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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l UFCG divulga quinta lista para preencher vagas remanescentes do Vestibular

l Comissão da Verdade ouve presos políticos hoje no Liceu Paraibano

l Inscrições para Prêmio Literário de Poesia de Cuité vão até 8 de dezembro

l Agevisa/PB promove hoje seminário de prevenção ao câncer de mama em JP

R$ 1,00

R$ 160,00
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   70% das lojas 
do Mangabeira 
Shopping já estão 
comercializadas

TRE discute as 
eleições 2014 hoje 
em Patos com 
juízes e partidos

Polícia prende 
homem acusado 
de estuprar nove 
mulheres em JP

PÁGInA 14 PÁGInA 17 PÁGInA 14

Chefs de todo país 
se reúnem hoje em 
João Pessoa para a 
2ª edição do Inova

 GAsTROnOmiA

Evento será realizado na 
Escola de Gastronomia do Se-
nac e terá oficinas, palestras, 
aulas-show, festival de novos 
talentos e feira de produtos 
do agronegócio. PÁGInA 17

Os usuários de planos de 
saúde terão direito a mais 87 
novos procedimentos médicos,  
a partir de janeiro de 2014, 
incluindo medicamentos para 
tratamento domiciliar de vários 
tipos de câncer. PÁGInA 10

o Contorno de Jacumã, obra inaugurada no último domingo com investimentos de R$ 6,2 milhões, vai beneficiar R$ 50 mil pessoas PÁGInA 13

2oCaderno

Usuários de planos de saúde terão 
direito a 87 novos procedimentos

Marcos Cavalcanti lança 
segunda edição do livro 
História da Comarca de 
Mamanguape PÁGInA 8

Presidente do Treze 
fala em R$ 200 mil 
como prêmio em caso 
de classificação para a 
série B do Brasileirão
PÁGInA 21

Atleta paraibana 
Itamara Galdinho 
ganha o ouro na disputa 
de bocha no Parapan 
de Jovens na Argentina 
PÁGInA 22

Kaká santa Cruz abre 
amanhã no nAC a 
exposição Além dos
Jardins PÁGInA 5

FOTO: Ftrancisco França/secom-PB

sol e poucas 
nuvens
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Esportes

DÓLAR    R$ 2,181 (compra) R$ 2,182 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,120 (compra) R$ 2,290  (venda)
EURO   R$ 2,972 (compra) R$ 2,973    (venda)

nublado com 
chuvas ocasionais

Consórcio formado pela Petrobras, shell, Total e mais duas empresas 
chinesas venceu o leilão de partilha do campo Libra. PÁGInA 19

Pré-sal começa a ser leiloado

Governo negocia 
e MST desocupa 
prédios do Centro 
Administrativo

 AcORDO

Uma audiência foi marca-
da para a próxima quinta-feira 
para discutir as reivindicações 
do movimento. PÁGInA 4

Manifestantes e policiais entraram em confronto ontem durante o leilão do primeiro campo do pré-sal no Rio de Janeiro



É impressionante – aliás, é irritante – 
constatar como alguns representantes do 
parlamento brasileiro não conseguem, por ig-
norância, má-fé ou desídia, entrar em sintonia 
com o sentimento majoritário da população. 
Qualquer pesquisa, por mais rápida que seja, 
nos sites da Câmara Federal ou do Senado, re-
vela centenas de projetos de lei que caminham 
na contramão do que se passa nas ruas.

Não se está aqui a falar daquelas leis ri-
dículas que se destacam pela bizarrice. Quem 
não se recorda da anedota que faz referência 
ao vereador que, para agradar ao prefeito, pro-
pôs a revogação da lei da gravidade? Do que se 
está a comentar é que, em termos de produção 
legislativa, o que ocorre no Brasil está longe 
de ser uma piada. É fato e seria cômico se não 
fosse trágico.

Vamos a um exemplo atual: está em dis-
cussão no Congresso Nacional projeto de lei 
que autoriza agentes, guardas prisionais, guar-
das portuários e integrantes de escoltas de pre-
sos a portar arma de fogo fora de serviço.

A proposta modifica o  Estatuto do De-
sarmamento e assegura a esses agentes de 
segurança o direito de portar arma de fogo, 
particular ou fornecida pela instituição onde 
trabalham, a qualquer tempo e em qualquer 
ponto do território nacional. Atualmente, essa 
permissão é limitada a poucas categorias, 
incluindo integrantes das Forças Armadas, 
agentes vinculados à Agência Brasileira de In-
teligência (Abin) e à Presidência da República 
e da Polícia Federal. 

Aparentemente, mas só aparentemente, 
o projeto tem motivação justificada. Na ver-
dade, o que ocorre é que os parlamentares 
que formam a chamada “bancada da bala”, no 
Congresso Nacional, não desistem nunca  de 
procurar e propor brechas para flexibilizar o 
Estatuto do Desarmamento. 

Mas não é só isso. Os nossos bravos par-
lamentares também voltam a questionar os 
critérios legais para aquisição de armas e 
munições no país. Defendem alguns que a 
venda deva ser permitida para cidadãos con-
siderados aptos, mediante teste psicotécnico, 
que possuem mais de 21 anos. Pela legislação 
atual, a idade mínima considerada é de 25 
anos. Outra mudança está na extinção da ne-
cessidade de recadastramento da arma a cada 
três anos. O projeto em apreciação na Câmara 
Federal prevê o registro permanente, sendo 
desnecessária a renovação.

Não se desconhece a polêmica que marca 
o tema do desarmamento. Entre os defensores 
da revogação do estatuto, o grande argumen-
to é que o Estado só desarmou os cidadãos de 
bem, deixando armados os bandidos e margi-
nais que infernizam a vida de todos e transfor-
mam o Brasil num dos países mais violentos 
do mundo. Esse argumento é claramente fala-
cioso. O cidadão de bem – se for do bem – não 
tem e nunca terá a mesma habilidade, no uso 
das armas, demonstrada pelos agentes do cri-
me. E se todos estiverem armados, uma sim-
ples discussão de trânsito pode redundar num 
caso de homicídio. 

Editorial

Crônica

Parabéns, Rainha!

   Querem mais armas?

                            Carlos Romero - caromero@uol.com.br
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Sim, ela, a rainha, Rainha da Bor-
borema, onde Jesus nasceu, segundo 
cantou Augusto dos Anjos, num de seus 
versos, esteve completando 149 anos de 
existência. Foi o que vi pelos jornais. 

Se João Pessoa, a capital, tem o mar, 
sua maior referência turística. Campina 
tem a montanha, a serra. E fica difícil 
saber quem é mais belo. Eu diria que o 
mar é humano e a montanha é místi-
ca. Tanto é gratificante a subida como 
a descida. Tudo isso faz parte da vida. 
Jesus tanto subiu como desceu. Subiu 
para orar ao Pai e desceu para ensinar 
os homens. Subiu para se transfigurar 
e conversar com os espíritos de Elias e 
Moséis, e desceu para caminhar sobre 
as águas do Mar da Galiléia.

Campina Grande, ao que se informa, 
nasceu de uma simples feira até chegar 
aonde chegou: uma senhora metrópole, 
orgulho da Paraíba, que vem se desen-
volvendo progressivamente, a olhos 
vistos, cujas fotos nos jornais ilustra-
ram muito bem.. 

Mas o que é que eu tenho a ver com 
Campina Grande, eu que nasci numa 
de suas cidades satélites: Alagoa Nova? 
É que respirei o mesmo ar da Serra da 
Borborema, senti o mesmo friozinho, 
elevei meu olhar para o mesmo céu, um 
céu rico de estrelas. 

Campina Grande, que tem um açude 
que é uma beleza, chamado Bodocongó, 
outro, igualmente belo, chamado Açude 
Velho, que agora tem até obra de Oscar 
Niemeyer projetada sobre suas águas. 
Campina do Treze, de seu altivo e ad-

mirável bairrismo, que não dá bolas à 
gente do Sul, graças à sua autenticidade 
telúrica. Campina Grande de Argemi-
ro de Figueiredo, o maior governador 
da Paraíba, o homem que remodelou 
a nossa capital. Campina Grande de 
Félix Araújo, o inspirado poeta que 
tanto exaltou o amor. Campina Grande 
do extraordinário prefeito Elpídio de 
Almeida. Campina Grande do livreiro 
Pedrosa, que ensinou sua terra a ler, 
graças a sua movimentada livraria, que 
tinha como slogan “Faça do livro seu 
melhor amigo”...

Mas, aqui vai uma confissão: foi lá 
que nasceu meu primeiro filho, que tem 
o meu nome, e é hoje um Cosmólogo, 
Pós-Doutor em Física, de nossa Univer-
sidade Federal. E vá ver que ele ainda 
torce pelo seu time de predileção: o 
Campinense. 

Sim, leitor, tenho dois filhos: um 
nascido em Campina Grande, e o outro, 
Germano, arquiteto e jornalista, nasci-
do aqui, na capital. 

Portanto, não é sem motivo que 
muito me alegrei com os 149 anos de 
Campina, a Rainha do nosso Sertão, a 
Capital da Borborema. E exultei quando 
vi, através de fotos, como a cidade ani-
versariante está bela e bem cuidada!

O mais importante, no entanto, é 
que Jesus nasceu na Serra da Borbore-
ma, segundo Augusto dos Anjos: 

“Não! Jesus não morreu! Vive na 
terra.

Da Borborema, no ar de minha 
terra”.

Quando qualquer manifestação sai às ruas, princi-
palmente as dos chamados sem-terra, escuda-se 
no principio democrático da livre manifestação,  
garantida na Carta Magna. Todavia, tão logo o movi-
mento toma corpo, paradoxalmente, as liberdades 
são esquecidas, impondo os manifestantes, cativei-
ros aos cidadãos livres ou obstruindo o direito de ir 
vir de pessoas e veículos. O que se viu ontem no  ato 
dos sem-terra no Centro Administrativo é um dos 
mais relevantes exemplos dessas balbúrdias que 
afronta o senso comum e desafia a ordem pública.
O Centro Administrativo não é o local ideal para se 
requerer reforma agrária e marcar posição politica. 
Quem pede invoca direitos; perde-os quando agem com marginais, em turbas predatórias, destruin-
do  o patrimônio e constrangendo pessoas de bem. Foi o que fizeram ontem. Além de ousados, os 
organizadores, figuras conhecidas pelo profissionalismo com que atuam, carregam em si um pouco de 
covardia, ao colocarem velhos e crianças como anteparos a protegê-los.  Idosos, senhoras sobraçando 
crianças debaixo do sol a pino, orientadas que foram para fazê-lo, para maior comoção provocar na 
cena, sem nem saber do que se trata oi por que está ali.
É um espetáculo triste, que infelizmente tem grassado no dia a dia, num contexto que a população 
ainda não se acostumou e nem vai se acostar. Porque sou sem respaldo moral e falso, encobrindo o 
cumprimento do calendário de atos a marcar posição politica, tão somente.

A Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba informa 
que os cerca de 700 produtores de cana-de-açúcar do esta-
do já podem retirar a subvenção econômica de R$ 12,00 por 
tonelada de cana fornecida às unidades industriais durante 
a safra 2011/ 2012 - atingindo até 10 mil toneladas por 
produtor - garantida pelo Governo Federal. A Conab  já pu-
blicou a primeira lista de contemplados.
 Os recursos estão disponíveis na conta corrente do pro-
dutor ou através de ordem de pagamento desde o início de 
outubro. Quem optou por receber a subvenção através de 
ordem bancária nas agências do Banco do Brasil deve pres-
tar atenção porque o dinheiro tem um prazo para ficar dis-
ponível. A lista dos beneficiados pode ser acessada através 
do site da Asplan.

Pelo menos, é o que já se comenta em Brasília, onde o “Sol politico” nasce primeiro. Pesquisas internas 
do PMDB já apontam um crescimento da candidatura de Eduardo Campos (PSB), batendo na casa dos 
20 pontos percentuais. Na verdade, a um ano do pleito, todos os números são passiveis de variações, 
até porque, tem muito partido esperando o quadro dissipar para se decidir em termos de aliança.

Ambientalistas estão notando 
que o caranguejo está dimi-
nuindo sensivelmente no Litoral 
paraibano, com a  sobrevivência 
ameaçada em algumas áreas. 
Culpam a destruição do mangue-
zal, habitat natural da espécie, 
bem como a falta de fiscalização 
à pesca predatória. Mais ações 
de educação ambiental nessas 
áreas poderiam minimizar o pro-
blema.

AMBIENTAL

CANAVIEIROS

CRESCENDO

DINHEIRO DA CANA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

NA CAMPANHA BENEFÍCIOS

MANIFESTAÇÃO E DEMOCRACIA

Produtores de açúcar do Nor-
deste, inclusive da Paraíba, es-
tão programando ida à ANP para 
discutir um assunto que está 
incomodando o setor, a preten-
são do Governo em autorizar 
a importação de 200 milhões 
de litros de etanol dos Estados 
Unidos. A medida é vista com um 
golpe contra os produtores do 
setor que, certamente, traria no 
rastro dos prejuízos um elevado 
grau de desemprego.

A “cantriz” paraibana 
Elba Ramalho gravou 
vídeo para a fanpage de 
divulgação do documen-
tário americano “Blood 
Money”, filme do diretor 
David Kyle que aborda 
a indústria de abortos 
nos Estados Unidos. A 
pré-estréia do comen-
tário no Nordeste está 
prevista para a segunda 
semana de novembro.

Foram prorrogados os prazos de benefí-
cios fiscais que seriam encerrados no fim 
do ano. Após aprovação em reunião do 
Conselho Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz), 13 benefícios foram 
estendidos. Dentre eles, está a norma 
que adia a redução da carga tributária 
para máquinas industriais e imple-
mentos agrícolas - conforme o estado 
de origem e destino da mercadoria - 
cujo teto da alíquota é de 8,8%, o que 
representa economia de até 26,66% 
para o setor.

Campina Grande, ao que se informa, nasceu de uma simples feira até 
chegar aonde chegou: uma senhora metrópole, orgulho da Paraíba”.



Alberto Sarly
Personal trainer

Em busca do corpo 
perfeito para o verão

om o verão se aproximando, cresce o número de paraibanos que 
buscam nas academias e nos novos programas de treinamento, seja 
em estúdios especializados ou ao ar livre, a saída para entrar em forma 
e alcançar o tão sonhado corpo perfeito. Essa “perseguição” aparece, 
para muitos, em primeiro plano, à frente até mesmo de benefícios mais 
relevantes proporcionados pela atividade física regular, como a melhora 
na qualidade de vida.
Está provado que a atividade física faz bem à saúde de adultos e 
idosos. O aumento da capacidade cardiorrespiratória, da elasticidade 
e a prevenção de lesões musculares podem influenciar até na 
longevidade. Novos programas de treinamento, como crossfit e 
pilates, são vendidos na Paraíba e atraem o público que tem medo da 
academia. Mas, junto com a inovação, também podem trazer riscos. 
O público tem experimentado os exercícios da moda, buscado a 
“barriga negativa”, e até se fotografar em posturas difíceis para 
chamar atenção nas redes sociais virou uma febre nos últimos meses. 
Para combater o risco desses excessos, o preparador físico e personal 
trainer Alberto Sarly explica que o acompanhamento profissional 
e a prática de exercícios não devem ser substituídos por receitas 
mirabolantes.

Muitas pessoas começam al-
gum tipo de atividade física por 
conta própria. Quais os riscos 
dessa prática?

É perigosa a prática dos exer-
cícios físicos sem supervisão ade-
quada, pois variáveis como inten-
sidade e volume do treinamento, 
amplitude e graus de flexibilidade, 
quando não são bem adequadas 
individualmente para cada pessoa 
propiciam o surgimento ou agrava-
mento de lesões.

Existe uma busca pela per-
feição do corpo, e até um termo 
bastante usado: “barriga negati-
va”. Isso é saudável?

Tudo que passa dos limites in-
dividuais deixa de ser saudável. A 
busca por um baixo percentual de 
gordura muitas vezes direciona a 
grande maioria da população para 
o caminho das dietas da moda e 
modalidades de treinamento mi-
rabolantes, que apresentam ape-
nas resultados passageiros. Prefiro 
acreditar que o acompanhamento 
de um profissional de Nutrição e 
de Educação Física trabalhando 
em conjunto são a chave para que 
se alcance a forma física saudável 
desejada.

E os exercícios que estão na 
moda, como crossfit e pilates, 
são milagrosos ou os métodos 
mais simples também funcio-
nam?

Programas de exercícios fun-
cionais de alta intensidade como o 
crossfit e métodos como o pilates 
apresentam grandes resultados em 
seus praticantes, mas isso não quer 
dizer que o treinamento resistido 
tradicional também não traga re-
sultados. A grande diferença entre 
a musculação tradicional e os ou-
tros modelos de treinamento está 
no fato da musculação trabalhar 
excessivamente de forma guiada e 
isoladora, pois se utiliza quase que 
exclusivamente de máquinas que 
facilitam os movimentos e isolam 
os músculos trabalhados, enquan-
to métodos como o crossfit e o pi-
lates enxergam o corpo de forma 
mais holística, trabalhando o cor-
po de forma totalmente integrada 
e utilizando sempre movimentos 
complexos e funcionais.

Para os atletas de alto nível, 
quais os benefícios de um treino 
específico voltado para sua mo-
dalidade?

Resultados satisfatórios em 
competição com um risco mínimo 
de lesões. Atletas competitivos pre-
cisam apresentar o máximo resulta-
do possível e isso só pode ser adqui-
rido com preparação específica.

E no caso do futebol, quando 
o time inteiro cansa no segundo 
tempo, é culpa da preparação fí-
sica?

Não necessariamente. Di-
versos fatores podem influenciar 
negativamente no desempenho 
esportivo, seja a parte nutricional 
deficiente, a péssima qualidade 
de sono, o estresse relacionado à 

expectativa da competição, dentre 
outros fatores. O condicionamento 
físico é apenas uma das variáveis 
a serem trabalhadas para um bom 
desempenho dos jogadores dentro 
de campo.

Como a rotina de exercícios 
físicos pode melhorar a qualida-
de de vida de um cidadão comum 
e qual o tempo mínimo de prática 
desportiva diária para se obter 
os benefícios?

O que boa parte da população 
precisa é de estímulos de força, 
melhora na mobilidade geral e al-
gum grau de resistência cardior-
respiratória, e tudo isso pode ser 
conseguido com um bom programa 
de treinamento, onde o tempo mí-
nimo necessário é de duas sessões 
semanais com aproximadamente 
45 minutos cada uma.

No caso dos idosos, os 
exercícios podem prevenir le-
sões, ou até mesmo prolongar a 
vida? Quais cuidados devem ser 
tomados?

Idosos sedentários apresen-
tam na grande maioria das vezes 
taxas sanguíneas alteradas, des-
vios posturais, problemas relacio-
nados à pressão arterial e redução 
da massa muscular e óssea. Diver-
sos estudos têm comprovado os 
benefícios dos exercícios físicos 
resistidos na melhora da qualidade 
de vida de idosos de ambos os se-
xos, inclusive permitindo que pro-
blemas comuns à idade avançada 
sejam tratados e até curados com o 
planejamento certo das atividades.

Como funciona o tão falado 
“treinamento funcional”?

O treinamento funcional tem 
uma abordagem dinâmica, desa-
fiadora e complexa, pois treina o 
corpo para um melhor desempe-
nho dos movimentos necessários 
nas atividades cotidianas e espor-
tivas. Ele visa o desenvolvimen-
to das dez qualidades físicas, que 
são: força, potência, velocidade, 
resistência muscular, resistência 
cardiorrespiratória, flexibilidade, 
coordenação, equilíbrio, agilidade 
e precisão. Para isso o treinamento 
funcional utiliza movimentos com-
plexos, como o levantamento de 
peso, exercícios de deslocamento e 
mobilidade, que são multiarticula-
res e multiplanares, possibilitando 
assim a qualquer pessoa alcançar 
uma ótima forma física.

C
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EXCLUSIVO

Felipe Gesteira
Especial para A União

Idosos sedentários 
apresentam na 
grande maioria 
das vezes taxas 
sanguíneas 
alteradas, 
desvios posturais 
e problemas 
relacionados à 
pressão arterial
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Em cima da hora

Estado e MST reúnem-se 5a feira
nEgociação

Depois de acordo com a
PM, movimento desocupou
o Centro Administrativo

Uma negociação entre o 
comando da Polícia Militar 
e secretários de Estado com 
os integrantes do Movimento 
dos Sem Terra permitiu a de-
socupação do Centro Admi-
nistrativo Estadual, no bairro 
de Jaguaribe, que havia sido 
tomado na manhã de ontem 
por cerca de duas mil pes-
soas de vários assentamen-
tos localizados no Litoral Sul 
do Estado.

A desocupação do Cen-
tro Administrativo aconteceu 
por volta das 15h30. Primei-
ro saíram os servidores esta-
duais e depois os trabalhado-
res sem-terra. Veículos que 
foram danificados durante a 
ocupação, na maioria viatu-
ras oficiais, somente foram 
retirados do local após a pe-
rícia realizada pelo Instituto 
de Polícia Científica. Pneus 
furados, pinturas danifica-
das, parabrisas quebrados, 
entre outros danos foram ve-
rificados no local.

Durante as negociações 
ficou acertada uma reunião 
com o governador Ricardo 
Coutinho com os trabalhado-
res sem-terra, marcada para 
quinta-feira, às 15h. Terão 
acesso ao Palácio da Redenção 
representantes das 15 entida-
des dos Sem-Terra na Paraíba. 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Representantes do MST usaram veículo da Secretaria de Educação para fechar um dos portões e impedir a saída e a entrada de pessoas

Logo após a saída dos 
integrantes do MST, a Polícia 
Militar, o Corpo de Bombei-
ros e os policiais civis fizeram 
uma "varredura" do que foi 
danificado durante a invasão. 
O delegado Antônio Brayner 
foi designado para acompa-
nhar a perícia.

No início da tarde, o cli-
ma ainda era tenso, sendo 
os comerciantes que atuam 
nas imediações do Centro 

Administrativo Estadual 
orientados pela Polícia Mi-
litar a fecharem seus esta-
belecimentos por causa da 
ocupação.

O secretário Walter 
Aguiar, da Casa Civil, disse 
que a preocupação maior do 
Governo do Estado foi com a 
integridade física dos servi-
dores que ficaram em cárce-
re privado. “Estamos numa 
democracia e essa ação ul-

trapassa as regras mínimas 
da democracia. É inegociável 
privar a liberdade”, criticou.

Walter Aguiar lembrou 
ainda que o Governo do Es-
tado já investe junto aos as-
sentamentos com escolas, 
equipamentos sociais, entre 
outros benefícios e acrescen-
tou ainda que é importante 
lembrar que a principal rei-
vindicação dos sem-terra é 
a reforma agrária, mas isso 

cabe, segundo ele, ao Gover-
no Federal. 

Parte da negociação 
aconteceu numa sala da Se-
cretaria da Administração, 
onde estavam presentes as 
secretárias Aracilba Rocha e 
Aparecida Ramos, respecti-
vamente da Administração e 
Desenvolvimento Humano. 
“Eles queriam que nós os 
acompanhássemos até a sede 
do Incra”, revelou Aracilba.

Antes de liberar o lo-
cal, outro ponto exigido pe-
los sem terra foi a saída dos 
policiais das imediações do 
Centro Administrativo. Eles 
pediram também para não 
serem acompanhados pelos 
PMs durante o deslocamen-
to, a pé, até a sede do Incra, 
no Bairro dos Estados.

O coronel Euller Chaves, 
comandante-geral da Polícia 
Militar, disse que a presença 

da polícia foi para garantir 
a integridade física dos ser-
vidores, como também dos 
próprios invasores. 

Desde o início da ocupa-
ção do local, o trânsito nas 
ruas das Trincheiras, Aderbal 
Piragibe, laterais da Igreja do 
Rosário e do Centro Adminis-
trativo foram interditadas. A 
medida foi tomada, segundo 
fontes da Polícia Militar, para 
evitar que curiosos parassem 

para observar o que estava 
acontecendo no local.

Pânico
A ocupação ao Centro Ad-

ministrativo por integrantes 
do Movimento dos Sem-Ter-
ra aconteceu por volta das 
8h30 provocando pânico 
entre servidores, principal-
mente quando tentaram sair 
do local. Homens e mulheres 
chegaram a pular a grade, 

para depois ser totalmente 
impedida a saída e entrada 
de qualquer pessoal.

Os integrantes do MST 
chegaram a pé após deixa-
rem a sede do Incra, no Bair-
ro dos Estados e ocuparam o 
Centro Administrativo. Um 
caminhão vermelho, placas 
MOI-7662, de Campina Gran-
de, foi usado para derrubar 
parte da grade de proteção e 
um veículo Fiat Uno perten-

cente à Secretaria de Educa-
ção foi encostado em um dos 
portões para impedir a saída 
e entrada de qualquer pessoa.

A Polícia Militar tentou 
negociar com os integrantes 
do MST, mas foi recebido a pe-
dradas. Houve o revide com o 
uso de balas de borracha e 
spray de pimenta, provocan-
do correria. Várias crianças 
foram vistas chorando por 
causa da irritação dos olhos.

Principais ruas de Jaguaribe foram interditadas

Tanto policiais como 
integrantes do movimento 
foram feridos durante as ten-
tativas de negociações pela 
manhã, sendo os policiais a 
pedradas, e alguns integran-
tes do movimento a balas de 
borracha e spray de pimenta. 
Na tentativa de realizar ne-
gociações com os ocupantes 
do Centro Administrativo, 
o comandante da PM, coro-
nel Euller Chaves, disse que 
atos como estes são de puro 
vandalismo e que os policiais 
chegaram ao local para nego-
ciar e não para agredir, mas 
acabaram sendo recebidos a 
pedradas.

De acordo com Tânia 
Maria de Souza, da Comis-
são Pastoral da Terra, os in-
tegrantes, que estavam ocu-
pando a sede do Incra, foram 
ao Centro Administrativo a 
fim de solicitar uma audiên-
cia com o Governo do Estado 
para discutir alguns pontos 
no que diz respeito às áreas 

de assentamento em todo o 
Estado. O objetivo é realizar 
a reunião que não aconteceu 
na última quinta-feira.

Tânia disse, ainda, que 
os integrantes do MST que-
rem perfuração de poços e 
escavação de açudes, para 
que os assentados tenham 
acesso a água e também 
que o Governo do Estado 
faça parceria com o Governo 
Federal, no sentido de que 
sejam realizadas as desa-
propriações de terras pen-
dentes na Paraíba. 

Durante a ocupação 
do Centro Administrativo 
Estadual, os manifestantes 
apedrejaram alguns carros 
pertencentes ao Governo do 
Estado e impediram a saída 
e entrada dos trabalhadores. 
Pela manhã eles só deixa-
vam sair mulheres grávidas 
e idosos.

Os trabalhadores que 
ocuparam o Centro Adminis-
trativo são de assentamentos 
de Alhandra, Caaporã, Pedras 
de Fogo, Vanderley Caixe, Pi-
timbu e Nova Esperança. 

Áreas de assentamento
José Alves
zavieira2@gmail.com

O ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante, afirmou ontem 
que as provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) já foram 
impressas e estão protegidas pela 
Polícia Federal nos estados em que 
serão distribuídas para os mais de 
15 mil locais onde as provas serão 
aplicadas. O ministro destacou o 
reforço na segurança com os ma-
lotes de prova equipados com la-
cres eletrônicos e GPS. O Enem será 
realizado no próximo sábado e do-
mingo.

“Todos os malotes (64 mil) que 
levam as provas têm um cadeado 
eletrônico com GPS e informa o 
exato momento que foi aberto.” O 
ministro disse ainda que nenhuma 
ação prevista para ser concluída 
está atrasada. “Ainda há ações a 
executar como a distribuição das 
provas nos locais de aplicação”.

A edição do Enem deste ano 
terá 7.173.574 candidatos, ao custo 
de R$ 49,86 cada para o governo. 

O número de inscritos para a pro-
va superou o recorde anterior, de 
2012, que era de 5.971.290 pessoas.

A seis dias do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) de 2013, 
1.068 candidatos ainda não tive-
ram acesso ao cartão de inscrição. 
Eles representam 0,02% do total 
dos candidatos inscritos, segundo o 
Ministério da Educação (MEC). No 
cartão de confirmação estão as in-
formações pessoais do candidato, 
o local das provas, horário, a opção 
de língua estrangeira e necessida-
de de atendimento especial.

Dos 7,1 milhões de inscritos, 
99,98% receberam os cartões. 
Do total enviado pelos Correios, 
53.551 foram devolvidos: o núme-
ro da casa estava incorreto ou o en-
dereço informado não era suficien-
te. A maior parte desses candidatos 
(97%) recebeu as informações por 
mensagem no celular.

Entre os que não receberam 
a mensagem por celular, 1% (795) 

acessou o cartão pela internet. Os 
que ainda não o fizeram podem 
entrar no site do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) acessar o 
link específico e imprimir o cartão. 
Para isso, é preciso ter em mãos o 
número do CPF e a senha de cadas-
tro no Enem. Em caso de proble-
mas, o participante deve ligar para 
a Central de Atendimento no 0800 
61 61 61.

Provas do Enem já foram impressas
rastrEadas com gps

Apenas 0,02% dos 
candidatos ainda não 
receberam o cartão 
de inscrição, que
contém informações
pessoais, de local de 
prova e de horário

UFcg faz nova 
convocação

matrícula no iFpB
é até sexta-feira

A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) 
do Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 
divulgou convocação de terceira cha-
mada para vagas remanescentes nos 
cursos técnicos subsequentes para 
quem se submeteu ao PSCT 2013. A 
pré-matrícula para o período 2013.2 
deve ser feita de 21 a 25 de outubro no 
respectivo campus em que o candidato 
se inscreveu. Os editais de convocação 
podem ser encontrados no site do IFPB 
(www.ifpb.edu.br).

Para o Ensino Técnico Subse-
quente nos cursos presenciais são 276 
vagas disponíveis, mas o número de 
pessoas chamadas é 910, bem supe-
rior para evitar que sejam necessárias 
sucessivas convocações. São convoca-
ções nos campi Cabedelo, Cajazeiras, 
Campina Grande, Guarabira, João Pes-
soa, Monteiro, Patos e Princesa Isabel. 
Para os classificados no Curso Técnico 
Subsequente em Segurança no Traba-
lho na Modalidade EAD são 205 vagas 
nos polos Cajazeiras, Campina Grande, 
Monteiro, Patos, Picuí, Sousa, Guarabira 
e João Pessoa e há 295 convocados.

Foi divulgada ontem, pela Co-
missão de Processos Vestibulares 
(Comprov), a 5ª chamada de vagas 
remanescentes do Vestibular 2013.2 
da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). Foram convocados 
137 novos aprovados. Os convocados 
deverão realizar o cadastramento nos 
dias 23 e 24 (quarta e quinta), das 8h 
às 11h30 e das 14h às 17h, nas coor-
denadorias dos cursos e dos campi 
para o qual foi aprovado.

No ato do cadastramento serão 
exigidos os seguintes documentos: 
certificado de conclusão do Ensino 
Médio ou curso equivalente, ou diplo-
ma de graduação em curso superior, 
devidamente assinado pelo candidato 
e pela escola; identidade; título de 
eleitor para os brasileiros maiores de 
18 anos, com comprovante de presen-
ça na última eleição (1º e ou 2º turno 
da eleição de 2012); prova de quita-
ção com o serviço militar, para os bra-
sileiros do sexo masculino e maiores 
de 18 anos; certidão de nascimento 
ou de casamento; CPF e comprovante 
de residência.

Foto: Divulgação
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Livro de Cristovão Tezza
é relançado com novo 
título depois de 15 anos

  

O curta Transmutação 
é um dos vencedores 
do Festival Móbile

Marcos Cavalcanti lança 
livro sobre a comarca 
de Mamanguape
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Quinze obras em acrílico e 
pastel sobre tela integram 
a exposição intitulada 
Além dos Jardins que o 
artista plástico paraibano 
Kaká Santa Cruz abrirá 
amanhã, a partir das 8h, 
na sede do Núcleo de 

Arte Contemporânea (NAC) - órgão vin-
culado à Universidade Federal da Paraí-
ba, em João Pessoa. Durante o período 
de realização da individual, que se esten-
derá até o próximo dia 23 de novembro, 
ele ministrará oficinas de pintura para 
quem estiver interessado no tema, inclu-
sive alunos das redes de ensino pública e 
privada. Nesse sentido, as diretorias das 
escolas podem fazer o agendamento pré-
vio das visitas pelo número de telefone 
3221-9630. 

Guilherme Cabral 

 
guipb_jornalista@hotmail.com

realidade invisível
Com a exposição Além dos Jardins, que será aberta amanhã, no NAC,
Kaká Santa Cruz procura encaixar elementos entre a ciência e a religião

FOTO: Divulgação

Acrílica sobre tela do  artista plástico Kaká Santa Cruz , que passou 4 anos se dedicando às pinturas e apresenta trabalhos inéditos e outros antigos que foram reformulados 

Kaká Santa Cruz disse para A União 
que se dedicou à produção das pinturas  
que vai expor no NAC -  localizado na Rua 
das Trincheiras, 275, no Centro de João 
Pessoa - ao longo dos últimos quatro anos. 
“Cinco dessas obras são inéditas e em ou-
tras eu fiz uma reformulação, uma restau-
ração, ou seja, um novo acabamento, pois 
senti que faltava alguma coisa nesses qua-
dros”, comentou ele, acrescentando que a 
maioria das telas tem dimensão de um me-
tro de altura por 80 centímetros de largura. 

“Além dos Jardins é tudo o que está 
adiante de toda matéria vista ou palpável. É 
o lugar onde só a imaginação pode chegar 
e por esta mesma imaginação possa ela 
traduzir todo o elemento que compõe a 
existência na civilização da matéria acima 
do Eter, muito além da duríssima cultura da 
civilização visível aos olhos comuns. Esta ex-
posição relata este achado incrível, em que 
mergulho e sobrevoo há anos, à procura de 
encaixar certos elementos entre ciência e 

religião, pois onde muitos chamam espírito 
eu chamo de a realidade invisível”, confes-
sou Kaká Santa Cruz. 

O artista comentou que há 30 anos 
vem trabalhando na exploração desse as-
sunto. “Sinto que, agora, tenho uma ordem 
madura a respeito do que possa elevar a 
condição humana a mais que uma simples 
ou grave dor na existência social da terra, 
que tanto se repete e tanto se arrasta num 
processo dificílimo de evolução, mas que 
a imaginação humana transpõe todos os 
obstáculos em direção ao que chamamos o 
ideal”, admitiu ele.  

Por considerar sua nova exposição “um 
tema bem interessante”, Kaká não quer que 
a individual se limite a apenas um espaço, 
o do Nac. Ele adiantou que a sua intenção 
é levar as obras para outros locais, seja na 
cidade de João Pessoa, seja em outros mu-
nicípios da Paraíba ou, ainda, para outros 
estados. E, a propósito, ao se justificar por 
ter escolhido o Núcleo de Arte Contemporâ-

nea para realizar sua nova mostra, ele disse 
que considera, ainda, o Nac, como “a maior 
referência das artes plásticas paraibana 
no Brasil”. Segundo ele, “é uma instituição 
cultural histórica, que é reconhecida e co-
nhecida pelos que atuam na área das artes 
plásticas no país”.  

“Todas as minhas pinturas são reve-
lações espirituais. Geralmente, a forma 
me vem antes e eu vou à tela e consigo 
transportá-la”, confessou Kaká, cuja últi-
ma exposição - intitulada Tecnologia de 
Deus - foi realizada em fevereiro de 2010, 
na Estação Cabo Branco, em João Pessoa. 
“Além da realidade visível, palpável existe 
algo que o homem tenta conseguir, alcan-
çar, mas fica no ambiente religioso e não 
avança no processo de entendimento”, 
disse ele, que também é músico, mas não 
está desenvolvendo, por enquanto, essa 
carreira - que vinha conduzindo paralela-
mente -, porque tem se dedicado ao tra-
balho como artista plástico. 
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Veja, meu caro Juneldo,  no que dá a preservação de papéis 
velhos. Um dia a gente entende de fazer uma triagem, para se li-
bertar do que não necessita, e encontra uma mensagem, antiga, 
que reescreve, para atualizar datas e números, embora guarde 
os aspectos que devem ser preservados.

Ei-la de corpo inteiro: “Meu amigo Paulo Gadelha, amizade 
firmada antes dele ter no antenome o título honroso de desem-
bargador. Ele foi colega de turma de meu irmão João Luna e a 
seu convite frequentava nossa mesa, após os estudos do Direito. 
Sua crônica a ‘Faina dos Carteiros’, fez-me voltar ao passado. E 
complemento o que ele faltou dizer:

Inicio meu comentário informando que o dia 25 de janeiro 
de 1663, marca  a criação do Correio-Mor do Brasil. A organi-
zação Paraestatal teve como primeiro titular o português Luiz 
Gomes da Matta Neto, que teve a seu encargo receber e expedir 
a correspondência entre o Brasil e Portugal.

Insere-se na história postal brasileira que o conselheiro 
José Bonifácio determinou ao funcionário dos Correios, Paulo 
Bregaro levar ao Príncipe Dom Pedro, notícias sobre a Indepen-
dência do Brasil, vindas de além mar...

Acompanhava a instrução, o aconselhamento: “arrebente, es-
tafe, quantos cavalos sejam necessários, mas, entregue a missiva  
com urgência...” A correta incumbência agraciou Paulo Bregaro  
com a denominação honorífica de  patrono dos Correios.

Do Serviço Postal brasileiro, no período da Regência 
(1835), dele só se beneficiava com a entrega de cartas e enco-
mendas em domicílio, os comerciantes, e os que pagassem uma 
taxa de 10 ou 20 mil réis, por ano.

A partir de 1931, no governo de Getúlio Vargas, o Telégrafo 
fundira-se com os Correios para formar o Departamento de Cor-
reios e Telégrafos e a correlação melhorou o serviço das malas 
postais.

Desde a implantação do Departamento de Correios e Telé-
grafos só homens eram carteiros. A Constituição de 1988, deu a 
mulher a oportunidade de ingressar nessa carreira e o desem-
penho delas, no oficio, é excelente.  Em 1989 o DCT passou a ser 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e teve uma fase de 
eficiência.

O carteiro Aristides Ferreira de Caraguatatuba-SP no seu 
dia homenageou a profissão, com o poema: “Sou carteiro res-
ponsável/ E disso sempre me orgulho/ Cumpro minha obriga-
ção/ Sem fazer nenhum barulho/... Levo mensagem de amor/ 
De alegria e de prazer/ E quanta mensagem triste/ Entrego sem 
saber...”

Bom mesmo é o Carnaval de 
Nova Orleans. O Mardi Gras dura um 
mês, as mulheres com todos os pei-
tos de fora. Vai até a terça-feira gor-
da, quando dá lugar à quarta-feira de 
cinzas. A cidade, capital da Louisiana, 
tem uma cultura mestiça herdada de 
franceses, espanhóis, africanos e até 
de ingleses. Não foi por menos que 
deu origem ao jazz.

A festa é antiga. 
Desde os anos oitocentos 
que há registros foto-
gráficos dos desfiles, das 
bandas e das mulheres 
seminuas, mostrando 
para quem quisesse ver 
os dons que a natureza 
lhes deu. O Carnaval 
brasileiro não amarra a 
chuteira do mardi-gras 
e seu mês de loucuras. 
Às vezes, a festa começa 
em janeiro e entra em 
fevereiro, dependendo do 
calendário religioso, pois tem início 
na epifania.

Nova Orleans não tem apenas 
mulheres nuas. Seu porto é um dos 
mais movimentados dos Estados Uni-
dos. Fica na desembocadura do Rio 
Mississipi, porta de entrada e saída 
do interior para o Golfo do México, ao 
sul do lago Pontchartrain – segundo 
maior lago salgado dos EUA. Assim, 
é uma cidade peninsular, cercada de 
águas e de mulheres, de clima ameno, 
próprio para o carnaval.

Ao contrário do Brasil, que tem 
seu carnaval feito pelas grandes 
escolas de samba do Rio e São Paulo 
e os blocos de frevos do Recife e 
Salvador, em Nova Orleans quem 

faz o carnaval é o povo, com desta-
que para as mulheres e seus peitos 
generosos, vestidos só de colares 
de continhas, ou mesmo de nada. 
Elas ganham colares à medida que 
mostram as contas, digo pontas, dos 
mamilos.

Mas não é só de mulheres nuas, 
ou semi-nuas, que é feito o Mardi-
Gras. O povo faz suas máscaras e 

fantasias, onde 
predominam 
o dourado e as 
cores verdes e 
vermelhas – o 
dourado re-
presentando a 
riqueza, o verde 
a esperança e o 
vermelho a justi-
ça. No início,festa 
teve um caráter 
religioso, católi-
co, mas derivou 
para o profano 

com suas mulheres divinas. 
Nova Orleans é uma cidade 

musical. Nas suas ruas podem ser 
encontrados músicos como Grand 
Pa Eliot, um mendigo cego que 
granjeou fama internacional com 
sua gaita e sua voz rouca e mágica. 
Acesse “Granpa Elliott Stand By Me” 
e confira. Essa gravação deu a volta 
ao mundo.

O Mardi Gras é um carnaval 
feito pelo povo, que desfila puxado 
e tocado por pequenas bandas e 
grandes mulheres. O próximo Mardi 
Gras está sendo esperado como o 
Carnaval da salvação da economia 
norte-americana. Isso porque o 
presidente Obama conseguiu adiar a 

solução da crise que abala os Estados 
Unidos para depois do Carnaval. O 
Congresso elevou o teto do endivi-
damento mas não definitivamente, 
ficando a solução final para depois 
do Mardi Gras.

Como se sabe, o governo dos Es-
tados Unidos estava sem caixa para 
pagar suas dívidas e despesas, até 
sua folha de funcionários. Um acordo 
costurado com muita dificuldade 
em ter republicanos e democratas 
tornou possível a elevação do teto 
que cobre a dívida norte-americana, 
considerada a maior do mundo. Mas, 
em fevereiro, se repetirá a agonia, 
com o Congresso dividido no biparti-
darismo da política ianque.

Vai ser preciso muito dourado, 
todo o dourado, toda a riqueza do 
Mardi Gras, todaa beleza de suas mu-
lheres para salvar a pobre economia 
dos Estados Unidos, e com ela a do 
mundo capitalista, quando o Carna-
val chegar. A máscara do capitalismo 
corre o risco de cair na realidade 
mostrada nas cores, nos sons e nos 
símbolos do carnaval.

O acordo só não é suficiente. 
É preciso dinheiro, aquela piscina 
cheia de dinheiro do Tio Patinhas, 
pois a dívida é grande, interna e 
externa. Vai ficar muita gente no pre-
juízo. Bem que a Rússia quis acabar 
com essa história do dólar ser a moe-
da padrão. Mas os países capitalistas 
não quiseram a mudança. Agora, vão 
ter de buscar o prejuízo na bacanal 
do MardiGras.

(Sitônio Pinto escreve neste 
espaço às terças, quintas e sába-
dos).

Mardi Gras

A faina dos carteiros

Farolito

lourdinha luna Escritora, membro da academia de letras de areia e da aflap - lourdinhaluna@uol.com.br

otávio Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

artigo

Numa conjuntura remota, na sua lida, os carteiros condu-
ziam nos ombros pesados sacos, cujas correias de couro cru 
os deixavam pensos, com calos na parte superior do tórax, ou 
profundos sulcos nas espáduas, que lembravam seu labor, pelo 
resto dos dias.

Com a evolução que adotou veículos motorizados ofereceu 
conforto ao empregado-entregador, mas as Caixas Coletoras in-
crustadas nos muros nos privam do contato com o carteiro, uma 
relação humana, auspiciosa, de antigamente.

Já não se escuta o pregão:- Correio!... Correio!... que nos 
fazia voar, com o coração em alvoroço, para receber as epístolas 
aguardadas com tanta ansiedade...

O mensageiro postal, pelo que representou para a socie-
dade, mereceu de Isaurinha Garcia esta emocionante canção: 
“Quando o carteiro chegou/E meu nome gritou/Com uma carta 
na mão/ Ante surpresa tão rude/ Não sei como pude/Chegar ao 
portão”. /Lendo o envelope bonito/ No subscrito eu reconheci/ 
mesma caligrafia, que me disse um dia/Estou farto de ti/Porém 
não tive coragem/De abrir a mensagem/ Porque na incerteza, 
eu meditava e dizia:/ Será de alegria?/Será de tristeza?/ Quanta 
verdade tristonha/Ou mentira risonha, uma carta nos trás/E 
assim pensando rasguei tua carta/E queimei para não sofrer 
mais.”

Da minha geração quantos, das mãos dos carteiros, não 
receberam o golpe de morte em suas ilusões ou a confirmação 
de alegrias imensas guardadas no peito?

Com a fase da Internet o carteiro não é mais o mensageiro 
esperado com emoção. No Brasil a Internet se desenvolveu no 
meio acadêmico e científico e dela só tinham acesso professores 
e funcionários das Universidades.  A partir de 1995 ela deixou 
de ser privilégio de uma casta e da iniciativa privada para se 
tornar de acesso público.

Segundo o Ibope Media, o Brasil registrou em dezembro de 
2012, 94,2 milhões de internautas, ocupando o 5º lugar entre os 
países mais conectados do mundo.

Os únicos documentos que recebo por via do carteiro é a 
segunda via das contas de  luz, telefone, Internet, jornal, Revista 
porque a 1ª fica no Banco do Brasil que paga meus débitos.

Até as empresas, escritórios, consultórios médicos estão 
conectados nessa estilo  de comunicação. Pela Internet se faz 
compras no país e do exterior.

Cartas de amor, com selo no envelope está fora de moda, 
os tempos são outros. O que a tecnologia não pode acabar é o 
sentimento que mora no órgão da vida, o coração..

Danos ao consumidor
Um dos maiores problemas com que se defronta o 

consumidor é saber se tem direito à reparação de falha 
oculta até o fim da vida útil do produto. Geralmente 
as empresas recusam o atendimento sob o argumento 
de que o prazo é legal (30 ou 90 dias) ou contratual (6 
meses ou 1 ano). Mas, quando o defeito aparece depois 
dessas garantias? O prazo para o consumidor reclamar 
de defeito ou vício oculto de fabricação, não decor-
rentes do uso regular do produto, começa a contar a 
partir da descoberta do problema, desde que o bem 
ainda esteja em sua vida útil, independentemente da 
garantia. O entendimento é da 4ª Turma do STJ, que 
manteve rejeição de cobrança por reparo de trator que 
apresentou defeito três anos depois de vendido. A loja 
ainda deverá ressarcir o consumidor pelo tempo em 
que a máquina ficou indisponível para uso em razão da 
manutenção.

O precedente é interessante, mas está expresso em 
processo de demorada tramitação no STJ, aonde o recur-
so chegou em outubro de 2007 - cinco anos, portanto. 
Uma empresa catarinense de Máquinas e Equipamentos, 
vendedora do trator, buscava no STJ receber os quase R$ 
7 mil equivalentes ao conserto do bem. Ela alegava que 
o defeito surgiu quando o prazo de garantia do produto 
- de oito meses ou mil horas de uso - já havia vencido. 
Segundo a loja, o problema deveria ser considerado 
desgaste natural decorrente do uso do produto por mais 
de três anos. Ela pretendia ainda reverter a condenação 
por lucros cessantes obtida pelo consumidor em recon-
venção.

O ministro Luís Felipe Salomão rejeitou os argu-
mentos da fornecedora. Para o relator, ficou comprovado 
que se tratava de defeito de fabricação. Em seu voto, ele 
citou testemunhas que afirmaram ter ocorrido o mesmo 
problema em outros tratores idênticos, depois de certo 
tempo de uso. As instâncias ordinárias também apura-
ram que a vida útil do trator seria de 10 mil horas, o que 
equivaleria a cerca de dez ou doze anos de uso. Para o 
relator, “o Judiciário deve combater práticas abusivas 
como a obsolescência programada de produtos durá-
veis”. Segundo Salomão, essa prática consiste na redução 
artificial da durabilidade de produtos e componentes, 
de modo a forçar sua recompra prematura, e é adotada 
por muitas empresas desde a década de 20 do século 
passado. 

Prazo
O julgado estabeleceu que, por se tratar de vício 

oculto, o prazo decadencial deve ser contado a partir 
do momento em que o defeito for evidenciado. O mi-
nistro Salomão afirmou, porém, que “o fornecedor não 
será eternamente responsável pelos produtos coloca-
dos em circulação, mas também não se pode limitar 
a responsabilidade ao prazo contratual de garantia 
puro e simples, que é estipulado unilateralmente pelo 
próprio fornecedor”. Segundo o relator, a obrigação do 
fornecedor em consertar o produto acaba depois de 
esgotada a vida útil do bem. “A doutrina consumerista 
tem entendido que o Código de Defesa do Consumidor, 
no parágrafo 3.º, do artigo 26, no que concerne à dis-
ciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil 
do bem, e não o critério da garantia, podendo o for-
necedor se responsabilizar pelo vício em um espaço 
largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia 
contratual” - concluiu. 

O advogado e a buzina
Conta-se nos corredores forenses que um operador 

do Direito estava traindo a mulher com uma garota em 
um motel. Toca o celular e, sem pensar, ele comete o erro 
de atender. Quem liga é sua esposa.

– Onde estás, que liguei para o teu gabinete e disse-
ram que, depois da audiência, tinhas saído?...

– Estou no trânsito! – respondeu o advogado.
– Então buzina que eu quero ouvir.
– Querida estou na frente do hospital e aqui é proi-

bido buzinar.
A essa altura, o marido traidor vai descendo as 

escadas do motel rumo à garagem do apartamento, em 
direção ao seu veículo estacionado. A esposa insistia, 
conectada, que assim que passasse o hospital ele ligasse. 
O coitado, arfando, consegue chegar ao veículo, liga a 
chave na ignição e a mulher insistindo: “buzina que eu 
quero ouvir”. Já dentro do veículo o adúltero lasca o dedo 
na buzina: bip, bip,bip,bip,bip,bip... - e então, uma esposa 
amorosa fala:

– Perdão, amor, por eu ter duvidado. Não precisavas 
ter buzinado tanto. Cuidado com os amarelinhos!

Até hoje nem a acompanhante - e muito menos os 
funcionários do motel - entenderam aquelas 10 ou 15 
buzinadas.

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Vasconcelos

Mas não 
é só de 
mulheres nuas, 
ou semi-nuas, 
que é feito o 
Mardi-Gras
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Cristovam Tadeu

Thaïs Gualberto

Festival Móbile anuncia os vencedores por categoria 
e os paraibanos que ganharam prêmio em dinheiro

Audiovisual 

Cinema, shows de grupos 
de rock pop, com destaque 
para Seu Pereira e Coletivo 
401, Cabruêra, e o DJ Chico 
Correa, oficinas de ator e so-
bre o processo cinematográ-
fico, exposição, sarau, além do 
debate sobre a área audiovi-
sual na Paraíba, foram ativida-
des que integraram o Festival 
Móbile. O evento aconteceu 
entre os dias 18 e 20 de outu-
bro, na Usina Cultural Energi-
sa e visou valorizar os novos 
produtores paraibanos e dar 
uma oportunidade para os 
filmes realizados em mídias e 
formatos alternativos, poten-

Quadrinhos institucionais 
precisam de ação

Mídias em destaque

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.com

Transmutação, dirigido por Torquato Joel, foi o vencedor da Mostra Paraibano na categoria curta-metragem

Foto: Divulgação

cializando assim a produção 
audiovisual paraibana. 

O Festival dividiu as ins-
crições por área: Mostra Parai-
bando, Mostra Verde Maduro, 
Menção Honrosa e Premiação 
por categoria. Na Mostra Parai-
bando, pelo júri oficial, os três 
prêmios de R$ 1.000,00 em es-
pécie foram para melhor curta- 
metragem com Transmutação, 
dirigido por Torquato Joel, de 
João Pessoa; melhor documen-
tário com Cancha, Antigamen-
te Mais Moderno, de Luciano 
Mariz, de Campina Grande; e 
melhor ficção com Ato Institu-
cional, de Helton Paulino, de 
Campina Grande.  Pelo júri po-
pular, o vencedor do prêmio de 
R$ 1.000,00 em espécie foi o 

curta metragem Lex Talionis, 
dirigido por João Paulo Pali-
tot, de João Pessoa. 

Já a mostra Verde-Ma-
duro premiou em primeiro 
lugar, na categoria melhor 
curta metragem, com R$ 
1.000,00 em equipamen-
tos, através do júri oficial, 
Espectral, de Jailson Bar-
ros; e em segundo lugar, 
com R$ 500,00 em equipa-
mentos, Eterna Mágoa, de 
Tony Neto. Pelo júri popu-
lar, Espectral venceu nova-
mente recebendo mais R$ 
1.000,00 em equipamentos. 
A menção honrosa de pro-
dução garantida foi para 
Virgínia Duan por Lex Talio-
nis, e de ator presença para 

Thiago Roese, também por 
Lex Talionis. 

Na premiação por cate-
goria, os vencedores foram: 
melhor diretor para Torquato 
Joel por Transmutação; me-
lhor fotografia para Bruno Sa-
les por Transmutação; melhor 
montagem para Ely Marques 
por Fogo Pagou; melhor ro-
teiro para Nathan Cirino por 
Amador; melhor direção de 
arte para Carlos Mosca por 
Ato Institucional; melhor tri-
lha sonora para Vito Quintans 
por Amador; melhor som para 
Guga Rocha e David Neves por 
Transmutação; melhor ator 
para Élio Penteado por Ato Ins-
titucional; e melhor atriz para 
Joana Marques por Sophia. 

Em cartaz
Elysium

A brasileira Alice Braga atua ao lado de Matt Damon em ficção

Em 2012 a Prefeitura de Santa Rita lançou a revista em 
institucional e didática História de Santa Rita em quadri-
nhos, contando a história do município desde a colonização 
da Paraíba até a atualidade. É uma longa história narrada de 
forma sucinta, em tom enfático, naturalmente, sobre as lu-
tas da conquista do território e o desenvolvimento urbano 
e social. Ao final, são enumeradas as ações da administração 
atual da cidade, com os itens e equipamentos que fazem sua 
infraestrutura.

A criação da HQ ficou a cargo de Jerônimo Júnior, res-
ponsável pelo roteiro e ilustrações, sobre pesquisa histórica 
de Marcelo Gomes, que se referenciou nos livros Santa Rita 
de Ontem e de Hoje, de Marcos Odilon e Santa Rita e Seus 
Vultos Folclóricos, de José de Arimatéia Alves. 

A história é contada por meio de uma sequência for-
mal de textos e ilustrações, resolução comum às HQ di-
dáticas e não consegue transpor esse limite, que impõe 
o texto à narrativa gráfica. Talvez o pequeno número de 
páginas, apenas 16, sendo duas capas, tenha sido insufi-
ciente para permitir melhor desenvolvimento da história, 
que poderia contar com um personagem narrador inter-
conectando momentos diversos do texto e protagonizan-
do algumas ações.

Erro comum nas HQ didáticas, a necessidade de apre-
sentar os fatos de vários períodos históricos ou dados ob-
jetivos de atuações administrativas acaba por engessar a 
riqueza da linguagem dos quadrinhos, que tem a ação como 
elemento motivador para o desenvolvimento da narrativa. 
Sem dúvida, uma história contada por personagens e suas 
ações é uma estratégia mais sedutora para o público leitor 
de quadrinhos, ainda mais para os jovens leitores em idade 
escolar, que se deduz que seja o público a ser alcançado pela 
revista.

A iniciativa não deixa de ser louvável, por tratar de nos-
sa formação histórica, contar com a arte de artistas locais, 
escolher a História em Quadrinhos como meio de comunica-
ção e linguagem artística, valorizando essa expressão além 
dos parâmetros meramente comerciais. A revista “História 
de Santa Rita em quadrinhos” tem capa em cores e páginas 
internas em preto e branco. Trata-se de uma pequena pla-
quete de 16 páginas no formato 15x22,5cm., mas poderia 
ter melhor impressão, já que foi produzida por um órgão 
oficial. 

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

Em 2159,  o  mundo é 
dividido entre dois grupos: 
o primeiro, riquíssimo, mora 
na estação espacial Elysium, 
enquanto o segundo, pobre, 
vive na Terra, repleta de pes-
soas 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 igual-
dade entre as pessoas. 

DRAGON BALL Z: A BATALHA DOS DEUSES (Dragon 
Ball Z: Battle of Gods). Gênero: Animação. Duração:  
85 min. Classificação: 10 anos. Direção: Masahiro 
Hosoda e Yusuke Watanabe, com vozes de Wen-
dell 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 der-
rotado 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, 17h30, 
19h30 e 21h30. Tambiá 6: 13h50 e 17h15.

É O FIM (This Is The End, EUA, 2013). Gênero: Co-
média. Duração: 107 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Seth Rogen e Evan Goldberg, com James 
Franco, Seth Rogen, Jonah Hill. O ator James Fran-
co 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: 14h e 19h.

ELYSIUM (EUA, 2013). Gênero: Ação. Duração: 
109 min. Classificação: 16 anos. Direção: Neill 
Blomkamp, com Matt Damon, Jodie Foster, Wagner 
Moura, Alice Braga. Em 2159, o mundo é dividido 
entre dois grupos: o primeiro, riquíssimo, mora na 
estação espacial Elysium, enquanto o segundo, po-
bre, vive na Terra, repleta de pessoas e em grande 
decadência. Por um lado, a secretária do governo 
Rhodes faz de tudo para preservar o estilo de vida 
luxuoso de Elysium, por outro, um pobre cidadão 
da Terra tenta um plano ousado para trazer de volta 
a igualdade entre as pessoas. CinEspaço 2: 19h10.

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 conten-
tar 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 expe-
riente 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, 17h15, 
19h45 e 22h10. Tambiá 6/3D: 19h E 20h50.

MATO SEM CACHORRO (BRA, 2012). Gênero: Cómedia. 
Duração: 122 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Pedro Amorim, com Bruno Gagliasso, Leandra Leal, 
Danilo Gentili. Deco vive jogado no sofá de sua casa, 
apesar de ter bastante talento com amúsica. Um dia, 
ele encontra dois grandes amores de uma só vez: a 
radialista Zoé e o cachorro Guto, que desmaia toda 
vez que fica muito animado. Não demora muito para 
que o trio viva como se fosse uma família. Só que, dois 
anos depois, Zoé termina o namoro, fica com a guarda 
de Guto e ainda por cima arranja um novo namorado. 
Motivos mais do que suficientes para que Deco fique 
revoltado e prepare uma vingança: seqüestrar Guto. 
Para tanto ele conta com a ajuda de seu primo Leléo. 
CinEspaço 1: 14h. Manaíra 1: 13h10, 15h45, 18h20 e 
21h. Tambiá 2: 14h, 16h15, 18h35 e 20h55.

O CAPITAL (Le Capital, FRA, 2012). Gênero: Drama. 
Duração: 114 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Costa-Gavras, com Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, 
Natacha Régnier. Os cidadãos do século XXI são 
escravos do Capital: sofrem com os problemas e 
celebram os triúnfos. Esta é a história da ascensão 
de um escravo do sistema que transforma-se em 
seu mestre. O trabalhador Marc Tourneuil se aventura 
no mundo feroz do Capital. Ao mesmo tempo, o 
chefe de um importante banco de investimentos 
europeu se apega ao poder, quando uma empresa 
americana tenta comprá-los. CinEspaço 1: 16h30, 
19h e 21h30.

RIDDICK 3 (Riddick, EUA, 2013). Gênero: Ação. 
Duração: 99 min. Classificação: 16 anos. Direção: 
David Twohy, com Vin Diesel, Karl Urban. Riddick, o 
homem mais procurado da galáxia, foi abandona-
do 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 
8: 16h30 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 2: 14h10, 16h40 e 21h40. Manaíra 
4: 13h40, 16h15, 18h45 e 21h15. Tambiá 1: 
14h, 16h10, 18h20 e 20h30.

SERRA PELADA (BRA, 2012). Gênero: Drama. 
Duração: 104 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Heitor Dhalia, com Juliano Cazarré, 
Júlio Andrade, Sophie Charlotte. 1980. 
Juliano e Joaquim são grandes amigos que 
ficam empolgados ao tomar conhecimento de 
Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto do 
mundo, localizado no estado do Pará. A dupla 
resolve deixar São Paulo e partir para o local, 
sonhando com a riqueza. Só que, pouco após 
chegarem, tudo muda na vida deles: Juliano 
se torna um gângster, enquanto que Joaquim 
deixa para trás os valores que sempre prezou. 
CinEspaço 4: 13h50, 15h50, 17h50, 19h50 
e 21h50. Manaíra 3: 14h15, 16h45, 19h15 
e 21h45. Tambiá 3: 14h45, 16h45,  18h45 
e 20h45.

TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER 2 (Cloudy With a 
Chance of Meatballs 2, EUA, 2013). Gênero: 
Animação. Duração: 95 min. Direção: Cody Ca-
meron, Kris Pearn, com Bill Hader, Anna Faris, 
James Caan. Após a desastrosa tempestade 
de comida no primeiro filme, Flint  e seus 
amigos são obrigados a deixar a cidade de 
Boca Grande. Sem saída, ele aceita o convite 
de seu ídolo, Chester V, e junta-se à The Live 
Corp Company, que reúne os melhores inven-
tores 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: 13h50, 16h, 18h10 e 20h30. Tambiá 
5: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30. Tambiá 
6/3D: 15h30.

Foto: Divulgação / triStar Pictures
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Livros

Obra do desembargador Marcos Cavalcanti é o primeiro livro de uma
série de publicações que contam a história de comarcas paraibanas

Lembranças de Mamanguape

Quinze anos após ser lançado pela pri-
meira vez, o romance Breve Espaço Entre Cor 
e Sombra, de Cristóvão Tezza, volta às livrarias 
pela Editora Record com texto revisto pelo 
autor e novo título: apenas Breve Espaço (Re-
cord, 352 páginas, R $40). O livro é relançado 
no Brasil ao mesmo tempo em que chega ao 
mercado do livro físico em inglês pela Amazon. 
O Filho Eterno, livro mais premiado de Tezza, 
também sai neste mês em inglês, nos Estados 
Unidos, pela editora Tagus, e na Inglaterra, 
pela Scribe.

Enquanto se afasta do cemitério onde 
acabou de dar o último adeus a Aníbal Marsotti 
– seu ex-amigo e mentor –, o promissor (mas 
ainda sem nenhuma exposição no currículo) 
artista Tato Simmone ouve a misteriosa figura 
do marchand Richard Constantin dizer que, na 
arte, a moralidade é irrelevante se o artista 
tiver talento. Esse dilema moral ganha uma 
realidade inaudita quando Tato se descobre 
em meio a uma intriga do mundo das artes. O 
paradeiro de uma cabeça de pedra que teria 
sido esculpida por Modigliani aos poucos liga as 

Romance de Cristovão Tezza 
é relançado com outro título

FOTOS: Divulgação

FOTOS: Guilhermo Pupo/Divulgação

Resgatando a memória das comar-
cas do Estado da Paraíba. Com 
este ideal, é lançada a segunda 
edição do livro História da Co-
marca de Mamanguape, do de-
sembargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque, presidente da 
Comissão de Cultura e Memória 

do Poder Judiciário paraibano e atual presi-
dente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB). 
A cerimônia acontece hoje, na Sala do Tribu-
nal Pleno, no Tribunal de Justição da Paraíba 
(TJ-PB), a partir das 17h, parte da programa-
ção que comemora os 122 anos do Tribunal de 
Justiça da Paraíba. A publicação, que tem capa 
assinada por Milton Nóbrega, é a primeira de 
uma série de livros que contarão a história das 
comarcas paraibanas da série “Histórias das 
Comarcas da Paraíba.

História da Comarca de Mamanguape traz 
ao longo de suas 250 páginas diversas ilustra-
ções, com fotografias dos fóruns da Justiça es-
tadual da comarca, da Justiça do Trabalho e do 
Fórum Eleitoral que leva o nome do autor do 
livro, além das fotos da cadeia pública, prédio 
colonial da época do Império, que já abrigou a 
Câmara de Vereadores. “Trago também aspec-
tos da cidade e biografando todos os juízes – 
desde os municipais até os de hoje – aproxima-
damente uns sessenta magistrados”, informou 
o autor, que foi juiz de Mamanguape, sua terra 
natal, na década de 1980. 

No livro, uma curiosidade relacionada à 
comarca é contada, quando um processo, am-
plamente divulgado pela impressa na época, 
relatava a história de uma botija encontrada 
no município que se tornou caso de julgamen-
to. O posfácio é escrito pela juíza diretora do 
Fórum de Mamanguape, Gianne de Carvalho 
Marinho, enquanto a apresentação fica a cargo 
da também desembargadora e presidente do 
TJ-PB, Fátima Bezerra Cavalcanti, que será a 
autora do próximo livro da série, contando a 
história da comarca da capital, com lançamen-
to previsto para o final do ano. 

Marcos Cavalcanti adiantou que a ideia é 
firmar uma parceria entre o TJ-PB e o Instituto 
Histórico e Geográfico da Paraíba (IHGP) para 
avançar no projeto das pesquisas. Até o final 
do ano, o desembargador vai lançar mais duas 
obras: o primeiro sobre a história do Tribunal 
Regional da Paraíba e outro sobre a história da 
Academia Paraibana de Letras.

pessoas mais próximas a sua volta: sua mãe, 
negociadora de arte que mora nos Estados 
Unidos, o marchand Constantin, uma misterio-
sa vampira e uma italiana por quem ele havia 
se apaixonado.

Cristovão Tezza nasceu em Lages, Santa 
Catarina, mas mudou-se criança para Curitiba, 
onde vive até hoje, dedicando-se à literatura. 
Escreveu mais de uma dezena de livros desde 
Trapo, em 1988. Lançou em 2012 O Espírito da 
Prosa, sua autobiografia literária, e em 2013 
Um Operário em Férias, uma seleção de crôni-
cas escritas para o jornal Gazeta do Povo. A 
publicação do seu romance O Filho Eterno, em 
2007, teve um impacto inédito no panorama 
ficcional do país: obteve os mais importantes 
prêmios literários brasileiros (entre eles Jabuti, 
Portugal Telecom, São Paulo, Revista Bravo!, 
APCA e Zaffari & Bourbon) e já foi traduzido 
em uma dezena de países. Recebeu na Fran-
ça o prêmio Charles Brisset, de melhor livro 
do ano, e, em 2011, foi um dos dez finalistas 
do prestigiado prêmio IMPAC-Dublin de obras 
publicadas em língua inglesa. O catarinense Cristovão Tezza relança a obra com texto revisto após 15 anos

O livro do desembargador 
Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque resgata a 
história de uma comarca 
do interior do Estado e 
traz a biografia dos juízes  
que atuaram na cidade
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Conhecer perfil de hospital ajuda no tratamento do paciente
A dona de casa Sheyla Andra-

de, 38 anos, procurou o Hospital de 
Emergência e Trauma de João Pessoa 
porque sentia muita dor de cabeça. 
Lá ela foi informada que esse tipo de 
sintoma não é tratado na unidade 
hospitalar. “Queria resolver logo esse 
problema, já que há anos sinto dores 
de cabeça, mas sei que não posso ocu-
par uma vaga de quem leva um tiro 
na cabeça, ou sofre um acidente grave 
de moto, por exemplo. O jeito é tentar 
um médico no PSF perto de casa”, re-
conhece.

Sheyla passou a entender a ver-
dadeira função do Trauma depois 
que conversou com a equipe de aco-
lhimento, formada por enfermeiros, 
técnicos em enfermagem, médicos, 
assistentes sociais e psicólogos.

“Os problemas de saúde mais co-
muns que chegam aqui e não fazem 
parte do perfil de assistência do hos-
pital são diarreia, dor de ouvido, dor 
de cabeça, hemorroida, dor no ombro, 
dor de dente e até unha encravada”, 
disse a enfermeira Thayse Gomes que 
faz parte da equipe de acolhimento. 
“E a nossa equipe tem que conversar 
e convencer os usuários para procura-
rem outros locais”, completa.

O Hospital de Emergência e Trau-
ma atende, exclusivamente, emergên-
cia ou urgência, vítimas de trauma 
(acidentes e desastres), de violência 
(física e sexual), de queimadura e de 
doenças clínicas em suas fases agudas 
(AVC e hemorragias digestivas). “Nes-

te último caso, os pacientes são diag-
nosticados e após estabilizado seu 
quadro clínico, são transferidos para 
hospitais que possam dar continuida-
de ao tratamento”, explicou o diretor 
técnico, Edvan Benevides.

O hospital tem centro de ima-
gem, pediatria, centro cirúrgico, Uni-
dade de Tratamento de Queimados 
(UTQ), Unidades de Terapia Intensiva 
Adulto e Infantil, unidade de pacien-
tes graves, laboratório e farmácias. A 
equipe é multiprofissional e altamen-
te qualificada, formada por médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais, psi-
cólogos, fisioterapeutas, nutricionis-
tas, farmacêuticos e profissionais da 
área administrativa.

A equipe hospitalar é formada 
por anestesiologista, bioquímico, bio-
médico, biólogo, cirurgião bucomaxi-
lo-facial, broncoscopista, cardiologis-
ta, cirurgião geral, cirurgião plástico, 
cirurgião vascular, cirurgião torácico, 
cirurgião pediátrico, cirurgião de 
cabeça e pescoço, cirurgião de mão, 
clínico geral, endoscopista, farmacêu-
tico, hemodinamicista, hematologista, 
infectologista, intensivista pediátri-
ca, intensivista, médico do trabalho, 
neurocirurgião, nefrologista, neuro-
logista, nutricionista, odontólogo, of-
talmologista, otorronolaringologista, 
pediatra, psicólogo, psiquiatra, radio-
logista, traumatologista, ortopedista 
e urologista. O Hospital de Trauma 
funciona ininterruptamente e os tele-
fones são 3216.5771/5734.
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Inova Gastronomia Paraibana 
começa hoje na capital com a 
presença de chefs renomados

O Hospital General Edson 
Ramalho, onde são feitos cerca 
de 6 mil atendimentos mensais 
somente na urgência, também 
enfrenta a mesma situação do 
Trauma. Diariamente são pro-
curadas especialidades médicas 
que a unidade não oferece, a 
exemplo de neurologia, uro-
logia, pediatria, oftalmologia, 
otorrinolaringologia, atendi-
mento vascular e nefrologia.

“Quando o caso é muito 
grave, mas não é atendido no 
hospital, nós entramos em con-
tato com o serviço referência 
naquele tipo de doença e faze-
mos o transporte do paciente”, 
explicou o tenente João Bosco, 
coordenador da urgência clíni-
ca: “A falta de informação leva 
a uma verdadeira peregrina-
ção pelas unidades de saúde”, 
disse o tenente.

Na urgência do Hospital 
Edson Ramalho é feita a classi-
ficação de risco por uma equi-
pe de enfermeiros. Eles distri-
buem pulseiras que indicaram 
a prioridade de atendimento 
pela cor: as vermelhas permi-
tem atendimento imediato; 
amarelas para atendimento em 
cerca de meia hora e as verdes 
para casos que permitem uma 
espera maior. O atendimento 
só pode ser feito a pacientes da 
faixa etária acima de 18 anos, 
já que, de acordo com o Con-
selho Federal de Medicina, só 
pode atender criança unidades 
onde haja pediatra de plantão.

O serviço mantido pela Se-
cretaria de Estado da Saúde es-
pecializado na área infantil é o 
Complexo de Pediatria Arlinda 
Marques (CPAM), que atende 
crianças de 0 a 15 anos, 11 me-
ses e 29 dias. “O atendimento 
é para ser de média e alta com-
plexidade, mas aparecem mui-
tos casos de diarreia leve, infec-
ção respiratória, dor de cabeça, 
vômitos e síndromes pós-gri-

pais”, disse Gilsandra de Lira 
Fernandes, chefe do Núcleo de 
Ações Estratégicas do Arlinda 
Marques.

Gilsandra explicou que as 
crianças vêm de todos os muni-
cípios e até de estados vizinhos, 
chegando a cerca de 200 aten-
dimentos por dia. “São muitos 
casos que poderiam ser atendi-
dos na atenção básica, mas que 
vêm para cá e acabam superlo-
tando o hospital”, falou.

Foi o que aconteceu com 
a estudante Níthia Santos, do 
Bairro dos Novaes, na capi-
tal. Ela foi ao ambulatório do 
Arlinda Marques, onde acon-
tecem 400 atendimentos por 
dia, porque a filha estava com 
gripe. O CPAM vem oferecen-
do diagnóstico, tratamento e 
reabilitação em diversas espe-
cialidades, tais como realização 
de cirurgia cardíaca, neuroló-
gica, ortopédica e cirurgias em 
geral. E ainda possui algumas 
funções como ser local de ensi-
no, sítio de pesquisa e diversos 
serviços integrados. O hospital 
dispõe de corpo clínico, equipe 
de enfermagem, serviço de nu-
trição e dietética, laboratório, 
diagnóstico por imagem e ou-
tros serviços.

O ambulatório do hospi-
tal atende crianças de todos 
os municípios da Paraíba. O 
horário de funcionamento 
é de 7h às 19h, de segunda a 
sexta-feira, com as seguintes 
especialidades: neuropediatria, 
neurocirurgia, cardiologia, psi-
quiatria, ginecologia, dermato-
logia, hematologia, otorrinora-
lingologia, gastroenterologia, 
reumatologia pneumologia, 
ortopedia endocrinologia, ho-
meopatia, hepatologia, cirur-
gia geral infantil fonoaudio-
logia, psicologia, fisioterapia, 
nutrição, enfermagem, serviço 
social, odontologia, ecocardio-
gramas e eletrocardiograma.

Edson Ramalho e Arlinda Marques
Outro serviço de saúde mantido 

pelo Governo do Estado, cuja função 
também é confundida pela popula-
ção, é o Complexo Psiquiátrico Juliano 
Moreira. O chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas, Madson Medeiros, escla-
rece que no ambulatório não há distri-
buição de remédio, mas é um serviço 
bastante procurado.

A unidade presta serviço de con-
sulta especializada agendada, pesso-
almente, com apresentação da cartei-
ra de identidade, o cartão do SUS e um 
telefone para contato. Também emite 
o atestado mental.

O serviço dispõe de psiquiatras, 
psicólogos, fonoaudiólogos e assis-
tentes sociais, e funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 17h. Dentro 
do Complexo Juliano Moreira existe 
o Clifford – Pronto Atendimento de 
Saúde Mental que oferece o serviço de 
urgência para pessoas que chegam do 
interior. Elas têm à disposição psiquia-
tras, enfermeiros, assistentes sociais e 
psicólogos.

O Clifford tem espaço de atenção 
à crise, onde o paciente passa 72 ho-
ras em observação. Dependendo da 
avaliação da equipe, pode ficar por 
mais sete dias no mesmo espaço ou é 
encaminhado para o Hospital Juliano 
Moreira. Neste espaço adolescente, 
idoso e indígena têm direito a acom-
panhante.

No mesmo complexo de saúde há 
o Espaço Inocêncio Poggi, que atende 
o usuário de drogas. São 16 leitos para 
homens e 16 para as mulheres, maio-
res de18 anos. A média de internação 
é de 30 dias. “A internação é uma das 
etapas do tratamento e o fato de um 
usuário já ter sido internado não quer 
dizer que tem a vaga garantida”, disse 
Madson. Para ter acesso ao Poggi, se 
for morador da região metropolita-
na de João Pessoa, paciente precisa 
passar primeiro pelo Pronto-Atendi-
mento em Saúde Mental (PASM), no 
Ortotrauma de Mangabeira. Depois 
passa pela triagem no Clifford, onde 
será avaliado seu histórico de saúde 
(hipertensão, diabetes) e constatação 
de usuário de substâncias psicoativas 
(álcool, maconha, crack, cocaína, sol-
vente ou remédio opioide).

Odontologia, psiquiatria e maternidade
A equipe é formada por enfer-

meiros, assistentes sociais, psicólogos, 
educadores físicos, médicos clínicos 
e psiquiatras. Com 156 leitos, o Com-
plexo Hospitalar Clementino Fraga 
(CHCF) presta atendimento nas áre-
as de infectologia (DST/HIV/Aids), 
pneumologia sanitária, dermatologia 
sanitária, pediatria, cardiologia, en-
docrinologia, psiquiatria, neurologia, 
neurocirurgia, cirurgia plástica, cirur-
gia torácica, cirurgia vascular, gastro-
enterologia, angiologia, hepatologia, 
odontologia, nefrologia, urologia, 
proctologia, otorrinolaringologia, clí-
nica geral, ginecologia e homeopatia.

Para atender a demanda, o hos-
pital conta com uma estrutura física e 
uma equipe multidisciplinar formada 
por médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, psicólogos, assistentes 
sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, 
fonoaudiólogos e outros profissionais. 

Na área ambulatorial, o com-
plexo conta com o Hospital Dia (HD), 
que tem como objetivo promover a 
melhoria da qualidade de vida dos 
portadores de HIV/Aids. O HD atende 
pacientes que necessitam de interven-
ções em ambientes hospitalares, por 
um período de tempo limitado (2 a 8 
horas).

Outro serviço importante é a 
Assistência Domiciliar Terapêutica 
(ADT), que consiste em um serviço de 
assistência hospitalar aos portadores 
de HIV/Aids focado na ‘desospitali-
zação’ do paciente, onde uma equipe 
multidisciplinar acompanha o trata-
mento do paciente em sua residência.

Em saúde bucal a referência é o 
Centro de Especialidades Odontoló-
gicas (CEO), antigo Coca, que integra 
a rede de serviços do Governo do Es-
tado, no Bairro de Cruz das Armas, na 
Capital. 

O CEO oferece serviço de urgên-
cia 24 horas (dor intensa latejante, 
hemorragia, traumatismo provocado 
por queda, pancada, briga, corpo es-
tranho e drenagem de abcesso, etc.).

Para atender à demanda, o CEO 
conta com 60 cirurgiões dentistas que 
atendem em várias especialidades 
(radiologia, clínica, endodontia, pró-
tese, cirurgia, ortodontia, periodontia 

e odontopediatria). Maiores informa-
ções podem ser obtidas pelos telefo-
nes 3215-6023 e 3215-6042.

Maternidade 
 Dois serviços oferecidos pela 

Maternidade Frei Damião merecem 
destaque: o Programa de Assistência a 
Mulheres Vítimas de Violência Sexual, 
que existe desde 98, e o planejamento 
familiar.

A assistência a vítima de violên-
cia sexual atende mulheres e homens, 
a partir dos 12 anos, encaminhados 
do PSF, do Hospital de Emergência e 
Trauma ou do Conselho Tutelar, e le-
vados por familiares.

O serviço deve ser procurado até 
72 horas após a agressão, período em 
que ainda é válida a administração da 
medicação para evitar gravidez, Aids, 
DST e sífilis. O serviço funciona 24 ho-
ras por dia e dispõe de médico, enfer-
meira, assistente social e psicólogo.

Já no planejamento familiar, os 
profissionais da maternidade traba-
lham com métodos contraceptivos in-
jetáveis, orais, dispositivo intrauterino 
(DIU) e a laqueadura tubária em mu-
lheres de 25 anos ou mais, que tenham 
dois filhos vivos ou mais.

O atendimento ocorre de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 17h, e é feito 
por médicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e assistentes sociais. 
Para se cadastrar são necessários os 
seguintes documentos: RG; Cartão do 
SUS e cópias dos registros dos filhos 
vivos.

Na própria Maternidade Frei Da-
mião são oferecidos os seguintes exa-
mes: hemograma, fator RH, coagulo-
grama, taxa de glicose, identificação de 
grupo sanguíneo, beta HCG, citológico, 
risco cirúrgico (com laudo) e sumário 
de urina, VDRL, HIV e Hepatite B e C.

Para inserção do DIU são neces-
sários a carteira de identidade e cartão 
do SUS (cópia) e os exames citológico, 
colposcopia e transvaginal (feitos na 
maternidade).

Para os dois serviços que funcio-
nam no mesmo prédio, por trás da 
Maternidade Frei Damião, no bairro 
de Cruz das Armas, em João Pessoa, os 
telefones são 3215-6040/6066.

Crianças de todos os municípios paraibanos são atendidas pelo ambulatório do Hospital Arlinda Marques das 7h às 19h

Fotos: Ricardo Puppe/Secom-PB
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Usuários terão 87 novos procedimentos
PLANOS DE SAÚDE

Tratamento domiciliar de 
diferentes tipos de câncer é 
uma das novas incorporações

A partir de janeiro de 
2014, os beneficiários de pla-
nos de saúde individuais e 
coletivos terão direito a mais 
87 procedimentos, incluindo 
37 medicamentos orais para 
o tratamento domiciliar de 
diferentes tipos de câncer e 
50 novos exames, consultas 
e cirurgias (veja a lista com-
pleta no fim do texto). A me-
dida é resultado de consulta 
pública realizada pela ANS 
(Agência Nacional de Saú-
de Suplementar) e beneficia 
42,5 milhões de consumido-
res com planos de saúde de 
assistência médica e outros 
18,7 milhões consumidores 
com planos exclusivamente 
odontológicos. As novas in-
corporações foram anuncia-
das ontem em Brasília, pelo 
ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, e o diretor-pre-
sidente da ANS, André Longo.

A principal novidade 
no rol de procedimentos da 
agência é a inclusão de tra-
tamento para o câncer em 
casa, com medicamentos via 
oral. Serão ofertados medica-
mentos para o tratamento de 
tumores de grande prevalên-
cia entre a população, como 
estômago, fígado, intestino, 
rim, testículo, mama, útero 
e ovário. A terapia medica-
mentosa oral contra o câncer 
promove maior conforto ao 
paciente e reduz os casos de 
internação para tratamento 
em clínicas ou hospitais.

“Os plano de saúde se-

rão obrigados a oferecer a 
seus beneficiários o que há 
de mais modernos no trata-
mento médico, como o caso 
desses 37 novos medicamen-
tos que serão incorporados 
ao tratamento do câncer.  A 
mudança no rol dos medi-
camentos oferecidos pelos 
planos de saúde é um avan-
ço importante para comple-
mentar o cuidado do pacien-
te da saúde suplementar e é 
uma mudança importante no 
paradigma do que passa a ser 
obrigatório para os planos de 
saúde”, afirmou o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha. 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
determinou, ontem, a sus-
pensão da fabricação, comer-
cialização, distribuição e uso, 
em todo o país, dos produtos 
Kit Cirúrgico Raptor e Im-
plante cone morse, fabrica-
dos e comercializados pela 
empresa Biopartis, nome de 
fantasia Odontologia Caesar. 
A medida é por conta da au-
sência de registro ou cadas-
tramento da empresa junto 
à Agência.empresa citada 
acima.

Sindimóveis faz 
festa para corretor

Gonzaga é eleito 
como o melhor filme

Brasília - O longa nacional 
Gonzaga - de Pai para Filho, do diretor 
Breno Silveira, foi escolhido pelo público 
como o melhor filme da 6ª Mostra de 
Cinema Brasileiro na Rússia. A produção 
recebeu o maior número de votos de 
“excelente”. A mostra foi realizada 
de 9 a 15 deste mês em Moscou e de 
17 a 20 em São Petersburgo. A narra-
tiva vencedora é marcada pela música 
e pelas histórias de vida do sanfoneiro, 
cantor e compositor Luiz Gonzaga e de 
seu filho, o também compositor e can-
tor Gonzaguinha. A tensa relação entre 
pai e filho é o fio condutor do filme, uma 
superprodução de R$ 12 milhões, ro-
dada em locações no Nordeste e no Rio 
de Janeiro. O roteiro de Patricia Andrade 
teve como fonte o livro Gonzaguinha e 
Gonzagão – Uma História Brasileira, da 
jornalista Regina Echeverria.

O Sindicato dos Corretores 
de Imóveis (Sindimóveis) da Paraíba 
realizará, com o apoio do Creci, a tradi-
cional festa  da categoria, às 22h do 
próximo dia 26, na Casa de Recepções 
Maison Blunelle, abrilhantada pela Or-
questra Canto Novo. Serão sorteados 
entre os presentes dez tablets e um 
automóvel zero quilômetro. Segundo 
o presidente do Sindimóveis, Ubirajara 
Lima, os ingressos ainda podem ser ad-
quiridos através de pagamento à vista 
ou pré-datado, na sede da entidade, no 
bairro de Miramar, que funcionará em 
regime de plantão no próximo  sábado 
e domingo. Maiores informações po-
dem ser obtidas ainda pelos números 
3021-6195 e 3244-6196. “Nossa ex-
pectativa é de superar o êxito de anos 
anteriores. Para isso, estamos empen-
hados na organização do evento”, afir-
mou, acrescentando que a divulgação 
também se dará durante o 6° Salão de 
Imóveis da Paraíba.

83 jornalistas são 
agredidos em atos

Enem: horário de 
verão exige atenção

São Paulo - Pelo menos 83 jor-
nalistas brasileiros foram agredidos 
desde junho, quando teve início a onda 
de protestos no país, segundo levanta-
mento da Associação Brasileira de Jor-
nalismo Investigativo (Abraji). Quase 
80% dos casos, ou 65 agressões, 
foram resultado da ação de policiais 
militares. A violência contra profissio-
nais de comunicação tem crescido nos 
últimos anos. 

Os assassinatos, por exemplo, 
passaram de dois, em 2005, para seis, 
em 2011, segundo o presidente o 
presidente da Federação Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj), Celso Schröder. Um 
dos casos mais recentes ocorreu nas 
manifestações do Dia do Professor, 15 
de outubro, com o repórter fotográfico 
Yan Boechat. 

Brasília – Com o início do 
horário de verão, no último fim de 
semana, quem vai fazer a prova do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) deve ter atenção redobrada 
com o horário. As provas serão aplica-
das no próximo sábado e domingo em 
1.161 municípios e os portões serão 
abertos às 12h e fechados às 13h, no 
horário de Brasília. Em 18 estados, 
os estudantes farão as provas em 
horário diferente do de Brasília, o que 
representa 3.528.114 de candidatos 
do total 7.173.574 inscritos. Os Esta-
dos do Acre, Amazonas, de Rondônia 
e de Roraima terão a maior diferença 
em relação à capital federal. Nesses 
estados, a abertura dos portões 
será às 10h e o fechamento às 11h, 
no horário local. Em 14 estados, os 
portões serão abertos às 11h e fecha-
dos às 12h, no horário local. 

Confira, abaixo, os novos serviços:

O novo rol também contempla o cuidado integral à saúde e o tratamento multidisciplinar ao prever na cobertura obriga-
tória consulta com fisioterapeuta, além de ampliar o número de consultas e sessões de seis para 12 com profissionais 
de especialidades como fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional. Pacientes, por exemplo, que queiram 
se submeter à laqueadura, vasectomia, cirurgia bariátrica, implante coclear e ostomizados ou estomizados têm direito 
a 12 sessões de psicologia.

l Novas cirurgias
Além disso, foram incluídos 28 cirurgias por videolaparoscopia (procedimentos menos invasivos que reduzem os riscos 
para o paciente e o tempo de internação), além de tratamento de dores crônicas nas costas utilizando radiofrequência 
e tratamento de tumores neuroendócrinos por medicina nuclear. Também foi estabelecida a obrigatoriedade do forne-
cimento de bolsas coletoras intestinais ou urinárias para pacientes ostomizados. Além das bolsas, também devem ser 
ofertadas ao paciente os equipamentos de proteção e segurança utilizados conjuntamente com elas, como as barreiras 
protetoras de pele.
No rol odontológico, passam a constar a realização de enxertos periodontais, teste de identificação da acidez da saliva; 
e tunelização (cirurgia de gengiva destinada a facilitar a higienização dentária).
“A inclusão de novos medicamentos e procedimentos não irá impactar em aumento das mensalidades pagas pelos usuá-
rios em 2014. Os reajustes nos planos de saúde em decorrência de ampliação do rol de procedimentos têm sido pequenos, 
já foram inclusive, em alguns casos, nulos. Até porque muitos desses novos medicamentos e procedimentos irão substi-
tuir outros procedimentos já oferecidos e deverão  diminuir o tempo de internação  e melhorar o tempo de recuperação 
dos pacientes como é o caso das cirurgias por videolaparoscopia e dos medicamentos orais para tratamento do câncer”, 
esclareceu o diretor-presidente da ANS, André Longo.

l Ampliação 
Além de inclusões, a ANS ampliou o uso de outros 44 procedimentos já ofertados no rol da agência. Entre eles, o exame 
pet scan que passa de três para oito indicações: além de tumor pulmonar para células não pequenas, linfoma e câncer 
colo-retal, o exame passa a ser indicado também para a detecção de nódulo pulmonar solitário, câncer de mama metas-
tático, câncer de cabeça e pescoço, melanoma e câncer de esôfago. O exame de angiotomografia coronariana também 
foi ampliado para pacientes de risco baixo e intermediário para doenças coronarianas, assim como a tomografia de coe-
rência ótica – que agora também tem indicação coberta pelas operadoras para patologias retinianas, entre elas: edema 
macular cistoide, edema macula diabético.

l Consulta pública 
A revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde foi realizada a partir de consulta pública realizada entre junho e 
agosto deste ano e que recebeu 7.340 contribuições – o maior número entre as 53 consultas públicas já realizadas pela 
ANS. Das contribuições, 50% foi de consumidores, 16% por representantes de operadoras de planos de saúde, e 16% por 
prestadores de serviços de saúde e gestores em saúde.
A Resolução Normativa editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre o novo Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde será publicada nesta terça-feira (22/10), no Diário Oficial da União. A medida é válida para consu-
midores com planos de saúde de assistência médica contratados após 1º de janeiro de 1999 no país e também para os 
beneficiários de planos adaptados à Lei nº 9.656/98.

l Defesa do consumidor
O Ministério da Saúde, por meio da ANS, tem adotado uma série de medidas para tornar mais rígido o monitoramento 
das operadoras de planos de saúde com objetivo de melhorar o atendimento do cidadão aos serviços contratados. 
Desde 2011, a agência apresentou seis relatórios de monitoramento, que resultaram em quatro medidas de suspensão 
da comercialização de planos de saúde. No total, 618 planos de 73 operadoras tiveram sua comercialização suspensa 
temporariamente.
Atualmente, 246 planos de 26 operadoras estão com a comercialização de seus produtos suspensa. 
A suspensão é imposta pela ANS quando há descumprimento dos prazos de atendimento ou negativa de cobertura. A ANS 
alerta para que o consumidor denuncie a operadora caso não consiga agendar o atendimento com os profissionais ou 
estabelecimentos de saúde credenciados pelo plano, dentro do prazo máximo previsto, ou tenha negadas as coberturas 
previstas em contrato. Para isso, o cliente conta com os seguintes canais de atendimento: Disque ANS (0800 701 9656) 
ou acesse a Central de Relacionamento no sítio eletrônico da Agência (www.ans.gov.br). 

Serão ofereci-
dos medica-
mentos para 
o tratamento 
de tumores 
de grande 
prevalência

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Age-
visa/PB) promove hoje um 
seminário sobre prevenção 
do câncer de mama. Reali-
zado no auditório do Con-
selho Regional de Medici-
na (CRM-PB), localizado na 
Avenida Pedro II, no centro 
de João Pessoa, o evento 
faz parte da Semana Es-
tadual de Vigilância Sa-
nitária e integra também 
a campanha “Outubro 
Rosa” na Paraíba, segundo 
o diretor-geral da Agevisa/
PB, Jailson Vilberto.

Mitos e verdades
O seminário incluirá 

quatro palestras realiza-
das no período das 8h30 
às 12h, sendo a primeira 
delas proferida pela mas-
tologista Lise Reis Melo, 
do Centro de Diagnóstico 
do Câncer da Paraíba, que 
falará sobre os fatores de 
risco e de prevenção do 
câncer de mama. Na se-
quência, a mastologista 
Jeane Sandra Nogueira, da 
Sociedade de Mastologia 
da Paraíba, falará sobre o 
tema “Mitos e Verdades 
sobre o Câncer de Mama”.

Outro tema aborda-
do durante o seminário 
diz respeito ao Papel da 

Agevisa realiza seminário 
sobre prevenção em JP hoje

CâNCEr DE MAMA

Gestão na Prevenção do 
Câncer de Mama. A apre-
sentação ficará a cargo da 
coordenadora de Saúde 
da Mulher da Secretaria de 
Estado da Saúde, Maria de 
Fátima Moraes Carvalho. 
Encerrando a manhã de 
debates, a diretora técnica 
de Ciência, Tecnologia Mé-
dica e Correlatos da Agevi-
sa/PB, Helena Lima, falará 
sobre as ações da agência 
reguladora estadual no 
monitoramento dos servi-

ços de mamografia. Den-
tro do evento serão home-
nageadas as mulheres que 
integram a equipe admi-
nistrativa do Governo Ri-
cardo Coutinho e que vêm 
dando seguidas demons-
trações de competência, 
de força e de compromis-
so com as causas de todos 
os segmentos da socieda-
de paraibana, segundo 
ressaltou Telma Domicia-
no, gerente de Tecnologia 
Médica da Agevisa/PB.

Fatores de risco são um dos 
temas de palestra sobre 
câncer de mama no auditório 
do Conselho Regional 
de Medicina

FOTO: Divulgação
São Paulo - Um novo 

conceito no tratamento de 
tumores cerebrais, batiza-
do informalmente de GPS 
Cirúrgico, está diminuindo 
o risco de pacientes ad-
quirirem sequelas ao pas-
sar por um procedimento 
operatório. Com recursos 
de neuroimagem, os mé-
dicos mapeiam a atividade 
cerebral, identificando as 
áreas de cada função, como 
a capacidade motora e a de 
compreensão. Assim, é pos-
sível identificar as zonas 
sensíveis que poderiam ser 
lesadas. A estratégia está 
sendo aplicada no Instituto 
do Câncer do Estado de São 
Paulo (Icesp).

De acordo com o neu-
rocirurgião do Icesp Gui-
lherme Lepski, professor 
da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São 
Paulo (USP), a cirurgia 
clássica exige uma série 
de informações sobre o tu-
mor, como a localização, o 
tamanho, a profundidade, 
a irrigação sanguínea, mas, 
ainda assim, não é possível 
atestar que uma zona críti-
ca não será afetada. 

“Essas áreas não são 
visíveis. Supomos a loca-
lização delas. Mas, quan-
do existe um tumor, essas 
áreas se reorganizam e 
você não pode prever com 

certeza onde elas estão”, 
explicou. Lepski esclarece 
que a decisão sobre que 
área atacar é tomada du-
rante a cirurgia, enquanto 
o cérebro está anestesiado. 
“O cirurgião tem que de-
cidir se vai continuar ope-
rando, [se vai] comprar um 
risco maior de sequela para 
que o paciente tenha uma 
sobrevida mais longa, ou se 
vai parar, deixando um pe-
daço maior de tumor, mas 
pensando na qualidade de 
vida do doente”, apontou. A 
nova abordagem, ao identi-
ficar as funções, possibilita 
que o médico tenha mais 
segurança para decidir 
sobre uma postura mais 
agressiva ou não em rela-
ção ao tumor.

Uma das técnicas in-
corporadas envolve a mo-
nitorização eletrofisiológi-
ca intraoperatória, que faz 
o registro constante e em 
tempo real de diversas fun-
ções neurológicas.

 O sistema guia o mé-
dico durante a retirada do 
tumor de maneira seme-
lhante aos sistemas de na-
vegação automotivos ba-
seados em GPS. Nesse caso, 
no entanto, o sistema de na-
vegação se baseia em raios 
infravermelhos. “Estou 
vendo o grau de contração 
em determinados múscu-
los, estimulando área visual 
para ver se estão preserva-
dos”, exemplificou.

Mapeamento diminui
os riscos dos pacientes

NOVA CIrUrGIA DO CÉrEBrO

Camila Maciel
Da Agência Brasil
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Evento tem chefs renomados e começa hoje em JP

Inova Gastronomia Paraibana
Os chefs de cozinha mais re-

nomados do país desembarcam, 
a partir de hoje, em João Pessoa 
para participar da segunda edição 
do Inova Gastronomia Paraibana. 
O evento espera atrair cerca de mil 
pessoas ao longo de quatro dias e 
oferecer capacitação e soluções de 
inovação para setores de hotelaria, 
bares e restaurantes do Estado.  O 
Inova será realizado na Escola de 
Gastronomia do Senac, em João 
Pessoa, até a próxima sexta-feira. 
Para participar do evento é preciso 
se inscrever no site www.inovagas-
tronomia.com.br. Os temas deste 
ano são: Inovação, Gestão e Susten-
tabilidade na Cozinha

Promovido pelo Sebrae Paraí-
ba e a Fecomércio/Sesc/Senac, em 
parceria com a Abrasel, Governo do 
Estado, ABIH-PB, Convention Bu-
reau João Pessoa e a PBTur, o evento 
vai realizar 24 oficinas, oito pales-
tras com temas relacionados à gas-
tronomia, oito aulas-show e quatro 
eventos sociais, além do festival de 
novos talentos e feira de produtos 
do agronegócios. “A primeira edição 
do Inova, realizada ano passado, foi 
um sucesso e um grande aprendi-
zado. Agora queremos melhorar, 
estimular cada vez mais a inovação 
e buscar o conhecimento”, disse o 
superintendente do Sebrae Paraíba, 
Luiz Alberto Amorim.

O Inova Gastronomia Paraiba-
na começa hoje, às 17h, com o iní-
cio das atividades do Fórum Parai-
bano de Gastronomia. Em seguida, 
às 19h, haverá a abertura oficial do 
evento, seguido do coquetel “Bem 
receber paraibano”, que tem a as-
sinatura do chef Onildo Rocha. Po-
rém, pela manhã, às 9h30, os chefs 
fazem uma visita no Mercado Cen-
tral de João Pessoa para conhecer 
os costumes, temperos e frutas típi-
cas da região.

O Inova Gastronomia Paraiba-
na será um espaço de debates im-
portantes sobre o setor durante o 
Fórum Paraibano de Gastronomia e 
de capacitações, nas oficinas e au-
las shows. A proposta do evento é 
capacitar os empresários do setor 
para Copa do Mundo 2014, já que 
a Paraíba está entre duas cidades-
sede do megaevento e deve receber 
um fluxo alto de turistas.

Com no tema Inovação, Gestão 
e Sustentabilidade na Cozinha, o 
premiado chef paranaense Celso 
Freire promoverá a oficina “Gas-
tronomia Responsável”, no Audi-
tório Urucum, às 14h da próxima 
quinta-feira.

Com um estilo muito particu-
lar e sólida formação nas gastro-
nomias francesa e italiana (ambas 
de base clássica e qualidade in-
discutível), Freire diversificou sua 
cozinha criativa e hoje desenvolve 
com maestria a inclusão de ingre-
dientes típicos de várias regiões 
do Brasil em suas criações. Hoje é 
sócio-proprietário do restaurante 
Zea Maïs (Curitiba), colaborador 
do curso Tecnólogo em Gastrono-
mia PUCPR e professor do Centro 
Europeu.

Gastronomia Responsável
Com curadoria do chef Celso 

Freire, o movimento Gastronomia 
Responsável é uma iniciativa cria-
da em 2010 pela Fundação Grupo 
Boticário de Proteção à Natureza e 
tem como filosofia a elaboração de 
pratos responsáveis, que utilizem 
os quatro princípios que norteiam 
o movimento: uso de ingredientes 
orgânicos, não utilização de espé-
cies ameaçadas de extinção, uso de 
produtos de fornecedores locais 

Celso Freire usa a temática ambiental

SErviço

Evento: oficina Gastronomia responsável

Valor: valor: r$ 40 ou r$ 20 (para participantes do Fórum Paraibano de 

Gastronomia)

Inscrições pelo link: http://www.tssnet.com.br/sisevento3/public/1/novainsc

Informações adicionais: Secretaria Executiva do inova Gastronomia 

Paraibana (83-3244-0088) vagas limitadas

“Foram três dias de festival 
com uma programação rica em 
cultura e gastronomia brejeira. 
Tivemos em Bananeiras mais um 
evento de sucesso que enalte-
ceu a cultura local, o turismo e a 
economia”. Esta é a opinião do 
prefeito Douglas Lucena sobre 
o Festival Sons e Sabores que 
aconteceu de 18 a 20 de outu-
bro na cidade de Bananeiras.

O evento acontece de 18 
de outubro a 15 de dezembro 
em oito cidades do Brejo da Pa-
raíba. O projeto é uma parceria 
entre as prefeituras da região, 
Sebrae-PB, Fórum de Turismo 
do Brejo, Governo da Paraíba, 
PB Tur e iniciativa privada.

O encerramento do festi-
val em Bananeiras contou com 
trilha de bike, Teatro na Praça - 
com o espetáculo Casamento de 
Branco, da Cia de Teatro Flor e 
o Festival Gastronômico nos Em-
preendimentos de Alimentação 
no Recanto do Churrasco (Deto-
na Samba) e Pesque Pague Jar-
dim (Douglas Gomes e Banda).  

“Tivemos o privilégio de ser 
a cidade escolhida para abrir 
um evento que extrema rele-

vância para o Estado da Paraí-
ba. A região do Brejo é rica em 
cultura e com ações como esta, 
que promovem este tipo de in-
teração, podemos expor nossas 
particularidades para um pú-
blico cada vez mais extenso. E 
realizar um festival deste porte, 
que envolve diversas cidades do 
Brejo, com um saldo positivo é 
motivador”, disse Mirian Trin-
dade, secretária de Cultura e 
Turismo de Bananeiras.

Durante o festival o públi-
co teve a oportunidade de par-
ticipar de oficinas de música e 
gastronomia. Foram aulas de 
Tambores, Wrapps (com equi-
pe do Fina Fatia), Pizza (Arte 
da Pizza) e Coxinha (Empório 
da Coxinha). Todas as oficinas 
aconteceram no Espaço Cultu-
ral de Bananeiras. Os visitan-
tes também participaram de 
eventos de teatro e música na 
praça da cidade. Entre as atra-
ções estavam Eloisa Olinto e o 
Musical de MPB dos Boemios. 
Os restaurantes da cidade tam-
bém foram palco para a boa 
gastronomia e apresentações 
musicais exclusivas.

Brejo oferta Sons e Sabores

Convenção de 
supermercados
reúne indústrias e 
70 expositores

De hoje até a próxima quinta -fei-
ra dia 24 de outubro, a Paraíba será 
sede da IX edição da Convenção Parai-
bana de Supermercados - Consuper 
2013. As atividades serão realizadas 
no Centro de Convenções Ronaldo da 
Cunha Lima, localizado na Praia de Ja-
carapé. Este empreendimento é mais 
uma parceria da Associação Paraiba-
na de Atacadistas de Distribuidores 
- Aspad- e a Associação de Supermer-
cados da Paraíba- Aspb.  

O presidente da Associação Pa-
raibana de Supermercados, Cícero 
Bernardo Silva, ressaltou que o evento 
vai atrair cerca de 70 expositores das 
principais distribuidoras e indústrias 
de alimentos das várias regiões do 
Brasil, e em particular do Nordeste

A feira de negócios alimentí-
cios deste ano vai gerar mais de 
300 empregos diretos e indiretos, 
além de apresentar um faturamen-
to de aproximadamente R$ 110 mi-
lhões de reais.

Para Cícero Bernardo com a pro-
ximidade dos festejos de final de ano, 
os participantes esperam que seu ne-
gócios sejam impulsionados pelas  em-
presas que estão presentes no Centro 
de Convenções, entre elas, distribui-
doras, grandes marcas e rede varejis-
ta que vão expor seus produtos numa 
área  em 5.500 metros quadrados.

Segundo informações de Cíce-
ro Bernardo, esta feira de negócios 
já é  considerada  um dos maiores 
do gênero a nível nacional, que vem 
a cada edição atraindo mais partici-
pantes para o evento.  

O evento ainda tem como finali-
dade realizar uma grande confrater-
nização com todos os participantes 
para que suas experiência, negócios 
e novos produtos sejam comparti-
lhado por todo o segmento produti-
vo que participam do encontro.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

A abertura do Fórum Parai-
bano de Gastronomia contará com 
a participação do chef dos chefs, o 
francês Laurent Suaudeau, que vai 
debater o tema “Inovação: gestão 
e  sustentabilidade feira central 
com os chefs”. Dono da Escola dos 
Chefs em São Paulo, o  mais reno-
mado chef de cozinha francesa no 
Brasil ganhou os principais prêmios 
de gastronomia do país, com seus 
pratos preparados na fusão das téc-
nicas francesas com ingredientes 
brasileiros.

O fórum ainda vai debater as-
suntos, como “A gestão e susten-
tabilidade na cadeia produtiva da 
cachaça” (professor Jairo Martins/
PE ); “O  poder terapêutico dos 
alimentos: uma alimentação sau-

dável com variedade e qualidade” 
(chef Flavia Quaresma/RJ); “Inova-
ção x Tradição – qual caminho se-
guir?” (chef Alberto Landgraf/ SP);  
“Como pensar e planejar estrategi-
camente, com foco num crescimen-
to sustentável e na busca por solu-
ções para a crise de mão de obra no 
food servisse” (Adriana Furquim/
SP); “Relação direta entre restau-
rante e produtores: quilômetro 
zero e insumos de qualidade” (chef 
William Chen Yen/DF); e “Tecnolo-
gia para gastronomia” (Marcus Va-
randas/PB). 

 
Capacitações 
As oficinas do Inova Gastrono-

mia Paraibana vão ensinar aos par-
ticipantes como utilizar os produtos 

paraibanos, como mel de engenho, 
carne de bode, carne seca, na pro-
dução de pratos. Há também aulas 
que irão ensinar como aproveitar 
integralmente alimentos e a inovar 
na produção de drinks. Para partici-
par das oficinas é necessário pagar 
o valor de R$ 40.

Oito aulas-shows também fa-
zem parte da programação. Quem 
se inscrever nesta atividade poderá 
acompanhar de perto o preparo de 
pratos elaborados a partir de pro-
dutos regionais. A ideia é valorizar 
e motivar a gastronomia e a cultura 
paraibana. Para participar, é preciso 
se inscrever previamente pelo site 
e levar no dia do evento 1kg de ali-
mento não perecível, que será doa-
do a instituição social.

FoToS: Divulgação

Prato da cozinha criativa de Celso Freire que defende atitude responsável dos estabelecimentos frente à natureza

para evitar emissão de gases do 
efeito estufa no transporte e utili-
zação integral de alimentos para 
evitar o desperdício. 

Proteção a natureza
Com a adesão de 50 restau-

rantes em oito estados do Brasil, 
o Gastronomia Responsável é uma 
forma de inserir a temática am-
biental na gastronomia, influen-
ciando outros a seguirem o exem-
plo dos restaurantes participantes, 
além de traduzir uma atitude res-
ponsável desses estabelecimentos 
com relação à natureza. Além de 
ir aos restaurantes e optar pelos 
pratos responsáveis, o público 
também pode ajudar o movimen-
to criando suas próprias receitas 
e compartilhando-as no site www.
gastronomiaresponsavel.com.br. Freire tem formação francesa e italiana



Vice-governador Rômulo Gouveia com o empresário Nevaldo Rocha, 
fundador do Grupo Riachuelo

Pâmela Bório, o pequeno Henri Lorenzo, governador Ricardo Coutinho, Valdívia, Roberto e Marcela
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Social

Ele disse Ela disse

“O sofrimento é
o intervalo entre
duas felicidades”

“A dor é inevitável. 
O sofrimento é 
opcional”

VINICIUS DE MORAES MARY CHOLMONDELEY

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Dois Pontos

  As faculdades Iesp e 
Fatec/PB promovem hoje 
a premiação dos melhores 
alunos com participação do 
presidente da ALPB, Ricardo 
Marcelo, dos prefeitos Lu-
ciano Cartaxo e Luceninha,  
vereadores de João Pessoa 
e Cabedelo.
   Será às 18h sob o 
comando do professor An-
tônio Colaço Martins, presi-
dente das duas instituições. 

Zum Zum Zum
   O coquetel de lançamento do Mangabeira Shopping teve assinatura do Sonho 
Doce, sob o comando da empresária Yonne Pimenta.

Sras. Alessandra Soares 
de Oliveira, Gracy Gorki 
e Neide Martins de 
Andrade, médico Arnal-
do Viegas, empresários 
Bruno Maroja, Rinaldo 
Galvão Oliveira e Socor-
ro Bezerra Cavalcanti, 
executivo Leonard 
Johnson, jornalista 
Petrônio Torres.
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    Será inaugurada hoje na Rua Conselheiro Aguiar, em  Boa Viagem, Recife, 
a Arcádia Gourmet. A proposta do empório é trazer uma culinária refinada que o 
cliente poderá levar para casa em pratos e louças especiais. 

oretti G Zenaide
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   Lisiane e Roberto Honorato seguem hoje para o Rio Grande do  Sul onde vão 
conferir os lançamentos dos charmosos móveis Sierra, dos quais são franqueados. 
Retornam antes de sexta-feira para participarem da nossa festa na Bella Casa.

Lançamento do Mangabeira
DEMONSTRANDO o entusiasmo de um vencedor ao 

realizar mais um sonho, o empresário Roberto Santiago 
recebeu seus convidados para o lançamento do Shopping 
Mangabeira com a alegria de um menino. Ao seu lado, o 
parceiro no empreendimento Alberto Wanderley também 
passou a todos esse sentimento de vitória.

O Mangabeira Shopping, que vem modificar a pai-
sagem daquela região da capital paraibana, gerando 
negócios e empregos, tem previsão para ser entregue 
em meados do próximo ano. 

Entre os convidados presenças ilustres do gover-
nador Ricardo Coutinho, do vice, Rômulo Gouveia, do 
prefeito Luciano Cartaxo, de Fábio Rocha, do Grupo 
Riachuelo, de Sebastião Bonfim, da Centauro, e muitos 
lojistas do Manaíra Shopping que também atuarão no 
novo empreendimento, a exemplo de Júnior Neiva, das 
Óticas Scala, Telmo Lopes, da Tell Passo e Calzature, 
Victor Hugo Rocha, da Douglas Burguer, Raul e Ioneide 
Gomes, da Imaginarium, Carol e Mamede Moura dos 
Santos Neto, da Aramis.

Poesia
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Neide e Cacá Martins, ela é a aniversariante de hoje
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Hélia
SERÁ no dia 10 de 

dezembro a comemo-
ração do aniversário da 
coluna social de Hélia 
Botelho. O evento vai 
acontecer, em ritmo de 
adesão, na churrascaria 
Basto’s Gold, em Tambaú.

Governador Ricardo Coutinho, Roberto Santiago, Deca Sobrinho e Alberto Wanderley

Inova Gastronomia
COMEÇA HOJE em João Pessoa a segunda edição 

do Inova Gastronomia, um dos maiores eventos do setor 
reunindo 25 chefs nacionais e internacionais que irão 
proferir palestras, ministrar oficinas e apresentar aulas 
show no Centro de Turismo e Lazer do Sesc, na Praia 
do Cabo Branco.

Destaque nesta quarta-feira será a chef Flávia 
Quaresma, formada pela Escola Le Codon Bleu de Paris.Troféu

A COLUNISTA 
social Messina Palmei-
ra promove no próximo 
dia 31 na Marriage Re-
cepções a entrega do 
Troféu Maria da Penha 
2013. Estaremos como 
uma das premiadas 
pela nossa atuação na 
presidência da AMEM.

Workshop
SERÁ REALIZADO 

nos dias 8 e 9 de de-
zembro no auditório do 
CRM/PB, o workshop 
“Como evitar a prema-
turidade”, tendo como 
público-alvo médi-
cos com atuação em 
obstetrícia, pediatria, 
ultrassonografia e ra-
diologia, além de estu-
dantes de Medicina. A 
promoção é da Sogopa 
e mais informações 
pelo tel. 2108-7200.

VÃO ATÉ o dia 8 de 
dezembro as inscrições 
para o Prêmio Literário 
de Poesia “Demócrito 
Humberto da Fonsêca 
Júnior”, na cidade de Cui-
té, que tem por objetivo 
descobrir e incentivar 
novos talentos. 

Podem inscrever-
se os poetas de todo o 
país (democrito5@hot-
mail.com) e o resultado 
será conhecido no dia 7 
de dezembro no Salão 
José Afonso Coelho - 
Museu do Homem do 
Curimataú, em Cuité. 

40 anos
O GRUPO Alphaville 

acaba de completar 
40 anos de atividades, 
como a maior empresa 
urbanizadora do país, 
com 90 empreendi-
mentos em 21 estados 
e no Distrito Federal. 
Na Paraíba, ela está 
em João Pessoa e em 
Campina Grande.

Genival Matias, Saulo Barreto, prefeita do Conde Tatiana Lundgren Correia, Inês Monteiro, Aluísio 
Correia Régis e Maurício Sousa

Comemoração
O RESTAURANTE 

Palace Gourmet, em 
Tambaú, foi palco no 
último sábado da co-
memoração pelo ani-
versário da campinense 
Lena Galdino.

História e nacionalidade
NA ACADEMIA Paraibana de Letras, última semana, o 

professor e escritor José Octávio de Arruda Melo fez a ex-
posição “Um intelectual entre a história e a nacionalidade” 
sobre o historiador José Honório Rodrigues, cujo centenário 
transcorre este ano. 

O encontro teve como debatedores o historiador Hum-
berto Fonseca, do IHGP, e os universitários Júlia Guimarães 
e Lucas Alves, do Unipê.

O último amor de uma princesa
CHEGA AO Brasil pela Editora Prata o polêmico livro  

“Diana - o último amor de uma princesa”, escrito por Kate 
Snell, que deu origem ao filme sobre a Princesa de Gales 
que estreou semana passada no país.

A obra diz respeito a uma possível teoria de conspi-
ração de que Lady Di teria sido assassinada por um dos 
membros das Forças Armadas britânicas e também ao 
romance entre ela e o médico paquistanês Hasnat Khan. 
O seu namoro com o milionário Dodi Fayed teria sido para 
provocar ciúmes em Khan, cuja família islâmica era contra 
o relacionamento.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de outubro de 2013

Mais de 70% das lojas 
do Mangabeira Shopping 
já foram comercializadas
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Obra vai beneficiar mais 
de 50 mil pessoas e teve 
investimento de R$ 6,2 mi
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Governo entrega contorno de Jacumã
infraeStrutura Para o turiSMo

Construído pelo Gover-
no do Estado com recursos 
próprios, o contorno rodo-
viário e a pavimentação da 
travessia urbana do Distri-
to de Jacumã, no Conde, foi 
inaugurado no último do-
mingo. Na oportunidade, o 
governador Ricardo Couti-
nho também assinou a or-
dem de serviço para pavi-

mentação do acesso à Praia 
de Coqueirinho, na PB-008. 
A solenidade, prestigiada por 
comerciantes, representan-
tes do trade turístico e polí-
ticos, aconteceu às 11h, no 
Beco da Boemia, no centro de 
Jacumã.

Com uma extensão de 
5km, o contorno de Jacumã 
contou com investimento 
de R$ 6.204.036,27. A obra 
beneficia diretamente mais 
de 50 mil habitantes do mu-
nicípio do Conde, no Litoral 
Sul do Estado, e milhares de 

pessoas que frequentam o 
balneário. O tráfego médio 
diário é de cerca de mil veí-
culos nos dias normais e mais 
de cinco mil nos feriados e fi-
nais de semana.

A obra é importante não 
só para a Costa do Conde, mas 
para toda a Paraíba, destacou 
o governador. “O que estamos 
fazendo aqui desenvolve o 
turismo de uma forma extra-
ordinária e ao desenvolver o 
turismo no Litoral, também 
abre portas para o Vale dos 
Dinossauros, em Sousa, abre 

portas para o Maior São João 
do Mundo, em Campina Gran-
de, para a Pedra da Boca, em 
Araruna, enfim, é uma porta a 
mais se somando ao que tem 
sido investido no Centro de 
Convenções e no Polo Turís-
tico Cabo Branco”. 

Ele acrescentou que a 
obra vai movimentar forte-
mente a economia da região. 
“Nós precisamos acelerar 
cada vez mais a Paraíba, Es-
tado que mais cresceu nos 
nove primeiros meses des-
se ano percentualmente no 

ICMS, crescimento que pon-
tua 19,45%”, declarou.

O governador ressalta 
que a cidade do Conde já é 
o segundo parque de hote-
laria do Estado com oferta 
de 2.200 leitos de hotéis, e 
citou outra obra: “Nós esta-
mos fazendo o saneamento 
de Jacumã para que esta área 
possa atrair mais hotéis, ge-
rar renda e desenvolver seu 
comércio”. Nas obras de sa-
neamento estão sendo inves-
tidos mais de R$ 30 milhões, 
recursos do PAC II.

Travessia urbana
O governador Ricardo 

Coutinho inaugurou, tam-
bém, a implantação do asfal-
tamento na travessia urba-
na de Jacumã, um trecho de 
3,8km da PB-008 que cruza 
o distrito, e onde foram in-
vestidos R$ 664.644,79, com 
recursos próprios do Estado.

A obra beneficia 7.404 
habitantes. Pelo centro de 
Jacumã trafegam, em média, 
1.310 veículos entre automó-
veis, utilitários, ônibus, cami-
nhões e motos.

Ainda na solenidade 
de inauguração, o gover-
nador Ricardo Coutinho 
assinou a 67ª ordem de 
serviço no setor rodoviá-
rio, para pavimentação do 
acesso à Praia de Coquei-
rinho, no Litoral Sul, no 
entroncamento da PB-008 
com esse trecho conside-
rado um dos mais bonitos 
do Litoral brasileiro. O in-
vestimento, com recursos 
próprios do Estado, é de 
R$ 1.065.348,38.

A ladeira da Praia de 
Coqueirinho será pavi-
mentada em paralelepí-
pedo e terá nas laterais 
espaço para pedestres in-
clusive com corrimão. “A 
obra inclui um estaciona-
mento e um mirante para 
que as pessoas contem-
plem uma das praias mais 
belas do Brasil”, disse o 
governador, que agrade-
ceu o apoio dos deputa-
dos Damião Feliciano e 
Branco Mendes.

“O que eu quero des-
tacar é a conjunção de 
esforços. O Conde é um 
pedaço privilegiado da 
Paraíba e aqui o Gover-
no do Estado investe no 
abastecimento d’água, 
no saneamento, na Praia 
de Coqueirinho e vai in-
vestir em pavimentação 
de ruas quando terminar 

o saneamento”, decla-
rou Ricardo Coutinho. No 
abastecimento d’água 
são investidos R$ 3 mi-
lhões.

O vice-governador 
Rômulo Gouveia desta-
cou que o que se vê no 
Conde, em termos de in-
vestimentos do Governo 
do Estado, é o que acon-
tece em toda a Paraíba. 
“Não há uma única re-
gião no Estado que não 
tenha ação, a presença, 
do Governo do Estado; só 
em estradas são 54 muni-
cípios que estão saindo 
do isolamento rodoviá-
rio”, disse. Rômulo ressal-
tou que a economia do 
Litoral Sul passa por esses 
investimentos estrutu-
rantes.

espera de 20 anos
A vice-prefeita da ci-

dade do Conde, Sandra 
Ribeiro, lembrou que há 
20 anos a comunidade 
lutava para que o con-
torno de Jacumã fosse 
feito. “Essa é uma obra 
de grande magnitude e 
a gente está aqui para 
agradecer ao governador 
Ricardo Coutinho que 
está abrindo mais um le-
que de oportunidades 
para quem quer investir 
e fazer turismo na Costa 

do Conde”.
O presidente da As-

sociação Brasileira da 
Indústria de Hotéis da 
Paraíba (ABIH-PB), Inácio 
Júnior, ressaltou que a 
Praia de Coqueirinho é o 
segundo destino turístico 
mais visitado da Paraíba, 
depois do Pôr do Sol de 
Jacaré. “Quero agrade-
cer ao governador em 
nome dos empresários da 
Paraíba por essas obras, 
porque infraestrutura é 
fundamental no turismo 
e isto gera emprego e 
renda”.

“O contorno de Ja-
cumã melhorou muito 
o acesso de todos e isto 
tende a melhorar a mo-
vimentação do comércio 
porque mais pessoas esta-
rão visitando Jacumã no 
Carnaval e em qualquer 
época do ano”. Esta é a 
opinião da comerciante 
Vanderlânea Cavalcanti.

“Eu adorei essa obra, 
acho que vai facilitar mui-
to a vinda do turista e o 
seu acesso ao Litoral Sul”, 
declarou Lúcia de Fátima, 
gerente hoteleira.

Complexo turístico
O diretor superinten-

dente do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), Carlos Pereira, des-

Acesso à Praia de Coqueirinho

tacou que no ano passa-
do o Governo do Estado 
beneficiou o turismo no 
Conde com a construção 
do Complexo Turístico de 
Coqueirinho, ambiente 
com modernos quiosques 
para conforto dos turis-
tas. O empreendimento 
teve investimentos do 
Empreender Paraíba no 
valor de R$ 500 mil.

O tráfego médio diá-
rio na Praia de Coqueiri-
nho é de 300 veículos nos 
dias normais e mais de 2 
mil nos feriados e finais 

de semana. A construto-
ra responsável pela obra 
será a Costa do Sol Ltda. 
e a previsão para conclu-
são é março de 2014. Os 
principais serviços a se-
rem executados são ter-
raplenagem em cortes e 
aterros, sistema de drena-
gem para águas pluviais e 
subterrâneas, pavimenta-
ção em paralelepípedo, 
gramagem e paisagismo 
em taludes e sinalização 
vertical.

Ainda prestigiaram 
a solenidade a primeira-

dama do Estado Pâmela 
Bório, o deputado fe-
deral Damião Feliciano, 
autor de emenda para 
a obra do acesso a Co-
queirinho, os deputados 
estaduais Branco Men-
des e João Gonçalves, 
diretores do DER, as se-
cretárias Estela Bezerra 
(Comunicação), Livânia 
Farias (Administração) e 
Aracilba Rocha (Finan-
ças), o vice-presidente da 
PBTur, William Tejo, além 
de vereadores do municí-
pio do Conde e região.

Ricardo Coutinho assinou a ordem de serviço para pavimentação do acesso à Coqueirinho

O contorno de Jacumã, inaugurado no 
último domingo, beneficia milhares de 
pessoas que frequentam o balneário

FOtOs: Francisco França/secom-PB
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Mangabeira Shopping tem mais 
de 70% das lojas comercializadas

Com um investimento 
de mais de R$ 240 milhões, 
o Mangabeira Shopping 
será inaugurado em abril 
de 2014 e, atualmente, já 
conta com mais de 70% de 
suas lojas comercializadas. 
O empreendimento, que 
contará com mais de 200 
lojas satélites e 16 lojas ân-
coras, além de praça de ali-
mentação, parque infantil 
e parque eletrônico, irá ge-
rar mais de 4 mil empregos 
diretos e 10 mil indiretos. 
Seu lançamento ocorreu na 
manhã do último sábado, 
reunindo centenas de em-
presários que veem, no sho-
pping, uma nova aposta no 
mundo dos negócios.

“O Mangabeira Sho-
pping já está gerando hoje 
750 empregos diretos e até 
o final de dezembro esse 
número chegará a 2.500. 
Quando estiver pronto, a 
geração de empregos será 
de 4,5 mil vagas. Isso repre-
senta um passo importante 
na economia do nosso Esta-
do, especialmente para a re-
gião onde está localizado o 
shopping, que precisava de 
uma obra desse porte para 
acompanhar o seu desen-
volvimento”, afirmou o em-
presário Roberto Santiago.

Já de acordo com o go-
vernador Ricardo Coutinho, 
outro ganho importante 
para o Estado que o em-
preendimento trará é em 
relação aos impostos que 
serão arrecadados. “Se você 
considerar o volume de 
vendas a serem efetuadas, 
o crescimento de impostos 
que isso trará, também é 
extremamente importan-
te. São empreendimentos 
como esse que marcam po-
sitivamente o caminho que 
a Paraíba está fazendo”, res-
saltou o governador.

Segundo ele, o Estado 
atualmente é o terceiro do 
Nordeste no crescimen-

Empreendimento deve 
ser inaugurado em 
abril do próximo ano

to das vendas à varejo e, 
também, a arrecadação de 
ICMS (Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circula-
ção de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Co-
municação) já cresceu 11% 
somente neste ano. “Isso me 
dá uma certeza muito gran-
de: nós estamos fazendo o 
que é correto”, pontua.

Já para o deputado esta-
dual João Gonçalves (PSD), 
que também estava presen-
te no lançamento, o Manga-
beira Shopping é a realiza-
ção de um sonho para João 
Pessoa e Mangabeira. “Além 
da geração de empregos, o 
shopping também valorizou 
o mercado imobiliário como 
nunca. É um empreendi-
mento que já está de para-
béns”, opina. 

O Mangabeira Shopping 
contará com 16 lojas ânco-
ras, 7 miniâncoras, 210 lojas 
satélites, 3.350 vagas de es-
tacionamento, 97.454 m² de 
área construída, 55.845 m² 
de ABL, praça de alimenta-
ção, parque infantil, parque 
eletrônico, 6 salas de cine-
ma e 7 pistas de boliche. A 
previsão é de que ele seja 
entregue em abril do próxi-
mo ano.

Para o empresário Ren-
né Sarmento, da Ophtálmi-
ca, a aposta se dá, princi-
palmente, nas classes B e C. 
“Esse será um novo nicho de 
mercado que, além de estar 
em crescimento, também 
apresenta grandes possi-
bilidades de interesse. Vim 
para conhecer o Shopping, 
conhecer a estrutura e acre-
dito que tem um grande po-
tencial”, afirmou.

Já o franqueado da 
marca O Boticário em João 
Pessoa, o empresário Dou-
glas Nunes, continua apos-
tando na Zona Sul da cida-
de. “Nós já temos duas lojas 
aqui em Mangabeira, e aqui 
no Shopping vamos inau-
gurar uma que já vai nascer 
grande – com 60m²”, eluci-
dou. Essa será a 21ª loja O 
Boticário a ser inaugurada 
em João Pessoa.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

De acordo com o representante comercial do 
Mangabeira Shopping, José Marques Júnior, atual-
mente, mais de 70% das lojas já estão em fase de 
negociação. Grandes marcas como a Riachuelo, Insi-
nuante, Marisa e Renner já garantiram seu lugar no 
empreendimento. 

Vendas

l 16 lojas âncoras
l 7 miniâncoras
l 210 lojas satélites
l 3.350 vagas de estacionamento
l 97.454 m² de área construída
l 55.845 m² de ABL
l Praça de alimentação
l Parque infantil
l Parque eletrônico
l 6 salas de cinema
l 7 pistas de boliche

Estrutura

O zelador David dos San-
tos Felinto, 24 anos, casado, 
pai de três filhos, foi preso pe-
las Polícias Civil e Militar em 
flagrante após estuprar uma 
garota de 16 anos, por volta 
das 21h do último domingo. 
O crime aconteceu no Bairro 
do Altiplano e segundo a de-
legada Vanderléia Gadi, ele já 
estava sendo procurado acu-
sado de estuprar várias mu-
lheres na capital. Ontem, na 
Delegacia da Mulher, na Ave-
nida Dom Pedro II, em João 
Pessoa, mais oito vítimas o 
reconheceram. Esse número 
pode ser maior, pois a Delega-
cia da Mulher aguarda outras 
vítimas para fazerem o reco-
nhecimento.

As investigações contra 
David Felinto tiveram iní-
cio no dia 27 de setembro, 
quando a primeira vítima 
o denunciou de estupro na 
Delegacia da Mulher. “Com 
todas as vítimas ele agia da 
mesma forma. Parava sua 

Polícia prende homem acusado de 
estuprar nove mulheres na capital

moto, mandava que as garo-
tas passassem o celular e de-
pois, com ameaças de morte, 
obrigava que elas subissem 
na garupa da moto”, disse a 
delegada, esclarecendo que 
a prisão do acusado aconte-
ceu domingo passado, logo 
após ele ter cometido mais 
um crime. 

Na manhã de ontem, ele 

estava detido na Delegacia da 
Mulher, de onde seria enviado 
para o Presídio do Róger.

A polícia chegou até o 
suspeito a partir de denún-
cias de um grupo de jovens, 
que viram a vítima nervosa 

sobre a moto e perceberam 
que ela havia feito um sinal, 
pedindo ajuda. Eles ligaram 
para a polícia e seguiram a 
moto até o Altiplano, momen-
to em que a polícia chegou e 
realizou a prisão do acusado. 

Uma das vítimas que reconheceu o suspeito de cri-
mes de estupro na Delegacia da Mulher disse, ontem 
,que desde que foi abordada por ele continua abalada 
e sempre que vê um motoqueiro se aproximando dela 
teme ser atacada. “Eu fui abordada por ele no mês de 
agosto, por volta das 19h, quando saía da aula de ioga 
no Bairro Expedicionários. Ele parou a moto junto de 
mim e disse: passe o celular. Quando eu disse que não 
tinha, ele mandou que eu subisse na moto. Eu pergun-
tei porque isso? Mas ele apenas insistiu: suba. Então eu 
disse, não vou subir e peço que você me libere. Não vou 
fazer nada contra você, apenas me deixe ir e vá com 
Deus. Então ele disse: se vire. Foi aí que eu pensei que 
ele ia atirar nas minhas costas, mas ele foi embora. Após 
ele sumir da rua eu entrei em uma casa e pedi ajuda 
aos moradores que me ouviram e em seguida me leva-
ram para casa”, Contou a vítima, que não quis revelar o 
nome. Ela disse ainda que a abordagem do suspeito de 
estupro durou cerca de 10 minutos e que no meio da 
tentativa o rapaz disse que desejava morar com ela.

Relato de uma das vítimas

David foi preso em flagrante

As vendas das lojas do Mangabeira Shopping foram iniciadas no último sábado, reunindo centenas de empresários na solenidade

A Paraíba receberá R$ 3,1 
milhões do Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hos-
pitais Universitários Federais 
(Rehuf), segundo portaria do 
Ministério da Saúde publica-
da, ontem, no Diário Oficial da 
União. De acordo com o docu-
mento, foram destinados ao 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, de João Pessoa, 
R$ 2.089.263,45; e ao Hospi-
tal Universitário Alcides Car-
neiro, de Campina Grande, 
R$ 1.069.351,50.

O diretor superintenden-
te do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley, João Batis-
ta, informou que os recursos 
serão aplicados no custeio da 
instituição, como compra de 
material para cirurgia, medi-
camentos e alimentação. E re-
velou que o dinheiro chega em 
boa hora, evitando que alguns 
serviços deixem de funcionar.

“Vivemos um momento 
de grande necessidade. Temos 
que empenhar R$ 4 milhões 
para comprar produtos essen-
ciais para o funcionamento do 
hospital que estão faltando e 
com possibilidade de fechar 
serviços. Esses R$ 2 milhões 
vão dar uma aliviada e não 
precisar parar as cirurgias e 
outros serviços”, ressaltou.

Já a diretora geral do 
Hospital Universitário Alcides 
Carneiro, Berenice Ferreira 
Ramos, disse que os recursos 
destinados à instituição são 
resultantes de pactos firma-
dos com os hospitais e que 
são distribuídos para custeio, 
por isso serão aplicados na 
compra de medicamentos, ali-
mentação. “Esses recursos só 
não podem ser aplicados em 
material permanente”, escla-
receu.

Diferente do HU de João 
Pessoa, o HUAC não vive si-
tuação de dificuldades para 
atendimento dos pacientes. 
Segundo Berenice Ramos, o 
hospital está comprando re-

gularmente os medicamentos 
e insumos para o seu bom fun-
cionamento. “Nós precisamos 
apenas de recursos para ma-
terial permanente, mas acre-
ditamos que agora em novem-
bro o Ministério da Saúde vá 
destinar algum dinheiro para 
isso”, comentou.

Ao todo, foram liberados 
R$ 46.801.789,19 para 24 
hospitais universitários de 14 
Estados. A portaria estabelece 
que a liberação dos recursos 
depende da comprovação, 
pelo hospital, da sua necessi-
dade para pagamento imedia-
to. Os recursos correrão por 
conta do orçamento do Minis-
tério da Saúde.

Estado vai receber mais de R$ 3 milhões
REESTRUTURAÇÃO DE HOSPITAIS

Foto: Evandro Pereira

FotoS: Marcos Russo



Governo assina convênios do Pacto 
Social com Montadas e Puxinanã
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As áreas beneficiadas são 
Educação e Saúde, onde 
serão investidos R$ 495 mil

Pronatec ajuda 
a empregar 
estudantes
em Guarabira

O Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) no Ins-
tituto Federal de Educação 
Tecnológico na Paraíba (IFPB), 
em Guarabira, tem alcançado 
muitas vitórias na empregabi-
lidade dos alunos certificados. 
O contato com empresas lo-
cais tem sido frequente, o que 
tem impulsionado a busca da 
mão de obra entre os estudan-
tes que concluem a formação. 
Outra situação de sucesso é a 
melhor colocação dentro do 
próprio emprego, devido à 
qualificação alcançada através 
dos cursos.

Um dos casos de sucesso 
é o de Sayure Patrini, que fez o 
curso de Operador de Compu-
tador, em uma das primeiras 
turmas. Ela foi direcionada 
para a empresa Sulfabril, onde 
permaneceu três meses na 
área de vendas, e hoje está na 
fábrica da Guaraves, atuando 
como secretária, também há 
três meses.

Segundo ela, a participa-
ção no Pronatec foi fundamen-
tal para se colocar no mercado. 
“O primeiro emprego é sempre 
mais difícil por não ter experi-
ência. Mas, o professor de Rela-
ções Interpessoais deixou bem 
claro como a gente agir para 
conseguir uma colocação no 
mercado de trabalho e toda a 
instrução que obtive nas outras 
disciplinas do curso me ajudou 
muito”, declarou Sayure.

A ex-aluna, de 19 anos, 
está estudando para concurso 
público, inclusive o do próprio 
IFPB. Ela disse que faz questão 
de divulgar os cursos do Pro-
natec na comunidade. 

O Governo da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Estado da Adminis-
tração Penitenciária (Seap), iniciou 
ontem  mais três cursos profissiona-
lizantes nas unidades prisionais de 
Guarabira e Campina Grande. A Ge-
rência Executiva de Ressocialização 
(GER) da Seap disponibiliza os cursos 
de Assistente de Cozinheiro, Garçom e 
Cabeleireiro, oferecidos pelo Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec), do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac). Os cursos têm duração de 50 
dias e carga horária de 200 horas.

O secretário titular da Seap, Wall-
ber Virgolino, comemorou a reali-
zação do projeto. “É mais um passo 
importante no trabalho que estamos 
desenvolvendo no sentido de reduzir 
a reincidência ao mundo do crime com 
o intuito de dar oportunidade às pes-
soas que se encontram atualmente em 
situação de cárcere. Elas têm a chance 
de refletirem sobre o ato que comete-
ram, conquistar uma profissão e, com 
isso, ganhar a vida de forma digna”.

A gerente de Ressocialização da 
Seap, Ziza Maia, ressaltou a impor-

tância do Pronatec para os bene-
ficiados. “É uma oportunidade de 
participar de cursos de excelência na 
atividade profissionalizante, o que 
vai aumentar significativamente as 
chances de inserção no mercado de 
trabalho, seja como funcionários de 
alguma empresa ou até mesmo como 
empreendedores”, observou.

 
Guarabira
No Presídio Padrão João Bosco 

Carneiro, em Guarabira, será minis-
trado o curso de Assistente de Cozi-
nheiro. O treinamento é dividido em 
aulas teóricas e práticas e vai bene-
ficiar 15 reclusos do Presídio Padrão 
e cinco do Presídio Regional Vicente 
Claudino de Pontes.

Campina Grande
Na Penitenciária Feminina de 

Campina Grande acontece o curso 
de Cabeleireira para 20 mulheres. Na 
Penitenciária Regional de Campina 
Grande Raimundo Asfora, mais co-
nhecida como Serrotão, está sendo 
oferecido o curso de Garçom para 20 
reeducandos.

Seap promove cursos em presídios 
RESSOCIALIZAÇÃO

A Justiça concedeu li-
minar requerida pelo Mi-
nistério Público da Paraíba 
determinando que o Mu-
nicípio de Bayeux adote as 
providências necessárias 
para o acolhimento de oito 
adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, 
bem como o custeio des-
se acolhimento. A liminar 
havia sido requerida pela 
Promotoria da Criança e do 
Adolescente de Bayeux em 
ação civil pública com obri-
gação de fazer.

De acordo com o pro-
motor de Justiça Marinho 
Mendes, a prefeitura de 
Bayeux já começou a cum-
prir a decisão judicial e já 
providenciou o acolhimen-
to de alguns adolescentes. 
Ele informou ainda que 

tomou conhecimento da 
situação dos adolescentes 
através de relatório do con-
selho tutelar e do projeto 
“Promotoria em domicílio”.

Marinho Mendes expli-
cou que o projeto é desen-
volvido pela Promotoria da 

Criança de Bayeux que faz 
visitas a famílias em situa-
ção de vulnerabilidade so-
cial. O objetivo é ver as ne-
cessidades das famílias, dar 
orientações e realizar os 
encaminhamentos para as 
autoridades competentes.

Justiça determina acolhimento de jovens
Em bAyEux

Foram iniciados mais três cursos em Guarabira e Campina 

Em Puxinanã, o governador Ricardo Coutinho assinou o convênio do Pacto Social que garante vários benefícios à população da cidade

O governador Ricardo 
Coutinho assinou ontem 
convênios do Pacto pelo 
Desenvolvimento Social 
2013 com os municípios de 
Puxinanã e Montadas nas 
áreas de Educação e Saúde, 
com investimentos da or-
dem de R$ 495 mil. A assi-
natura aconteceu em fren-
te à Prefeitura de Puxinanã, 
no centro da cidade.

Ricardo ressaltou que 
o Pacto Social possibilita o 
Estado chegar com obras 
e metas de melhoria dos 
indicadores sociais aos 
municípios da Paraíba, 
ao mesmo tempo em que 
proporciona uma ajuda 
significativa para as pre-
feituras enfrentarem as 
dificuldades financeiras. 
Ele destacou que o Gover-
no recebeu, este ano, 821 
demandas enviadas por 
220 municípios paraiba-
nos. Desse total, 216 cum-
priram todas as etapas do 
programa e vão receber 
R$ 100 milhões.

Em Puxinanã, o con-
vênio é de R$ 295 mil para 

a construção de três esco-
las. O governador ainda 
entregou 120 bicicletas 
para alunos que moram 
na zona rural de Puxinanã 
e também de Pocinhos.  
“Só tenho que agradecer 
ao governador por esse 
convênio que vai garantir 
a edificação de três novas 
escolas e, por conseguin-
te, Educação de qualidade 
para as nossas crianças e 
jovens”, afirmou a prefeita 
Lúcia de Fátima Aires.      

Por sua vez, o convê-
nio de Montadas é de R$ 
200 mil. Os recursos vão 
ser investidos na cons-
trução de uma unidade 
de saúde. O prefeito Jai-
ro Herculano também fez 
seu agradecimento ao Go-
verno do Estado não so-
mente pelos investimen-
tos na saúde, mas também 
em infraestrutura e abas-
tecimento de água. 

Pocinhos
Ainda na solenidade, o 

governador Ricardo Cou-
tinho assinou a ordem de 
serviço de construção da 
conclusão de uma esco-
la com sete salas de aula, 
centro de vivência e es-
paço para atividades pe-

dagógicas no valor de R$ 
827.694,06, no município 
de Pocinhos. 

A solenidade de as-

sinatura contou com as 
presenças do vice-gover-
nador Rômulo Gouveia, os 
secretários estaduais Ma-

noel Ludgério (Articulação 
Municipal), Adriano Gal-
dino (Governo), Ricardo 
Barbosa (Seplan), Moacir 

Rodrigues (executivo da 
Interiorização) e prefeitos, 
parlamentares e lideran-
ças comunitárias.

FOTOS: Divulgação
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Pela cidade

Desse total, a maioria, 2.574, é de 
requerimentos, proposituras que não têm força 
de lei, mas representam solicitações formais dos 
vereadores, dirigidas às secretarias municipais, 
ao Governo do Estado e outros segmentos, com 
reivindicações diversas. 

l ANdAMeNto

Até o momento, os parlamentares campinenses 
apresentaram mais de 340 projetos de Lei Ordinária. 
Os projetos de resolução já passam de 43. De acordo 
com o presidente da Câmara, Nelson Gomes Filho, 
tem sido possível garantir o andamento de pauta de 
votações. 

l  VIolêNCIA

As câmeras de segurança da Câmara Municipal 
de Campina Grande flagraram o brutal assassinato 
de um jovem de vinte anos, executado quando estava 
em uma lanchonete, em frente à sede do Poder 
Legislativo, no início da manhã do último domingo, 
dia 20. 

educação inclusiva 
Educadores de cinquenta municípios da Paraíba e 

de outros estados estão reunidos em Campina Grande 
participando do “VIII Seminário de Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade”, promovido pela Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Campina Grande. 

discussão

O evento foi aberto nesta segunda pela secretária 
municipal de Educação, Verônica Bezerra, que destacou 
a importância do seminário para a discussão sobre 
políticas estruturantes para a educação de Campina e 
municípios polarizados pela sua secretaria.

“Política Boi & Brasa”
      

O governador de Pernambuco, Eduardo Campos 
(PSB), atendendo a um pedido do presidente da 
Associação Comercial e Empresarial de Campina 
Grande. O empresário Álvaro Barros, participa, amanhã, 
de um jantar empresarial. No cardápio uma boa comida 
regional e muita política. A adesão ao evento vai custar 
R$ 40,00 para sócios e R$ 80,00 para não sócio.

Reclamações de consumidores
O Ministério da Justiça divulgou documento que 

reúne 211.076 reclamações contra mais de 28 mil 
fornecedores. Os registros foram feitos no período de 
1° janeiro a 31 de dezembro de 2012 em 319 cidades 
em todas as regiões brasileiras. 

estatística 

No último ano foram realizados 
2.031.289atendimentos nos órgãos de defesa do 
consumidor, resultando numa média de 169 mil 
atendimentos por mês pelos Procons. Entre os 10 assuntos 
mais reclamados, o telefone celular foi o líder, seguido por 
microcomputadores e produtos de informática.

Polícia em ação

As blitze em Campina Grande, neste fim de semana, 
renderam 31 condutores por desrespeito à Lei Seca. 
Seis deles foram conduzidos à delegacia pelo alto 
nível de álcool no sangue. Foram mais de 300 testes 
do bafômetro, 27 motoristas tiveram as Carteiras de 
Habilitação recolhidas, 76 veículos foram apreendidos e 
64 notificados por infrações diversas.

Produção legislativa

Dados disponibilizados pelo sistema online de 
protocolo da Câmara Municipal de Campina Grande apontam 
que até agora os 23 vereadores apresentaram, juntos, um 
total de quase três mil proposituras, entre projetos de lei, 
projetos de resolução e requerimentos. 

Requerimentos

Educação inclusiva re úne 50 municípios
dIReIto À dIVeRSIdAde

O evento foi aberto ontem 
pela manhã pela secretária
da Educação Verônica 

Educadores de 50 muni-
cípios da Paraíba e de outros 
estados do País estão reuni-
dos em Campina Grande, no 
Garden Hotel, participando 
do “VIII Seminário de Edu-
cação Inclusiva: Direito à Di-
versidade”, promovido pela 
Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Campina Gran-
de. O evento foi aberto nessa 
segunda-feira, 21, às 10h, 
pela secretária municipal de 
Educação, Verônica Bezerra, 
que destacou a importância 
do seminário para a discus-
são sobre políticas estrutu-
rantes para a educação de 
Campina Grande e municí-
pios polarizados pela Secre-
taria Municipal de Educação. 

Segundo a secretária, o 
município inicia nesta sema-
na uma série de atividades e 
debates relacionados à te-
mática da educação inclusi-
va e diversidade. São ações 
que, conforme Verônica, en-
volvem representantes das 
120 escolas do município e 
também unidades escolares 
de 50 municípios paraiba-
nos que são coordenados 
por intermédio do polo de 
Campina Grande. “Nossa 
perspectiva é discutir uma 
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Polícia atua 31 
condutores por 
dirigir sob efeito 
de álcool em CG

As blitze da 3ª Compa-
nhia de Policiamento de Trân-
sito de Campina Grande resul-
taram, neste fim de semana, 
na autuação de 31 condutores 
por desrespeito à Lei Seca. 
Seis deles foram conduzidos 
à delegacia pelo alto nível de 
álcool no sangue. No total, 300 
condutores foram submetidos 
ao teste do bafômetro, 27 mo-
toristas tiveram as Carteiras 
de Habilitação recolhidas por 
apresentarem irregularida-
des, 76 veículos foram apreen-
didos e 64 condutores foram 
notificados por infrações di-
versas. 

As ações contaram com 
o apoio da Superintendência 
de Transportes e Trânsito lo-
cal, Delegacia de Acidentes de 
Veículos e Polícia Rodoviária 
Federal. A operação, intitula-
da de ‘Força Conjunta Pela Paz 
no Trânsito’, envolveu mais de 
60 agentes no intuito de cons-
truir entre os condutores uma 
cultura de responsabilização 
das vidas no trânsito. 

Segundo o comandante 
da 3ª Cia, capitão Edmilson 
Castro, só este ano já foram 
realizados mais de cinco mil 
teste do etilômetro, dos quais 
447 culminaram em autuação 
dentro da Lei Seca e 127 fo-
ram conduzidos à delegacia.  
As ações também resultaram 
na apreensão de nove armas 
de fogo e 4.620 veículos foram 
recolhidos ao pátio do Depar-
tamento Estadual de Trânsito.  
“As operações continuarão in-
tensificadas durante todo ano 
com o objetivo maior de tirar-
mos os maus condutores de 
circulação e diminuir os aci-
dentes de trânsito”, completou 
o oficial. 

escola mais fortalecida e 
que não seja indiferente às 
diferenças. Precisamos tra-
balhar no sentido de ofere-
cer uma escola que garanta 
uma educação igual para 
todos e para cada um”, disse.  

Além dos educadores 
da Paraíba, o seminário re-
úne representantes da Se-
cretaria da Diversidade e 
Inclusão, pertencente ao Mi-
nistério da Educação, além 
de educadores das Univer-
sidades Federal da Paraíba 
(UFPB) e Federal de Cam-
pina Grande (UFCG) e de 
universidades do Ceará, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, 

Rio de Janeiro e São Paulo. 
Verônica Bezerra expli-

cou que a formação dos pro-
fessores está no núcleo dessa 
iniciativa deste Seminário de 
Educação. Uma das metas 
do evento é divulgar e com-
partilhar experiências, de 
forma a auxiliar os educado-
res nas atividades práticas, 
desenvolvidas nas escolas. 
“Os professores é que estão, 
dia a dia, encarando essa re-
alidade nas escolas. Por isso 
este seminário foi elaborado 
com a proposta de qualificar 
os educadores quanto à polí-
tica de educação especial na 
perspectiva inclusiva”, frisou. 

O seminário será rea-
lizado até a próxima sexta-
-feira, 25 de outubro, com 
uma programação diária 
que inclui palestras, mesas 
redondas, debates, oficinas 
e relatos de experiências. 
Antes da abertura oficial 
do evento, foram realiza-
das apresentações culturais 
com a Companhia de Dança 
Helena Holanda, Grupo Mu-
sical do Instituto dos Cegos 
e alunos da Escola Munici-
pal Adalgisa Amorim. Houve 
ainda apresentação de uma 
mesa redonda, com  o tema 
“Educação x Diversidade no 
Mundo”.

A professora Helena Holanda, da Companhia de Dança, dá passos com a integrante de uma escola 

FOTO: Divulgação



TRE inicia planejamento hoje
eleições 2014

Vice-presidente reúne juízes, 
promotores e representações
dos partidos em Patos
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senadoras debatem a 
saúde da mulher hoje 
com deputados na Al
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O vice-presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral, 
desembargador Saulo Henri-
ques de Sá e Benevides, que 
presidirá o pleito do próximo 
ano, se reunirá hoje em Patos 
com dirigentes de partidos, 
juízes, promotores e servido-
res eleitorais de 13 zonas. O 
“1º Encontro de Planejamento 
Democrático – Eleições 2014” 
acontece no auditório do Fó-
rum Miguel Sátyro e tem como 
objetivo conhecer as dificulda-
des enfrentadas pela Justiça 
Eleitoral na região. 

O evento está sendo pla-
nejado em conjunto com a 

atual mesa diretora do TRE. 
“Vamos  percorrer todo o Es-
tado, ouvindo cada um, para 
planejarmos as Eleições de 
2014 da forma mais trans-
parente e participativa possí-
vel”, disse o desembargador.

A programação terá 
início às 8h, com uma reu-
nião destinada aos chefes de 
cartórios, juízes e promoto-
res das Zonas Eleitorais de 
Patos (28ª e 65ª), Teixeira 
(30ª), Malta (51ª), Santa Lu-
zia (26ª), Piancó (32ª), Nova 
Olinda (66ª), Taperoá (27ª), 
Prata (74ª), Itaporanga 
(33ª), Monteiro (29ª), Sumé 
(43ª) e Princesa Isabel (34ª).

O desembargador apre-
sentará o Plano de Gestão 
Participativo e o diretor-ge-
ral do TRE, Valter Félix, fará 
uma explanação sobre a Po-
lítica de Integração com as 
Zonas Eleitorais.

Ademilson José
Ademilson1956@gmail.com

Também participam da 
reunião os secretários do 
TRE-PB de Administração e 
Orçamento (Ranulfo Lacet), 
Tecnologia da Informação 
(Leonardo Lívio Ângelo), Ju-
diciária (Alexandra Cordei-
ro) e de Gestão de Pessoas 
(Allan Willian).

A partir das 13h30, di-
rigentes das agremiações 
partidárias, da Câmara Mu-
nicipal, Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) e co-
munidade jurídica em geral 
participam da audiência pú-
blica participativa para ela-
boração do Plano de Gestão – 

Perspectivas para as Eleições 
(transparência dos atos)”. A 
Escola Judiciária Eleitoral da 
Paraíba (EJE-PB) dará sua 
contribuição com uma pales-
tra sobre propaganda eleito-
ral, a ser ministrada pelo juiz 
membro da Corte, Eduardo 
José de Carvalho.

Os próximos encontros 
para o “Planejamento Demo-
crático – Eleições 2014” de-
verá ocorrer em Guarabira, 
no dia 11 de novembro; em 
Sousa, no dia 2 de novembro, 
e em João Pessoa e Campina 
Grande, em janeiro de 2014, 
com data a definir.

Tecnologia e gestão 
Desembargador Saulo Benevides vai presidir o pleito de 2014

 O governador Ricardo Cou-
tinho visitou o arcebispo emérito 
da Paraíba, Dom José Maria Pi-
res, na noite desse domingo (20). 
O encontro, que também teve a 
participação da secretária de Es-
tado do Desenvolvimento Huma-
no, Aparecida Ramos, aconteceu 
no Instituto Padre Manoel Mala-
grida, localizado na Rua Maestro 
Oswaldo Castro, no Bairro dos Es-
tados, em João Pessoa.

Ricardo, Dom José Maria Pires 
e a secretária Aparecida Ramos 
conversaram sobre reforma agrá-
ria e outras ações dos Governos fe-
deral e Estadual direcionadas às fa-
mílias rurais, além de outros temas.

O governador informou ao re-
ligioso que nos últimos dois anos e 
meio o Governo do Estado investiu 
cerca de R$ 8 milhões em benefício 
de trabalhadores rurais assentados 
pela reforma agrária no Estado, 
sendo que boa parte dessas ben-
feitorias foi executada pelo Projeto 
Cooperar. As Secretarias do Desen-
volvimento da Agropecuária e da 
Pesca e do Desenvolvimento Huma-
no também têm atuado com ações 
voltadas para famílias de assenta-
mentos rurais, segundo destacou a 
secretária Aparecida Ramos.

Ao final da visita do gover-

Governador faz visita a D. José
“encontro de Amigos”

nador, Dom José Maria Pires dis-
se que se tratava um encontro de 
dois amigos. “E um encontro de 
dois amigos, de duas pessoas que 
querem se encontrar. Como venho 
de vez em quando à Paraíba agen-
damos esse encontro”, comentou.

No dia 26 de setembro passa-
do, Dom José recebeu o título de 
Doutor Honoris Causa da Univer-

sidade federal da Paraíba (UfPB). 
Aposentado, tem hoje 94 anos de 
idade. “Estou programado para 
viver 113 anos. Começarei a enve-
lhecer aos 100 anos”, brincou o ar-
cebispo emérito da Paraíba duran-
te a conversa com o governador 
Ricardo Coutinho. O religioso re-
velou que em novembro voltará à 
Paraíba ao menos mais três vezes.

Ricardo Coutinho visita Dom José Maria Pires e conversa sobre reforma agrária

FOTO: Divulgação
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A Controladoria Geral 
da União vai solicitar à Po-
lícia Federal a abertura de 
inquérito para  investigar de-
núncias sobre o esquema de 
favorecimento de familiares 
do ex-prefeito do município 
de São Bento, Jaci Severino 
de Sousa. No relatório preli-
minar da CGU, foi constatada 
a realização de diversos con-
tratos entre a administração 
municipal e os parentes do 
ex-prefeito, cuja soma chega 
a 10 milhões de reais, sendo 
que 4 milhões são de recur-
sos federais.

A CGU apurou que di-
versas empresas pertencen-
tes à família do ex-prefeito 

e de seus secretários eram 
contratadas através de licita-
ções por meio de processos 
sem a emissão de pareceres 
jurídicos, pesquisas de pre-
ços, concorrência e outras 
irregularidades. Em seguida, 
encaminhou um relatório ao 
delegado federal Cláudio Ro-
drigues Costa, em Patos, que 
emitiu parecer pela abertura 
de inquérito. 

As denúncias dão conta 
de que o posto, que já per-
tenceu ao ex-prefeito Jaci Se-
verino de Sousa e seu irmão 
Antônio Severino de Sousa, 
vem sendo contratado pelo 
município de São Bento des-
de o ano de 2005. Hoje, o 
mesmo pertence aos irmãos 
do ex-prefeito, Antonio Seve-
rino Sousa.

CGU pede à PF para
investigar denúncia

em são bento

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça da As-
sembleia Legislativa ana-
lisou, ontem, 27 matérias 
na reunião ordinária. fo-
ram 21 projetos de leis, 
dois projetos de resolu-
ção, três requerimentos 
e um parecer que dis-
pensa a deliberação do 
plenário. Destes, oito 
foram aprovados pelos 
deputados presentes.

Os parlamentares 
da CCJ aprovaram por 
unanimidade o Projeto 
de Lei 1.666/13, da de-
putada Daniella Ribeiro 
(PP), que obriga as insti-
tuições de Ensino Supe-
rior com sede no Estado 
da Paraíba a fixar car-
tazes informativos, em 
local visível aos alunos, 
sobre a gratuidade da 
expedição do diploma 
de conclusão do curso.

O deputado Caio 
Roberto (PR) também 
teve aprovado um proje-
to referente à educação. 
A proposta 1.669/13 de-
termina que as institui-
ções de ensino públicas 
e privadas entreguem o 
diploma aos alunos em 
até 60 dias após a con-
clusão do curso.

Durante a reunião, 
outra proposta de Caio 
Roberto gerou um de-
bate polêmico entre os 
deputados. A matéria, 

que foi considerada in-
constitucional por una-
nimidade, dispõe sobre 
a responsabilidade de 
projetistas e consultores 
por danos decorrentes 
de falhas nos projetos e 
orçamentos que antece-
dem as obras públicas.

Segundo o deputa-
do Carlos Batinga (PSC), 
não há possibilidade de 
fiscalização. “Se o pró-
prio Estado quando pre-
cisa fiscalizar uma obra 
recorre ao Conselho Re-
gional de Engenharia e 
Agronomia (Crea), então 
esta lei é inócua e não 
teria como fiscalizar”, 
alegou Batinga.

Os parlamentares 
também rejeitaram o 
projeto 1.587/13, tam-
bém de Caio Roberto, 
que institui o passe livre 
no sistema de transpor-
te coletivo por ônibus 
intermunicipal para es-
tudantes do Estado. De 
acordo com o relator, 
deputado Bado Venân-
cio (PEN), o projeto não 
especifica quem vai ar-
car com as despesas.

Estavam presentes 
os deputados  Janduhy 
Carneiro (PTN), Olenka 
Maranhão (PMDB), Bado 
Venâncio, João Henri-
que (Democratas), Jutay 
Meneses (PRB) e Carlos 
Batinga.

CCJ vota 24 projetos 
e 3 requerimentos

nA AssembleiA

A Comissão Estadual da 
Verdade e da Preservação da 
Memória realiza hoje, a partir 
das 9h, no Liceu Paraibano, 
audiência com os presos polí-
ticos paraibanos de Itamara-
cá, em Pernambuco. Este mês, 
a comissão completa um ano 
de criação com a finalidade 
de recuperar a memória his-
tórica e denunciar possíveis 
violações dos direitos huma-
nos cometidas no período da 
ditadura militar. 

Já aconteceram seis au-
diências e duas oitivas com ví-
timas ou familiares de presos 
políticos torturados durante 
o período da ditadura mili-
tar. Além dos depoimentos, 
a comissão também assinou 
termo de cooperação com 
entidades e instituições para 

recolher documentos das 
pessoas perseguidas pelos 
militares. Através desse ma-
terial será criado o Memorial 
da Democracia na Paraíba.

O presidente da Comis-
são, Paulo Giovani Nunes, 
disse que os depoimentos 
são impressionantes, porque 
as vítimas ainda hoje sabem 
o nome dos torturadores, e 
em alguns casos até mesmo 
onde trabalharam e vivem 
atualmente. 

Ele explicou que estão 
sendo investigados também 
os casos de desaparecidos e 
de pessoas que foram mor-
tas de forma suspeita, como 
os paraibanos Luiz Alberto 
Andrade de Sá e Benevides e 
Ezequias Bezerra da Rocha, 
em 1972. As investigações 
estão sendo feitas em parce-
ria com a Comissão Estadual 
da Verdade Pernambuco.

Presos políticos serão
ouvidos hoje no Liceu

comissão dA verdAde

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

Paulo Giovani preside a Comissão Estadual da Verdade

FOTO: Divulgação



Comissão faz audiência pública
para debater saúde da mulher
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GERAL

Procurador Guilherme Ferraz
fala sobre trabalho do MP
em defesa das mulheres 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Tatiana e a 
festa do Binário

Água, o problema...

O presidente da Famup, Buba Germano, a direção do Dnocs 
na Paraíba e 50 prefeitos paraibanos assinaram ontem o Termo de 
Compromisso do Programa Água para Todos, que vai investir R$ 22 
milhões em projetos que garantam o abastecimento de água para 
as populações que vêm enfrentando a seca. 

Os recursos são do Ministério da Integração Nacional e 
visam cavar poços e fazer abastecimento de água singelo em 
comunidades de 50 municípios. Cada município terá direito a 
recursos da ordem de R$ 390 mil. A Famup está à frente do 
programa na Paraíba. 

É preciso se valer das tecnologias para se conviver com a 
seca.

Uma leitura perfeita

O texto abaixo é do jornalista Marcos Alfredo, que conhece os 
meandros da política de Campina Grande como poucos, e é uma leitura 
perfeita do que acontece entre as família Vital do Rêgo e os Ribeiro. 
Vejam:

“Já projetando ocuparem campos opostos no próximo ano, os grupos 
Ribeiro e Vital, ambos de Campina Grande, protagonizam nos bastidores 
uma disputa política que aprofundou ainda mais a antipatia mútua entre as 
duas tradicionais famílias paraibanas no ano passado, durante a campanha 
municipal campinense. Novamente, o Partido dos Trabalhadores (PT) é a 
“noiva cobiçada” entre as duas forças partidárias representadas pelo PMDB 
e PP na Paraíba.

Em posição de confronto, o senador Vital do Rêgo e seu irmão, 
Veneziano Vital do Rêgo, ex-prefeito de Campina Grande, ambos do PMDB, 
disputam o prestígio do Palácio do Planalto com o ministro Aguinaldo 
Ribeiro (PP), das Cidades, que tem na irmã, deputada estadual Daniella 
Ribeiro, uma incisiva adversária dos peemedebistas na Paraíba.

Vital do Rêgo mantém-se “ministeriável” da Integração Nacional e já 
não esconde de ninguém mais que, nas reuniões da cúpula do partido, tem 
deixado absolutamente clara a necessidade de que a legenda reproduza na 
Paraíba a aliança nacional com o PT. “Não vislumbro qualquer outra lógica”, 
referenda Vitalzinho”.

Um gesto pequeno, sem estatura. Essa frase bem 
define o gesto da prefeita do Conde, Tatiana Correia 
(PTdoB), que não compareceu à inauguração das obras 
do Binário de Jacumã por conta da presença no ato do 
deputado Branco Mendes. 

Jacumá é um distrito do município do Conde, 
balneário do Litoral Sul, talvez mais conhecido, falado, 
comentado e divulgado do que a própria sede do município 
por conta das belezas de sua praia. Mas tinha um problema 
em seu acesso. 

O governo do Estado resolveu fazer um binário para 
desafogar o trânsito em Jacumã. Qualquer pessoa que já 
se dirigiu ao Litoral Sul da Paraíba, depois da obra pronta, 
para as praias depois de Jacumã, sabe do benefício que 
a obra leva a todos, independente de partido e opção 
política. 

Pois bem. O Cerimonial do governo do Estado 
convidou, em nome do governador Ricardo Coutinho, a 
prefeita para se fazer presente à inauguração na manhã de 
domingo, 20. A prefeita não foi e, segundo dizem, o motivo 
foi a presença do deputado Branco Mendes. 

Tentei um contato com a prefeita Tatiana Correia, mas 
não consegui. Queria saber a razão da sua ausência na festa 
de inauguração de tão importante obra para o Conde e para 
o turismo da Paraíba. Me nego a acreditar que a prefeita 
não foi lá por conta da presença do deputado Branco. 

Tatiana é uma mulher fina e educada, filha de família 
tradicional da região, e não pode se deixar envenenar pela 
política rasteira, de nível baixo, que enxerga e alimenta mais 
as brigas, disputas e picuinhas, do que os benefícios que os 
bens públicos trazem para a região. 

Por isso acho que a prefeita deve uma explicação à 
população. Cabe a ela dizer porque não compareceu à festa 
de inauguração da obra. Por um motivo pequeno desse é 
que não pode ser. 

O deputado Branco apoiou, nas eleições passadas, o 
candidato que também apoiado pelo ex-prefeito Aluísio 
Régis. O candidato de Branco e Aluísio perdeu a campanha. 
A senhora Tatiana ganhou o pleito. Só isso já é motivo para 
continuar com a disputa política, que é legítima, mas pôr 
fim às picuinhas e intrigas. 

Pense nisso senhora prefeita.

Procurador Guilherme Ferraz é um dos convidados para o debate

A Comissão de Direitos da 
Mulher da Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba, presidida pela 
deputada Daniella Ribeiro 
(PP), realiza audiência públi-
ca, hoje, às 15h, para debater a 
saúde da mulher, em especial 
temáticas envolvendo o cân-
cer de mama. A audiência será 
realizada em parceria com a 
Procuradoria da República, 
representada pelo procurador 
José Guilherme Ferraz.

A deputada destacou a 
importância da audiência e 
o interesse dos participantes 
em desenvolver ações con-
cretas e duradouras que pos-
sam melhorar o atendimento, 
diagnóstico e prevenção do 
câncer de mama: “Mais do 
que debater, essa audiência 
servirá para que haja um real 
envolvimento dos participan-
tes: poderes públicos, judici-
ário, ONGs e sociedade civil  
organizada de desenvolver 
ações que diminuam as mor-
tes de mulheresparaibanas 

por câncer de mama”, disse.
O procurador da Repú-

blica, José Guilherme Ferraz, 
afirmou que a Procuradoria 
tem dado especial atenção 
as instituições e órgãos que 
atendem portadoras de cân-
cer de mama e que a audiên-
cia se faz relevante para que 
todos possam contribuir de 
forma mais incisiva para a 
melhoria dos atendimentos.

Com foco também na 
conscientização quanto à 
prevenção, a audiência con-
tará com a presença de re-
presentantes dos meios de 
comunicação do Estado a fim 
de realizar campanhas que 
advirtam sobre os riscos da 
doença e divulgar massiva-
mente ações relacionada ao 
tema. Foram convidados a 
participar da audiência re-
presentantes do Ministério 
Público, Secretaria de Saúde 
do Estado, Secretaria de Saú-
de de João Pessoa, Secretaria 
de Saúde de Campina Grande, 
Fundação Napoleão Laurea-
no, ONGs que trabalham com 
câncer de mama, represen-
tantes do Poder Judiciário. 

 Na próxima quarta-feira, 
23, será realizado em João Pes-
soa o 1º Seminário Estadual de 
Prevenção e Combate à Tortu-
ra. O evento tem como objetivo 
capacitar agentes públicos e 
entidades públicas para atua-
rem na prevenção e combate à 
tortura na Paraíba.

 Para participar estão sen-
do convidados representantes 
do governo Estadual, organi-
zações da sociedade civil, mo-
vimentos sociais, universida-
des e instituições relacionadas 

ao tema. O seminário também 
é aberto ao público em geral 
interessado no tema.

 O evento acontece  no au-
ditório do Ministério Público 
Estadual, na Rua Rodrigues de 
Aquino no centro de João Pes-
soa e também terá a participa-
ção da diretora do escritório 
da Asociación para la Preven-
ción de la Tortura (APT) para 
a América Latina, Sylvia Diniz 
Dias. A APT, com sede em Ge-
nebra, Suíça, é uma entidade 
que atua há 35 anos na pre-

venção à tortura. Em 2010, a 
APT abriu o escritório para a 
América Latina, com sede no 
Panamá. Para saber mais so-
bre a APT: http://www.apt.
ch/es/cual-es-nuestra-labor/

 Além do seminário, ha-
verá uma jornada hoje, dire-
cionada a agentes e entidades 
que atuam na área de seguran-
ça pública. O evento  tem apoio 
do MP, da Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência 
da República, Foreign & Com-
monwealth Office.

Tortura é tema de seminário
amanhã no Ministério Público

Tribunal divulga
último resultado
do mutirão da
improbidade  

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba divulgou, neste final de 
semana o resultado de 34 pro-
cessos julgados pelo  ‘Mutirão 
da Meta 18 criada pelo Con-
selho Nacional de Justiça.  O  
coordenador do Mutirão,  juiz 
Aluízio Bezerra Filho, revelou 
que o mutirão pretende identi-
ficar e julgar, até 31 de dezem-
bro, as ações de improbidade 
administrativa e ações penais 
relacionadas a crimes contra a 
administração pública, distri-
buídas até 31 de dezembro de 
2011 na Paraíba.

No último resultado apre-
sentado, consta que dos 34 
novos processos senteciados, 
14 foram originários de  crime 
contra a Administração Públi-
ca, sendo que destes, 8 foram 
procedentes e 6 improceden-
tes.  Outros  20 foram de ações 
de Improbidade Administrati-
va, resultando em  4 proceden-
tes, 8 procedência em parte e   
8 improcedentes.

Segundo ainda o juiz Alu-
ízio Bezerra, as penas para os 
condenados por improbida-
de envolvem ressarcimento 
integral do dano e perda dos 
bens acrescidos ilicitamente 
ao patrimônio, suspensão dos 
direitos políticos, perda da fun-
ção pública e multa. Contudo, 
de acordo com o juiz Aluízio 
Bezerra, as decisões cabem 
recurso, e o cumprimento das 
sentença só acontecem depois 
do trânsito em julgado da ação.

No último resultado apre-
sentado, os 10 magistrados en-
volvidos no regime já haviam 
julgado 48 processos envol-
vendo crimes de improbidade 
e contra a Administração Pú-
blica.

As últimas sentenças di-
vulgadas envolveram ex-pre-
feitos das cidades de São João 
do Cariri, Paulista, Cajazeiras, 
Diamante, Aroeiras, Princesa 
Isabel, São José de Caiana, Sou-
sa, bem como agentes públicos 
diversos. O esforço abrange 
as 20 comarcas que possuem 
mais feitos envolvendo o as-
sunto da improbidade admi-
nistrativa.

O final de semana foi mo-
vimentado para o Partido dos 
Trabalhadores na Paraíba. 
Membros envolvidos com as 
disputas nacional e estadual 
estiveram reunidos discutindo 
os programas para o partido, 
que se aproxima do processo 
de eleições diretas, para a es-
colha da nova diretoria.

O atual presidente do 
partido no Estado da Paraí-
ba, Rodrigo Soares, lembrou 
que o PT é o único partido 
que elege suas direções pelo 
voto direto. “A militância for-
mada por aproximadamente 
1 milhão de filiados definirá 
o rumo que o partido deve 
seguir”, lembra. “João Pessoa 
foi escolhida entra as capitais 
para sediar o debate das cha-

pas nacionais, e no último fi-
nal de semana o PT da Paraíba 
recebeu na capital membros 
das oito chapas nacionais. 
“Realizamos um bom debate 
sobre os rumos do PT, como 
também avaliamos as mudan-
ças do Brasil com os governos 
do ex-presidente Lula e hoje 
da presidente Dilma Rousse-
ff”, disse o presidente.

No sábado(19), o deba-
te envolveu os candidatos da 
disputa estadual do Partido 
dos Trabalhadores. O debate 
ocorreu no Sindicato dos Ban-
cários, no município de Cam-
pina Grande.

Na oportunidade, os três 
candidatos que disputam a 
presidência do PT na Paraíba 
discutiram os rumos do par-

tido e a atual conjuntura po-
lítica. “Acho que avançamos 
no diálogo e na apresentação 
de ideias para que na Para-
íba, o Partido dos Trabalha-
dores avance na aliança com 
o blocão atualmente formado 
também pelo PP e pelo PSC”, 
acrescentou Rodrigo, ao frisar 
que está havendo possibili-
dade também de se construir  
candidaturas ao Governo do 
Estado e ao Senado Federal”, 
disse.

 “Temos um projeto na-
cional que é nossa prioridade 
em torno da presidente Dilma, 
e esperamos que a partir de 
Campina possamos dialogar 
cada vez mais com a militân-
cia, avaliando as divergências, 
convergências”, concluiu.

Eleição interna movimenta o
final de semana do PT paraibano

Os seis candidatos à 
presidência nacional do PT, 
são:  Markus Sokol, Paulo 
Teixeira, Renato Simões, 
Rui Falcão, Serge Goulart 
e Valter Pomar. Eles estão 
participando de debates 
em todos os estados do 
país, apresentando as suas 
propostas com vista ao 
Processo de Eleição Direta 
– PED – do PT, cuja votação 
está marcada para o dia 10 
de novembro próximo.

Em ordem alfabé-
tica seguem os links dos 
seis candidatos: Makus 
Sokol https://www.fa-
cebook . com/markus .
sokol.3?fref=ts; Paulo 
Teixeira http://www.men-
sagemaopartido.com.br/ 
e Renato Simões https://
www.facebook.com/rena-
to.simoes.399?fref=ts.

Além deles, Rui Fal-
cão https://www.face-
book.com/RuiFalcaoPre

sidenteNacionalDoPt?fr
ef=ts; Serge Goulart ht-
tps://www.facebook.com/
sergegoulart?fref=ts; w; 
e Valter Pomar https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
valterpomarpt?fref=ts

Os contatos com os 
candidatos podem ser 
mantidos também através 
do Site oficial do PT http://
www.pt.org.br/ PT no fa-
cebook https://www.face-
book.com/.

Candidatos e contatos com a militância
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A Petrobras ficou com 40% 
de participação, Shell (20%), 
Total (20%) e chinesas (10%)

Grupo formado por Petrobras e mais
4 empresas vence leilão do pré-sal 

O consórcio formado pela 
Petrobras, a anglo-holandesa 
Shell, a francesa Total, e as es-
tatais chinesas CNPC e CNOOC 
foi o único a fazer uma oferta 
e venceu o leilão do campo de 
Libra, no pré-sal, o maior cam-
po de petróleo já descoberto 
no Brasil. 

O grupo se dispôs a ofer-
tar para a União 41,65% do 
óleo a ser produzido no local. 
Esse é o percentual mínimo 
exigido.

A Petrobras ficou com 
40% de participação, incluin-
do o percentual de 30% obri-
gatório por lei. Shell e Total fi-
caram com 20% cada uma. As 
chinesas ficaram com 10% de 
participação cada uma.

As empresas podiam fa-
zer lances sozinhas, ou em 
grupo de até cinco. As chine-
sas eram maioria no leilão.

O campo de Libra foi 
leiloado em um único bloco 
porque o governo brasileiro 
temia que uma divisão em 
lotes poderia criar impasses 
jurídicos, com a possibilidade 
de um campo vazar óleo para 
o outro, e a necessidade de 
acordos de unitização entre 
empresas, um imbróglio que 
ocorre quando há interligação 
entre reservatórios.

O processo atraiu 11 em-
presas interessadas, menos 
que o previsto pelo governo. Fi-
caram de fora do leilão quatro 
gigantes do setor de petróleo: 
as norte-americanas Exxon 
Mobil e Chevron e as britânicas 
British Petroleum (BP) e Bri-
tish Gas (BG).

Críticas
As críticas ao processo 

do leilão foram variadas: fo-
ram dos petroleiros, em greve 
nacional desde quinta-feira 
(17), até ex-executivos da Pe-
trobras. 

O leilão foi considerado 
um teste para o regime de 
partilha, inédito no mundo. A 
gestão das estatais brasileiras 
desta vez definirá se os pró-
ximos leilões do pré-sal vão 
atrair outras companhias, ou 
se irá afugentar as existentes.

Ações rejeitadas
A Advocacia–Geral da 

União (AGU) divulgou novo 
balanço das ações judiciais 
que pedem a suspensão do lei-
lão do Campo de Libra, na Ba-
cia de Santos. Segundo a AGU, 
das 26 ações protocoladas em 
todo o país, 18 foram rejeita-
das e oito aguardam decisão.

Oito ações foram apre-
sentadas na Justiça do Rio de 
Janeiro, sete em São Paulo, 
três no Distrito Federal, duas 
no Paraná, duas no Rio Gran-
de do Sul, uma na Bahia, uma 
em Pernambuco, uma no Rio 
Grande do Norte e uma no 
Maranhão. A AGU informou 
que 300 procuradores do 
órgão trabalham há 15 dias 
para garantir o leilão e derru-
bar as liminares.

O consórcio formado 
por cinco empresas – a an-
glo-holandesa Shell, a fran-
cesa Total, as chinesas CNPC 
e CNOOC e a Petrobras – foi 
o vencedor da 1ª Rodada de 
Licitação do Pré-Sal, e terá o 
direito de explorar e produ-
zir o petróleo da área de Li-
bra, na Bacia de Santos.

Centenas de pessoas que protes-
tam contra o leilão do pré-sal entra-
ram em confronto com a Força Na-
cional ontem, na Barra da Tijuca, no 
Rio de Janeiro.

Manifestantes derrubaram as 
grades de proteção e tentaram in-
vadir a área interditada, e os mili-
tares reagiram com bombas de gás 
lacrimogêneo e balas de borracha. A 
reportagem do UOL contabilizou ao 
menos sete feridos, sendo dois jorna-
listas.

Em um novo confronto, sem 
motivo aparente, a polícia começou 
a jogar bombas de gás contra os ma-
nifestantes, que responderam ati-
rando pedras e cocos.

Alguns mascarados adeptos da 
tática black bloc assumiram a linha 
de frente e começaram a jogar bom-
bas de gás de volta, contra a Força 
Nacional.

Eles também viraram um carro 
da TV Record e colocaram fogo no 
veículo. O foco de incêndio foi rapi-
damente controlado pelos bombei-
ros.

Os manifestantes também ar-
rancaram placas de metal usadas 
para fazer o isolamento da área e 
passaram a usá-las como escudo. 

Os homens da Força Nacional 
avançaram, ampliando a área isola-
da ao redor do hotel Windsor. 

A Força Nacional respondeu às 
investidas dos manifestantes com 
uso intenso de balas de borracha, 
bombas de efeito moral e gás la-
crimogêneo, inclusive atirados na 
praia, onde há banhistas.

Os manifestantes se concentram 
na esquina da Avenida Lúcio Costa 
com a Rua Coronel Eurico de Sou-
za Gomes Filho, na Barra da Tijuca. 
Partidos políticos, sindicatos e mo-

vimentos sociais levaram bandeiras 
para o local.

O Exército possui um efetivo de 
1.100 homens na operação para evi-
tar que manifestantes atrapalhem o 
leilão do campo de Libra. Um trecho 
da praia foi interditado para banhis-
tas, inclusive.

A licitação da área gigante, no 
pré-sal da Bacia de Santos, oferecerá 
uma reserva estimada em 8 bilhões a 
12 bilhões de barris de óleo recupe-
rável. O campo de Libra é considera-
do a maior descoberta de petróleo já 
realizada no Brasil.

As críticas ao leilão são vastas: 
vão dos petroleiros, em greve na-
cional desde quinta-feira (17), até ex
-executivos da Petrobras. E, seguin-
do a tendência vista no país desde 
junho, movimentos sindicais e sociais 
têm promovido protestos contra o 
leilão.

Protesto termina com sete feridos

Rio - A diretora-geral da 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), Magda Chambriard, mi-
nimizou ontem a ausência de 
concorrência no leilão da área 
de Libra, que contou com a par-
ticipação de apenas um consór-
cio. Magda lembrou que, das 11 
empresas habilitadas para par-
ticipar da concorrência, cinco se 
apresentaram.

“Sucesso maior que esse 
era difícil de imaginar. Essas 
empresas estão entre as dez 
maiores empresas de valor de 
mercado de energia no mun-
do. Nenhuma frustração. Foi 
um sucesso absoluto. Estamos 
muito orgulhosos. Será R$1 tri-
lhão de retorno para o governo 

em trinta anos”, destacou a di-
retora-geral.

Magda Chambriard disse 
ainda que a competição por Li-
bra começou antes. Segundo ela, 
houve competição para a forma-
ção do consórcio.

Haroldo Lima, ex-presidente 
da Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), também comemorou o 
resultado do leilão. Segundo ele, 
com o resultado, 80% do petróleo 
ficará com o Brasil. Ele afirma que, 
em sua conta, considera a partici-
pação de 41,65% da União, impos-
tos, royalties e a participação da 
Petrobras. Para ele, o sucesso de 
Libra também pode ser medido 
pela participação de grandes em-
presas no consórcio vencedor:

“Além da Petrobras temos 
as duas maiores petroleiras eu-
ropeias e as duas maiores asiáti-
cas”, resumiu.

Já Maurício Tomalsquim, 
presidente da Empresa de Plane-
jamento Energético (EPE), des-
tacou o “bom equilíbrio” entre as 
cinco empresas que fazem parte 
do consórcio vencedor. Para ele, 
essa característica vai ajuda a 
dar segurança de que os investi-
mentos serão realizados:

“Temos um bom equilíbrio 
entre empresas privadas e esta-
tais, empresas de três continen-
tes, o que nos dá segurança do 
desenvolvimento de Libra”, disse.

O ministro de Minas e 
Energia, Edison Lobão, também 

garantiu, logo após o anúncio 
do consórcio vencedor, que não 
há frustração com o resultado 
do leilão. O consórcio, formado 
por Petrobras, Shell, Total e as 
duas estatais chineses (CNPC e 
CNOOC), ofereceu o mínimo de 
lucro-óleo exigido pelo edital, 
41,65%. Além disso, as empre-
sas pagaram um bônus de assi-
natura de R$ 15 bilhões.

“Nunca houve no mundo 
leilão com bônus de assinatura 
tão alto como esse. Nos próxi-
mos anos esse consórcio vai 
fazer pesados investimentos 
na exploração do petróleo. Só 
comparecem a um leilão dessa 
natureza grandes empresas”, 
disse Lobão.

 Diretora da ANP comemora sucesso 

O evento, que começou às 
15h, foi marcado por protestos 
na área externa do hotel onde a 
cerimônia foi realizada, na Bar-
ra da Tijuca. Um forte esquema 
de segurança foi montado para 
conter os manifestantes, porém 
houve confusão e quatro pessoas 
ficaram feridas.

José Eduardo Cardoso, mi-

nistro da Justiça, aprovou a atua-
ção das Forças Armadas com as 
polícias na segurança do local. 
Segundo ele, toda a operação, 
com 1.100 homens, seguiu to-
dos os procedimentos. Mesmo 
lamentando os feridos, ele afir-
mou que a segurança do evento 
foi um sucesso:

Foi um trabalho excelen-

te de segurança, com excelente 
resultado - disse ele, afirmando 
que não foi utilizado de violência 
desmedida e que o uso de balas 
e bombas só ocorreu quando os 
manifestantes tentaram entrar 
na área cercada em volta ao ho-
tel. O ministro negou que heli-
cópteros tenham atirado balas 
de borracha nos manifestantes, 

como presenciado nas manifes-
tações. Ele afirmou, ainda, que 
a atuação da Polícia Federal e 
do Exército se encerra no leilão. 
Ou seja, caso os manifestantes 
sigam para o centro da cidade, a 
segurança será feita, a partir de 
agora, apenas pela Polícia Militar 
do Estado do Rio. O ministro não 
está na coletiva. 

Ministro aprova atuação do Exército

Com a partici-
pação de apenas um 
consórcio no leilão do 
campo de Libra (for-
mado pelas empre-
sas Petrobras, Shell, 
CNPC, CNOOC e Total), 
a União irá receber 
a parcela mínima de 
41,65% do óleo a ser 
produzido no local.

Havia 11 empre-
sas inscritas para par-
ticipar da competição, 
mas algumas - como a 
Repsol e a Petronas - já 
tinham informado que 
ficariam de fora.

O campo de Libra 
é considerado o maior 
campo de petróleo já 
descoberto no Brasil.  
A Petrobras será, por 
lei, operadora de Libra 
e terá participação de 
40% da área.

As empresas po-
diam fazer lances so-
zinhas, ou em grupo 
de até cinco. As chi-
nesas eram maioria 
no leilão.

Pelas regras da 
partilha, o vencedor 
seria o consórcio que 
oferecesse a maior 
parcela de óleo desti-
nada à União. O per-
centual mínimo era 
de 41,65%.

O campo de Libra 
foi leiloado em um 
único bloco porque o 
governo brasileiro te-
mia que uma divisão 
em lotes poderia criar 
impasses jurídicos, com 
a possibilidade de um 
campo vazar óleo para 
o outro, e a necessi-
dade de acordos de 
unitização entre em-
presas, um imbróglio 
que ocorre quando há 
interligação entre re-
servatórios.

Ficaram de fora 
do leilão quatro gi-
gantes do setor de pe-
tróleo: as norte-ame-
ricanas Exxon Mobil e 
Chevron e as britâni-
cas British 

União só 
terá 41,65%

Manifestantes derrubaram grades de proteção e tentaram invadir a área interditada por causa do leilão , no Rio; os militares reagiram com bombas de gás lacrimogêneo

FOTO: Divulgação
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Paraibana da Funad 
ganha medalha de ouro 
no Parapan na Argentina

TREZE nA séRiE b

“Bicho” será de R$ 200 mil
Eufórico, presidente do 
clube fala até pagar
R$ 500 mil pelo título

O presidente do Treze, 
Eduardo Medeiros, confirmou, 
ontem, depois da vitória de 1 a 
0 sobre o Vila Nova que os jo-
gadores ganharão um prêmio 
(bicho) de R$ 200.000,00, caso 
consiga domingo a classifica-
ção para a Série B do próximo 
ano. "Nós pagaremos este bi-
cho e estamos estudando um 
bem maior, caso o clube seja 
o campeão da Série C. Algo em 
torno de R$ 500.000,00", ga-
rantiu o dirigente, que confia 
na classificação do Galo para a 
Segunda Divisão do Campeo-
nato Brasileiro de 2014.

 E o sonho de classifica-
ção para a Série B do Cam-
peonato Brasileiro está cada 
vez mais perto para o Treze. O 
Galo precisa agora apenas de 
um empate, no jogo da volta, 
programado para o próximo 
domingo, no Estádio Serra 
Dourada, em Goiânia, às 19 
horas (horário de Brasília). O 
time paraibano ainda se clas-
sifica com uma derrota por di-
ferença de um gol, desde que 
faça gol na casa do adversário. 
A repetição do placar do jogo 
em Campina Grande leva a de-
cisão da vaga para os pênaltis.

Se o vice-campeão parai-
bano passar pelo Vila Nova, 
nas semifinais terá como ad-
versário o vencedor do con-
fronto entre Sampaio Corrêa 
e Macaé. No primeiro jogo 
vitória do Sampaio por 5 a 3. 
A outra semifinal será dispu-
tada entre os vencedores dos 
confrontos entre Mogi Mirim 
x Santa Cruz e Caxias x Luver-
dense. No primeiro jogo em 
Caxias, o Luverdense venceu 
por 2 a 1.  O outro jogo aconte-
ceu ontem à noite.

Treinos
O elenco do Galo se rea-

presenta hoje à tarde no Pre-
sidente Vargas, quando come-
çam os treinos para a semana 
mais importante do clube nos 
últimos anos. A princípio, o 
único problema do técnico 
Luciano Silva para a decisão 
de domingo é o lateral direi-
to Junior Barbosa. Ele levou o 
terceiro cartão amarelo e vai 
cumprir suspensão. O zaguei-
ro Marcos Tiago, que foi veta-
do para o primeiro jogo entre 
as duas equipes, deverá ser 
liberado até amanhã.

Para o técnico Luciano, 
nada está decidido ainda. "En-
frentamos um grande adver-
sário, que valorizou demais a 
nossa vitória, e temos a certe-
za que teremos muita dificul-
dade no jogo da volta em Goi-
ânia. Trata-se de um grande 
time, de muita tradição, e que 
tem uma torcida enorme e fa-
nática. Vamos treinar de forma 
mais intensa, e não vai faltar 
empenho para que saiamos 
do Centro-Oeste classificados 
para as semifinais, e conse-
quentemente com a vaga para 
a Série B do próximo ano", dis-
se o treinador.

O zagueiro Negretti, autor 
do gol da vitória do Galo no úl-
timo domingo, saiu de campo 
emocionado. "Ficar tanto tem-
po em tratamento médico e 
na volta ter logo este presente 
de Deus foi demais para mim. 
Agora é continuar focado para 
os 90 minutos restantes lá em 
Goiás. Vamos com tudo e con-
fiamos na classificação do Tre-
ze", disse o zagueiro.

Goleiro e demais jogadores do Vila Nova desolados após a marcação do gol do zagueiro Negretti que deu a vantagem do empate para o Treze para o jogo de volta em Goiânia-GO

Foto: Hiran Barbosa/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Acabou a ansiedade no Bo-
tafogo em relação a quem seria 
o adversário do clube nas finais 
da Série D do Campeonato Bra-
sileiro. Como a grande maioria 
dos atletas esperava, deu Ju-
ventude, apesar da derrota para 
o Tupi por 1 a 0. Ontem pela 
manhã, na reapresentação da 
equipe, numa academia da ci-
dade, os jogadores mostravam 
muito otimismo para o primeiro 
confronto, que será no domin-
go, em local ainda a ser defini-
do pelo clube gaúcho, que não 
poderá jogar no seu estádio em 
Caxias do Sul, porque foi punido 
pela CBF. As cidades de Lajes e 
Canoas aparecem como opção.

Nos confrontos dos núme-
ros entre as duas equipes, o Bo-
tafogo leva ampla vantagem na 
competição. O Belo foi o clube 
que mais pontos conquistou, 32, 
contra apenas 23 do Juventude. 
O Botafogo já venceu 10 jogos, 
enquanto o adversário apenas 7. 
Nos outros critérios, o time pa-
raibano também leva vantagem 
e por isto, o segundo e último 
jogo, que vai definir o campeão 
da Série D este ano, será no Es-
tádio Almeidão, em João Pessoa, 
no próximo dia 3 de novembro.

Para o técnico Marcelo Vi-
lar, não foi nenhuma surpresa a 
classificação do Juventude, e ele 
espera um jogo muito difícil no 

No confronto dos números, a vantagem é do Belo
bOTAFOGO X JUVEnTUDE

Botafogo e Juventude 
começarão a decidir o título 
da Série D do Campeonato 
Brasileiro no próximo final de 
semana. Independentemente 
do vencedor, a Edição 2013 da 
última divisão nacional terá 
campeão inédito em relação a 
clube e Estado.

O primeiro campeão da 
Série D foi o São Raimundo. O 
clube garantiu o título da Sé-
rie D para o Estado do Pará. 
Essa é a única conquista do 
Norte na competição. O Nor-
deste, região do Botafogo, já 

abocanhou dois títulos nos úl-
timos quatro anos.

Em 2010, o Guarany fez a 
festa dos cearenses ao subir para 
a Série C e ainda ficar com o tí-
tulo da última divisão nacional. 
O mesmo aconteceu com o Sam-
paio Corrêa, representante do 
Maranhão, na temporada passa-
da. Já em 2011, o Tupi garantiu o 
lugar mais alto do pódio. O clu-
be mineiro tentava brigar pelo 
bi, em 2013, mas acabou derro-
tado pelo Juventude.

O clube de Caxias do Sul 
tentará o primeiro título da re-

gião Sul e do Rio Grande do Sul 
na Série D. O mesmo acontece 
com o Botafogo. O Belo, que 
eliminou o Salgueiro nas semi-
finais, quer a inédita conquista 
para o Estado da Paraíba. As-
sim, a região Nordeste aumen-
taria ainda mais a vantagem 
sobre os rivais.

O clube nordestino, aliás, 
busca seu primeiro título nacio-
nal. Já o Juventude é um pou-
co mais experiente. Em 1994, o 
Juventude disputou e ganhou 
a Série B do Brasileirão. Naque-
la edição, 24 clubes entraram 

na disputa pelo acesso. Na de-
cisão, o clube de Caxias do Sul 
superou o Goiás e garantiu 
seu primeiro título nacional. A 
outra conquista do Juventude 
não foi no Brasileirão e, sim, na 
Copa do Brasil.

O Juventude deu a inédi-
ta volta olímpica e ainda ga-
rantiu vaga na Libertadores. 
O adversário da final foi o Bo-
tafogo-RJ, derrotado no jogo 
de ida, por 2 a 1, em Caxias 
do Sul. Na volta, no Rio de Ja-
neiro, o empate sem gols ga-
rantiu o título aos gaúchos.

nordeste pode conquistar o terceiro título da Quarta Divisão

próximo domingo. "A vantagem 
construída pelo Juventude no 
primeiro jogo foi muito grande, 
e sabíamos que seria muito difícil 
para o Tupi, apesar que não era 
impossível, porque isto não existe 
no futebol. Teremos um adversá-
rio de qualidade e tradição, e que 
costuma jogar muito bem dentro 
de casa. Sabemos das dificulda-
des que vamos enfrentar lá, mas 
estamos preparados para enfren-
tá-lo em um jogo de 180 minu-

tos, dos quais, 90 serão aqui, com 
o apoio total do torcedor", disse 
o treinador.

O único problema de Vilar 
para o primeiro jogo no Rio Gran-
de do Sul é o meia Doda. Ele foi 
expulso no último jogo das semi-
finais, contra o Salgueiro, e terá 
de cumprir suspensão. Os demais 
atletas estão todos à disposição 
da comissão técnica, e alguns que 
precisavam de uma recuperação 
física, fizeram um trabalho espe-

cial nestes dias de folga, para en-
trarem cem por cento na decisão.

Do lado do Juventude, pou-
co se sabe a respeito do Botafo-
go, mas é grande a expectativa 
dos torcedores e dirigentes, já 
que querem muito este título do 
Brasileiro, para celebrar em gran-
de estilo o aniversário de 100 
anos do clube. Ontem, os atletas 
da equipe gaúcha tiveram folga 
e só retonam aos treinos hoje à 
tarde. (iM)

Jogadores do Botafogo seguem ansiosos para o primeiro jogo decisivo do Brasileiro da Série D no Rio Grande do Sul
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Atleta paraibana de bocha é
ouro no Parapan de Jovens
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A diretoria do Treze vem 
realizando um bom tra-
balho junto ao torcedor 
para que não atire objetos 
dentro do gramado duran-
te o desenrolar dos jogos. 
No domingo passado, o 
supervisor Josimar Barbosa 
usou diversas o serviço de 
som do Estádio Presidente 
para pedir apoio, preocupa-
do numa possível punição em caso de arremesso 
de objetos no gramado. E vem surtindo efeito. A 
preocupação do Treze tem sentido porque vários 
clubes vem sendo punido pelo Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva por atirar objetos no gramado. 
De parabéns aos dirigentes do Galo e sua torcida.

Bom exemplo

De grão em grão, o 
Galo enche o papo

Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho 
que se sonha junto é realidade. Começo o comentário de 
hoje com esse prelúdio de Raul Seixas e define bem essa 
bela participação do Treze no Campeonato Brasileiro da 
Série C, especialmente nos jogos realizados no Presiden-
te Vargas, onde se contabiliza apenas uma derrota de 1 
a 0 para o CRB e na fase difícil enfrentada no início do 
campeonato quando passou diversas rodadas na zona de 
rebaixamento.

O primeiro sonho foi sair da zona de rebaixamento 
e alcançado com o bom trabalho do técnico Luciano San-
tos, aposta da diretoria, e a entrega dos jogadores, mas 
também com o comprometimento da torcida que vem 
lotando o Presidente Vargas. O segundo sonho era brigar 
por vaga no G-4 e novamente o time empurrado por sua 
torcida conseguiu o feito. O sonho agora vai mais além: 
a Série B. E pode ser realizado já no próximo domingo 
quando necessita apenas de um empate.

Como se vê, quando todos se entregam em busca 
de um objetivo a probabilidade de êxito é muito grande 
e tomara que a Paraíba tenha, de novo, um clube no 
Campeonato Brasileiro da Série B, caso o Galo consiga 
um empate no Serra Dourada. E não é tão difícil assim. 
deu pra ver que o Vila Nova é um bom time, mas nada de 
excepcional ao ponto de amendrontar o vice-campeão 
paraibano. Vamos seguir na torcida e sonhando juntos.

O sonho também se aplica ao Botafogo que pode 
ter na sua coleção um título inédito na sua brilhante his-
tória. Torcedores e jogadores estão em perfeita sintonia 
para mais uma grande festa no Almeidão, próximo dia 
3, e tomara que o estádio possa comportar mais gente 
porque será um jogo especial para o futebol da Paraíba 
que tem um 2013 dourado com a conquista do Campinen-
se da Copa Nordeste e o show de Bota e Treze.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

No primeiro semestre, o pa-
raibano encarou a revanche 
com Cain Velasquez e voltou 
a ser nocauteado. Agora foi 
a vez de outro brasileiro, Jú-
nior Ciagano, tentar derrubar 
o norte-americano. E nada. 
Velasquez segue reinando.

Velasquez de novo

O ônibus que conduzia a delegação do Vila Nova chegou a 
ter um vidro da janela quebrado antes de entrar no Estádio 
Presidente Vargas. Jogaram uma garrafa. O relato foi do 
coronel Souza Neto que mais uma vez lamentou o ocorrido 
e prometeu providência junto ao Ministério Público.

O paraibano Gilmário, ao 
lado do baiano Moisés, 
conseguiu o bronze no 
Circuito Banco do Brasil 
Open disputado no Rio de 
Janeiro no último final de 
semana. Eles derrotaram 
Ricardo e Márcio.

Gilmário

Ônibus depredado

A equipe de controle de dopagem na Paraíba marcou pre-
sença no jogo Treze x Vila Nova, mas não pode realizar o 
exame porque os clubes não foram comunicados, preva-
lecendo o bom senso. Aldir Nunes, coordenador do doping. 
lamentou a falta de comunicação da CBF.

Sem antidoping

Itamara Galdino, da Funad, 
integrou a Seleção do 
Brasil na Argentina

OutrAS
modalidades

A paraibana Itamara 
Galdino de Araújo, 20 anos, 
atleta da Fundação de Apoio 
ao Deficiente (Funad), em 
João Pessoa, conquistou a 
medalha de ouro na catego-
ria BC3 da modalidade de 
Bocha dos Jogos Parapan-A-
mericanos de Jovens 2013, 
que se encerrou no último 
sábado, na cidade de Bue-
nos Aires, capital da Argen-
tina. Ela ajudou o Brasil a fi-
car com o primeiro lugar na 
classificação geral no qua-
dro de medalhas, com 209 
pódios, sendo 102 ouros. 
Amanhã, a atleta viaja para 
Maringá, com a Seleção Pa-
raibana, para participar do 
Campeonato Brasileiro.

A delegação brasileira 
na modalidade de bocha, 
presente na competição, foi 
treinada pelo paraibano Gil-
mar Araújo e contou com 12 
atletas, dos quais, seis inte-
grantes estiveram no pódio. 
Na categoria BC3, O ouro 
ficou com a paraibana Ita-
mara Galdino, a prata com a 
pernambucana Alice Ribeiro 
e o bronze com a catarinense 
Elisa Greice. O Brasil ainda 
medalhou na categoria BC2 
(prata) e BC4 (ouro e bron-
ze). “A nossa participação 
foi fantástica. Nunca o Brasil 
tinha conquistado medalhas 
nesta especialidade”, come-
morou ontem o técnico Gil-
mar Araújo, paraibano e da 
Seleção Brasileira, acrescen-
tando que “a Itamara é hoje, 
no Estado, uma das maiores 
revelações da bocha. É uma 
grande promessa brasilei-
ra para os Jogos de 2016”,  
afirmou o técnico da Seleção 
Brasileira.

O Parapan-America-
no de Jovens reuniu mais 
de 600 atletas de 17 países 
das Américas. Os esportis-
tas disputaram 10 modali-
dades (atletismo, basquete 
em cadeira de rodas, bocha, 
futebol de sete, goalball, hal-
terofilismo, judô, natação, 
tênis de mesa e tênis em 
cadeira de rodas) durante 
cinco dias, de 14 a 19 de ou-
tubro. A competição foi con-
siderada importante para o 
desenvolvimento de novos 
talentos que pretendem dis-
putar os Jogos do Rio-2016. 
Neste ano, em Buenos Aires, 
o grupo brasileiro teve 229 
pessoas, a maior delegação 
da competição. 

Itamara Galdino foi des-
coberta para o cenário es-
portivo estadual, nacional e 
internacional pelo Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel-PB), graças 
ao Projeto Paraíba Paralím-
pica. “Nos Jogos Paraescola-
res de 2012, ela surpreendeu 
a todos e se sagrou campeã. 
A participação dela nos Jogos 
Pan-Americanos de Meno-
res Paralímpicos 2013 ser-
viu também de aprendizado 
para os Jogos Paralímpicos 
Escolares, que ocorrerão no 
período de 24 a 30 de no-
vembro, em São Paulo, onde 
ela se fará presnete”, frisou o 
treinador da Seleção Brasi-
leira Gilmar Araújo.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

A equipe do HCP Hande-
bol, de João Pessoa, foi o desta-
que do Campeonato Brasileiro 
de Beach Handebol), que se 
encerrou no último domin-
go, na cidade de Teresina, no 
Piauí. O clube foi campeão no 
masculino e feminino com do-
mínio total da competição. As 
disputas ocorreram no Parque 
Potyycabana e foram válidas 
pela quarta etapa do torneio.

Entre os homens, o clu-
be paraibano bateu o GHC do 
Piauí, composto basicamente 
por atletas do Caic Balduíno, 
por 2 sets a 0. Na outra final, 
as mulheres do HCP vence-
ram o Handebol Norte, do Rio 
Grande do Norte, pelo mesmo 
placar e encerraram a mara-
tona de jogos realizados entre 
os dez clubes participantes em 
ambos os gêneros.

Eleito o melhor jogador 
da etapa, o multicampeão 
Gulliver, capitão da equipe 
masculina do HCP  externou 
toda a euforia pelo título e 
pelo desempenho apresen-
tado pelo clube. “Este título 
veio para coroar uma boa fase. 
A equipe está bem treinada, 
temos uma ótima sintonia. 
Jogar no Piauí implica dizer 

Handebol do HCP conquista
títulos do Brasileiro no Piauí

Jornal A União faz estreia hoje
Quatro partidas de fute-

bol de campão darão sequên-
cia, na noite de hoje, aos Jo-
gos dos Servidores Estaduais 
2013, com destaque para a 
estreia do jornal A União, às 
19h, no campo do José Amé-
rico, em João Pessoa, que vai 
jogar contra o time da Secreta-
ria da Administração. Naquela 
praça esportiva estará se en-
frentando, às 20h, as equipes 
da Assembleia Legislativa x 
Corpo de Bombeiros.

No campo da Acadepol, 
situada na PB 008, próximo  a 
Jacarapé, serão realizadas ou-
tros dois jogos. Às 19h duelam 
Secretaria de Saúde x Adminis-
tração Penitenciária e, às 20h, 
Polícia Civil x Cagepa. Esses 
quatro jogos, de acordo com a 
organização, são para atletas 
acima dos 40 anos de idade.

No último sábado, no 

JOGOS DOS SErVIDOrES

que precisávamos reforçar a 
hidratação e isso foi feito. A 
organização está de parabéns, 
sobretudo em relação a estru-
tura. Quadras de alto padrão. 
Gostei de ver”, disse ele, lateral 
direito, campeão mundial com 
a Seleção Brasileira, em 2010, 
na Turquia.

Itamara Galdino (C) na comemoração da conquista brasileira em solo argentino no último sábado

As meninas do HCP exibem as medalhas e o troféu da conquista

campo do Centro Comunitá-
rio do José Américo, o time 
da Secretaria de Estado da 
Saúde venceu o Tribunal de 
Contas do Estado pelo pla-
car de 3 a 0, e em seguida, a 
equipe da Administração Pe-
nitenciária bateu a Casa Ci-
vil por 3 a 2. Já no campo da 
nova Academia de Polícia da 
Paraíba (Acadepol), a Secre-
taria de Estado da Educação 

derrotou, por 5 a 0, a Rádio Ta-
bajara, enquanto que a Polícia 
Civil goleou a Administração 
pelo elástico placar de 10 a 1.

A rodada teve o comple-
mento no Estádio Mangabei-
rão, onde o destaque foi a go-
leada do Corpo de Bombeiros, 
por 9 a 0, sobre a Funad, e a 
Cagepa, que fez apenas 1 a 0 
na Secretaria de Desenvolvi-
mento Humano. 

No último sábado, dois jogos aconteceram no campo da Acadepol

Masculino
1 – HCP (Paraíba)
2 – GHC (Piauí)
Feminino
1 – HCP (Paraíba)
2 – Handebol Norte (RN)

resultados



Risco de queda sobe para 55%
vASCO
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Náutico é o primeiro 
clube rebaixado para a 
Segunda Divisão em 2014

FUTEBOL 
NACIONAL

Curtas

Guerrero volta a 
sentir contusão

Coritiba proriza a
Série A do Brasileiro

Lucas faz gol, mas
Cuca dá bronca

Goiás pode perder 
mandos de campo

TORCEDORES DA LUSA CONTRA JOGO NO CASTELÃO

Paolo Guerrero finalmente voltou a 
treinar com bola, mas o resultado não foi 
o esperado. Ontem, o atacante peruano 
foi para o campo com os companheiros, 
mas voltou a sentir sua lesão e deixou a 
atividade mais cedo. Com isso, o técnico 
Tite não sabe quando vai contar com o 
atacante no Campeonato Brasileiro.

A Copa Sul-Americana não é 
prioridade para o Coritiba. O foco é assegurar 
sua permanência na Série A do Brasileiro. Por 
isso, o técnico Péricles Chamusca admitiu 
que mandará uma equipe reserva para 
fazer o jogo de volta da fase oitavas de final 
do torneio sul-americano, na quinta-feira, 
diante do Itagüi (Colômbia).

O Goiás entrou de vez na briga pela 
Libertadores após a quarta vitória seguida, 
mas o time pode se complicar na reta final 
do Brasileirão e ficar sem uma das suas 
principais armas: o Estádio Serra Dourada. 
Isto porque a Procuradoria do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o 
clube pela briga dentro da própria torcida no 
duelo contra o Atlético-PR. Pode perder 10 
mandos de campo.

Otécnico Guto Ferreira, da Portuguesa, preferiu não se opor à ideia de mandar a partida contra o Flamengo, no próximo domingo, 
na Arena Castelão, em  Fortaleza-CE, em duelo válido pela 31a rodada do Campeonato Brasileiro. A situação, inclusive, causou 
mal-estar por parte de alguns torcedores da equipe paulista, que se organizaram para fazer uma petição e entrar com uma 

ação contra o clube. Porém, para Guto Ferreira, o atual momento financeiro da Portuguesa pede bom-senso nas decisões, já que a 
partida em território cearense poderá trazer uma renda maior para o clube em comparação à conquistada nas partidas no Canindé. 
“Se fosse uma questão só técnica, seguiria aqui dentro. Em determinados momentos tem que agir com bom senso, tem que tentar 
sanar problemas que se não forem sanados podem gerar outros”, concluiu.

Autor do gol da vitória do Atlético-MG 
sobre o Flamengo,  por 1 a 0, o volante Lucas 
Cândido, que atuou de lateral esquerdo, levou 
bronca do técnico Cuca por pedalar no ataque 
e vacilar na marcação. “Me deu dor de cabeça”, 
observou o treinador, que garantiu vaga ao 
jovem jogador na lista de inscritos para o 
Mundial de Clubes, no Marrocos. Lucas Cândido 
teve atuação de destaque e tarde de herói no 
Independência.

Andorra recusa
Ricardo Teixeira

Andorra, o sexto menor país 
da Europa, irá retirar a autorização de 
residência que havia assegurado ao ex-
presidente da CBF, Ricardo Teixeira, sob 
a alegação de que a publicação de novas 
informações sobre o cartola pelo jornal O 
Estado de São  Paulo e acesso a documentos 
da Justiça teriam obrigado a uma revisão 
do status garantido ao brasileiro. As 
informações foram publicadas ontem pelo 
Diario de Andorra. 

Desde agosto, a reportagem do 
Estado vem revelando um esquema de 
desvio de dinheiro dos amistosos da Seleção 
Brasileira e contratos envolvendo Teixeira e 
Sandro Rosell, presidente do Barcelona. 
Parte desse dinheiro ia para Andorra. No 
principado, o governo não disfarçava o mal-
estar diante das revelações. Nos bastidores, 
o governo temia ficar manchado por ter 
dado residência a uma pessoa que está 
sendo investigada no Brasil e que a Justiça 
suíça já comprovou a corrupção.

Há quatro rodadas, seis 
pontos separavam o Corin-
thians da zona de rebaixa-
mento. Não era uma distân-
cia das mais confortáveis, 
mas também não era tão 
desesperadora quanto a do 
seu rival São Paulo, que es-
tava a um de entrar no Z-4. 
O risco do Timão disputar a 
Série B no próximo ano era 
de 3%, bem mais suave que 
os 25% dos tricolores na-
quele momento. 

A sequência de três 
empates e a derrota para 
o Grêmio, porém, empur-
raram o time do ameaçado 
técnico Tite para situação 
igual à vivida pelos co-
mandados de Muricy Ra-
malho, que somaram três 
vitórias e um empate neste 
período. Agora, o risco de 
o Corinthians cair é de 8%, 
exatamente o mesmo do 
São Paulo. Os cálculos são 
do matemático Oswald de 
Souza.

Mesmo que distantes 
do sonho de conquistarem 
um lugar no G-4, ainda há 
1% de chance para os dois 
paulistas. Mas nessa briga 
quem aparece mais vivo é 

o Goiás, que subiu de 8% 
para 14% de possibilidade 
de entrar no grupo que se 
classifica para a Libertado-
res de 2014. Com a derrota 
do Botafogo para o Vitória, 
os goianos diminuíram a 
diferença para os cariocas, 
mas seguem empatados 
com os baianos na pontua-
ção: 43 pontos.

 Na luta pelo título, pare-
ce questão de tempo para o 
Cruzeiro elevar os 96,5% de 
chance para o nível máximo. 
Nas contas do matemático 
Oswald de Souza, o segundo 
colocado, Grêmio, só tem 2% 
de esperança de buscar o ca-
neco. O Atlético-PR tem 1%, 
e o Botafogo, quase sem pos-
sibilidade, está com 0,5%.

Na zona de rebaixa-
mento, o matemático con-
sidera o Náutico rebaixado, 
mesmo que some todos os 
27 pontos restantes, o que 
elevaria sua pontuação de 
17 para 44 pontos. Até por-
que a zona de corte deve 
aumentar. 

Quem chegar a 43 pon-
tos, terá 80% de possibili-
dade de cair. Somente com 
47, 48, será possível garan-
tir a permanência, segundo 
Oswald. E o Vasco, com a 
derrota, subiu o risco para 
55%.

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Cruzeiro-MG 62 30 19 5 6 60 26 34 

20 Grêmio-RS 53 30 15 8 7 37 26 11 

30 Atlético-PR 51 30 14 9 7 47 38 9 

40 Botafogo-RJ 50 30 14 8 8 44 35 9 

50 Goiás-GO 46 30 12 10 8 38 34 4 

60 Atlético-MG 45 30 12 9 9 34 29 5 

70 Vitória-BA 44 30 12 8 10 42 42 0 

80 Santos-SP 43 30 11 10 9 39 31 8 

90 Internacional-RS 42 30 10 12 8 45 42 3 

100 São Paulo-SP 40 30 11 7 12 30 29 1 

110 Flamengo-RJ 40 30 10 10 10 36 36 0 

120 Corinthians-SP 40 30 9 13 8 23 18 5 

130 Portuguesa-SP 38 30 10 8 12 45 43 2 

140 Coritiba-PR 37 30 9 10 11 33 39 -6 

150 Fluminense-RJ 36 30 9 9 12 33 37 -4 

160 Bahia-BA 36 30 9 9 12 31 38 -7 

170 Vasco-RJ 33 30 8 9 13 40 49 -9 

180 Criciúma-SC 32 30 9 5 16 38 51 -13 

190 Ponte Preta-SP 30 30 8 6 16 31 43 -12 

200 Náutico-PE 17 30 4 5 21 20 60 -40
   

Em jogo de quatro gols, no Maracanã, Vasco e Botafogo empataram em 2 a 2. O time cruzmaltino chegou a estar perdendo por 2 a 0

Renato Abreu  
está ansioso
para renovar  
com o Santos

Aos 13 minutos do segun-
do tempo da partida contra 
o Náutico, o volante Renato 
Abreu entrou no lugar de Mon-
tillo para fazer seu sétimo jogo 
pelo Santos (tem apenas um 
como titular). Após o confron-
to, o técnico Claudinei Oliveira 
fez elogios ao experiente joga-
dor, de 35 anos.

“Optamos pelo Renato 
porque ele tem experiência, 
ajuda na posse de bola, tem um 
passe muito qualificado e vem 
merecendo muito participar. 
Ele tem se dedicado muito nos 
treinos, tem sido excelente para 
o grupo” afirmou Claudinei.

Contente com as pala-
vras do treinador, Renato se 
diz ainda mais motivado para 
ajudar o Santos. Outro fator 
que o faz se esforçar mais é 
a possibilidade de ter contra-
to prorrogado. Ele chegou ao 
clube no fim de agosto e o vín-
culo firmado vai apenas até o 
fim desta temporada.

O Palmeiras pode confir-
mar no sábado seu retorno à 
Primeira Divisão nacional se 
tiver combinação favorável 
de resultados e vencer o São 
Caetano. Mas, até o jogo no 
Pacaembu, o primeiro adver-
sário ao longo desta impor-
tante semana será a sensação 
de que a festa já está pronta.

É contra isso que o capitão 
Henrique promete lutar dentro 
do elenco. “Acho que (a sema-
na) tem que ser a mesma em 
tudo. Tem que manter essa se-
riedade que a gente vem tendo 
para que, no jogo de sábado, a 
gente possa já decretar nosso 
acesso”, receita o zagueiro.

Para evitar que isso 
ocorra, os jogadores têm 
exemplo ainda fresco na me-
mória. Na semana passada, 
embora atuasse com uma sé-
rie de desfalques, o líder da 
Série B do Campeonato Bra-
sileiro era apontado como fa-
vorito diante do Icasa, porém 
foi derrotado por 1 a 0, em 
Juazeiro do Norte.

Palmeiras tenta controlar a
ansiedade para voltar à elite

O técnico Gilson Kleina espera jogo bem mais complicado no sábado

“Todos estão cautelosos 
quanto a isso. É uma compe-
tição com dificuldade imen-
sa, temos que dar continui-
dade com o pé no chão. Não 
conseguimos um bom resul-
tado lá em Juazeiro, e eu acho 
que isso serviu para a gente 
se alinhar ainda mais, man-
ter a cabeça no lugar e saber 
que não ganhamos nada”, diz 
o volante Wesley. Já no com-

promisso seguinte, o espíri-
to foi diferente. O Palmeiras 
se desdobrou para vencer o 
Bragantino com um jogador a 
menos. Um esforço valoriza-
do pelo técnico Gilson Kleina, 
que espera o mesmo no sába-
do, no Pacaembu.

“Não vínhamos de um 
bom jogo, e nós conversamos. 
Se não incorporar o espírito de 
Série B, não adianta”, falou.

FOTOS: Divulgação
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& Mundo

Paraibano promete não 
comemorar se marcar 
pelo Zenit contra o Porto

Hulk reencontra seu ex-clube
LIgA dOs CAMPeões

Porto e Zenit São Pe-
tersburgo se enfrentam 
hoje, no Estádio do Dragão, 
em jogo válido pela terceira 
rodada do Grupo G da Liga 
dos Campeões da Europa. 
O jogo vale a vice-liderança 
da chave - o Atlético de Ma-
drid está na ponta, com seis 
pontos em duas partidas - e 
tem como ingrediente extra 
o primeiro jogo de Hulk con-
tra o ex-clube.

A importância de Hulk 
na história do Porto é tan-
ta que o clube construiu 
uma estátua para o atacan-
te, instalada em frente ao 
museu do time português. 
Hulk atuou durante pouco 
mais de quatro temporadas 
na equipe, período em que 
realizou 181 partidas, mar-
cando 87 gols e dando 51 as-
sistências. Com a camisa do 
clube, o brasileiro conquis-
tou quatro campeonatos 
portugueses, três Taças de 
Portugal, duas Supercopas e 
uma Liga Europa. O atacante 
é ainda o maior artilheiro da 
história do Estádio do Dra-
gão, com 44 gols marcados.

“Hulk tem um passado 
lindo no Porto. Ele será bem-
vindo nesta Casa, ele é nosso 
adversário”, lembrou o téc-
nico da equipe portuguesa, 
Paulo Fonseca. O atacante 
brasileiro, por sua vez, pro-
meteu não comemorar se 
marcar um gol contra o ex-
clube. Mesmo assim, espera 
sair do estádio que o con-
sagrou com os três pontos. 
“Quero jogar e ajudar o Ze-
nit a obter uma vitória, que 
será muito importante para 
nós.” A última vez que Hulk 
atuou no Estádio do Dragão 
foi em 25 de agosto de 2012. 
Na ocasião, ele marcou um 

dos gols da vitória de 4 a 0 
do Porto sobre o Vitória de 
Guimarães, pelo Campeona-
to Português.

A nova estátua de Hulk 
no Dragão o retrata na po-

sição célebre de suas co-
memorações, flexionando 
os músculos em uma pose 
semelhante ao super-herói 
dos quadrinhos que serviu 
de inspiração para seu ape-

lido. “Eu só vi a foto da es-
tátua, mas eu mesmo com-
partilhei na minha conta do 
Instagram. Agradeci pela 
homenagem, espero ter a 
chance de ver e tirar uma 

foto ao lado dela”, disse.
O Atlético de Madri lide-

ra o Grupo G da Champions 
League, com seis pontos, se-
guido pelo Porto, com três, 
Áustria Viena (1) e Zenit (1).

Atacante brasileiro fez história no Porto de Portugal e hoje, apesar de adversário, receberá homenagens do clube que o revelou

Jogos de hoje

Série B

19h30
Paysandu-PA x ABC
19h30
Chapecoense x Figueirense
21h
Paraná Clube x Atlético-GO

Mundial Sub-17

11h
México x Iraque
11h
Canadá x Irã
14h
Suécia x Nigéria
14h
Argentina x Áustria

Copa Sul-Americana

22h15
Deportivo Pasto x Ponte Preta 
 

Liga dos Campeões

16h45
Milan x Barcelona
16h45
Porto x Zenit
16h45
Celtic x Ajax
16h45
Schalke 04 x Chelsea
16h45
Áustria Viena x Atlético de Madri
16h45
Olympique x Napoli
16h45
Arsenal x Borussia Dortmund
16h45
Steaua Bucareste x Basel

Argentino

21h15
Vélez x Argentinos Juniors

FOTO: Divulgação

O confronto entre 
Mogi Mirim/SP e San-
ta Cruz/PE, que estava 
marcado para as 18h de 
ontem, pelas quartas 
de final da Série C do 
Campeonato Brasileiro, 
foi cancelado. A suspen-
são ocorreu por conta 
de uma decisão judicial 
proferida na cidade de 
Betim, no interior de 
Minas Gerais.

O time do Betim é 
o autor do pedido de 
liminar para a suspen-
são do jogo, já que ain-
da briga pelo direito de 
continuar na competi-
ção e enfrentar os corais 
após perder seis pontos 
no Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva 
(STJD).

A comunicação da 
suspensão por parte da 
CBF para o delegado da 
partida e os árbitros foi 
feita somente por volta 
das 17h30 de ontem

A Confederação 

Brasileira de Futebol 
(CBF) ainda tentou 
derrubar a liminar no 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, mas não 
obteve sucesso.

Em Mogi Mirim, 
os corais ainda vão re-
planejar seu calendário 
e terão de aguardar 
o novo adversário e a 
nova data do jogo. Caso 
passe pelas quartas de 
final, o Santa já alcança 
o acesso para a Série B.

O técnico Vica, do 
Santa Cruz, aproveitou 
estádio em Mogi Mirim  
para realizar um treina-
mento. 

De acordo com a 
diretoria do Mogi Mi-
rim, as coisas não serão 
tão fáceis assim. O time 
garante recorrer da de-
cisão da CBF para rever 
o direito de disputar as 
quartas de final da com-
petição. Novos capítulos 
desta história serão co-
nhecidos ainda hoje.

Justiça dá ao Betim 
vaga do Mogi Mirim

sÉRIe C
Coxa vence e 
evita disparada 
do Cruzeiro no 
Brasileirão

No jogo caracterizado 
pelo reencontro entre pro-
fissionais e clubes em que 
se destacaram anteriormen-
te, o Coritiba venceu o líder 
Cruzeiro, por 2 a 1, na noite 
do último domingo, no Es-
tádio Couto Pereira, com gol 
decisivo de Keirrison, que já 
foi jogador do clube mineiro 
e que se emocionou na co-
memoração. Além de ter se 
afastado um pouco da zona 
de rebaixamento, o triunfo 
paranaense fez diminuir de 
10 para nove pontos a vanta-
gem celeste sobre o Grêmio, 
segundo colocado, que em-
patou o clássico o Internacio-
nal, em 2 a 2.

A sexta derrota do Cru-
zeiro neste Brasileirão, a 
quinta como visitante, se-
gurou o líder nos 62 pontos, 
enquanto o Grêmio chegou 
a 52. A situação do Coritiba, 
que corria risco de entrar na 
zona de rebaixamento ao fim 
da 30a rodada, se tranquili-
zou bem depois de sua nona 
vitória, pois chegou aos 37 
pontos, abrindo cinco em re-
lação ao Criciúma.

Fora de campo, o Fla-
mengo começou em vanta-
gem a decisão da vaga na 
semifinal da Copa do Brasil, 
amanhã, no Maracanã, con-
tra o Botafogo. A torcida do 
clube fez grandes filas nas 
bilheterias do próprio Mara-
canã e no Engenhão, e 35 mil 
ingressos já foram vendidos 
para a partida. São 71.131 
bilhetes à disposição para o 
confronto e a venda começou 

na última sexta-feira, via in-
ternet.

Nestes locais, a procura 
para o setor Sul, destinado 
ao Botafogo, foi muito baixa 
ontem. Gávea e General Seve-
riano também estão venden-
do ingressos para o jogo. Nas 
redes sociais, há uma intensa 
reclamação com relação ao 
programa de sócio-torcedor 
do Botafogo. Os torcedores 
questionam o processo de 

cadastro e a dificuldade de 
entrar em contato pelo tele-
fone com a administradora 
do processo.

No jogo de ida, houve 
empate em 1 a 1 e, neste con-
fronto, o gol como visitante 
não conta como critério de 
desempate. No Campeonato 
Brasileiro, o Botafogo está 
na quarta colocação, com 50 
pontos, 10 à frente do Fla-
mengo, 11º colocado.

Torcida disputa ingressos 
para Flamengo x Botafogo

COPA dO BRAsIL

Longas filas se formaram ontem na bilheteria do estádio para a partida decisiva que ocorrerá amanhã

FOTO: Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 032/2013, para aquisição de material equipamentos médico 
hospitalar e odontológico e ADJUDICO o seu objeto a empresa: LOTE I – MEGA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA, vencedora de todos os itens com o valor de R$ 203.858,50 (duzentos e 
três mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta centavos), LOTE II - A empresa SAUDE 
DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, vencedora de todos os itens com o valor de R$ 
173.897,81 (cento e setenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) 
e LOTE III a empresa SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, vencedora de 
todos os itens com o valor R$ 54.545,13 (cinqüenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco 
reais e treze centavos), conforme mapa comparativo de preços por item, análise e julgamento da 
Comissão das propostas de preços, apresentadas.

Ibiara - PB,  06 de Setembro de 2013.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA 
FAMÍLIA - NASF; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA 
CAMPINENSE LTDA - EPP - R$ 16.202,80; DENTALMED COMERCIO E REP LTDA - R$ 34.792,90; 
FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME - R$ 17.604,50; MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM 
MEDICA LTDA - R$ 6.995,40.

Remigio - PB, 14 de Outubro de 2013
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RESULTADO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 006/2013.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de proposta de preços, em reunião ocorrida em 18 de Outubro de 2013 as 
12:20hs, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLO-
GICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço por item, foi 
vencedora a empresa: NIVANE M L CALADO ME, CNPJ: 08.404.752/0001-20, do item 1 ao 94, no 
valor de  R$ 49.440,73 (Quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e três centavos).

Gurinhém, 18 de Outubro de 2013.
Paulo Roberto Rangel de Paiva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Novembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Confecção dos Figurinos do 
XX Festival Municipal de Balé e Dança destinado a Secretaria de Cultura deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
08/13. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 18 de novembro de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Novembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
fora da padronização. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: saudecabedelo@bol.com.br

Cabedelo - PB, 18 de Outubro de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVÉA - Pregoeiro Oficial

OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A – CNPJ / MF 08.599.623/0001-34
Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste – FINOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, 
no dia 22/11/2013, às 10:00 horas na sede social à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 431, 
Tambaú, João Pessoa/PB., A fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
matéria de que trata o artigo 132 da Lei 6.404/76 – ref. Ao exercício findo em 31/12/2012; b) outros 
assuntos de interesse social. João Pessoa/PB, 22/10/2013 – Ermano Targino da Silva – Presiden-
te Conselho Administração – AVISO AOS ACIONISTAS – Acham-se à disposição dos Senhores 
Acionistas na sede social da empresa os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 
– João Pessoa/PB 22/10/2013 – Ermano Targino da Silva – Presidente.

OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A – CNPJ / MF 08.599.623/0001-34
Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste – FINOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, 
no dia 22/11/2013, às 10:00 horas na sede social à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 431, 
Tambaú, João Pessoa/PB., A fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
matéria de que trata o artigo 132 da Lei 6.404/76 – ref. Ao exercício findo em 31/12/2012; b) outros 
assuntos de interesse social. João Pessoa/PB, 22/10/2013 – Ermano Targino da Silva – Presiden-
te Conselho Administração – AVISO AOS ACIONISTAS – Acham-se à disposição dos Senhores 
Acionistas na sede social da empresa os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 
– João Pessoa/PB 22/10/2013 – Ermano Targino da Silva – Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Conego Rui Vieira, 285 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 18 de Novembro de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641837.
Email: www.remigio.pb.gov.br/licitacao

Remigio - PB, 17 de Outubro de 2013
ANTONIO FELIPE DA SILVA JUNIOR

Presidente da Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA ELEIÇÃO E POSSE DE 
DIRETORIA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GINÁSTICA - FPBG.

A presidente da Federação Paraibana de Ginástica- FPBG, no uso de suas atribuições,CONVOCA 
todos os clubes regularmente filiados e em dia com suas obrigações estatutárias, para a realização 
da Assembléia Geral Ordinária, no dia 19 de novembro de 2013, às 16:00 H em primeira convo-
cação, e às 16h30min em segunda convocação com qualquer número de presentes. A Assembléia 
ocorrerá na Faculdade Maurício de Nassau –Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1201  Bairro dos Estados 
- João Pessoa - PB, 58030-000, a fim de serem deliberados e discutidos a seguinte ordem do dia:

1 – Apresentação e deliberação da prestação de contas; 
2 - Eleição e posse da Diretoria para o quadriênio 2014/2017;
3 - Assuntos de interesse geral.
Os interessados que desejarem concorrer aos cargos de diretoria da FPBG, deverãoenviar chapa 

para o endereço: Av: Joaquim Borba Filho, 555 – Bloco C Ap: 304 Bairro Jardim São Paulo – CEP 
58053-110 – João Pessoa/PB observando os prazos e os requisitos estabelecidos no estatuto social.  

João Pessoa- PB, 19 de outubro de 2013
Elaine Lucena Guedes 

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2013, que objetiva: 
Execução de Serviço de Tapa Buraco sobre Paralelepípedos e Pavimentação, Pré-mistura a Frio 
em diversas ruas e avenidas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 285.918,12.

Cajazeiras - PB, 21 de Outubro de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução de Serviço de Tapa Buraco sobre Paralelepípedos e Pavimentação, Pré-
-mistura a Frio em diversas ruas e avenidas.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2013.
DOTAÇÃO: 2.10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.451.2010.1006 - PAVIM. RECU-

PERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURIDICA 0 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: 150 (cento e cinqüenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00137/2013 - 21.10.13 - SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

- R$ 285.918,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Novembro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Aparelhos de Ar 
Condicionado para suprir as necessidades das Secretariais de Saúde e Educação deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 17 de Outubro de 2013.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO 

 Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013
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: Aquisição de ar 
condicionado para as Unidades Básicas de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sertãozinho - PB, 30 de Agosto de 2013.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

 Prefeita

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00019/2013. OBJETO: Aquisição de ar condicionado 

para as Unidades Básicas de Saúde deste Município. ABERTURA: 19/08/2013 as 11:00 horas. 
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 30/08/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO/PB
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de Livramento/PB, atendendo o disposto no Art. 21, da 
Resolução/CD/FNDE nº 38/2009, de 16/07/2009, TORNA PÚBLICO, por ocasião de não ter comparecido 
nenhum interessado do município, estamos estendendo o chamamento publico as cidades circunvizinhas 
como também a todo o estado da Paraíba, para conhecimento dos interessados, que está realizando 
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, no período de 29 de outubro a 30 de 
dezembro de 2013, com finalidade de apresentar Projeto de Venda de Gênero Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores. As normas dos produtos deverão ser 
entregues até o dia 28 de outubro de 2013, até às 12:00:00h (doze horas), na sede da Prefeitura, no horário 
de 08:00h às 12:00h, Tel. 3477-1042.

Livramento/PB, de 17 de outubro de 2013.
Neumany Cristina Soares de Araújo

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO/PB
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 002/2013-IN

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Livramento Combustiveis Ltda-ME, CNPJ nº 
05.415.045/0001-34. Objeto: Compra parcelada de combustíveis. Fundamento Legal: Este termo aditivo 
reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93. Parágrafo Primeiro: Considerando o que determina o parágrafo 
segundo da cláusula segunda do Contrato Nº 002/2013-IN. Cláusula Segunda: Considerando que a Contratada 
a tendeu todos os requisitos para obter o reajuste de R$ 0,10 (dez centavos) no preço do litro de óleo diesel 
que é de R$ 2,25, com a devida autorização da Contratante fica a Contratada prestar o fornecimento de 
óleo diesel pelo preço de R$ 2,35. Data da ass.: 31/05/2013. Partes Ass.: Carmelita Estevão Ventura Sousa 
(Prefeita) e Dilson Leite de Almeida Filho (Sócio Proprietário).

Livramento/PB, 31 de maio de 2013.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS 

  
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2013 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente 
ao Pregão Presencial nº 00040/2013, que objetiva: Fornecimento parcelado de Oxigênio e ar comprimido medicinal 
para atender demanda do serviço; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J BRANDÃO E 
CIA LTDA - R$ 122.750,00. 

Cajazeiras - PB, 21 de Outubro de 2013 

HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA 
Secretário 

    
   

ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00040/2013 

  
Aos 21 dias do mês de Outubro de 2013, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde 
de Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Rua Arsênio Rolim de Araruna - Cocodé - Cajazeiras - PB, nos termos 
da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 0009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto 
Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00040/2013 que objetiva o registro de preços para: Fornecimento 
parcelado de Oxigênio e ar comprimido medicinal para atender demanda do serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
e demandas domiciliares judiciais, conforme solicitação da Secretaria de Saúde ; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAJAZEIRAS - CNPJ nº 11.902.878/0001-39. 

  
VENCEDOR: J BRANDÃO E CIA LTDA 

CNPJ: 10.555.446/0001-36 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 Recarga de cilindro de Oxigênio Medicinal Cil. K 7m³ 
- Pacientes 

WHITE 
MARTINS 

m³ 400 140,00 56.000,00 

2 Recarga de cilindro de Oxigênio Medicinal Cil. 6m³ - 
SAMU 

WHITE 
MARTINS 

m³ 150 90,00 13.500,00 

3 Recarga de cilindro de Oxigênio Medicinal Cil. Q 3m³ 
- SAMU 

WHITE 
MARTINS 

m³ 450 70,00 31.500,00 

4 Recarga de cilindro de Oxigênio Medicinal Cil. PP 
1m³ - SAMU 

WHITE 
MARTINS 

m³ 350 45,00 15.750,00 

5 Recarga de cilindro de Ar Comprimido Cil. Q 3m³ - 
SAMU 

WHITE 
MARTINS 

m³ 100 60,00 6.000,00 

TOTAL 122.750,00 

  
  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu 
extrato na imprensa oficial. 
  
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras firmar contratações oriundas 
do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica 
para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que 
caiba direito a recurso ou indenização. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do 
respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a 
precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00040/2013, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

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

  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00040/2013, 
que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 

  

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00040/2013 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras 
do referido certame: 
  
- J BRANDÃO E CIA LTDA. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 
Valor: R$ 122.750,00. 
  

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

  
Cajazeiras - PB, 21 de Outubro de 2013 

HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA 
Secretário 

  
  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS 

  
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Fornecimento parcelado de Oxigênio e ar comprimido medicinal para atender demanda do serviço. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2013. 

DOTAÇÃO: 6.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.2026.2101 - IMPLANT. E MANUT. DO SAMU 2 - RECEITA 
DE IMP. E TRANF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2026.2175 - MANUT. 
ATIV. DO SAMU - CONTR-PARTIDA DO ESTADO 23 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE 33.90.30.01 - 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1007.2120 - MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE 2 - RECEITA DE 
IMP. E TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2026.2066 - MANTER AS 
ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE 
CONSUMO 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e: 

CT Nº 00128/2013 - 21.10.13 - J BRANDÃO E CIA LTDA - R$ 122.750,00 

EDITAL DE PLANO DO LOTEAMENTO NOVA CUITÉ

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

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

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

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

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

de segunda à  sexta –feira.
A DIRETORIA

 

                 HOSPITAL PADRE ZÉ 
- Instituição Mantenedora: INSTITUTO SÃO JOSÉ - 

Av. Desembargador Botto de Menezes, 657 – Tambiá- CEP 58020-670 - 
João Pessoa Paraíba. 

Fone: 3241.8080 Fax: 3612 8000  hospitalpadreze@zipmail.com.br 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
OBJETO: Aquisição de 01 Secadora Horizontal, de acordo com o Processo nº 016/2013 
e Pregão nº 001/2013. 
CONTRATANTE: Hospital Padre Zé 
CONTRATADO: MALTEC Indústria e Comércio de Máquinas LTDA. 
VALOR GLOBAL: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). 
PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura do contrato. 
 

João Pessoa, 21 de outubro de 2013 
  

PADRE EGÍDIO DE CARVALHO NETO 

Presidente 

 

 

  

                 HOSPITAL PADRE ZÉ 
- Instituição Mantenedora: INSTITUTO SÃO JOSÉ - 

Av. Desembargador Botto de Menezes, 657 – Tambiá- CEP 58020-670 - 
João Pessoa Paraíba. 

Fone: 3241.8080 Fax: 3612 8000  hospitalpadreze@zipmail.com.br 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/13 
  

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Objeto: Aquisição de 01 Lavadora Extratora para 50 Kg; 01 Desfribilador e 01 
Microondas contínuo para fisioterapia, (itens 01,04 e 05). 
ADJUDICO à empresa, 
MENTOR Comércio Médico Hospitalar Ltda, com valor total de R$ 108.444,00 (cento e 
oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais). 
Objeto: 01 Grupo Gerador. 
ADJUDICO à empresa, 
URBIETA Engenharia e Serviços, com valor total de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil 
reais). 
Objeto: 02 Carrinhos para curativo. 
Adjudico à empresa, 
ATACAMED Comércio de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares, com valor total de R$ 
2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta reais). 
 

João Pessoa, 22 de Outubro de 2013. 
 

ANDRÉA RIBEIRO WANDERLEY 
Pregoeira 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 
Objeto: Aquisição de Equipamentos Permanente 
 
Com base nas informações constantes do Processo nº 17/13 referente ao Pregão Presencial 
nº 002/2013 e adjudicação da Pregoeira, HOMOLOGO a presente licitação. 
 
 

João Pessoa, 16 de outubro de 2013. 
 
 
 

Padre Egídio de Carvalho Neto 

Presidente 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2013.

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 14h30min, do dia 04 de Novembro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parcela-
das de Equipamentos diversos para Instalação de Academias ao ar livre em diversos pontos 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 supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 21 de Outubro de 2013

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Pregoeiro

FRANCISCO SEBASTIÃO DE SANTANA 
– CNPJ Nº 15.344.248/0001-47, torna 
público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Licença de Operação – Lava 
Jato Lavagem de Veículos AC-60m² - SAN-
TA RITA – PB. Processo: 2013-006652/
TEC/LO-6257.

FELIX EQUIPAMENTOS INTELIGENTES 
PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME – 
CNPJ/CPF Nº 16.838.051/0001-27, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Autorização Ambiental nº 2908/2013 em 
João Pessoa, 1 de outubro de 2013 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Locação de 
máquinas e equipamentos para construção, 
coleta de resíduos não-perigosos; serviços 
de pintura de edifícios em geral. Na(o) – Rua 
LUIZ LIANZA, 13  -  TORRE – Município:  
João Pessoa – UF: PB. Processo: 2013-
004850/TEC/AA-2026.

DANILO JOSE DE SOUZA (PANIFICA-
DORA VIDA NOVA) – CNPJ/CPF Nº 
05.035.017/0001-06, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 3065/2013 em João 
Pessoa, 14 de outubro de 2013 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de Produtos de Padaria. Na(o) Avenida 
Celerina Paiva – Nº 301 Município:  JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-
004600/TEC/LO-1552.

CARLOS HENRIQUE RAMOS GADELHA 
– CNPJ/CPF Nº 052.559.644-50, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 3029/2013 em 
João Pessoa, 9 de outubro de 2013 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Edificação 
bifamiliar. Na(o) – Av. Principal, S/N, LOT. 
PLANO DE VIDA – QD 13, LT 334, TIBIRI 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2013-004039/TEC/LO-5557.

GOTEMBURGO VEÍCULOS LTDA – CNPJ/
CPF Nº 02.233.622/0002-76, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2833/2013 em João Pessoa, 
25 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio por Atacado 
de Caminhões Novos e Usados e Peças, 
Componentes, Prestação de Serviços de Ma-
nutenção Mecânica em Veículos, Lavagem 
de Peças e Troca de Óleo dos Motores dos 
Veículos. Na(o) – Av. Assis Chateaubriand, 
2500 – TAMBOR  Município:  CAMPINA 
GRANDE – UF: PB. Processo: 2013-005133/
TEC/LO-5839.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > TERÇA-FEIRA, 22 de outubro de 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2013
A Prefeitura de Bayeux através da Comissão Especial de Licitação, constituída através da 

Portaria N° 840A/2013, de 01/10/2013, torna público que fará realizar a licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA Nº 03/2013, em regime de execução de empreitada por Preço Unitário, com 
o tipo de Licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos oriundos do Ministério da Saúde e 
Próprios, no dia 21/11/2013 às 14:30h, tendo como objeto a contratação de empresa especializada 
para CONTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA I na Avenida Liberdade 
s/n, Centro,  Bayeux-PB. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
Secretaria de Saúde, localizada a Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-
006, no horário das 13:30 às 17:00, podendo ser adquirida mediante CD/DVD, Pendriver e Cópia. 
Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

Bayeux (PB), 18 de outubro de 2013
Matheus Antonius Costa Leite Caldas

Presidente da CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2013 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente 
ao Pregão Presencial nº 00050/2013, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros 
Alimentícios e serviço de reprodução de xerox para o Curso de Formaç; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - ME - R$ 14.400,00. 

Cajazeiras - PB, 21 de Outubro de 2013 

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 
Prefeita 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

  EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e serviço de reprodução de xerox para 
o Curso de Formaç. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00050/2013. 

DOTAÇÃO: 2.08 - Secretaria de Educação 12.366.2007.2095 - Manter o Programa Brasil Alfabetizado 33.90.39.01 - 
Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica 33.90.30.01 - Material de Consumo 15 - Transferências de recursos do 
FNDE 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e: 

CT Nº 00139/2013 - 21.10.13 - JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - ME - R$ 14.400,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00050/2013 

 Aos 21 dias do mês de Outubro de 2013, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro - Centro - Cajazeiras - PB, nos 
termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 2006, 
Decreto Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00050/2013 que objetiva o registro de preços para: 
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios e serviço de reprodução de xerox para o Curso de 
Formação Inicial e Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos: 

  

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

  

VENCEDOR: JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - ME 

CNPJ: 14.140.752/0001-62 

TOTAL: 14.400,00 

2 - SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE MATERIAIS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. 

11 Reprodução de testes cognitivos de entrada para alfabetizandos e xerox 
dos 140 gabaritos comentados do Programa brasil Alfabetizado. 

MAQ-
LASER 

Xerox 24000 

12 Reprodução de testes cognitivos de Saída para alfabetizandos e xerox dos 
140 gabaritos comentados do Programa brasil Alfabetizado. 

MAQ-
LASER 

Xerox 24000 

13 Reprodução das apostilas para 70 alfabetizadores e 14 coordenadores 
com 70 paginas, capa em papel 40kl., colorida e encadernada, de acordo 
com o plano de formação do Programa Brasil Alfabetizado. Matriz de 
referencia de leitura e escrita e matriz de referencia de matemática para os 
70 alfabetizadores e 14 coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado. 

MAQ-
LASER 

Und 600 

14 Reprodução de textos para 70 alfabetizadores e 14 coordenadores, 
Reprodução de textos para estudos de acordo com as temáticas do plano 
de formação do Programa Brasil Alfabetizado. 

MAQ-
LASER 

und 48000 

Total do Lote 2  14.400,00 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu 
extrato na imprensa oficial. 

  

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cajazeiras firmar contratações oriundas do 
Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para 
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba 
direito a recurso ou indenização. 

  

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

  

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do 
respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a 
precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00050/2013, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

  

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

  

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00050/2013, 
que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00050/2013 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras 
do referido certame: 

  

- JANILENE RODRIGUES GONÇALVES - ME. 

lote(s): 2. 

Valor: R$ 14.400,00. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras. 

  

Cajazeiras - PB, 21 de Outubro de 2013 

FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 
Prefeita 

 

PREFEITURA DE CABEDELO TORNA PÚBLICO E FAZ SABER O RESULTADO DO LEILÃO 01/2013 REALIZADO NESTE 
MUNICIPIO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013 

LOTE NOME CPF VALOR ESTIMADO 
R$ 

VALOR ARREMATADO 
R$ 

1 HUGO LERNARDO CARDOSO MIRANDA 051.559.304-48 500,00 700,00 
2 HUGO LERNARDO CARDOSO MIRANDA 051.559.304-48 500,00 500,00 
3 HUGO LERNARDO CARDOSO MIRANDA 051.559.304-48 500,00 500,00 
4 KATIANE PEREIRA ALMEIDA 086.258.204-09 2.300,00 5.000,00 
5 JUAREZ JORGE PEREIRA 667.117.037-15 1.500,00 3.500,00 
6 ALUIZIO ALVES DE CARVALHO 904.321.778-68 2.500,00 3.700,00 
7 ROZENALDO SOARES DOS SANTOS 858.892.614-87 4.000,00 13.600,00 
8 RETIRADO RETIRADO - - 
9 ANDERSON HERBERT SALVADOR DE ARAUJO 

SIMOES 
072.606.094-19 2.450,00 5.100,00 

10 GERONIMO FRANK DE MEDEIROS 024.327.664-82 1.400,00 2.600,00 
11 RETIRADO RETIRADO - - 
12 RETIRADO RETIRADO - - 
13 GILBERTO DA SILVA GRANGEIRO 568.994.404-15 2.350,00 5.000,00 
14 RENATA ITALIANO DA NOBREGA FIGUEIREDO 084.716.524-80 2.400,00 5.500,00 
15 ANDERSON HERBERT SALVADOR DE ARAUJO 

SIMOES 
072.606.094-19 2.800,00 7.100,00 

16 JOSÉ BERNARDO FREIRE 042.278.124-02 600,00 1.100,00 
17 DJACKSON JOSEIELITON BARROS DE ARAUJO 054.766.954-27 550,00 1.300,00 
18 ANDERSON HERBERT SALVADOR DE ARAUJO 

SIMOES 
072.606.094-19 500,00 2.000,00 

19 ALUIZIO ALVES DE CARVALHO 904.321.778-68 580,00 1.300,00 
20 DJACKSON JOSEIELITON BARROS DE ARAUJO 054.766.954-27 570,00 1.150,00 
21 DJACKSON JOSEIELITON BARROS DE ARAUJO 054.766.954-27 600,00 1.650,00 
22 JOSÉ EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA 376.675.481-53 540,00 1.000,00 
23 DJACKSON JOSEIELITON BARROS DE ARAUJO 054.766.954-27 550,00 1.750,00 
24 DJACKSON JOSEIELITON BARROS DE ARAUJO 054.766.954-27 550,00 1.250,00 
25 ANTONIO ALAERCIO FERREIRA DA SILVA 410.972.973-49 500,00 3.800,00 
26 JOSÉ EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA 376.675.481-53 2.500,00 6.700,00 
27 FRANCISCO DAVI DE OLIVEIRA 078.732.554-68 1.500,00 2.100,00 
28 MARCILIO NUNES MARTINS 280.802.298-05 3.500,00 4.100,00 
29 JOSÉ TAVARES DA COSTA FILHO 216.986.944-15 3.900,00 6.000,00 
30 LEONIR JOSÉ DA SILVA 053.032.824-06 3.500,00 4.500,00 
31 JOSÉ VILMÁRIO RODRIGUES DA SILVA 461.014.974-53 4.000,00 7.000,00 
32 JOSÉ TAVARES DA COSTA FILHO 216.986.944-15 3.500,00 10.400,00 
33 JOSÉ VILMÁRIO RODRIGUES DA SILVA 461.014.974-53 6.000,00 10.000,00 
34 SEVERINO CABRAL DA SILVA 033.236.384-84 6.000,00 13.300,00 
35 ROZENALDO SOARES DOS SANTOS 858.892.614-87 4.000,00 14.400,00 
36 DANIEL BERNARDO MUNIZ 888.337.474-68 4.500,00 13.000,00 
37 EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME 08.756.388/0001-

67 
3.500,00 11.000,00 

38 MARCILIO NUNES MARTINS 280.802.298-05 4.400,00 15.300,00 
39 JOSÉ EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA 376.675.481-53 4.500,00 6.600,00 
40 CLERISTO ARAÚJO BEZERRA 045.084.444-74 30.000,00 13.000,00 
41 RAYANA CARLA SILVA DE LIMA 094.569.234-01 65.000,00 50.000,00 

TOTAL     179.040,00 256.500,00 
 

Cabedelo, 21 de outubro de 2013 
 
 

RUMMENIGGE DA SILVA FERREIRA 
Presidente da Comissão de Leilão 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 047/2013
Proc. Administrativo nº 181/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DI-
VERSAS SECRTARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.

ABERTURA: 01/11/2013, às: 14:00 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2013.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Piancó, na 

Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Piancó, 21 de setembro de 2013.

PEDRO CABRAL CAZÉ
PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 048/2013

Proc. Administrativo nº 182/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FARDA-

MENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRTARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PIANCÓ.

ABERTURA: 01/11/2013, às: 08:30 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2013.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Piancó, na 

Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Piancó, 21 de setembro de 2013.

PEDRO CABRAL CAZÉ
PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Novembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Confecção de Figurinos do 
XX Festival de balé e Dança destinados à Secretaria de Cultura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no 
horário das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 21 de Outubro de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Novembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
fora da padronização. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 21 de Outubro de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVÉA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO(SRP)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2013

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 14:30 horas do 
dia 05 de Novembro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de equipamentos médicos (gabinete odontológico, autoclave, raio x odontológico) e equi-
pamentos permanentes. 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, 21 de Outubro de 2013

LUCIANA SILVA SOUZA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Novembro de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para construção da Quadra Escolar Coberta no Município de Joca Claudino. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 16 de Outubro de 2013

AURELIANO BATISTA DUARTE - Presidente da Comissão

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, 
às 09:00 horas do dia 04 de Novembro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Aquisição parceladamente de pneus, protetores, câmaras de ar, destinados 
aos veículos adquiridos ao longo deste ano, de propriedade desta prefeitura e secretarias, locados 
contratados, colocados a disposição ou vinculados á atividade pública municipal por disposição legal 
da prefeitura municipal de Conceção-PB;. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 , Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Conceição - PB, 21 de Outubro de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA - Pregoeira Oficial

 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela Prefeitura Municipal e observado o parecer da 
Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2013, que objetiva: Contratação de 
empresa no ramo da construção civil, visando á construção de uma unidade de saúde no município 
de Conceição - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 199.178,05.

Conceição - PB, 21 de Outubro de 2013.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2011
CONTRATO Nº 007/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: CONSTRUTORA WRE LTDA.

ONDE DE SE LÊ: R$ 619.294,36 ( Seiscentos e dezenove mil duzentos e noventa e quatro 
reais e trinta e seis centavos)

LEIA – SE CORRETAMENTE: 603.979,36(Seiscentos e três mil novecentos e setenta e nove 
reais e trinta e seis centavos)

OBJETO: COSNTRUÇAO DE 25 UNIDADES DE HABITACIONAIS
FONTE DE RECURSOS: FPM/CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES
PRAZO DE VIGENCIA 01 ANO- INICIO 10/06/2011

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

Resultado do julgamento Habilitação
TOMADA DE PREÇOS 011/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO MI-
GUEL– PB, tornar público à população e a quem interessar possa que após análise dos documentos 
de habilitação da única empresa participante: GP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS 
PARA VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 10.815.551/0001-67 foi INABILITADA por descumprimento do 
item VII do edital e de acordo com o que preceitua a Lei 8.666/93, a comissão decidiu fixar o prazo 
de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova documentação, escoimadas das causas que 
motivaram sua  inabilitação, deste modo o prazo para apresentação da nova documentação será no 
dia 30/10/2013 as 11:00horas. Maiores informações e o Detalhamento dos motivos que ensejaram 
a inabilitação do licitante, encontra-se na sala da COPELI, localizada na Rua  Thomaz de Aquino, 
06– Centro – BARRA DE SÃO MIGUEL – PB Fone: (083) 3358-1186 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 Horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL 18 de Outubro de 2013
Francisco de Freitas
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Conego Rui Vieira, 285 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO 
E EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641837.
Email: www.remigio.pb.gov.br/licitacao

Remigio - PB, 21 de Outubro de 2013
ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR - Pregoeiro Oficial

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Do Curimataú Paraibano – CIMSC
Rua: 17 de julho, 221, 1º andar A- centro, Cuité PB

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2013
Em cumprimento ao disposto no art. 109, paragrafo 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público o resultado da licitação em epigrafe, cuja  o classificação dá-se em 1º lugar CAR-
DIOMAIS – Cardiologia Diagnostica e Terapêutica LTDA CNPJ 13.638.492/0001-97, no valor total 
de R$ 180.000,00   objeto: à contratação de empresa ou profissional prestadores de serviços em 
realização de consultas Medicas em cardiologia  nos Polos de Cuité e Picuí PB, tipo menor preço 
por consulta Global. Demais informações, 83-3372-2189. 

Cuité/PB, 21 de outubro de 2013.
José Amauri Costa Silva

Presidente do CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2013
Em cumprimento ao disposto no art. 109, paragrafo 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público o resultado da licitação em epigrafe, cuja  o classificação dá-se em 1º lugar CAC – 
CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA, CNPJ 13.727.469/0001-79 no valor total de R$ 172.800,00  
objeto: à contratação de empresa prestadoras de serviços  medico em Exames de Endoscopia Di-
gestiva  nos Polos de Cuité e Picuí PB, tipo menor preço Global. Demais informações, 83-3372-2189. 

Cuité/PB, 21 de outubro de 2013.
José Amauri Costa Silva

Presidente do CPL

ALLIANCE LUXOR PAULO MIRANDA SPE LTDA – CNPJ Nº 10.687.497/0001-11, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Construção de 
um residencial Multifamiliar, situado a Avenida Cabo Branco, Bairro Cabo Branco, João Pessoa/PB.

ALLIANCE VIVANT JP CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 11.049.017/0001-50, torna público 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Construção 
de um residencial Multifamiliar, situado a Rua Eudezia Vieira, Esquina com Avenida Bahia, Bairro 
dos Estados, João Pessoa/PB.

POSTO DE COMBUSTÍVEL SINDTAXI-LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.350.796/0001-29, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração 
nº 3170/2013 em João Pessoa, 18 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Im-
plantação de piso em concreto, caixa separadoras, canaletas de drenagem, sistema de tratamento 
de efluentes e substituição dos tanques de combustíveis. Na(o) – Av. Presidente Tancredo Neves 
Nº 65, MANDACARU  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003924/TEC/LA-0199.

POSTO DE COMBUSTÍVEL SINDTAXI-LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.350.796/0001-29, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 3171/2013 em João Pessoa, 18 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comércio Varejista de Combustíveis (gasolina, óleo diesel e etanol), e lubrificantes. Na(o) – Av. 
Presidente Tancredo Neves Nº 65, MANDACARU Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-003925/TEC/LO-3291.

PETROBEL – PETRÓLEO BELTRÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.248.833/0001-90, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 3114/2013 em João Pessoa, 15 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comércio Varejista de Combustíveis (gasolina, álcool, diesel), lubrificante, lavagem de veículo, 
loja de conveniência e troca de óleo. Na(o) Avenida Juarez Távora – Nº 1007 Município:  JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-006138/TEC/LO-6113.

Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz, Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a renovação da licença de instalação N°2620/2011, Referente 
a Instalação de sistema de esgotamento sanitário N° do Processo 2013-006692/TEC/LI - 2579 , 
Situado nos Bairros de Brejinho e Bairro dos Estados, No município de Brejo do Cruz - PB. Ana 
Maria Dutra da Silva Prefeita constitucional.

AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 006/2013
REGISTRO CGE N°13-02014-6

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70, com sede na 
Rodovia PB-008, Km 07, Comunidade Jacarapé III, João Pessoa – PB, através de sua Pregoeira, 
torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 com base na 
Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Estadual nº 24.649/03 e Lei Federal 
nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material de Consumo (madeira)  FUNCEP no âmbito da  EMEPA-PB.
LOCAL, DIA E HORA: Recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação serão 

realizados no dia 31 de outubro de 2013, às 10:00 horas, na Sede da EMEPA.
RECURSOS: A aquisição desses materiais de consumo, se dará com recursos do FUNCEP.  

Classificação Programática: 35.202.20.607.5103.4281 – Natureza da Despesa: 3390.30 – Fonte: 
006 – Reserva Orçamentária nº 00120, de 26/06/2013.

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

 João Pessoa-PB, 18 de outubro de 2013.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATO - RETIFICAÇÃO

TOMDA DE PREÇOS Nº 001-2012-PMM
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução de serviços de 

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, no município de Monteiro - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº. 001/2012.
DOTAÇÃO: 15.000.15.001.27.812.4015.3020.1080 - 44.90.51.00
VIGÊNCIA: 10 (dez) Meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro e a empresa LVR CONSTRUÇÕES 

LTDA: CNPJ: 09.326.532/0001-98.
VALOR DO CONTRATO: R$ 998.465,37 (Novecentos e noventa e oito mil quatrocentos e sessenta 

e cinco reais e trinta e sete centavos).
CONTRATO: 011/2012 - CPL
CONVÊNIO: 0538/2011/SEE – PB.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE 1º ADENDO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2013 - SRP

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, 
através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, 
TORNA PÚBLICO que a licitação supracitada, que tem por objeto o Sistema de Registro de Preços 
para a Aquisição de Material Odontológico. Foi alterada por meio de ADENDO, após provimento 
de recurso interposto. Considerando que a alteração não prejudica a formulação das propostas e 
com base no § 4º do art. 21 da Lei Federal 8.666/93 alterada, c/c o Art. 20 do Decreto Federal nº 
5.450/2005, e ainda fundamentada nos princípios da eficiência e da economicidade a data do pregão 
mencionado, fica mantida para o dia 22 de Outubro de 2013, às 11h00min (horário local) no setor 
de licitações do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, à Rua Desembargador Feitosa Ventura, 
04, Centro, Monteiro – PB. Cópia do Adendo ao edital de demais documentos pertinentes está á 
disposição dos interessados no horário de expediente das 07h30min às 11h30min e das 13h30min 
às 17h30min. Outras informações pelo telefone 3351-1513 ou 3351-152.

Monteiro-PB, 21 de Outubro de 2013.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Governador João Agripino, S/N - Centro - Cachoeira dos Índios - PB, às 14:30 horas do dia 11 de 
Novembro de 2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contrata-
ção de empresa para Construção de 01(uma) Quadra Escolar Coberta com vestiário , localizada 
na zona rural (Distrito de Tambor). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos Índios - PB, 22 de Outubro de 2013

CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Novembro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços técnicos 
especializados na área de engenharia civil - Engenheiro. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Fagundes - PB, 21 de Outubro de 2013
IDEL MACIEL DE SOUSA  CABRALTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/5013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Novembro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
de construções diversos. 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, 17 de Outubro de 2013
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento, através do seu Presidente da CPL, devidamente autorizada pela 
Portaria n.º 101/2013, de 01 de agosto de 2013, torna público que fará realizar a Licitação: TOMADA 
DE PREÇO Nº 001/2013. OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços na 
Reforma e Ampliação da EMEIEF Ministro Alcides Carneiro - Pacto da Educação/2013, conforme 
projeto básico. DATA DA ABERTURA: 06/11/2013. HORÁRIO: 08h00min (oito horas), sendo horário 
local. LOCAL: Sala de Reuniões da CPL - Sede da Prefeitura a Rua José Américo de Almeida, Nº 
386, Bairro: Centro, Cidade: Livramento/PB, CEP Nº 58.690-000, Fone: (83)-3477-1042, SUPOR-
TE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. 
EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL, no horário de expediente das 
08h00min às 12h00 min.

Livramento-PB, 21 de outubro de 2013. 
Gilson Fernandes dos Santos

Presidente da CPL
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