo-
gadores estão sentindo, mas, 
agora, estamos na reta final 
e precisamos de muito mais 
foco e força. Cada um briga 
por suas metas", concluiu.

Técnico do Palmeiras conversa com  jogadores e analisa mais uma derrota do time. O Verão tem agora oito pontos à frente do segundo colocado, o time da Chapecoense

Dilma sanciona lei sobre gestão
Agora é lei. A presidente 

Dilma Rousseff sancionou a 
emenda que disciplina a gestão 
nas entidades esportivas. Pu-
blicada na edição de ontem do 
Diário Oficial da União, o texto, 
que será incluído na Lei Pelé, 
exige que entidades que sejam 
beneficiárias de recursos pú-
blicos deem mais transparên-
cia às gestões.

Segundo o texto costurado 
entre a ONG Atletas pelo Brasil 
e o deputado federal Jerônimo 
Goergen (PP-RS), haverá limi-
te de apenas uma reeleição. O 
prazo para a adequação nos es-
tatutos é de seis meses.

A publicação da lei não 

significa que todos tenham 
de se adequar, mas indica que 
os que não se ajustarem não 
poderão mais receber verbas 
oriundas de incentivos fiscais, 
estatais, loterias e qualquer ou-
tra fonte oficial.

“Não tenho nada contra 
clubes ou entidades esportivas, 
mas é necessário que melho-
rem a gestão para que usufru-
am de recursos públicos’, de-
fendeu Goergen.

Durante a discussão do 
texto no Congresso, a CBF 
trabalhou de maneira con-
trária à aprovação. Com o 
apoio dos senadores Renan 
Calheiros (PMDB-AL) e José 

Sarney (PMDB-AP), o diretor 
de Assessoria Legislativa da 
entidade, Vandenbergue Ma-
chado, atuou no sentido de 
derrubar a emenda.

As tentativas, no entanto, 
encontraram oposição da mi-
nistra da Secretaria de Rela-
ções Institucionais, Ideli Salvat-
ti, e da própria Dilma Rousseff, 
que abraçou a causa.

Um grupo de atletas lide-
rados pela ex-jogadora de vôlei 
Ana Moser deve ser recebido 
nesta quarta pela presidente 
Dilma. A expectativa é de que o 
ato reúna Gustavo Kuerten, Raí, 
dentre outros grandes nomes 
do esporte nacional.

MANDATO DE DIRIGENTES

De acordo com o jornal 
Folha de São Paulo, o Corin-
thians vai aproveitar o ani-
versário de 460 anos de São 
Paulo, em 25 de janeiro, para 
fazer o primeiro jogo em sua 
nova arena. A partida será 
entre operários da Odebre-
cht e funcionários do clube. 
O primeiro jogo da equipe 
principal do Corinthians deve 
acontecer no início de março, 
provavelmente um jogo do 
Campeonato Paulista, em um 
domingo. Serão usados os 48 
mil lugares fixos do estádio, 
sem as arquibancadas pro-
visórias. Segundo o jornal, o 

principal objetivo dos organi-
zadores na sede de São Paulo 
é caprichar nos treinos das 
equipes responsáveis pelo es-
tádio, a partir de novembro, e 
fazer o teste principal com o 
jogo festivo em janeiro. 

Na mais recente atualiza-
ção do andamento das obras 
da Arena Corinthians, a Ode-
brecht registrou 90% de con-
clusão. Em destaque, está a 
finalização dos acabamentos 
internos do prédio leste, onde 
foi realizada a festa de 103 
anos do clube no último dia 
28. Os espaços para 20 lojas, 
os dois terraços no pavimento 

superior e os trabalhos na fa-
chada de vidro do setor leste, 
onde se localiza o telão de Led, 
foram finalizados. O grama-
do já apresenta condições de 
jogo, bem como os serviços de 
acabamento dos vestiários dos 
jogadores do Corinthians e das 
equipes visitantes também 
foram concluídos. A estrutu-
ra metálica da cobertura deve 
ser finalizada em meados de 
novembro, quando os acaba-
mentos de outros setores da 
arena estarão quase prontos. 
Ao todo, são 1.600 funcioná-
rios e 140 equipamentos no 
canteiro.

Estádio do Corinthians deve 
ser inaugurado em janeiro

Obras no Itaquerão estão avançando e o primeiro jogo será entre funcionários no dia 25 de janeiro

Classificação

O Sport Recife perdeu, mas segue na zona de classificação

Série B 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Palmeiras-SP 65 30 20 5 5 58 24 34 

20 Chapecoense-SC 57 29 17 6 6 54 28 26 

30 Sport-PE 49 30 16 1 13 50 46 4 

40 Paraná-PR 49 30 14 7 9 45 27 18 

50 Icasa-CE 47 30 14 5 11 42 45 -3 

60 Avaí-SC 47 29 13 8 8 41 35 6 

70 América-MG 47 30 12 11 7 42 35 7 

80 Ceará-CE 46 30 12 10 8 48 38 10 

90 Figueirense-SC 45 29 14 3 12 49 45 4 

100 Joinville-SC 43 30 12 7 11 44 34 10 

110 Boa Esporte-MG 40 30 10 10 10 24 34 -10 

120 Bragantino-SP 39 30 11 6 13 31 32 -1 

130 Guaratinguetá-SP 36 30 10 6 14 33 41 -8 

140 América-RN 36 30 9 9 12 35 44 -9 

150 Oeste-SP 36 30 9 9 12 30 42 -12 

160 ABC-RN 35 29 10 5 14 33 45 -12 

170 Atlético-GO 30 29 8 6 15 30 38 -8 

180 Paysandu-PA 29 29 7 8 14 31 44 -13 

190 São Caetano-SP 27 30 7 6 17 37 48 -11 

200 ASA-AL 23 30 7 2 21 31 63 -32
  
Jogos de amanhã

18/10 - 19h30 ASA-AL x Oeste-SP

 Boa Esporte-MG x América-RN

 Paysandu-PA x Avaí-SC

18/10 - 21h50 Ceará-CE x América-MG

19/10 - 16h20 Bragantino-SP x Palmeiras-SP

 ABC-RN x Guaratinguetá-SP

 Figueirense-SC x Joinville-SC

 Chapecoense-SC x Sport-PE

19/10 - 21h São Caetano-SP x Icasa-CE

FOTOS: Divulgação
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Meta é iniciar uma reação 
para não repetir campanha 
desastrosa  do 1º turno

Vasco joga hoje sob pressão
CONtrA O gOIás

 A vantagem do Santa 
Cruz diante do Betim nas 
quartas de final da Série C 
do Campeonato Brasileiro 
não estará apenas dentro 
das quatro linhas. Líder do 
Grupo A na Primeira Fase, 
o Tricolor pernambucano 
também é o dono da maior 
média de público pagante da 
Edição 2013. O Betim, por 
sua vez, amarga a lanterna. 

Como fez campanha 
inferior ao rival, o clube 
mineiro atuará a primeira 
partida como mandante. O 
problema é que o Betim os-
tenta média de apenas 191 
pagantes. Em nove jogos, o 
clube levou total de 1.718 
torcedores ao estádio. A 
média do Betim é 120 vezes 
inferior a apresentada pelo 
Santinha.

O Santa Cruz lidera o 
ranking de público com mé-
dia de 22.935 pagantes. O 
clube pernambucano jogará 
a segunda partida em casa. 
O Vila Nova é outro clube 
que ganha do rival em cam-
po e nas arquibancadas. O 
clube goiano disputará o 
acesso contra o Treze.

O clube paraibano, que 
fará o primeiro jogo diante 
da torcida, tem a 7ª maior 
média de público da Série 
C (3.886). Apesar de ser um 
bom número para a divisão, 
o Treze está bem abaixo do 
Vila Nova. Com média de 
9.764 torcedores, o clube 
goiano ocupa a 4ª colocação.

Modificar o panorama 
atual e impedir a repetição 
da campanha do 1º turno 
nas últimas dez rodadas do 
Campeonato Brasileiro. Essa 
é a missão do Vasco na luta 
contra o rebaixamento. Co-
missão técnica e diretoria li-
garam o alerta após a derrota 
por 3 a 2 para o Criciúma e 
vivem a expectativa de uma 
reação imediata hoje, quan-
do o time enfrenta o Goiás, às 
19h30, em Macaé.

Durante entrevistas e 
conversas reservadas, os 
profissionais cruzmaltinos 
dizem acreditar que o clube 
não será rebaixado ao alcan-
çar 46 pontos na tabela de 
classificação. Em 18º lugar, 
o time soma 32 pontos. Para 
cumprir a meta serão neces-
sários pelo menos quatro vi-
tórias e dois empates em dez 
rodadas.

No entanto, o que deixa 
os vascaínos preocupados é o 
desempenho na mesma épo-
ca do primeiro turno. Entre 
a 10ª e 19ª rodadas, o Cruz-
maltino somou 11 pontos em 
30 disputados. Na estimativa 
do departamento de futebol, 
o time não pode repetir a 
performance, pois alcançará 
apenas 43 pontos, soma in-
suficiente para livrar-se do 
rebaixamento nas contas da 
própria comissão técnica.

Dos adversários que ain-
da tem pela frente, o Vasco 
foi derrotado por Botafogo, 
Grêmio e Cruzeiro. O time 
empatou com Goiás, Ponte 
Preta, Santos, Corinthians e 
Atlético-PR, e venceu apenas 
Coritiba e Náutico.

A preocupação aumenta 
em virtude da campanha no 
segundo turno. Após o con-
fronto contra o Criciúma no 
primeiro turno, o Cruzmalti-
no tinha 13 pontos somados. 
No momento, o time con-
quistou apenas oito pontos 
até o duelo contra a agremia-
ção catarinense.

O segredo dos dirigen-
tes para mudar o rumo da 
história é passar tranquili-
dade aos atletas e blindar o 
vestiário dos problemas ex-
tracampo. 

Afastado dos grama-
dos desde o final de setem-
bro por causa de uma lesão 
na coxa direita, Ronaldinho 
Gaúcho vem se recuperando 
bem. Quem disse isso foi o 
Rodrigo Lasmar, médico do 
Atlético-MG. O médico ad-
mitiu que o meia não sente 
mais dores, o que aumenta 
as chances de ele ficar à dis-
posição do treinador Cuca no 
Mundial de Clubes.

"O Ronaldo, até agora, 
teve uma melhora muito im-
portante. Está praticamente 
sem dor e já iniciou trabalho 
progressivo de reforço mus-
cular, ainda leve. A expectati-
va é que, na semana que vem, 
ele inicie trabalho de corrida, 
o que não significa que ele 
está pronto", explicou Ro-
drigo Lasmar, que deixa cla-
ro que o jogador precisa de 
mais tempo para a recupera-
ção completa.

"Tem, ainda, uma se-
quência longa de treinamen-
to, uma rotina de tratamento 
a ser cumprida, mas a recu-
peração vem acontecendo 
dentro do melhor cenário 
que a gente imaginava. En-
tão, temos a expectativa cada 
vez mais forte e concreta de 
ter o Ronaldo à disposição 
para o Mundial", disse.

Uma das principais novi-
dades do Vitória para o con-
fronto diante do Botafogo, 
hoje, às 21h, no Barradão, 
será Escudero. O meia argen-
tino retorna após ficar fora de 
duas partidas por conta de 
uma lesão muscular na coxa 
direita. Ele minimizou seu re-
torno e destacou que o grupo 
como um todo precisa traba-
lhar bem para o resultado ser 
o melhor possível.

“É claro que é importan-
te sentir que sou um jogador 
importante para o time. Po-
rém, apenas faço o meu papel. 
O principal é a equipe realizar 
um bom trabalho coletivo”, 
disse ao jornal A Tarde.

O jogador se machucou 
durante a partida diante do 
São Paulo, no dia 5 de outu-
bro. Como não poderá contar 
com Kadu, suspenso, o técni-
co Ney Franco escalou Luís 
Gustavo na zaga. Por conta 
disso, o jovem Marcelo atuou 
como primeiro volante.

Entretanto, Maxi Bian-

cucchi ficará fora de mais 
uma partida. 

No Botafogo, o técnico 
Oswaldo de Oliveira gostaria 
de contar com os retornos de 
Gabriel e Elias. Porém, a du-
pla ainda não se recuperou 

de dores musculares e segue 
fora do Botafogo para o due-
lo com o Vitória. Por outro 
lado, o treinador deverá ter 
à sua disposição o meia Lo-
deiro, que jogou contra a Ar-
gentina, pelas Eliminatórias 

da Copa do Mundo.
Enquanto existe otimis-

mo com relação ao aprovei-
tamento de Lodeiro, o Bota-
fogo vive a decepção por não 
poder contar com os retornos 
de Elias e Gabriel. 

Médico diz que
Ronaldinho vai
ter condições de
jogar o Mundial

Santa Cruz leva
vantagem fora
de campo nas
quarta-de-final

Escudeiro é novidade no rubro-negro
VItÓrIA X BOtAFOgO

O técnico Dorival Júnior conversa com os jogadores e expõe a sua preocupação com o jogo de logo mais diante do Goiás, em Macaé

Jogadores do Botafogo ganharam mais confiança e projetam hoje uma nova vitória

Fred foi o artilheiro da Copa das 
Confederações ao lado de Fernando Tor-
res, da Espanha, com cinco gols. Jô deu 
conta do recado como reserva imediato. 
Mas o técnico Luiz Felipe Scolari ainda 
não está satisfeito. O comandante afir-
mou que procura uma terceira opção de 
centroavante, tudo por conta de ocasio-
nais lesões ou quedas de rendimento.

“Não podemos ter apenas um ou 
dois jogadores nessa função. Nós preci-
samos de três” afirmou o comandante.

Fred sofreu um estiramento na 
coxa direita e faz reforço muscular 
para tentar voltar a jogar ainda este 
ano. Mas sua lesão acendeu o alerta 
para Felipão. Contra a Zâmbia, Pato 
foi testado, mas não marcou.

“Tenho fora o Fred, que é um ata-
cante fantástico. Depois que estiver 
recuperado, ele vai estar na equipe. 
Podem ter certeza disso. Mesmo assim, 
ainda estamos buscando alguma coisa. 
Dei uma chance ao Pato para ver como 

ele se sairia com a equipe”analisou o 
comandante. Além de Pato, outra op-
ção seria Diego Costa, do Atlético de 
Madri, que já demonstrou interesse 
em defender a seleção da Espanha, 
mas segue nos planos.

O comandante também analisou a 
atuação de Lucas, do PSG, que iniciou a 
partida entre os titulares e saiu no inter-
valo para a entrada de Hulk.

“Ele não vinha jogando, vinha ape-
nas entrando ao longo dos jogos. Foi 
bom colocar desde o início para ver 
como iria se comportar. Vamos fazer as 
avaliações dentro do âmbito da comis-
são técnica para tomar as decisões.

Felipão preferiu não dar um percen-
tual do grupo que já está definido para 
a Copa do Mundo de 2014. Segundo o 
treinador, muitas coisas podem aconte-
cer até a competição.

“Uma série de fatores pode mudar 
tudo. Uma lesão que eu tenha que es-
perar um tempo”, afirmou.

Felipão está em busca de um terceiro centroavante
sELEÇÃO BrAsILEIrA

Felipão (E) anda preocupado com o ataque da seleção brasileira

FOtOs: Divulgação



25A UNIÃO 
GeralJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-FEIRA, 17 de outubro de 2013

Governo autoriza as obras 
de pavimentação da PB-195

 
O município de Tenório, no 

Curimataú paraibano, será mais 
uma cidade a sair do isolamen-
to. Ontem, o governador Ricardo 
Coutinho autorizou o início das 
obras de pavimentação da rodo-
via PB-195, um trecho de 10 km, 
que liga Tenório ao entroncamen-
to da BR-230, e que beneficiará 
9.552 habitantes dos municípios 
de Tenório e Junco do Seridó.

Após ser recebido com fes-
ta pelos moradores de Tenório, o 
governador e o prefeito Evilázio 
de Araújo Souto assinaram con-
vênio do Pacto Social no valor 
de R$ 271 mil para recuperação 
do açude de Possi, que abastece 
a zona urbana e rural do municí-
pio. A população não se incomo-

Projeto vai beneficiar 
diretamente mais de 
9,5 mil pessoas da região

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 380/2013
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 25/11/2013 às 9H para:

Aquisição de utensílios de cozinha, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE.
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 - 13-01978-1

João pessoa, 16 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 436/2013

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 09:00 horas para:

Registro de Preços para Aquisição de Pneu, Câmara de Ar e Protetor , destinado ao  Departa-
mento de Estradas de Rodagens - DER , 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 - 13-01951-6
João pessoa, 16 de outubro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DO PREGÃO 324/2013
PROCESSO Nº. 19.000.005574.2013

Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 324/2013 (Registro de preços 
para aquisição de material médico ), destinado a Secretaria de Estado da Saúde - SES, modalidade 
Pregão Presencial, marcado para o dia 21/10/2013 às 09h, fica adiado para o dia 30/10/2013 as 
09:00 hs. por motivo de alteração no Termo de Referencia referente ao Processo Licitatório. Por 
oportuno, solicitamos aos licitantes que acesse o site para adquirir um novo Edital.   

 www.centraldecompras.pb.gov.br
(RGE CGE: 13-01696-1)

João Pessoa, 16 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 434/2013

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 31/10/2013 às 09:00 h para:

Aquisição de equipamentos para os cursos técnicos - ensino médio, 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 -  13-01962-3
João pessoa, 16 de outubro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em exercício

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

Registro na CGE Nº 13-01976-5
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 004/2013, torna público que no dia 30 de outubro de 2013, às 09:00 horas, na Sala 
de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 077/2013. Objeto: Aquisição de tubos 
e conexões destinados ao Trevo de Mangabeira, na cidade de João Pessoa 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.
JOÃO SANTOS DE MENEZES

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 Operação n° 3072/2013 em João Pessoa, 14 de outubro de 2013 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de São José 
da Lagoa Tapada - PB. Na(o) – NA CIDADE Município: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - UF: PB. 
Processo: 2013-000014/TEC/LO-4477

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 Am-
biente, emitiu a Licença de Operação n° 3073/2013 em João Pessoa, 14 de outubro de 2013 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Nazarezinho - PB. 
Na(o) – NA CIDADE Município: NAZAREZINHO - UF: PB. Processo: 2013-000015/TEC/LO-4478

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 3074/2013 em João Pessoa, 14 de outubro de 2013 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Coxixola - PB. 
Na(o) – Município: COXIXOLA - UF: PB. Processo: 2013-000170/TEC/LO-4531

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 3075/2013 em João Pessoa, 14 de outubro de 2013 
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Solânea 
- PB. Na(o) – NA CIDADE Município: SOLÂNEA - UF: PB. Processo: 2013-001408/TEC/LO-4862

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 3084/2013 em João Pessoa, 14 de outubro de 2013 
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de 
Brejo dos Santos com rede coletora de esgotos, interceptor, ligações domiciliares e Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE com uma lagoa anaeróbia. Na(o) – EM TODA A CIDADE Município: 
BREJO DOS SANTOS - UF: PB. Processo: 2013-005852/TEC/LO-6049

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 3085/2013 em João Pessoa, 14 de outubro de 2013 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, na cidade 
de Bayeux, Bacia do meio – Aeroporto, com a construção de interceptores, tronco coletor, rede 
coletora esgotos e ligações domiciliares. Na(o) – EM TODA A CIDADE Município: BAYEUX - UF: 
PB. Processo: 2013-006058/TEC/LI-2503

João Pessoa, 15 de outubro de 2013
PUBLICAÇÃO

•A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3057/2013 
com vencimento em 10/10/2015 - Proc.2013-004846/TEC/LO-5760, para construção de conjunto 
habitacional, no município de CAJAZEIRAS ( 84 UHS) - PB.

•A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 3058/2013 
com vencimento em 10/10/2014 - Proc.2013-005209/TEC/LI-2413, para construção de conjunto 
habitacional, no município de MONTE HOREBE - PB.

•A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA PRÉVIA Nº 3059/2013 com 
vencimento em 10/10/2015 - Proc.2013-005953/TEC/LP-1814, para construção de conjunto habi-
tacional, no município de CAJAZEIRAS - PB.

•A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3087/2013 
com vencimento em 14/10/2015 - Proc.2013-003081/TEC/LO-5311, para construção de conjunto 
habitacional, no município de BREJO DO CRUZ - PB.

•A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA PRÉVIA - Proc.2013-006604/
TEC/LP-1851, para construção de conjunto habitacional, no município de GUARABIRA – 308  - 

EMILIA CORREIA LIMA
Diretora Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 022/2013

Objeto: Aquisição de equipamentos eletro/eletrônicos e de informática, periféricos e móveis para as diversas 
Secretarias do município de São Bentinho/PB, com julgamento do tipo menor preço por item, de conformidade 
com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia 
30 de outubro de 2013, às 08:30h (oito e trinta horas), na sala da Comissão Permanente Licitação, situada 
na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. Editais, anexos e demais informações, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 14 de outubro de 2013.
ALBERTO FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 024/2013

Objeto: Objeto: Selecionar Empresa/Profissional objetivando a realização de exames de labora-
tório em geral, em laboratório próprio da(o) empresa/Profissional, com a coleta de material realizada 
na Unidade Básica de Saúde, localizada na sede do município de São Bentinho/PB, na modalidade 
de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, de conformidade com o Edital e seus anexos. 
O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia 30 de outubro de 
2013, às 15:30h (quinze e  trinta horas), na sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua 
Severino Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. Editais, anexos e demais informações, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 14 de outubro de 2013.
ALBERTO FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13

Registro CGE Nº. 13-01523-6
OBJETO: Contratação de empresa operadora de plano de saúde para prestação de serviços 

de assistência médica, psiquiátrica, hospitalar, ambulatorial, obstétrica e laboratorial, vinculada a 
sistema de atendimento eletivo, de urgência ou emergência em todo território nacional para os 
colaboradores da PBGÁS e seus dependentes, na forma da Lei dos Planos de Saúde – 9.656/98 e 
as respectivas Resoluções Normativas – RN, editadas e estabelecidas pela ANS – Agência Nacional 
de Saúde., em conformidade com o ANEXO 2 – Termo de Referência.

Nos termos do relatório apresentado pelo Pregoeiro, no parecer emitido pela Assessoria Jurídica 
da PBGÁS, e com base no § 1º do art. 49 da Lei 8.666/93 c/c o art. 53 da Lei 9.784/99, declaro 
ANULADO o presente processo

João Pessoa, 16 de outubro de 2013.
FRANKLIN DE ARAÚJO NETO

Diretor Presidente

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2013
Registro CGE Nº. 13-01975-6

RATIFICO o procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 004/2013, referente à contratação do 
escritório de advocacia JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, para efetiva atuação 
na AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Nº 0097500-61.2013.5.13.0022) e no MANDADO DE SEGURANÇA (Nº 
0130136-49.2013.5.13.0000), defendendo o interesse da Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS, 
com fundamento no Art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/93. 

João Pessoa, 16 de outubro de 2013.
FRANKLIN DE ARAÚJO NETO

Diretor Presidente

Aviso de Audiência Pública Nº 005/2013
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento à Lei Estadual Nº 8.767, de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço 
público de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de novem-
bro de 2013. Local: Sede da PBGÁS. Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4756, Cabo Branco, João 
Pessoa-PB. Data e horário: 

31 de outubro de 2013 às 9:00 hs.
A DIRETORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.005/2013
A Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através do Pregoeiro 

Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 09H00 horas do dia 
31 de Outubro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o Nº 2.11.005/2013, 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto a Aquisição de CAMINHÃO CAÇAMBA 
COM CARROCERIA METÁLICA BASCULANTE, para utilização nos serviços da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, conforme 
especificações do Edital. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à rua 
Dr. João Moura, N°528, bairro São José, no Município de Campina Grande-PB, no horário comercial. 

Campina Grande, 16 de outubro de 2013.
Rivaldo Aires de Queiroz Neto

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador João Agripino, S/N - Centro - Cachoeira dos Índios - PB, às 14:00 horas do dia 29 de 
Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
equipamentos de sistema de alarme eletrônico(incluso instalação), para a EMEIEF Maria Candido 
de Oliveira. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos Índios - PB, 16 de Outubro de 2013

LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITACÃO E PROPOSTA

Tomada de Preços n° 07/2013
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 16/2013, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento a 
Lei 8.666/93, que a empresa habilitada e classificada no processo acima citado foi: ECOSAM - CON-
SULTORIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.866.868/0001-18, 
apresentando a proposta global no valor de R$ 134.452,97 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos 
e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo 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 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 16 de outubro de 2013.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO

Tomada de Preços n° 06/2013
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada 

pela Portaria nº 16/2013, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que a 
abertura dos envelopes de habilitação do referido processo, ocorrerá em sessão pública no dia 
18/10/2013, às 08hs.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo 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 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 16 de outubro de 2013.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00039/2013
OBJETO: Aquisição de equipamentos de mecanização agrícola (patrulha mecanizada), corres-

pondendo um Trator de Esteira destinado ao município de São José da Lagoa Tapada-PB.Local 
e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da 
Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Outubro de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 16 de Outubro de 2013
CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2013

OBJETO: Aquisição de equipamentos de mecanização agrícola (patrulha mecanizada), corres-
pondendo a um Trator Agrícola e a uma Grade Hidráulica destinada ao município de Vieirópolis. 
Data e Local: 30 de Outubro de 2013 às 14:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 16 de Outubro de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Novembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares e odontológicos. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: 
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: cpl.donaines@gmail.com

Dona Inês - PB, 16 de Outubro de 2013.
MARIA GORETE DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

TERRA SANTA INDÚSTRIAS DE AGUAS LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 17.889.368/0001-55, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 3103/2013 em João Pessoa, 14 de outubro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Produção e Comercialização de Água Adicionada de Sais. Na(o) – Rua Nestor Pires 
Oliveira, Nº 234, BAIRRO JARDIM ROSADO, JERICÓ-PB. Município: - UF: PB. Processo: 2013-
005051/TEC/LI-2402.

ELISANGELA BRAZ DE OLIVEIRA (PADARIA MARIENSE) – CNPJ/CPF Nº 05.992.101/0001-00, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2265/2013 em João Pessoa, 8 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Serviço de Panificação e Confeitaria. Na(o) – Rua JOSÉ CLEMENTINO DE PAIVA, 
Nº 100, CENTRO Município: MARI – UF: PB. Processo: 2013-002059/TEC/LO-5010.

CCT CONCEITUAL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 64.338.171/0001-08, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Processo Nº 
2013-005841/TEC/AA-2052, a Autorização Ambiental para Transporte de Produtos Perigosos para 
realizar o transporte Rodoviário de Tanques de Armazenamento/Abastecimento de Combustíveis, 
usados, provenientes de diversos geradores no Estado da Paraíba, bem como resíduos (sólidos e 
líquidos) contaminados com combustível.

J. ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.867.016/0001-50, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 3053/2013 em João Pessoa, 10 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Edificação multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico 
e sumidouro. Na(o) – Rua Comer. Álvaro Antero Nascimento, ST 55, QD 068, LT 081, PLANALTO 
BOA ESPERANÇA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013.001952/TEC/LO-4993.

VIANA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.345.603/0001-08, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2719/2013 em João Pessoa, 16 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Edificação multifamiliar com 12 unidades habitacionais, com sistema de tratamento de 
Fossa Séptica e Sumidouro. Na(o) – Rua Coronel Joca Velho, QD 44, LT 141 – ALTO DO MATEUS 
Município:  JOÃO PESSOA -  UF: PB. Processo: 2013-003625/TEC/LO-5453.

TOPÁZIO ÁGUA MINERAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.440.391/0001-30, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 2574/2013 em João Pessoa, 2 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Extração e envasamento de água mineral, área referente ao Processo DNPM Nº 846.185/2006. 
Na(o) – Granja Estância Cinco Estrelas, Zona Rural – Município:  SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2013-002920/TEC/LI-2170. 

MOB AMBIENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA-ME – CNPJ Nº 
17.620.628/0001-92, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Fabricação e Comércio de Móveis com predominância 
de madeira – AC: 644m² - CABEDELO – PB. Processo: 2013-006532/TEC/LO-6238.

A EMPRESA MEGAE INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 09.224.105/0001-
07, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação 
do Imóvel, localizado na Rua Severino Paiva de Araújo, LT. 3000, QD. 324 no Bairro de Mangabeira 
nesta capital.

A EMPRESA MEGAE INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – 09.224.105.105/0001-07, 
torna público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação de Ope-
ração da Edificação, localizada na Rua Petrarca Grisi, Nº 300, Bairro do Cristo Redentor nesta capital.

JOSÉ BATISTA DANTAS – CPF Nº 035.854.558-75, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação da Edificação, localizada na Rua Isabel Mª dos 
Santos, Muçumagro – João Pessoa – PB.

EMPRESA AIRA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 03.468.005/0001-31, torna público que requereu 
à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação da Edificação, localizada na Rua 
Edimilson Dias de Almeida, Bairro de Paratibe - João Pessoa – PB. 

GAMA DIESEL LTDA – CNPJ Nº 04.866.656/0002-23, torna público que requereu a SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Ambiental, para funcionamento de filial situada na Rua 
Projetada BR 101 KM 01 nº 555 - Bairro dos Novais, João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 021/2013

Objeto: Selecionar Empresas/Profissionais para a realização de Procedimentos Otorrinolarin-
gológicos e para contratação de Empresa/Profissionais para a realização de Procedimentos Oftal-
mológicos, para pessoas necessitadas destes procedimentos, do município de São Bentinho/PB, 
em local apropriado e de inteira responsabilidade do licitante, de conformidade com o Edital e seus 
anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia 30 de outubro 
de 2013, às 14:00h (quatorze horas), na sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua 
Severino Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. Editais, anexos e demais informações, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 14 de outubro de 2013.
ALBERTO FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 023/2013

Objeto: Selecionar Empresa para o fornecimento de Rouparia e Fardamentos para as Diversas 
Secretarias do município de São Bentinho/PB, do tipo menor preço por item, de conformidade com 
o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será 
no dia 30 de outubro de 2013, às 10:00h (dez e  vinte horas), na sala da Comissão Permanente 
Licitação, situada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. Editais, 
anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço men-
cionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 14 de outubro de 2013.
ALBERTO FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00060/2013, que objetiva: Aquisições 
parceladas por compra de Colchões Infantis e Lavadoras de Roupas para atendimento as 
Creches e demais setores; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA - R$ 14.085,00; VENDE TUDO MAGAZINE 
LTDA - R$ 37.800,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos 
do instrumento convocatório

Guarabira - PB, 16 de Outubro de 2013
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00073/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de um caminhão para transporte de 
carnes bovinas do município de Aparecida. Data e Local: 29 de Outubro de 2013 às 09:00 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 16 de Outubro de 2013
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2013

OBJETO: Aquisição de equipamentos de mecanização agrícola (patrulha mecanizada), destinada 
ao município de Aparecida/PB. Data e Local: 29 de Outubro de 2013 às 13:30 horas, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 16 de Outubro de 2013
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

Obra vai tirar o município de Tenório do isolamento

dou com o sol do meio-dia e foi 
à rua para agradecer ao governa-
dor Ricardo Coutinho pela reali-
zação dos dois maiores sonhos 
do município: o asfaltamento da 
PB-195 e a recuperação do açu-
de público do município que se-

cou devido a longa estiagem.
Ricardo comentou que está 

fazendo história ao tirar 12 mu-
nicípios do isolamento e espera 
até o final de 2014 integrar todos 
os municípios paraibanos à ma-
lha asfáltica. “Essa estrada, assim 

como já aconteceu com todos 
os municípios que não tinham 
acesso pavimentado, vai abrir 
uma nova perspectiva de pro-
gresso e desenvolvimento. Essa 
é a 64ª ordem de serviço para 
estrada e graças a Deus estamos 
chegando a 1000 km de estradas 
asfaltadas, numa demonstração 
de que tratamos todos os parai-
banos com respeito e dignidade” 
ressaltou.

Ele afirmou que ao Gover-
no do Estado não interessa se o 
município tem 2 mil, 10 mil ou 
100 mil habitantes, pois enten-
de que todos são paraibanos 
e precisam ser priorizados. E 
agradeceu a parceria com o pre-
feito Evilázio, destacando que, 
graças a esse diálogo, Tenório 
foi contemplado com a reforma 
da escola municipal, a reforma 
do mercado público e a recupe-
ração do açude público. 

Foto: José Marques/Secom-PB



Titulo: DUP VEN MER IND  R$514,04
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059613
Responsavel.: JESSICA MONTENEGRO 
PONTES
CPF/CNPJ: 066518334-80
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$148,90
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  B N B  S . A 
-07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 056113
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA
CPF/CNPJ: 045404874-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.081,20
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059443
Responsavel.: MAX SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 069564434-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$434,31
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 058764
Responsavel.: R GONCALVES E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 005967982/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.242,37
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 057279
Responsavel.: SEMA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 004881569/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.936,99
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 055152
Responsavel.: SIMONE SARAIV ADE PONTE 
PETRUCCI
CPF/CNPJ: 917810944-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.890,17
A p r e s e n t a n t e :  H S B C  B A N K  B R A -
SIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 057511
 Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492,
de 10 de Setembro de 1997, ficam intimadas as 
Pessoas Fisicas e Juridicas acima citadas a virem 
pagar os titulos supra, no prazo de tres dias uteis, 
ou darem, por escrito, as razoes por que nao o 
fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 2o Tabelionato 
de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - Joao 
Pessoa- PB, sob pena de serem os referidos 
titulos PROTESTADOS, na forma da LEI.

 Joao Pessoa,  17/10/2013
  Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

  - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ANDRE LUIZ FERREIRA
CPF/CNPJ: 033741364-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 059312
Responsavel.: COMERCIAL DE VARIEDADES 
VITER LTDA
CPF/CNPJ: 003338844/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$344,60
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 055008
Responsavel.: FABIO BEZERRA CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 645837084-91
Titulo: CHEQUER$5.000,00
Apresentante: JOSE MARIO DOS SANTOS
Protocolo: 2013 - 058065
Responsavel.: HELANIA PEREIRA FAGUDES
CPF/CNPJ: 029003554-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$233,69
A p r e s e n t a n t e : C E F - A G 
TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 056356
Responsavel.: INDUSTRIA ALIANCA PRE-
MOLDADOS
CPF/CNPJ: 011319776/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,50
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 056155
Responsavel.: INDUSTRIA ALIANCA PRE-
MOLDADOS
CPF/CNPJ: 011319776/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,50
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 056154
Responsavel.: INDUSTRIA ALIANCA PRE-
MOLDADOS
CPF/CNPJ: 011319776/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,50
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 056156
Responsavel.: INSTITUTO APRENDER MAIS 
LTDA.
CPF/CNPJ: 006148252/0001-49

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 n 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 “BAIR-
RO 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.06.044/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Educação E 
Empresa D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA. - EPP. OBJETO: FORNECI-
MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PARA COMPOR O KIT INSTITUCIONAL, 
PARA O XVIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. VALOR: R$ 14.631,84 (QUATORZE MIL SEISCENTOS E 
TRINTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). LICITAÇÃO: Pregão Presencial N.º 
2.06.018/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N° 10.520/02 e Lei Federal N° 8.666/93 FUNCIO-
NAL PROGRAMÁTICA: 12.361.1006.2047/3390.30/3390.39/240/110. SIGNATÁRIOS: Verônica 
Bezerra de Araújo Galvão e Diogo Henrique Carneiro da Cunha Marques. DATA DE ASSINATURA: 
14 de outubro de 2013.

VERÔNICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO
Secretária Municipal de Educação

PREGÃO PRESENCIAL Nº  11/2013
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Pregão Presencial nº 11/2013. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: ELIAS GOMES FILHO – ME.
OBJETO: Contratação de empresa objetivando os serviços de forro em PVC, com 20 cm de 

largura (aproximadamente 1.200 m²), destinados as escolas municipais e demais Secretarias, a 
medida de suas necessidades, neste município. 

VALOR GLOBAL R$: 40.800,00 (Quarenta mil e oitocentos reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Aguiar - PB,  16 de Outubro de 2013
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de motocicleta, de acordo com a Tomada de Preços  
nº  44/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar.
CONTRATADO:  CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de uma motocicleta tipo bros, destinada a Secretaria de Saúde e Meio 

Ambiente.   
VALOR GLOBAL R$: 7.690,00 (sete mil, seiscentos e noventa reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

AGUIAR - PB, 16  de outubro  de 2013.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA  Nº 001-2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328.685-1

O Tribunal de Justiça da Paraíba, através da Comissão de Licitação, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que na citada licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa 
de engenharia para execução de Construção dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a mulher e Reforma do Museu, situados à Av. João da Mata, 163, Jaguaribe, nesta Capital, 
de propriedade deste Tribunal de Justiça da Paraíba, de acordo com as especificações e demais 
condições gerais que constam dos Anexos I, II, III e IV do Edital de licitação decidiu INABILITAR a 
empresa IMA CONSTRUÇÕES LTDA por desatendimento ao edital nos seus itens : 6.1.3.1 subitem 
”a”, 6.1.3.1 subitem “b”,  6.1.3.2, subitem “a.1” no tocante execução de revestimento para piso em 
porcelanato e ao serviços de restauração em prédio tombado pelo patrimônio  histórico, item 6.1.3.2 
subitem “a.3”, item 6.1.2 subitens “a”, “b”, “c” e “d” e item 6.1.4 subitem “a” e HABILITAR a empresa  
COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA por atender a todos os itens do Edital

João Pessoa, 15 de outubro de 2013
Nemésio Gomes Cavalcanti

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

CONCREFORT – IND. E COM. DE PRE-MOLDADOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.228.282/0001-28, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2958/2013 em João Pessoa, 3 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Fabricação e comercialização de postes e cruzetas em concreto armado. Na(o) – Rua 
XI Q 06 L 01 Nº 310 -  DISTREITO INDUSTRIAL  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-004948/TEC/LO-5792.

HELIO COSTA DE OLIVEIRA – CPF Nº 482.129.974-72, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Publicidade 
Volante Comercial, KOMBI PLACA OEY-7497-PB, Percurso: Em Toda Região de Solânea – PB. 
Processo: 2013-006509/TEC/LO-6229.

PREGÃO PRESENCIAL Nº  12/2013
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Pregão Presencial  nº 12/2013. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: AMPLA COMÉRCIO LTDA–ME
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de ar condicionados tipo splint,  destinados 

a diversas Secretarias, neste município. 
VALOR GLOBAL R$: 7.344,00 (Sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Aguiar - PB,  16 de Outubro de 2013
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Pregão Presencial  nº 12/2013. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: ANTONIO SILVANO SOARES–ME
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de ar condicionados tipo splint,  destinados 

a diversas Secretarias, neste município.
VALOR GLOBAL R$: 28.480,00 (Vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Aguiar - PB,  16 de Outubro de 2013
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2013, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
e aparelhos de GPS e Tablet, destinados às atividades das secretarias neste município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 15 de Outubro de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00049/2013.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e aparelhos de GPS e Tablet, destinados às atividades 

das secretarias neste município.
ABERTURA: 15/10/2013 as 09:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 15/10/2013.

PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 631.766.964-34 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2734/2013 em João Pessoa, 17 de setembro de 2013 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
PUBLICIDADE VOLANTE (VEICULO MODELO GM VERANEIO DE PLACA LAN - 0180/PB) Na(o) 
- EM TODO ESTADO DA PARAIBA. Município: - UF: PB. Processo: 2013-001774/TEC/LO-4961

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) veículo 
do tipo motocicleta 0km, nova. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: p.m.itatuba.comercial@gmail.com

Itatuba - PB, 07 de Outubro de 2013
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02 (dois) tratores 
agrícolas de pneus e 02 (duas) grades aradoras de  fabricação nacional. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: p.m.itatuba.comercial@gmail.com

Itatuba - PB, 07 de Outubro de 2013
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO
CANCELAMENTO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO  Nº 10/2013

A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Pedra  Branca torna público o CANCELA-
MENTO da publicação do Edital de Licitação – TOMADA D PREÇO Nº 010-2013, Publicado no Diário Oficial 
do Estado  pag. 27 e Jornal de circulação a União no dia  01 de Outubro de 2013 , por motivo de força maior.

INFORMAÇÕES:  na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro  PEDRA BRANCA- Estado da 
Paraíba. de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca, PB  14 de Outubro de 2013
Braz de Souza Lins
Presidente da CPL

WILSON ROBERTO BARBOSA MEDEIROS - CNPJ/CPF N° 676.608.194-53, torna
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu aLicença 
de Instalação nº 3043/2013 em João Pessoa, 9 de outubro de 2013
- Prazo: 360 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar com dois pavimentos.
Na(o) - RUA EST. ADRIANO TOZZI CARVALHO, S/N°, L T:260, QD: 237,GRAMAME, Município: 
JOAO PESSOA - UF: PB. Processo: 2013-006006/TEC/LI- 2494.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 30 de 
Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de Equipamento de Áudio e Vídeo destinado a prefeitura municipal de Cajazeiras - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 16 de Outubro de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2013 - SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA E CASCALHINHO) PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA 
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 16 de Outubro de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013.

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição, torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial 
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681, Centro – Baia da Traição/PB, às 10h00min, do dia 
30 de Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de serviços mecânicos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos pertencentes ao Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Baia da Traição - PB, 16 de Outubro de 2013.
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2013 – 2° AVISO – PUBLICADO 

PARA CORREÇÃO
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 16h00min, do dia 29 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
papeleira/lixeira individual de parede para instalações em diversos setores do Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 16 de Outubro de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2013

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

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 11 de Outubro de 2013

JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO FILHO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013

OBJETO: Execução dos serviços de construção de uma Quadra Coberta na Escola Rui Carneiro 
neste município.

LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C. LTDA – ME, 
ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME, PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – 
EPP, POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA – EPP 
e SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP.

LICITANTES INABILITADOS: BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URMANISMO LTDA – ME,  C&D 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME, COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA 
– ME,  CONSTRUTORA JADE - EIRELI – ME, COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA – ME,  
FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – EPP.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
28/10/2013, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 16 de Setembro de 2013
JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 095/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES, MOBILIÁRIO E INFORMÁTICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA 
CIDADE. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 30/10/2013. Local: Sala 
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e 
Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitaca-
ocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 16 de outubro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 096/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ATAÚDES COM TRAS-

LADO E ORNAMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA 
PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 31/10/2013. Local: Sala 
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e 
Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitaca-
ocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 16 de outubro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO, CALÇADOS E 
CONFECÇÃO DE ROUPAS NO ESTADO DA PARAÍBA - Rua: Desembargador Souto Maior, 258 
- Centro - João Pessoa - PB. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO. Pelo presente, convocamos todos os empregados da empresa INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE ARTEFATOS DE COURO E PLÁSTICO LTDA, para tomarem parte de uma Assembléia 
Geral Extraordinária que será realizada no dia 23 de outubro de 2013 às 10:00 horas, em primeira 
convocação, no Pátio Interno da referida empresa, situada a BR 101 - KM.1,8 - nº 1665 - Distrito 
Industrial - João Pessoa - PB, e, não havendo quorum para realização da Assembléia em primeira 
convocação, ás 11:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de empregados, 
nos termos da legislação vigente e obedecerá a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de 
Convocação; b) Autorização para celebração do Acordo Coletivo de Jornada de Trabalho.     João 
Pessoa, 15 de outubro de 2013 - Francisca Eloi de Almeida - Presidenta.

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
Aviso de Pregão Presencial n°009/2013

O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente de 
Licitação, convida a quem possa interessar que, será regido pela Lei federal nº 10.520, nos termos 
da Lei n°8.666/93 e suas alterações, realizará no dia 30/10/2013, às 09h00min h (horário local), 
na sala do Centro de Estudos do Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, 
n°1140, bairro Jaguaribe, João Pessoa PB, tel.(83)3015.6303, www.hlaureano.org.br, o Pregão 
Presencial do tipo menor preço n°009/2013, destinado a aquisição de EQUIPAMENTO HOSPITA-
LAR para o serviço no  Hospital Napoleão Laureano, de acordo com as especificações contidas 
no respectivo edital e seus anexos.

João Pessoa, 17/10/2013.
Rodrigo Tarso Andrade de Moura

Pregoeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
Aviso de Pregão Presencial n°012/2013

O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente de 
Licitação, convida a quem possa interessar que, será regido pela Lei federal nº 10.520, nos termos 
da Lei n°8.666/93 e suas alterações, realizará no dia 31/10/2013, às 10h00min h (horário local), 
na sala do Centro de Estudos do Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, 
n°1140, bairro Jaguaribe, João Pessoa PB, tel.(83)3015.6303, www.hlaureano.org.br, o Pregão 
Presencial do tipo menor preço n°012/2013, destinado a aquisição de EQUIPAMENTOS HOSPITA-
LARES, para os serviços de Farmácia e nutrição do Hospital Napoleão Laureano, de acordo com 
as especificações contidas no respectivo edital e seus anexos.

João Pessoa, 17/10/2013.
Rodrigo Tarso Andrade de Moura

Pregoeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 16 de Outubro de 2013.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2013, que objetiva: SERVIÇOS GRÁ-
FICOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VICENTE EVALDO 
DE MACEDO - R$ 49.785,50.

Mari - PB, 17 de Outubro de 2013.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS GRÁFICOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E PLANEJAMENTO - 02020.04.122.0210.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 02030 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 02030.04.123.0220.2005 
- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - 02.050 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 02050.12.361.1880.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM MDE - 02050.12.361.1880.2016 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS 40% - FUNDEB - 02070 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 02070.10.302.4280.2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - 02080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02080.244.4860.2020 - MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari 
e: CT Nº 00122/2013 - 17.10.13 - VICENTE EVALDO DE MACEDO - R$ 49.785,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2013, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDERSON 
RUBENS BORGES DE LIMA - R$ 9.000,00; EDSON JOSÉ DA SILVA - R$ 9.000,00; FERNANDO 
MARQUES DE LIMA - R$ 4.500,00; JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS - R$ 9.000,00; MAURÍCIO 
RAIMUNDO DE LIMA - R$ 9.000,00; TERCO ANDRÉ CRUZ - R$ 45.000,00.

Mari - PB, 17 de Outubro de 2013.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02010 - GABINETE DO PREFEITO - 

02010.04.122.0200.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
- 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 02020.04.122.0210.2004 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 02030 - SECRE-
TARIA DE FINANÇAS - 02030.04.123.0320.2006 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE GESTÃO 
FINANCEIRA - 02040 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - 02040.20.601.0900.2007 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - 02050 - SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 02050.12.361.1880.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS COM MDE - 02060 - SECRETARIA DE SERVIÇOS 
URBANOS - 02060.15.451.0210.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
SERVIÇOS URBANOS - 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 02070.10.301.4280.2019 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO B. DE ATENÇÃO 
BÁSICA - 02070.10.301.4280.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PRO-
GRAMAS - SUS - FUNDO A FUNDO - 02080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- 02080.08.244.4860.2036 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A 
FUNDO - 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari 
e: CT Nº 00123/2013 - 17.10.13 - ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA - R$ 9.000,00 - CT 
Nº 00124/2013 - 17.10.13 - EDSON JOSÉ DA SILVA - R$ 9.000,00 - CT Nº 00125/2013 - 17.10.13 
- FERNANDO MARQUES DE LIMA - R$ 4.500,00 - CT Nº 00126/2013 - 17.10.13 - JOSEANE 
OLIVEIRA DOS SANTOS - R$ 9.000,00 - CT Nº 00127/2013 - 17.10.13 - MAURÍCIO RAIMUNDO 
DE LIMA - R$ 9.000,00 - CT Nº 00128/2013 - 17.10.13 - TERCO ANDRÉ CRUZ - R$ 45.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Novembro de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para Executar a obra de 
construção de  uma Academia de Saúde na Praça Vereador Nivaldo Cândido de Araújo na cidade de 
Dona Inês. Recursos: Ministério da Saúde/ Fundo Nacional de Saúde- Proposta nº 087821460001/11-
04 - PROGRAMA REQUALIFICA SUS.FPM/FMS. Elemento de Despesa: 44.90.51.01 - Obras e 
Instalações. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: cpl.donaines@gmail.com

Dona Ines - PB, 16 de Outubro de 2013
MARIA GORETE DA SILVA

 Presidente da Comissão

ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO – CNPJ/CPF Nº 06.213.750/0001-28 Torna público que a 
SUDEMA– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2997/2013 em João Pessoa, 9 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lavra 
de areia no Leito do Rio Paraíba com uso de retroescavadeira e draga, referente ao Processo DPM 
Nº 846.313/2011. Na (o) – LEITO DO RIO PARAÍBA MANACAIBE Município: ITABAIANA – UF: PB.
Processo: 2012-003625/TEC/LO-3190

ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO – CNPJ/CPF Nº 06.213.750/0001-28 Torna público que a SU-
DEMA– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para 
Pesquisa nº 2998/2013 em João Pessoa, 9 de outubro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: LAVRA EXPERIMENTAL DE AREIA NO LEITO DO RIO PARAÍBA COM USO DE DRAGA E 
RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.145/2009. Na (o) – LEITO 
DO RIO PARAÍBA - Município: ITABAIANA – UF: PB.Processo: 2012-006631/TEC/LOP-0063

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2013

OBJETO: Aquisição de máquinas agrícolas novas (Patrulha Mecanizada) correspondendo a uma 
Retroescavadeira, um Trator Agrícola e uma Motoniveladora, destinados ao município. Data e Local, 
às 08:00 horas do dia 29 de Outubro de 2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos 
de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 16 de Outubro de 2013.
Luís Magno Bernardo Abrantes.

Pregoeiro.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de empreitada para manutenção e 
conservação de bens públicos (Pedreiro), mediante ajuste de mão de obra por tarefa para execução 
de pequenos trabalhos, sem fornecimento de materiais, nos termos da alínea “d” do inc. VIII do 
art. 6º da Lei nº 8.666/93. Data e Local, às 10:00 horas do dia 29 de Outubro de 2013, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 16 de Outubro de 2013.
Luís Magno Bernardo Abrantes.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2013, que objetiva: Aquisição de Material 
de Construção do tipo manilhas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: FAPRESE- Fábrica de Premoldados Serralharia e Britagem Ltda - R$ 64.400,00.

Cachoeira dos Índios - PB, 16 de Outubro de 2013
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Material de Construção do tipo manilhas.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2013.
DOTAÇÃO: 11.001- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15.451.4012.3014.2044 - Manuten-

ção das atividades da Secretaria de Infraestrutura 33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa 
jurídica 17.512.4012.3014.1031 - ampliação do sistema de abastecimento d´água 44.90.51 - obras 
e instalações Recursos Próprios do Município de Cachoeira dos Índios

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00075/2013 - 16.10.13 - FAPRESE- Fábrica de Premoldados Serralharia e Britagem 

Ltda - R$ 64.400,00

João Pessoa > Paraíba > quinta-feira, 17 de outubro de 2013Publicidade
26 A UNIÃO 
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