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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Casa da Cidadania do Manaíra Shopping abre segunda para o cadastro biométrico 

l 8a Motofest começa hoje e vai até domingo no Parque do Povo, em Campina

l Adufpb realiza hoje lançamento coletivo de livros na sede cultural no Cabo Branco

l Programação da edição 2013 da Feira Literária de Boqueirão termina hoje

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anualA UNIÃO  

João Pessoa, Paraíba - sexTA-FeIRA, 25 de outubro de 2013 120 Anos - PATRIMÔnIo DA PARAÍBA 

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.comfacebook.com/uniaogovpb

Ano CXX
Número 225

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

ALTA

ALTA

20h30

08h08

1.8m

1.8m

baixa

baixa

13h56

01h49

0.9m

0.8m

FOTO: Evandro Pereira

FOTOS: Divulgação  

FOTO: Divulgação

   Polícia Ambiental 
já resgatou em 
quatro meses 
1,8 mil animais

Estado firma 
convênio para 
gerenciar dados 
da PBPrev

Natal deve gerar 
1,2 mil empregos 
temporários 
na Paraíba

PÁGInA 14PÁGInA 18PÁGInA 4

Eduardo Campos 
quer novo modelo 
econômico para 
beneficiar o NE

Polícia detém sete 
acusados de roubar 
casas no Agreste
e no Litoral Norte

Candidatos 
devem ficar atentos 
ao horário das  
provas do Enem

   Em camPina SEguRança EDucaçÃO

Governador de Pernam-
buco participou na Paraíba de 
evento com empresários de 
Campina Grande. PÁGInA 17

Quadrilha é apontada 
como responsável pelo assal-
to a seis residências e  roubo 
de cinco motos. PÁGInA 15

Os portões dos locais de 
provas serão abertos às 11h 
e os exames serão aplicados a 
partir do meio-dia. PÁGInA 14

A Paraíba registrou um aumento de 12,8% nos domicílios que têm carros ou 
motos, índice acima da média nacional, que foi de 8,8%. É o que indica a pesquisa 
Indicadores de Mobilidade Urbana divulgado ontem pelo Ipea. PÁGInA 13

o suplemento e o livro A União 120 anos serão 
lançados hoje na Câmara de Cajazeiras. PÁGInA 5

47% das famílias têm 
veículo próprio na PB

Show Fronteiras 
reúne hoje à noite 
o paraibano Totonho 
e o pernambucano 
Zé Manoel PÁGInA 7

sinfônica Jovem abre 
a série Concertos 
Populares com 
apresentação hoje 
em Patos PÁGInA 8

Edição especial do Correio das 
Artes é lançada em Cajazeiras

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

8 8

Atletas do Botafogo visitam crianças com câncer 
no Hospital napoleão Laureano PÁGInA 21
Torcida do Treze se mobiliza para apoiar a 
equipe domingo no serra Dourada PÁGInA 21

8

8

Esportes

DÓLAR    R$ 2,200 (compra) R$ 2,201 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,170 (compra) R$ 2,280  (venda)
EURO   R$ 3,041 (compra) R$ 3,043    (venda)

nublado com 
chuvas ocasionais

PÁGInA 9

Casa do Estudante lança prêmio e 
documentário sobre a instituição

MEMórIA

MoBILIdAdE urBANA2oCaderno

O crescimento da frota de veículos na Paraíba tem causado problemas como constantes engarrafamentos



Nos dias atuais, é praticamente impossí-
vel, no Brasil, uma pessoa não ter, pelo menos, 
um caso de câncer na família. O estresse e a 
ingestão excessiva de alimentos industriali-
zados – dois dos principais “subprodutos” da 
“vida moderna” – são considerados causas 
potenciais, para a incidência da doença.

Diz um dito popular que “câncer é doença 
de rico”. A máxima faz sentido, se observar-
mos o crescente aumento do poder aquisitivo 
dos brasileiros mais carentes, em função de 
uma distribuição um pouco mais equitativa 
das riquezas nacionais, como vem acontecen-
do nas últimas décadas, no país.

De acordo com o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), as origens do câncer estão 
associadas a causas internas e externas ao 
organismo, embora ambas estejam inter-re-
lacionadas. As externas dizem respeito ao 
meio ambiente (incluindo hábitos e costumes 
sociais); as internas seriam os fatores gené-
ticos.

No entanto, as pesquisas do Inca relacio-
nam a maioria dos casos de câncer – entre 
80% e 90% - a fatores ambientais, a exemplo 
do tabagismo (câncer de pulmão) e da expo-
sição excessiva aos raios solares (câncer de 
pele). Em tese, essas fontes originárias de 
câncer seriam facilmente controladas. 

Não é o que acontece, embora campanhas 
intensivas contra o tabagismo, por exemplo, 
venham alcançando relativo sucesso com a 
diminuição de fumantes em determinadas 

faixas etárias. Do mesmo modo, muitas pes-
soas evitam se expor ao sol nas horas mais 
quentes do dia, além de usarem protetor so-
lar.

O problema é que outra poderosa fonte 
de câncer foi ratificada, esta semana, pela Or-
ganização Mundial de Saúde. Trata-se da po-
luição do ar, que, segundo a OMS, é uma das 
principais causas de morte por câncer. O ar 
poluído não só causa câncer de pulmão, como 
aumenta o risco de câncer de bexiga. 

Eis uma bomba-relógio difícil de desmon-
tar. A poluição do ar é uma das consequências 
da industrialização e afeta, atualmente, os 
países mais populosos e em processo acele-
rado de desenvolvimento, como são os casos 
de Brasil, Rússia, Índia e China, que integram 
o bloco econômico conhecido como Bric.   

Ocorre que, além das indústrias, os au-
tomóveis incluem-se, também, entre as prin-
cipais fontes poluidoras do ar. No Brasil, pelo 
menos, o número de veículos que utilizam 
combustíveis fósseis não para de crescer, o 
que, fatalmente, compromete a qualidade de 
vida da população, via poluição do ar.

De acordo com a OMS, esta é a primei-
ra vez que os especialistas classificam a 
poluição do ar como causa do câncer. Por-
tanto as autoridades brasileiras da saúde 
devem colocar o assunto em pauta ime-
diatamente, de modo a encontrar soluções 
para o problema. E que problema, diga-se 
de passagem.

Editorial

Artigo

  Perca e perda

 O perigo que vem do ar

                      Tarcísio Pereira - tarcisiopereira@bol.com.br
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Liguei para a operadora a fim de 
fazer uma reclamação da minha conta 
na internet:

– Por favor, eu gostaria de ter 
alguns esclarecimentos sobre a fatura 
deste mês.

A moça, do outro lado, solicita os 
meus dados pessoais e confere. Minu-
tos depois, vem com outra informação:

– Olha, eu percebo que o senhor 
ainda está usando um pacote antigo. 
Eu tenho uma oferta para o senhor 
que...

– ...Querida, eu não estou com tem-
po agora para ouvir sobre ofertas. Eu 
liguei para vocês me esclarecerem so-
bre esse aumento na fatura deste mês.

Ela insiste:
– Tudo bem, senhor. Mas eu que-

ro dizer que o senhor usa um plano 
que não é mais vantajoso. Se o senhor 
continuar nesse plano, o senhor var ter 
uma perca de...

– ...Eu vou ter o quê?
– Me deixa explicar. Eu quero dizer 

que nós temos um plano que é mais em 
conta. Com ele o senhor terá acesso a...

– ...Moça, você disse que eu vou ter 
o quê?

– Não entendi, senhor.
– Você disse que, se continuar no 

plano, eu vou ter uma coisa que não 
entendi...

– Ah, bom. Com esse plano, senhor, 
o senhor vai ter uma perca de pelo 
menos...

– Ah, tá, entendi. Eu vou ter uma... 
perca.

– Posso continuar, senhor?

– Claro, claro.
– Então, como eu vinha dizendo, 

na verdade o senhor já está tendo essa 
perca todos os meses. Então, se quiser 
trocar de plano...

Juro que adoraria, no espaço desta 
coluna, reproduzir o diálogo na ín-
tegra. Como não disponho da página 
inteira, avanço para as falas finais – 
quando, depois de escutar repetidas 
vezes a sua proposta, encerrei a liga-
ção dizendo que não estava interessa-
do. Mas terminamos em grande simpa-
tia e ela finalizou com a perguntinha 
de praxe:

– O senhor está satisfeito com este 
atendimento? Tem alguma sugestão a 
fazer?

– Tenho, sim – respondi.
– Esteja à vontade, senhor.
– Moça, para o seu bem, e para o 

bem da empresa, eu preciso contribuir 
com o seu português...

– Não entendi, senhor.
– Você usou cinco vezes a palavra 

“perca”. Não se aborreça, eu só quero 
contribuir. O certo seria dizer que, con-
tinuando com este plano, eu teria uma 
“perda”.

E aqui não cabe, também, explicar 
a diferença entre perda e perca, pois 
é uma pesquisa fácil para qualquer 
um. E não sei se ela entendeu a minha 
segunda reclamação, pois ainda per-
guntou:

– Poderia ser mais claro, senhor?
Respondi:
– O recado já foi dado, moça. Não 

perca tempo comigo.

 

As notícias são alvissareiras para a busca de petróleo 
na Bacia Pernambuco-Paraíba. Estudos preliminares 
indicam que a perfuração, inicialmente prevista para 
2019, poderá ser antecipada em cinco anos, confor-
me revelou Lino Teixeira,diretor da Petra Energia, 
empresa que encabeça o consórcio que ganhou o 
pregão para exploração dos blocos da área.
Estudos preliminares pela ANP com sísmicas de cabo 
longo indicam que a bacia Pernambuco-Paraíba pos-
sui grandes espessuras de sedimentos a cerca de 
sete mil metros de profundidade, distâncias dentre 
dos parâmetros do pré-sal, que vai de cinco a sete 
mil metros.
Informou o diretor da Petra Energia, que ao longo do cronograma serão investidos cerca de R$ 60 
milhões, revelando que todas as análises processadas até agora indicam a existência de petróleo na 
bacia, embora ainda não se conheça a potencialidade quantitativa das reservas. 
A fase atual inclui o licenciamento ambiental, para em seguida evoluir no sentido dos estudos físicos 
e geológicos. A novidade é que somente agora a bacia aparece como plataforma em águas profundas, 
com a presença de sal, já identificado através de cabos hidrofórmicos. A extração de petróleo trará 
vários benefícios a Pernambuco e Paraíba, atraindo novas empresas do setor e o incremento nas uni-
versidades, quanto aos cursos em Geologia e outras áreas afins às atividades.

MORADIAS
A Companhia Estadual de Habitação Popular abriu concorrência para construção do empreendimento 
Cidade Madura. São 40 unidades habitacionais, posto médico, salão comunitário, dentre outros equi-
pamentos, com toda infraestrutura, como rede de abastecimento, ligação e estação de tratamento 
de esgoto. É mais uma obra da Cehap na região de Cajazeiras.

ETANOL

Os indicadores da indústria da construção melhoraram 
em setembro. O nível de atividade no setor alcançou 49,7 
pontos em setembro, muito próximo da linha divisória de 
50 pontos. Isso indica que a atividade ficou estável no mês 
passado, informa a Sondagem Indústria da Construção, que 
a Confederação Nacional da Indústria, divulgou ontem. 
Além disso, o nível de atividade efetivo em relação ao usual, 
embora ainda esteja abaixo da linha divisória de 50 pontos, 
aumentou de 43,5 pontos em agosto para 46 pontos em 
setembro. Os indicadores variam de zero a cem pontos. 
Acima de 50, indicam crescimento da atividade. Outro pon-
to positivo é a utilização da capacidade de operação, que 
aumentou de 69% em agosto para 70% em setembro.

Até ontem era quase impossível 
emitir uma nota fiscal eletrônica, 
através da internet, por conta 
de um ‘apagão” link específico 
do site da prefeitura, que pare-
ce ter rompido o contrato com 
a empresa que administrava 
o sistema. Em alguns, casos, a 
nota somente seria emitida lá 
mesmo, na secretaria, com direi-
to a  todos os transtornos que a 
situação propicia.

NF - PANE SETOR INDUSTRIAL REAGE

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

CONVERSANDO HOMENAGEM
Já está no Senado a Medida 
Provisória 622/2013, que 
abre crédito extraordinário 
de R$ 380 milhões para pagar 
subvenção aos produtores de 
etanol combustível da região 
Nordeste referente à safra 
2011/2012. A matéria foi 
aprovada nessa terça-feira 
pela Câmara dos Deputados 
e chega ao Senado trancando 
a pauta de votações do Ple-
nário. A proposta perde a va-
lidade no dia 6 de novembro.

O governador Eduardo Campos 
(PSB), confirmou em Campina 
Grande, onde esteve na noite de 
quarta-feira para palestra, que 
continua conversando com Cás-
sio Cunha Lima e Aécio Neves, 
mas admite a dificuldade de uma 
aliança política ainda no primeiro 
turno. O presidenciável do PSB foi 
recepcionado, em Campina, pelo 
empresário do ramo hospitalar 
José Marcos de Lima, que já foi 
presidente da Assembleia Legis-
lativa de Pernambuco.

O senador Cássio Cunha Lima 
será um dos homenageados no 
Senado, na próxima terça-feira, 
quando aquela Casa estará pro-
movendo uma sessão especial 
comemorativa aos 25 anos da 
Constituição Federal. O evento, 
que deve reunir os ex-presi-
dentes Fernando Henrique, Lula 
e José Sarney, prestará home-
nagens aos parlamentares da 
Casa que integravam o Con-
gresso quando da elaboração 
da Carta Magna.

E aqui não cabe, também, explicar a diferença entre perda e perca, 
pois é uma pesquisa fácil para qualquer um.”
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BOA NOVA NO PETRÓLEO



Jailson Lopes
Diretor técnico da Emater-PB

Emater-PB completa 58 anos 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da 
Paraíba (Emater-PB) completou 58 anos de existência 
e história junto ao agricultor paraibano em setembro 
último. A empresa passou a ser pública em 1975 por 
força de um decreto que mudou o seu nome de Ancar 
(Associação Nordestina de Crédito e Assistência 
Rural) para o atual. De acordo com o diretor técnico 
Jailson Lopes da Penha, a atuação da Emater nos 223 
municípios mudou a vida do agricultor paraibano. É nela 
que o homem do campo encontra orientação e meios 
de sobreviver e encontrar sustento na agricultura. Na 
entrevista a seguir, ele fala sobre as ações realizadas, 
as instituições financeiras parceiras e os demais órgãos 
envolvidos em diversas atividades que beneficiam 
famílias em situação de extrema pobreza.

A Emater completou 58 anos 
de existência e de história ao 
lado do agricultor familiar. Fale 
um pouco sobre essa trajetória.

Inicialmente a empresa co-
meçou como a Associação Nor-
destina de Crédito e Assistência 
Rural (Ancar) e, posteriormente 
em 1975, por força de decreto 
passou a ser uma empresa públi-
ca levando o nome de Empresa 
de Assistência Técnica e Exten-
são Rural da Paraíba (Emater). No 
decorrer dessa história, a Emater 
sempre esteve muito próxima ao 
agricultor rural e a sua história 
se com funde com a da agricultu-
ra na Paraíba. Nesse período, os 
ganhos históricos, a exemplo do 
apogeu da cultura do algodão, 
no fortalecimento na cultura da 
cana-de-açúcar, na produção do 
abacaxi que nos levou à condi-
ção de maior produtor nacional, 
na implantação de consolidação 
das várzeas de Sousa, fortaleci-
mento da caprinocultura na re-
gião do Cariri elevando o IDH da 
população, e aí nós temos outros 
arranjos produtivos no Estado, a 
exemplo da piscicultura em Itapo-
ranga, entre outras. Nesse proces-
so histórico a Emater atuou muito 
nesse assunto ligado a política, ou 
seja, todas as políticas implemen-
tadas quer seja através do Gover-
no Federal ou Governo Estadual, e 
também as municipais.

Quais as linhas de atuação 
da Emater hoje nos municípios 
paraibanos?

A Emater atua em todos os 
municípios paraibanos na orga-
nização do sistema de produção, 
quer seja agrícola ou na pecuária. 
Na questão agrícola vai desde a 
entrega de sementes, plantio, es-
timativa de colheitas, combate a 
pragas, bem como na questão dos 
animais, ou seja, orientação na 
criação da avicultura, caprinos, 
ovinos, bovinos e piscicultura. 
Nós atuamos também na inscri-
ção na facilitação e inscrição no 
cadastramento dos agricultores, 
sendo esse o segundo eixo de atu-
ação que envolve toda a parte de 
programas de créditos fundiários 
juntamente as instituições finan-
ceiras que são parceiros.   

O que são Jornadas de Inclu-
são Produtiva?

As jornadas é uma ação criada 
pela Emater da Paraíba enquanto 

Governo do Estado, que na ver-
dade é uma ação concentrada nas 
instituições ou entes federativos 
exemplo da Emater, Emepa, Defesa 
Agropecuária, Cooperar e Interpa, 
juntamente com os órgãos federais 
a exemplo do Banco do Nordeste, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal mais o poder municipal, 
sindicatos e associações rurais, 
entre outros. A jornada nada mais 
é que um grande mutirão dessas 
instituições para atender aos agri-
cultores, ou seja, seria um dia em 
que todos esses órgão envolvidos 
estariam colocando à disposição 
da sociedade e em especial os agri-
cultores rurais e seus familiares, 
todos os serviços.

Quais são esses serviços?
São serviços que vão desde a 

emissão de documentos, cadas-
tramento para compra de ração 
subsidiada na Empasa ou Conab, 
renegociação de dívidas, elabo-
ração de proposta de crédito, 
elaboração e encaminhamento 
de projetos de comercialização 
especificamente no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae) e também no Programa 
de Aquisição de Alimentos que 
é executado pela Emater Paraíba 
em parceria com a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Hu-
mano, onde nós compramos em 
um preço justo toda essa produ-
ção dos agricultores.

Em sua opinião quais os 
principais entraves e limites 
para o crescimento da agricul-
tura paraibana?

Dentro de um processo histó-
rico a agricultura passa por uma 
série de dificuldades. Nós esta-
mos em um Estado onde a ques-
tão climática é adversa, mas so-
bretudo também sobre a questão 
da definição de prioridades, por-
que a nossa sociedade não define 
agricultura como prioridade. Isso 
de certa forma tem contribuído 
para uma acelerada na questão 
do êxodo rural, onde várias pes-
soas têm migrado para os grandes 
centros urbanos acarretando uma 
série de problemas. Então, isso já 
causa um entrave muito grande 
e acredito também que a própria 
ausência de tecnologia mais apro-
priada também contribui para 
que se tenha uma série de dificul-
dades no âmbito da agricultura a 
nível estadual.

A

Cerca de quantos investi-
mentos foram feitos junto às 
três instituições financeiras?

No ano passado foram con-
tratados R$ 40 milhões no ano de 
seca e boa parte desses recursos 
foram investidos em estruturas 
hídricas e também de ração por 
conta da questão da manutenção 
dos rebanhos em nível do cré-
dito rural. Somos responsáveis 
pelo financiamento também na 
questão de aquisições de terras 
dentro do crédito fundiário junto 
ao Interpa, e também de fomen-
tos que estaria muito no âmbito 
do programa federal Brasil Sem 
Miséria, que a Emater já benefi-
ciou no ano passado nos territó-
rios da Borborema e Cariri, quase 
duas mil famílias que receberam 
em caráter não reembolsado R$ 
2.400,00 do Banco Nacional do 
Desenvolvimento – BNDS para in-
vestir em alguma atividade pro-
dutiva.

Qual a previsão de atendi-
mento de outras famílias atra-
vés do Brasil Sem Miséria?

Dentro desse programa nós 
estamos começando atender 2 

mil e 100 famílias na Borborema 
e 2 mil e 700 famílias na Mata 
Norte. Ou seja, todas as famílias 
dessas duas localidades estão 
sendo contempladas, que somam 
4 mil e 800 famílias. Isso repre-
senta mais de R$ 11 milhões a 
serem aplicados para as famílias 
paraibanas que estavam em con-
dição de pobreza estrema. Essas 
famílias serão inseridas em qual-
quer tipo de atividade produtiva 
não necessariamente na agricul-
tura, elas poderão investir na fa-
bricação do picolé, bolo ou qual-
quer outro tipo de atividade que 
lhe traga a renda familiar.

Como a Emater atua na 
área da comercialização?

Essa é a nossa quarta frente 
de atuação que é a comercializa-
ção agropecuária, que vem desde 
a organização das feiras de agri-
cultura no acesso ao mercado lo-
cal, como também a questão dos 
programas de comercialização 
institucional. Aí entra o Progra-
ma Nacional da Alimentação, que 
nós contratamos no ano passado, 
muito embora tenha sido um ano 
atípico, mais de R$ 7 milhões e 

a questão do PA – Programa de 
Aquisição de Alimentos e nós te-
mos ainda o Programa do Leite, 
que tem importância do leite na 
Paraíba para aquelas famílias em 
situação de risco e que moram na 
cidade e recebem o leite e o fubá.

Quais as futuras ações da 
Emater?

Nós iremos cadastrar em 
127 municípios paraibanos o PA 
Paraíba que a Emater e a Secreta-
ria do Desenvolvimento Humano 
está fomentando aí recursos na 
ordem de R$ 6 milhões, para ini-
ciar a compra ainda neste ano. 
Uma quinta frente que a Emater 
atua diz respeito ao comparti-
lhamento tecnológico. Ou seja, 
todo o processo educacional que 
a Emater faz em oficinas, cur-
sos, palestras ou seminários de 
amostras tecnológicas, aprofun-
dando junto com os agricultores 
e familiares. Além de uma sexta 
frente que seria o assessora-
mento que a Emater faz hoje nos 
mais de 200 Conselho Fiscal de 
Desenvolvimento Rural e a mais 
de 2 mil Associações existentes 
no Estado.
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teresaduarte2@hotmail.com

beneficiando o homem do campo
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Fumaça intoxica 30 pessoas no DF
Explosão Em subEstação

Acidente ocorreu no prédio 
dos ministérios das Comuni-
cações e dos Transportes

Brasília - Trinta pessoas 
foram intoxicadas pela fu-
maça causada pela explosão 
ocorrida na subestação da 
Companhia Energética de 
Brasília (CEB), localizada no 
subsolo do prédio onde fun-
cionam os ministérios das 
Comunicações e dos Trans-
portes. Dezesseis delas foram 
encaminhadas para o Hos-
pital Regional da Asa Norte 
(Hran), mas sem gravidade.

Segundo o tenente-coro-
nel Mauro Sérgio de Oliveira 
Francisco, chefe da Comu-
nicação Social do Corpo de 
Bombeiros, a atenção maior 
foi para uma grávida e a um 
homem hipertenso.

De acordo com o militar, 
só uma perícia mais detalha-
da poderá esclarecer o que 
causou a explosão. “É pre-
maturo dizer qualquer coisa 
agora”, disse. A perícia foi fei-
ta e o laudo ficará pronto nos 
próximos 30 dias. Cerca de 15 
viaturas e 40 militares foram 
acionados para a operação.

Oliveira destacou que 
a retirada das pessoas do 
prédio foi feita com rapidez. 
“As pessoas saíram rapida-
mente, e usaram as rotas de 
fuga, tanto que não tiveram 
problemas de desmaios e 
nenhuma situação grave”, 
declarou.

A maior parte dos veí-
culos de socorro do Corpo de 
Bombeiros e as ambulâncias 
já deixaram o local. As lonas 
nas cores vermelha, amarela 
e verde, usadas para distribuir 
as vítimas de acordo com a 
gravidade, foram recolhidas.

Esta é a segunda vez 

que ocorre uma explosão no 
prédio. Em fevereiro deste 
ano, um problema parecido, 
também na subestação da 
CEB, causou danos ao prédio. 
Segundo o subsecretário de 
Planejamento, Orçamento e 
Administração do Ministé-
rio das Comunicações, Ulys-
ses Melo, a explosão de hoje 
ocorreu em outra subesta-
ção. No problema anterior, 
o prédio ficou alguns dias 
funcionando com geradores 
de energia instalados na área 
externa. A subestação que 
pegou fogo foi substituída, 
com um custo de R$ 300 mil.

A CEB informou que a 
causa da explosão de hoje foi 
um curto circuito que danifi-
cou cabos de baixa tensão na 
estação transformadora. De 
acordo com a companhia, a 
função dos cabos danificados 
é distribuir energia da esta-
ção para o prédio.

 Por causa do problema, 
o fornecimento de energia 
foi interrompido e técnicos 
estão no local para fazer a re-
posição dos cabos. A CEB dis-
se ainda que a estação trans-
formadora está recebendo 
reformas civis e de pintura 
e que não havia funcionários 
da empresa no local quando 
ocorreu o problema.

O Ministério Público Fede-
ral em Campina Grande (MPF) 
conseguiu a condenação de 
seis pessoas envolvidas em es-
quema criminoso desmontado 
pela Operação Fachada. Carlos 
Alberto Matias, Laerte Matias 
de Araújo, Brasilino Luciano da 
Silva Neto e Damaso Cavalcan-
te Figueiredo foram punidos 
pela prática dos crimes de as-
sociação criminosa, falsidade 
ideológica, uso de documento 
falso e frustração do caráter 
competitivo de licitação. Já 
ao réu Fernando Antônio de 
Brito Lira foi aplicada apenas 
a sanção pelo crime de asso-
ciação criminosa. 

Na sentença, a Justiça Fe-
deral reconheceu que os réus 
formaram uma associação 
permanente para  fraudar pro-
cedimentos licitatórios na Pa-
raíba, através da utilização de 
empresas falsas. Em licitações 
realizadas em Boqueirão (PB) 
e Juarez Távora (PB), Carlos 
Matias, Laerte Matias e Brasi-
lino Neto contribuíram dolosa 
e incisivamente com a falsifica-
ção e uso dos documentos re-
ferentes às empresas licitantes. 
Já Damaso Figueiredo atuou 

incisiva e dolosamente na obra 
captada em Juarez Távora (PB), 
sabendo que se tratava de obra 
decorrente de licitação mani-
pulada. Já Fernando Lira atuou 
de maneira presente e marcan-
te no auxílio à manutenção do 
esquema criminoso. 

Para a Justiça, “a conduta 
dos acusados agride os prin-
cípios da moralidade e da im-
pessoalidade que norteiam a 
administração pública, espe-
cialmente diante do preceito 
insculpido no artigo 37, inciso 
XXI, da Carta Magna, que asse-
gura ‘igualdade de condições a 
todos os concorrentes’ quando 
o poder público tenciona con-
tratar com particulares”. 

A denúncia, oferecida 
pelo Ministério Público Fe-
deral, foi recebida pelo Ju-
diciário em 29 de janeiro de 
2010, e a sentença proferida 
em 27 de agosto de 2013. Os 
condenados responderam 
toda a ação penal pública em  
liberdade e poderão recorrer 
também em liberdade. 

Sanções
Carlos Alberto Matias foi 

condenado à pena de prisão 

de 12 anos, 11 meses e 28 dias. 
A Laerte Matias de Araújo foi 
aplicada sanção de 12 anos, 11 
meses e 27 (vinte e sete) dias 
de reclusão. Ambos terão que 
pagar multa de R$ 15.750,00 e 
cumprirão a pena de prisão em 
regime inicialmente fechado. 

Já Brasilino Luciano da 
Silva Neto foi condenado a 
pena de prisão de 9 anos, 
11 meses e 28 dias (regime 
inicialmente fechado), bem 
como pagamento de multa 
de R$ 5.250,00. 

A sanção de 6 anos, 8 
meses e 27 dias de prisão 
(regime inicialmente semia-
berto) foi aplicada ao conde-
nado Damaso Cavalcante Fi-
gueiredo, assim como multa 
de R$ 5.250,00. 

Por último, Fernando An-
tônio de Brito Lira foi condena-
do à pena de prisão de 2 anos 
convertida em prestação de 
serviços à comunidade (cujas 
condições serão delimitadas 
na fase de execução da senten-
ça), bem como doação mensal 
de uma cesta básica no valor 
de um salário mínimo ao Lar 
do Garoto Padre Otávio Santos, 
de Campina Grande (PB).

MPF obtém condenação 
de envolvidos em esquema

opEração Fachada
cendac vai receber 
recursos da lotep

O superintendente da Lo-
tep, Fábio Carneiro e a presidente 
do Centro de Apoio à Criança e ao 
Adolescente (Cendac), Valquíria 
Alencar, assinaram ontem convênio 
entre as instituições com o objetivo 
de garantir o repasse de verbas, 
por parte da Lotep para o custeio 
das ações assistenciais desenvol-
vidas pelo centro. De acordo com 
Fábio Carneiro, essa é mais uma 
iniciativa da Lotep em favor das 
entidades que prestam relevantes 
serviços à sociedade paraibana.  Ele 
explicou que a parceria firmada hoje 
vai garantir o repasse de R$ 15 mil 
mensais durante o período de três 
meses. “Estamos felizes em poder 
contribuir com o Cendac, uma ins-
tituição séria e que desenvolve um 
brilhante trabalho em nosso Esta-
do”, destacou.

Fábio Carneiro disse também 
que outras parcerias também serão 
firmadas pela Lotep, a exemplo dos 
convênios que beneficiam entidades 
como a Casa da Criança com Câncer, 
Instituto dos Cegos da Paraíba e a 
AMEM. “Recentemente firmamos 
uma importante parceria  com a 
Fundação Abrigo dos Idosos Antô-
nio Salgado, da cidade de Alagoa 
Grande”, disse. Fábio revelou que 
nos próximos dias será assinado 
também o convênio com a Fundação 
Napoleão Laureano, que é a gestora 
do hospital que presta atendimento 
às pessoas portadores de câncer.

A Paraíba deve gerar, até o fi-
nal do ano, 1.256 novas contrata-
ções temporárias na indústria e no 
comércio para o período do Natal 
2013.  É o que estima o Sindicato 
das Empresas de Serviços Terceiri-
záveis e de Trabalho Temporário 
do Estado de São Paulo (Sinde-
prestem). Com esta projeção, o 
Estado ficaria em 6º lugar no Nor-
deste, com 5,54% de representa-
ção na região, e 0,79% no Brasil. 

No Nordeste, a Paraíba deve 
gerar mais empregos do que os 
estados de Alagoas (5,48%) , Ser-
gipe (4,45%) e Piauí (3,86%), fican-
do atrás do Rio Grande do Norte 
(6,96%), Maranhão (7,11%), Ceará 
(18,03%), Pernambuco (21,2%) e 
Bahia (27,37%), Ao todo, no país, 
devem ser abertas 159 mil vagas, 
o que representa um aumento de 
1,3% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. A previsão 
para o Natal 2013 é de que 12% 
das contratações sejam efetivadas.

Conforme o Sindeprestem, após 
o período de festas, 19 mil trabalha-
dores têm chance de se estabiliza-
rem, garantindo a vaga. O trabalho 
temporário será a porta de entrada 
no mercado para 32 mil jovens à 
procura do primeiro emprego.  

Setenta em cada cem vagas de-
vem ser preenchidas no comércio, 
principalmente em lojas de rua, sho-
ppings e supermercados. As demais 
são na indústria de bens de consumo 
- alimentos, bebidas, brinquedos, 
eletrônicos, vestuário e papel.  

A média salarial será maior do 
que em 2012, com alta de 11,8%, o 
que representa uma remuneração 

PB terá mais de 1.200 oportunidades
vagas tEmporárias para o Natal

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

de R$ 975. O trabalhador tem direi-
to a vale-transporte e vale-refeição, 
além das recompensas por desempe-
nho.  A estimativa aponta ainda que 
a indústria deve remunerar os tra-
balhadores com salários 6,1% mais 
altos do que no ano passado. Em 
média, R$ 1.225 e benefícios como 
vale-refeição e vale-transporte.

Entre as principais funções no 
comércio estão analista de crédito, 
atendimento, crediário, embala-
dor, estoquista, fiscais de caixa e de 
loja, etiquetador, operadores de te-
lemarketing, Papai Noel, promotor 
de vendas, repositor e vendedor. 
Sessenta e cinco por cento dos con-
tratados ficam na faixa etária en-
tre 18 e 39 anos. As lojas procuram 
candidatos com 1º grau completo, 
sendo que o 2º grau completo é 

diferencial. Além disso, devem ter 
simpatia, boa comunicação, habili-
dade para atendimento ao público 
e para o trabalho em equipe.

Já na indústria, auxiliar admi-
nistrativo, auxiliar de departamen-
to financeiro, auxiliar laboratório, 
auxiliar de serviços gerais, motoris-
ta, nutricionista, operador de em-
pilhadeira operador de máquinas, 
técnico em manutenção industrial 
e técnico em segurança trabalho 
são as principais funções. Pessoas 
com idade entre 18 e 39 anos de-
vem representar 70% das contrata-
ções. Além do 2º grau completo, os 
contratados terão que comprovar 
qualificação técnica em automação 
industrial, eletrotécnica, mecatrô-
nica, química, informática, segu-
rança do trabalho, administração.

FOTO: Divulgação

A previsão para o Natal 2013 é de que 12% das contratações sejam efetivadas

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

A explosão ocor-
rida na subesta-
ção da Compa-
nhia Energética 
de Brasília pro-
vocando correria. 
Quinze viaturas 
e 40 militares 
foram mobilizados
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Documentário sobre o
crítico João Batista de Brito
será exibido hoje no Zarinha 
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O paraibano Totonho 
é uma das atrações de 
hoje da Usina Cultural

Sinfônica Jovem faz
concertos nas cidades
de Patos e Piancó
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SHOW MÚSICA

O Governo da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Comunicação Institucional o 
jornal A União, promove hoje, 
às 19h, no auditório da Câmara 
Municipal de Cajazeiras, o 
lançamento da edição especial 
do ‘Correio das Artes’ dedicada 

ao movimento teatral da “cidade que ensinou 
a Paraíba a ler” e do livro A União 120 Anos 
– Uma Viagem no Tempo, organizado pelos 
jornalistas Alarico Correia Neto e Juca Pontes. 
A entrada é aberta ao público.

Na opinião do diretor técnico de A União, 
jornalista Gilson Renato, o lançamento das 
duas publicações dá continuidade à formula 
adotada pelo jornal no sentido de repercutir 
a produção artística paraibana, a exemplo 
do que ocorreu em João Pessoa, Campina 
Grande e Areia.

“O lançamento do Correio das Artes e 
do livro A União 120 Anos também faz parte 
de um movimento comum de valorização 
da cultura do qual fazem parte a Secult, a 
Secretaria de Educação, a Funesc, A União e a 
Rádio Tabajara, entre outros órgãos ligados ao 
Governo da Paraíba”, ressaltou Gilson.

O editor de A União e do Correio das 
Artes, jornalista William Costa, disse que o 
lançamento do suplemento e do livro em Ca-
jazeiras também faz parte de uma política de 
aproximação do jornal com leitores e colabo-
radores de outras cidades, descentralizando o 
acesso às publicações.

Segundo William, existem escritores, pro-
fessores e estudantes das cidades do interior 
que, certamente, estão à espera apenas de 
uma oportunidade para colaborar com o ‘Cor-
reio’. “É muito importante mantermos contato 
com esse público potencial e já colocamos 
esse projeto em andamento”, sublinhou.

O suplemento
A edição de setembro do Correio das Ar-

tes dedica mais de trinta páginas à história do 
teatro em Cajazeiras, no Alto Sertão paraiba-
no, destacando atores, diretores, produtores, 
grupos e espetáculos que transformaram a 

Edição especial do “Correio das Artes” e o livro A União 120 Anos – Uma 
Viagem no Tempo serão lançados hoje na “cidade que ensinou a Paraíba a ler”

FOTOS: Divulgação

cidade em um palco privilegiado das artes 
cênicas no Estado.

Estudiosos da central teatral local asse-
guram que um dos mais importantes capítulos 
da história do teatro, na Paraíba, foi escrito 
em Cajazeiras. A tradição daquela cidade, no 
campo da educação e cultura, se traduz na 
máxima que celebrizou a cidade: “Terra que 
ensinou a Paraíba a ler”.

Entre os construtores da tradição teatral 
de cajazeirense destacam-se os grupos Os 
Romeiros do Futuro, Teatro de Amadores de 
Cajazeiras (TAC), Moderna Equipe de Teatro 
Amador de Cajazeiras (Metac), Grupo Boiada, 
Grupo de Teatro Amador de Cajazeiras (Gru-
tac) e Grupo Terra.

No plano individual, impossível falar em 
teatro cajazeirense sem lembrar os nomes de 
Hildebrando Assis, Íracles Pires, Chico Car-
doso, Tarcísio Siqueira, Gutemberg Cardoso, 

Edilson Dias, Geraldo Ludugero, Ubiratan de 
Assis, Eliézer Filho, Marcélia Cartaxo, Buda, 
Soia e Nanego Lira.

Há muito mais gente nessa história e o 
espaço ficaria pequeno para citar todos os que 
edificaram o teatro em Cajazeiras. De qual-
quer modo não podem ser esquecidos Laci 
Nogueira, Ju Coelho, Auxiliadora Braga, Jocélio 
Amaro, Aguinaldo Cardoso, Bethoven Dantas, 
Silvia Siqueira e Rosângela Alencar

A edição especial do Correio das Artes, 
através de uma série de artigos e excertos de 
livros, também faz uma homenagem especial à 
atriz, diretora, radialista, animadora e produ-
tora cultural Íracles Pires, que faleceu no dia 9 
de março de 1979 na cidade de Jequié (BA).

O jornalista Chico Cardoso faz um resumo 
da história do teatro em Cajazeiras, Soia Lira, 
Marcélia Cartaxo e Eliézer Filho relembram 
seus primeiros passos nas artes cênicas e 

Nonato Guedes, Alarico Correia Neto, Jeanne e 
Saulo Pires, entre outros convidados, escre-
vem sobre Íracles Pires.

O livro
A União 120 Anos – Uma Viagem no 

Tempo é fruto de uma parceria entre A União 
e a Editora da Universidade Estadual da Pa-
raíba (Eduepb). A publicação é a primeira de 
uma série que está sendo publicada ao longo 
do ano, composta por títulos de comprovada 
relevância histórica, cultural e memorialística.

Além de textos de apresentação assina-
dos pelo governador Ricardo Coutinho e a se-
cretária de Estado da Comunicação Institucio-
nal, Estela Bezerra, a obra reúne ensaios dos 
jornalistas Fernando Moura – superintenden-
te de A União - Gonzaga Rodrigues, Agnaldo 
Almeida e Martinho Moreira Franco.

Outros colaboradores do livro são o pu-
blicitário Allysson Teotônio e o historiador e 
professor universitário Mozart Vergetti, além 
do organizador Alarico Correia Neto. Entre-
vistas com ex-superintendentes do jornal, 
assinadas por vários repórteres, completam a 
publicação.

Fernando Moura entende que o lança-
mento do livro significa a retomada do papel 
histórico de A União, no sentido de publicar 
livros em áreas fundamentais para o conheci-
mento da Paraíba e do próprio jornal. Para o 
superintendente, o olhar pedagógico e o viés 
educativo norteiam o projeto.

Homenagem a Cajazeiras

A cidade de Cajazeiras, 
no Sertão do Estado, 
teve um forte movimento 
teatral, que revelou 
vários artistas

O livro A União 120 Anos e o Correio das Artes serão lançados hoje na cidade

SErviçO

Evento: Lançamento do Correio das Artes e 
do livro A União 120 Anos – Uma viagem no 
tempo (A União/Eduepb)
Data: Hoje, às 19h
Local: Auditório da Câmara Municipal de 
Cajazeiras (Centro)
Entrada: Aberta ao público
Realização: Governo da Paraíba, A União, 
Prefeitura Municipal de Cajazeiras e Câmara 
Municipal de Cajazeiras 



UNIÃO  A

Vivências

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de outubro de 2013

Era um lindo dia da primavera 
de 2009. O sol aparecia imponente, 
e fazia muito calor. Apesar de estar 
numa praia, não optei por ir à beira 
mar. Escolhi um 
restaurante, recua-
do da orla maríti-
ma, para ir sabore-
ar uma “loira bem 
gelada”.

Logo que 
cheguei ao restau-
rante, apressei-me 
em chamar o gar-
çom, e logo pedi 
a minha cerveja. 
Uma cervejinha 
estupidamente 
gelada, foi essa a 
minha exigência, 
enquanto consu-
midor. Inconti-
nenti, o waiter me trouxe a cerveja, e 
ainda perguntou-me se eu queria algo 
mais. Eu disse que não.

Pois bem, quando estava sabo-
reando o primeiro gole de cerveja, 
eis que uma formiguinha me aparece 
passeando por sobre a minha mesa, 
sem um rumo definido – pelo me-
nos para mim. Ela ia pra lá e pra cá, 
indiferente a tudo e a todos. E eu, não 
sei por que, imediatamente tive uma 
vontade de dar cabo à vida daquela 
inocente e indefesa formiguinha. Bas-
tava apenas esmagá-la ali mesmo em 
cima da mesa. Mas antes de perpetrar 
tal atrocidade, eu parei para refletir 
um pouco, no que fiz muito bem. Afi-
nal de contas, que mal estaria aquela 

formiguinha me fazendo?
Estaria ela, por outro lado, colo-

cando em risco a minha integridade 
física? Decerto que não, até porque 

era apenas uma formiga; 
não se tratava de um 
formigueiro. Aí seriam 
outros quinhentos.

Antes de prosseguir 
com este texto, gostaria 
de fazer um parêntese. É 
que o leitor, a esta altura, 
deve estar pensando que 
este escriba está sem 
assunto, ou, por ou-
tra, está delirando. Ou 
ainda pode pensar que 
minha inspiração hoje 
não está das melhores, 
exatamente por ter 
escolhido uma simples 
formiguinha para fazer 

estas reflexões.
Independente do que o leitor 

possa pensar, a vida de uma formiga 
não é diferente da vida de um ser 
humano. Demais, ela é criatura do 
mesmo criador – Deus. É, ou não é o 
que estou afirmando?

Então, vamos em frente.
Imaginem os senhores leitores 

se eu tivesse matado aquela inocente 
formiga. Em primeiro lugar, o que 
eu teria ganho? Com certeza pelo 
menos um pouco de remorso. E com 
esse gesto eu não teria resolvido os 
meus problemas, e tampouco teria 
dado uma contribuição positiva ao 
nosso meio ambiente. Muito pelo 
contrário, se todo mundo pensasse 

como eu, e fosse exterminando todas 
as formigas que aparecessem por 
aí afora, com certeza haveria um 
desequilíbrio ecológico, pois, como 
todos sabemos, não só o extermínio 
de árvores prejudica o ecossistema; 
o de animais, também.

Pelo exposto, o leitor deve 
inferir que este escriba tem um ex-
cessivo respeito à vida, quer seja de 
um animal, planta ou ser humano, 
principalmente.

A propósito, muitas pessoas in-
fluentes tinham um imenso amor aos 
animais. Segundo o escritor Carlos 
Romero, Da Vinci costumava ir às fei-
ras livres onde se vendiam pássaros 
e comprava-os, não para si, mas para 
se dirigir ao parque mais próximo e 
se deleitar com a visão da liberdade, 
abrindo as portinholas das gaiolas 
de onde eles voavam para o céu. Que 
beleza de espetáculo!...

Goethe, conforme o escritor 
supracitado, foi outro que pisava 
o chão com muito cuidado para 
não matar uma possível formiga. 
E por aí vai.

Quero finalizar voltando à 
formiguinha que motivou este texto. 
Pois não é que ao terminar minha 
cerveja não a vi mais a sobre a minha 
mesa!

Decerto ela foi se encontrar 
com os seus pares, já que eu não 
lhe dera muita atenção. Aliás, qua-
se nenhuma.

Pelo menos preservei a sua 
vida.

Menos mal.

Diácono e jornalista - jnunes48@gmail.com

No caminho de Jericó
No caminho para o Sertão, já nas proximidades 

do limite da Paraíba com o Rio Grande do Norte, 
nos deparamos com um bonito lugar, encantador e 
acolhedor. Na cidade de Jericó, homônima da antiga 
Jericó bíblica, deu-me vontade de me desligar da 
comitiva para ficar por mais tempo ali para, nas 
manhãs e no entardecer, copilar com olhar as men-
sagens espirituais que o lugar emite. Fui pressiona-
do pelo sentir Serraria, inspiração maior para seus 
escritos, onde nasci e cultivei os primeiros sonhos, e 
por isso adiei por uns dias a permanência naquelas 
paisagens. Ficou o compromisso do retorno.

Jericó é a cidade paraibana que poucas 
vezes visitei. Gosto muito de andar pelo meu 
Estado, e conheço diferentes lugares, escuto as 
pessoas, converso sobre a vidinha que levam. 
Isso me ajuda na montagem de meus alfarrábios 
e dos meus sonhos.

Afinal, minha profissão de repórter me pro-
porciona essa oportunidade de apreciar lugares da 
Paraíba que me são extremamente enriquecedores. 
Citaria muitos, mas fico com esta cidade que está 
nas proximidades de Catolé do Rocha, outro lugar 
que transmite emoção. Emoção que não supera 
o que irradia Serraria, quando se anda por suas 
ladeiras e córregos de água cristalina, onde o vento 
açoita os cabelos das mulheres como as folhas pal-
meiras imperiais espalhadas pelos canaviais.

Mas voltemos a falar de Jericó. Lugar exótico, 
de vegetação não diferente das que se avista no per-
curso de léguas ao seu redor. Mas há algo nesta re-
gião que me agarrou. Busquei descobrir na sua 
identificação, mas não sei bem o que foi. Talvez 
a suavidade da brisa no final da tarde. Ou o gado 
sonolento pastando nas encostas das serras. 
Naquela tarde o aboio do menino que chamou o 
rebanho, cativou-me. As vacas, os bezerros e as 
novilhas seguiam com o touro rufião perto, no 
rumo da voz de comando do pequeno vaqueiro. 
Isso me impressionou.

Mais do que me impressionar, trouxe-me lem-
branças do sítio onde vivi minha infância, quando 
ficava em cima do mourão da porteira ou no pas-
toreio do gado, chapéu de couro na cabeça, com a 
barbicha dependurada que de tão grande passava 
do meu umbigo. Muitas vezes montava num cavalo-
de-pau sem sela, esquipava pelas capoeiras, repetia 
o aboio que somente eu escutava e fazia o apascen-
to do rebanho imaginário.

Ao juntar todas as imagens de Jericó, a que 
mais se fixou na minha mente foi a Capela Imacula-
da Conceição, construída no alto de uma serra nos 
arredores da cidade. Bela e imponente, presente de 
uma ilustre filha da terra.

A pequena cidade de Jericó teve sua origem 
sob inspiração do temido Oliveira Ledo, que caiu 
nas graças dos comandantes da Colônia e, com o 
aval destes, avançou pelo interior da Paraíba, ocu-
pou terras férteis no regaço dos rios, mesmo que 
com isso exterminasse grupos de indígenas, escor-
raçasse os habitantes dos lugares. O que queria era 
expandir seus negócios e criar seus rebanhos de 
gado. Coube a Capitão José Fernandes da Silva, inte-
grante do seu grupo, após receber concessão do Rei 
de Portugal, nos primeiros anos do século dezoito, 
desbravar as terras hoje pertencentes a Jericó.

Chegarem ali depois de ocupar a região da 
cidade de Pombal e descobriram que naquelas ban-
das, subindo o riacho do Quixó Penoso, que deságua 
no Rio Piranhas e desemboca no Rio Grande do 
Norte, onde haviam riquezas para serem explora-
das, poderiam ampliar suas fortunas.

Outro assunto que me chamou a atenção foi 
saber que, em 1922, o bando de Lampião esteve 
no lugar, arrastou tudo que encontrou nas famílias. 
Os cartuchos e espoletas se espalharam pelo ar-
ruado e guardam algumas dessas relíquias. Desse 
encontro muita gente repete o que ouviu de seus 
antepassados.

O menino vaqueiro, as histórias do cangaço 
e a Igreja da Imaculada Conceição, importante e 
majestosa, destacando-se no cocuruto da serra e 
percebida de longe, são imagens que guardei da-
quele lugar.

José
NunesUma boa solução

A mesa e a formiguinha

Independente do 
que o leitor possa 
pensar, a vida de 
uma formiga não 
é diferente da vida 
de um ser humano. 
Demais, ela é criatura 
do mesmo criador – 
Deus

José de Paiva Netto Jornalista, radialista e escritor - paivanetto@lbv.org.brArtigo

Artigo Aderson Machado Engenheiro - adersonmachado2013@gmail.com

O problema do mundo não é primordialmen-
te o pecado, mas a carência de amor que o gera. 
“Deus é Amor”, definiu João, Evangelista e Pro-
feta, o Discípulo Amado do Divino Mestre, em 
sua Primeira Epístola, 4:16: “E nós conhecemos 
e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é 
Amor,  e aquele que permanece no amor perma-
nece em Deus, e Deus, nele”.

No filme “Irmão Sol, Irmã Lua” (1972), de 
Franco Zeffirelli, há uma cena antológica: na oca-
sião em que recebeu, em Roma, Francisco de Assis 
(1181-1226), o Papa Inocêncio III (1160-1216), 
profundamente comovido pela presença e pelas 
palavras de “Il Poverello”, quase que em êxtase 
exclamou: “Erros podem ser perdoados. Nossa ob-
sessão com o pecado original nos faz muitas vezes 
esquecer nossa inocência original!”.

Jesus trouxe aos povos a correta visão do Pai 
Celeste: Caridade, Fraternidade, Compaixão, So-
lidariedade e também a perfeita Justiça, porque, 
sem ela, vigora a impunidade, fomentadora da 
corrupção que estabelece o caos.

No livro “Os Mensageiros”, do Espírito André 
Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xa-
vier (1910-2002), lemos explicação de Alfredo, 
administrador de um Posto de Socorro no Plano 
Espiritual, que diz: “Enquanto não imperar a lei 
universal do amor, é indispensável persevere o 
reinado da justiça”.

É evidente que, quando me refiro à Justiça, 
não estou tratando de oportunismo nem de vin-
gança, porquanto esses são a mais completa ne-
gação daquela. Nesse sentido, o famoso escritor e 
libretista italiano Pietro Metastasio (1698-1782) 
declarou: “Sem piedade, a justiça é crueldade. E é 
fraqueza a piedade sem justiça”.

De minha parte, também, tantas vezes tenho pon-
derado que — premiar quem não merece é crime.

A mensagem do Cristo Ecumênico é eterna, 
mesmo quando demore a tornar-se realidade. 
“Passará o Céu, passará a Terra, mas as minhas 
palavras não passarão” (Evangelho de Jesus 
segundo Lucas, 21:33), pois Ele divinamente 
apregoa o Amor do Novo Mandamento como 
a definitiva solução para os males que afligem 
a Humanidade: “Amai-vos como Eu vos amei. 
Somente assim podereis ser reconhecidos como 
meus discípulos. Não há maior amor do que doar 
a própria vida pelos seus amigos” (Evangelho 
segundo João, 13:34 e 35 e 15:13).

Nesta oportunidade, a todos convido para 
participarem da sessão solene comemorativa 
do 24o aniversário do Templo da Boa Vontade, 
sábado próximo, 26, às 17 horas. Mas, por toda a 
semana, haverá festividade. O TBV fica no SGAS 
915, Lotes 75 e 76. Para outras informações, 
acesse www.tbv.com.br/24anos.

O DFTV, 1a edição, da Globo, esteve, em 
21/10, no TBV, onde realizou excelente reporta-
gem. Nossos agradecimentos.

Conjunto Educacional Boa Vontade
Com muito prazer, estive na sexta-feira, 

18/10, na Supercreche Jesus e no Instituto de 
Educação que mantemos na capital paulista. 
Visitei as novas instalações da biblioteca Bruno 
Simões de Paiva, onde o Grupo de Instrumentis-
tas e o Coral Ecumênico Infantojuvenil Boa Von-
tade interpretaram músicas de seu repertório, 
incluída uma composição na Língua Brasileira de 
Sinais (Libras).

Agradeço às crianças, jovens e educadores 
pelo carinho com que me receberam. A alegria 
estampada em cada rosto é uma demonstração 
de que vale a pena lutar por um Brasil melhor e 
uma humanidade mais feliz.
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Roteiro

Show Fronteiras leva o paraibano Totonho 
e o pernambucano Zé Manoel à Usina Cultural

Música

A Usina Cultural Ener-
gisa recebe hoje, pela 
primeira vez, os pretos 
e caboclos da Paraíba e 
Pernambuco juntos, no 
concerto Fronteiras, en-
carnado nas figuras de Zé 
Manoel e Banda & Toto-
nho e Os Cabra, a partir 
das 20h30, na Sala Vla-
dimir Carvalho. Depois 
de flertarem por meses 
numa amizade digital, ten-
do esta evoluído para uma 
parceria de profundo po-
tencial criativo, eles vem 
renegar os doces sons 
refinados das capitais de 
seus estados. Os ingressos 
custam R$ 20 (inteira) e 
R$ 10 (meia entrada).

Zé Manoel é conside-
rado, há um bom tempo 
por crítica e público, a bola 
da vez do que se produz 
na terra de Chico Science. 
Exageros a parte, chegou a 
ser comparado com Chico 
e Edu, mas livrou-se desta 
responsabilidade ao mos-
trar que aquilo que pro-
duz está mais próximo de 
ícones como Chiquinha 
Gonzaga e Ernesto Naza-
reth. Aclamado em seu 
Estado, já dividiu o palco 
com Totonho em dois mo-
mentos: no lançamento 
de seu primeiro álbum na 
Paraíba, e posteriormente 
no show de samba apre-
sentado por Totonho, seu 
atual projeto.

OSUFPB realiza hoje, 
na capital, concerto 
comemorativo aos dez 
anos do Compomus

A obra de seis compositores que atuam no Estado 
é a tônica do repertório do concerto que a Orquestra 
Sinfônica da UFPB - com sua formação completa e 
sob a regência do seu titular, Marcos Arakaki - rea-
liza hoje, a partir das 20 horas, na Sala Radegundis 
Feitosa do Departamento de Música da Universidade 
Federal da Paraíba, em João Pessoa, para comemorar 
os 10 anos do Laboratório de Composição Musical 
(Compomus) da Universidade Federal da Paraíba. O 
público terá a oportunidade de ouvir, gratuitamente, 
peças do pianista e compositor Marcílio Onofre - que 
é o solista da apresentação - e de Arimateia de Melo, 
Didier Guigue, Herlon Rocha, J. Orlando Alves e Wil-
son Guerreiro. 

O pianista e compositor Marcílio Onofre, o solista 
do concerto - evento realizado pelo Laboratório de 
Música Aplicada (Lamusi) do  Centro de Comunica-
ção, Turismo e Artes (CCTA) da UFPB, em parceria 
com o Departamento de Música e de Educação Musi-
cal da própria universidade - é bacharel em Piano e  
mestre em Composição pela Universidade Federal da 
Paraíba, sob a orientação do compositor Eli-Eri Mou-
ra. Sua produção inclui obras solo, música de câmara, 
orquestral e, também, canção para teatro.

O Compomus foi inaugurado em 2003 com o ob-
jetivo de implementar - em caráter oficial - a área de 
composição na UFPB. Com o passar do tempo, o La-
boratório serviu de lastro para a posterior criação da 
Graduação, Mestrado e, agora, Doutorado em Compo-
sição. A entidade reúne compositores - profissionais 
de dentro e fora da academia - estudantes, profes-
sores e pesquisadores, tendo cumprido a missão de 
promover o desenvolvimento, seja de forma indivi-
dual ou coletivamente, de projetos experimentais no 
campo da composição, pesquisas referentes à com-
preensão, documentação e divulgação da música pa-
raibana e brasileira, atividades pedagógicas por meio 
de cursos, workshops, palestras ou masterclassses, 
além de eventos ou festivais destinados a promover a 
música de concerto. 

Totonho volta a dividir o palco com Zé Manoel na apresentação de hoje à noite
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Em cartaz
O Capital

Filme de Costa-Gavras está em cartaz em um cinema da capital

Os cidadãos do século XXI 
são escravos do Capital: sofrem 
com os problemas e celebram 
os triunfos. 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 investi-
mentos europeu se apega ao 
poder, quando uma empresa 
americana tenta comprá-los. 

FoTo: Paris Filmes

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 Wendell 
Bezerra e Tânia Gaidarji. Após dormir por 15 anos, 
o deus da destruição Bills desperta e logo fica 
surpreso ao saber que Freeza havia sido derrotado 
por um jovem sayadin chamado Goku. Não demora 
muito para que ele e seu mestre partam para 
encontrá-lo, ainda mais após Bills lembrar de um 
sonho que teve envolvendo um duelo épico com 
um deus super sayadin que ninguém jamais ouviu 
falar. Ao encontrá-lo, Goku fica logo animado em 
enfrentá-lo num duelo, mas logo percebe que 
seus poderes são ínfimos perto do poderio de 
Bills. Manaíra 6: 20h.

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 Franco 
está dando uma tremenda festa em sua casa. 
Diversas celebridades estão presentes no local, 
como Seth Rogen, Jay Baruchel e Emma Watson. 
O que eles não esperavam era, de repente, ter que 
enfrentar o apocalipse. Manaíra 8: 14h15, 16h30, 
19h e 21h20.

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, 
pobre, vive na Terra, repleta de pessoas e em 
grande decadência. Por um lado, a secretária 
do governo Rhodes faz de tudo para preservar o 
estilo de vida luxuoso de Elysium, por outro, um 
pobre cidadão da Terra tenta um plano ousado 
para trazer de volta a igualdade entre as pessoas. 
CinEspaço 2: 19h10.

GRAVIDADE (Gravity, EUA, 2013). Gênero: Ficção 
Científica. Duração: 90 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Alfonso Cuarón, com George Clooney, 
Sandra Bullock, Ed Harris. Matt é um astronauta 
experiente que está em missão de conserto ao 
telescópio Hubble juntamente com a doutora 
Ryan Stone. Ambos são surpreendidos por uma 
chuva de destroços decorrente da destruição de 
um satélite por um míssil russo, que faz com que 
sejam jogados no espaço sideral. Sem qualquer 
apoio da base terrestre da NASA, eles precisam 
encontrar um meio de sobreviver em meio a um 
ambiente completamente inóspito para a vida 
humana. Manaíra 7/3D: 13h, 15h15, 17h15, 
19h45 e 22h. Tambiá 6/3D: 16h10, 18h10 e 20h10.

MATO SEM CACHORRO (BRA, 2012). Gênero: Có-

media. Duração: 122 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Pedro Amorim, com Bruno Gagliasso, Le-
andra 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. Manaíra 
1: 13h10, 15h45, 18h20 e 21h. Tambiá 3: 14h, 
16h15, 18h35 e 20h55.

MEU PASSADO ME CONDENA – O FILME (BRA, 2013). 
Gênero: Comédia. Duração: 102 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Julia Rezende, com Fábio Porchat, 
Miá Mello, Marcelo Valle. Quando Fábio e Miá se 
encontram, é amor à primeira vista. Eles se casam 
um mês depois de se conhecerem e decidem viajar 
à Europa em um cruzeiro em lua de mel. Só que, 
durante a viagem, eles encontram seus antigos 
namorados, Beto e Laura, que hoje estão juntos 
e também passam sua lua de mel. CinEspaço 4: 
14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 4: 14h30, 
17h, 19h30 e 21h45. Tambiá 5: 14h30, 16h30, 
18h30 e 20h30.

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 aven-
tura 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: 18h.

O VERÃO DA MINHA VIDA (The Way, Way Back, EUA, 
2013). Gênero: Comédia Dramática. Duração: 106 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Nat Faxon, 
Jim Rash, com Liam James, Toni Collette, Steve 
Carell. Duncan é um garoto de 14 anos que vive 
com a mãe e não suporta o namorado dela, Trent 
, que volta e meia o menospreza. Eles viajam para 
uma casa de praia durante o verão, juntamente 
com a filha de Trent, Laura. Deslocado em meio aos 
amigos de Trent e até mesmo com a própria mãe, 
Duncan passa os dias pedalando pelas redondezas. 
Num de seus passeios ele conhece Owen, um cara 
despojado que trabalha no parque de diversões 
aquático local. Não demora muito para que o garoto 
se aproxime dele, especialmente quando consegue 

O CONDE

ONE HIT WONDERS

Humor 

Tônio

Igor Tadeu

um emprego de verão no próprio parque. CinEspaço 
3: 19h30 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 abandonado 
à própria morte em um planeta destruído pela 
guerra. Seu único desejo é voltar para o planeta 
de onde vem, mas para isso ele precisará enfretar 
vários demônios e caçadores de recompensas. 
Enfrentando dificuldades para cumprir a tarefa 
sozinho, ele faz um pacto com Vaako, que promete 
ajudá-lo no retorno à sua terra natal. Tambiá 2: 
14h10, 16h20, 18h30 e 20h40.

ROTA DE FUGA (Escape Plan, EUA, 2013). Gênero: 
Suspense. Duração: 115 min. Classificação: 14 
anos, com Sylvester Stallone, Arnold Schwarzeneg-
ger e Jim Caviezel. Ray Breslin é a maior autoridade 
existente ao se falar em segurança. Após analisar 
diversas prisões de segurança máxima, ele desen-
volve 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 3: 
13h45, 16h10, 18h45 e 21h30. 

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 
1: 14h, 16h e 21h. Manaíra 3: 14h, 16h20, 18h30 e 
20h50.  Tambiá 1: 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 
Cameron, Kris Pearn, com Bill Hader, Anna Faris, 
James Caan. Após a desastrosa tempestade de 
comida no primeiro filme, Flint  e seus amigos 
são obrigados a deixar a cidade de Boca Grande. 
Sem saída, ele aceita o convite de seu ídolo, 
Chester V, e junta-se à The Live Corp Company, 
que reúne os melhores inventores do mundo. 
Porém, quando descobre que sua máquina 
ainda funciona e agora cria perigosas comidas 
animalescas mutantes, Flint decide retornar e 
tentar salvar o mundo. CinEspaço 3/3D: 13h50, 
15h40 e 17h30. Manaíra 5/3D: 13h20, 15h30 
e 17h45. Tambiá 5: 14h20, 16h20, 18h20 e 
20h20. Tambiá 6/3D: 14h10.

FoTo: Divulgação

Já Totonho, embora 
radicado no Rio de Janeiro, 
hoje parece resistir a dei-
xar João Pessoa. Uma pro-
vável justificativa se dá por 
sua interação e, mais do 
que isso, pela sua identifi-
cação com a nova geração 
da música paraibana, sen-
do esta facilmente perce-
bida em trabalhos como o 
de Sacal, Burro Morto, Seu 
Pereira, Chico Correa e Ele-
tronic Band etc. Hoje pro-
duz no Rio de Janeiro seu 
mais novo projeto, o qual 
com sólida empolgação 
afirma que vem para sur-

preender, sem sombra de 
dúvida, o mercado de Pop 
Alternativo. Oriundo de 
um movimento paradig-
mático como o Jaguaribe 
Carne, onde ele aprendeu 
a reordenar suas “mun-
gangas e pantins”, hoje ele 
tem dois álbuns lançados 
pela gravadora Trama, os 
quais levaram sua arte 
para mais de 15 países.

 Talvez seja esta a úni-
ca oportunidade de ver 
dois compositores de vo-
zes sui generis misturan-
do as tintas e dizendo que 
a música que se realiza por 

aqui, hoje, é um caldeirão 
indecifrável. Que, tirando 
a tampa, podemos depa-
rar-nos com o caranguejo 
do mangue beat ou o tra-
dicional picado de bode. 
Mas uma certeza se pode 
ter: daí sairão sons con-
vergentes o bastante para 
fazer aquilo que objetiva 
a arte de verdade, alimen-
tar a alma. O resto fica por 
conta de surpresas e im-
provisos, com a seguran-
ça de que a Usina Cultural 
vai dar a luz à uma música 
com vários cheiros, insul-
tos e sotaques.  
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Música

Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba abre a série Concertos 
Populares, com apresentação nas cidades de Patos e Piancó

  

A Orquestra Sinfônica Jovem 
da Paraíba inicia, neste 
final de semana, a série 
Concertos Populares, nas 
cidades de Patos e Piancó. 
A primeira apresentação 
acontece hoje, às 20h, no 
adro da Igreja de Nossa 

Senhora da Guia, em Patos. Amanhã, é a 
vez de Piancó, no adro da Igreja Nossa 
Senhora do Rosário, às 19h30. A regência é 
do maestro Luiz Carlos Durier e os eventos 
são gratuitos.

Em Patos, a OSJPB vai apresentar um 

 

Diversidade

A edição 2013 da Feira Literária de 
Boqueirão (Flibo) se encerra hoje, com 
uma série de atrações ao longo do dia. 
Pela manhã, mini-cursos com mestran-
dos em Linguagem em Ensino apresen-
tam debates sobre a importância da lei-
tura, na Escola Municipal Padre Inácio. 
À tarde, oficinas acontecem em vários 
locais, incluindo uma de Ilustração para 
Crianças, com Flaw Mendes, Micro-Con-
tos, com Roberto Menezes e uma Oficina 
do Escritor, com Archidy Picado Filho.

Às 17h, um Bate-Papo Literário, na 
Tenda da Praça da Associação Boquei-
rãoense de Escritores (Abes, com Luyse 
Costa, autora de Anayde Beiriz: uma 
biografia em quadrinhos, Simone Pe-
dersen, autora de A Bicicleta Amarela, e 
André Ricardo Aguiar, que escreveu Chá 
de Sumiço e Outros Poemas Assombrados. 
Na programação cultural, também na 
Praça da Abes, acontece o Sarau Poé-
tico Amores de Vinícius, com o Grupo 
Frente Trovadora, de Alagoa Grande, às 
21h. Depois, no projeto MPB na Praça, a 
Banda Saramágua abre o show de Rena-
ta Arruda, que intercala as músicas com 
declamações de poesias.

A Orquestra Jovem 
será regida pelo maestro 
Luiz Carlos Durier e vai 
apresentar um repertório 
que mescla música erudita 
e popular

O documentário narra a trajetória do crítico cinematográfico paraibano

FOtO: Roberto Guedes

FOtO: Divulgação

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

A trajetória de um escritor, os seus dados 
pessoais, o primeiro filme que assistiu, as 
referências bibliográficas, as influências pes-
soais ao longo da vida, tudo que o conduziu a 
posição teórica presente em seus escritos e na 
maneira como pensa e interpreta o cinema são 
desvendados em O Homem que Vê no Escuro. O 
longa documentário, produzido e dirigido por 
Mirabeau Dias, traça a trajetória do traba-
lho de crítico cinematográfico desenvolvido 
por João Batista de Brito. A exibição gratuita 
acontece hoje, às 19h, no auditório do Zarinha 
Centro Cultural.

Com participações dos jornalistas Re-
nato Félix e Astier Basílio, e do professor do 
Departamento de Comunicação da Universi-
dade Federal da Paraíba, Luiz Antônio Mousi-
nho, além do próprio diretor, o documentário 
apresenta questionamentos como o que há 
de pessoal na interpretação de um filme, o 
que tem o cinéfilo que o espectador comum 
não tem, ou ainda até que ponto a teoria é 
essencial à crítica. No longa, são revelados 
aspectos do ofício de crítico cinematográfico 
e também do estilo pessoal de João Batista de 
Brito, resultando em uma visão de bastidores 
do escritor, onde são colocados em evidência 
os fatores ideológicos, psicológicos e afetivos 
do seu trabalho.

O documentário é recheado com imagens 
dos clássicos cinematográficos que fazem 

parte da história da sétima arte e estreou 
em dezembro do ano passado, no cinema 
da Funjope, como parte integrante das ce-
lebrações do Dia Internacional do Cinema, 
organizado pela Academia Paraibana de 
Cinema. Logo em seguida, ocorreram duas 
sessões privadas de O homem que vê no 
escuro no Cine Mirabeau, surgindo agora 
mais uma oportunidade para o público 
pessoense de prestigiar na tela o trabalho 
do crítico João Batista de Brito.

“Ser objeto de um filme foi um pouco 
assustador, estou acostumado a ver as 
pessoas na tela. Porém, posso afirmar que 

foi uma experiência prazerosa e emocio-
nante. O documentário narra em imagens 
o meu trabalho como crítico cinemato-
gráfico sem ser essencialmente realista, 
pelo contrário é criativo e entrelaça com 
trechos de clássicos do cinema. Ao longo 
do filme, concedo quatro entrevistas, onde 
em uma delas discuto a linguagem cine-
matográfica, o que se tornou uma parte 
didática, inserida de forma natural, e que 
serve para quem quer entender melhor o 
processo de produção no cinema”, expli-
cou João Batista de Brito em entrevista ao 
jornal A União. 

repertório diversificado, incluindo trilhas 
sonoras de filmes, balé, MPB e bastante 
música nordestina na voz do cantor e 
compositor Flávio José, convidado espe-
cial do concerto. “Flávio José, a grande 
estrela da noite apresentará uma sele-
ção de grandes sucessos. Uma parceria 
bem sucedida com os autores criativos e 
de renome, que engrandecem a cultura 
nordestina. Os arranjos dos maestros 
Chiquito e Rogério Borges produziram 
um casamento perfeito do autêntico forró 
com a orquestra sinfônica. Esta parceria 
divertida une gerações de músicos jovens 

com um artista consagrado. Em uma 
clara demonstração de que o clássico e o 
popular estão muito próximos. Na opor-
tunidade, faremos uma merecida home-
nagem ao mestre Dominguinhos”, revela o 
maestro Luiz Carlos Durier.

A apresentação será iniciada com 
‘New York, New York’, conhecida princi-
palmente pela interpretação clássica de 
Frank Sinatra. Depois, ‘Fascinação’ e a 
opereta ‘Babes in Toyland’ são seguidas 
de ‘Marcha dos Brinquedos’. Em Piancó, 
o repertório muda, iniciando com ‘Pas de 
Deux’ do balé Quebra Nozes, de Tchaiko-

vsky. Com ‘Fascinação’ e ‘Eu só quero um 
xodó’, a solista Ana Júlia, da cidade de 
Piancó, atuará pela primeira vez diante 
de uma sinfônica. “Nesta oportunidade, 
prestaremos uma justa homenagem a 
nosso querido Dominguinhos”, adianta 
Durier.

A MPB e a música nordestina vêm 
com nomes importantes como os de Gil-
berto Gil. Gonzagão também será lembra-
do com cinco xotes. O músico Pedro Pablo 
apresentará o autêntico forró. “Finaliza-
remos com música ligeira, aquela para 
diversão”, conclui Durier.



Casa do Estudante
A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de outubro de 2013

Funecap entrega prêmio e lança documentário hoje

A Fundação Casa do Estudante 
da Paraíba (Funecap) lança hoje um 
documentário que conta a história 
da instituição ao longo de seus 76 
anos de existência. O evento, que 
acontece a partir das 20h, no audi-
tório da Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), em João Pessoa, vai 
marcar também a entrega do Prê-
mio Amigo da Casa do Estudante 
que, nesta primeira edição, home-
nageia o economista paraibano e 
ex-ministro da Fazenda Mailson da 
Nóbrega. Uma das novidades é que 
a instituição - antes voltada apenas 
para estudantes do Ensino Médio 
- passa a receber também universi-
tários. 

Durante o evento, será exibi-
do um documentário intitulado 
‘A Casa do Estudante da Paraíba’, 
que mostrará os depoimentos de 
quinze ex-residentes. Durante 30 
minutos, eles vão falar de suas 
experiências e da importância de 
contar com o espaço para chegar 
onde chegaram.  “É um documen-
tário contando a história da Casa 
do Estudante da Paraíba e o con-
teúdo, além de histórico, é socio-
lógico e político-cultural. Vital Fa-
rias, Wilson Braga, Nilo Ramalho 
são apenas alguns dos que passa-
ram pela instituição e falam um 
pouco sobre isso”, declarou Othon 
Gama, diretor executivo da Fune-
cap. O documentário foi dirigido 
pelo renomado diretor Cláudio 
Assis - de Amarelo Manga, Baixio 
das Bestas e Febre do Rato - pre-
miado no mundo todo.

De acordo com ele, a escolha 
de Mailson da Nóbrega para rece-
ber o I Prêmio Amigo da Casa do 
Estudante foi baseada em critérios 
de divulgação, de comprometi-
mento e ainda na possibilidade de 
ajuda no futuro. “É um ilustre que 
passou pela Casa do Estudante e 
que carrega a instituição com or-
gulho; um exemplo de vitória que 
pode inspirar os outros estudantes 
a seguirem os mesmos passos. Na 
sua biografia, ele fala com muito 
carinho da casa”, destacou.

Além de ex-moradores ilus-
tres da Funecap, a exemplo do ti-
tular da Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura (Secult) Chico 
César e do desembargador Nilo 
Ramalho, a solenidade contará 
com a presença do governador Ri-
cardo Coutinho que, no último dia 
11, fez a entrega oficial do prédio 
totalmente reformado e ampliado.
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Projeto Sede de Leitura lança 
18 livros de professores da 
Universidade Federal da Paraíba

O Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) es-
tabeleceu novas normas 
para o curso de forma-
ção de taxistas em todo 
o território nacional. A 
decisão foi publicada no 
Diário Oficial da União 
ontem.

De acordo com a por-
taria, ficam estabelecidas 
exigências de carga horá-
ria e conteúdo para as au-
las dos cursos de taxistas 
em todo o país. Ao todo, 
quem quiser ser taxista 
deverá passar por 28 ho-
ras de aulas. A formação 
desses profissionais in-
cluirá, a partir de agora, 
um mínimo de 14 horas 
de aulas sobre seguran-
ça dos passageiros, com-
portamento solidário no 
trânsito e atendimento a 
pessoas com deficiência, 
grávidas e idosas, entre 
outras condições que exi-
gem mais atenção.

 Além disso, também 
serão necessárias oito ho-
ras de aulas de direção 
defensiva, para minimi-
zar o risco de acidentes, 
duas horas para conheci-
mentos básicos de primei-
ros socorros, e quatro ho-
ras de mecânica e elétrica 
básica, a fim de ajudar a 
identificar eventuais pro-
blemas no automóvel.

A portaria estabelece 
que os órgãos regionais, 
responsáveis por emitir o 
registro de taxista, devem 
incluir as novas regras em 
seu conteúdo programá-
tico até dia 31 de dezem-
bro de 2014. A resolução 
não exclui normais adi-
cionais já exigidas pelo 
órgão autorizatário.

Conselho 
muda regras 
de formação

TAXISTAS
Vagas em dobro
A reforma do prédio contou com 

investimentos superiores a R$ 1 mi-
lhão, valor que permitiu dobrar o nú-
mero de vagas para estudantes que 
vêm de outros municípios, saltando 
de 48 para 96. “Esse investimento tor-
na a Casa uma importante ferramen-
ta, dando oportunidade de estudar a 
quem não tem condições de se deslo-
car de suas cidades. As vagas que so-
bram serão destinadas aos estudan-
tes universitários e também aqueles 
agraciados com programas de gover-
no”, informou Othon Gama.

A Casa do Estudante da Paraíba 
não recebia uma reforma há 35 anos. 
Com a revitalização e ampliação, o 
prédio passa a oferecer a infraestru-
tura necessária para os residentes. 
Os estudantes têm direito a todas as 
refeições, biblioteca, quadra polies-
portiva, salas de estudo, apoio psico-
pedagógico. 

“A Funecap vem passando por 
esse ressurgimento, e temos a alegria 
de comemorar com a entrega da re-
forma que há tempos era necessária. 
O prédio estava bastante comprome-
tido. Com a melhoria da estrutura, a 
partir do ano que vem vamos oferecer 
ainda cursos de cultura e artes”, desta-
cou. Os interessados nas vagas de resi-
dente devem ficar atentos. O edital de 
chamamento para seleção de novos 
alunos será lançado em dezembro. 

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Cerca de quatro mil estudan-
tes, em mais de 300 escolas do país, 
participam da aplicação do 3º Estu-
do Regional Comparativo e Explica-
tivo (Terce), que se estenderá até 
o dia 31 próximo. Promovido pelo 
Laboratório Latino-Americano de 
Avaliação da Qualidade da Educa-
ção (Llece), o exame teve início na 
última segunda-feira.

O Terce afere o desempenho 
escolar, nas áreas de linguagem (lei-
tura e escrita), matemática e ciên-
cias, de estudantes do quarto e do 
sétimo anos do Ensino Fundamen-
tal. Os objetivos são reunir infor-
mações sobre a qualidade da edu-
cação na região e orientar a tomada 
de decisões em políticas públicas 
educacionais. Planejadas e desen-
volvidas desde 2010, as atividades 

do estudo resultam do trabalho 
desenvolvido pela Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ci-
ência e Cultura (Unesco) em países 
da América Latina, como Argentina, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Equa-
dor, Guatemala, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, Repúbli-
ca Dominicana e Uruguai, além do 
Brasil. Na avaliação são adotados 
questionários de contexto, destina-
dos a captar as circunstâncias sob 
as quais a aprendizagem ocorre. Os 
resultados devem ser divulgados 
no segundo semestre de 2014.

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) participa das 
atividades do Llece de maneira 
efetiva. No Terce, esteve presente 
nas etapas de análise curricular, 

elaboração de itens e aplicação do 
pré-teste - realizado em 2012, so-
mente no Brasil, na Guatemala e na 
Colômbia.

O Brasil, por meio do Inep, 
também sediou o curso de aplica-
ção e uso do software e as oficinas 
de capacitação em TRI [teoria da 
resposta ao item], em 2012, e de fa-
tores associados, este ano. 

Além disso, o instituto fez a re-
visão do projeto adotado no estudo 
e é um dos representantes do país 
no Conselho de Alto Nível (Ctan), 
grupo de especialistas internacio-
nais que trabalham na orientação 
estratégica do Terce. Os estudos de-
senvolvidos pelo Llece surgiram de 
acordo firmado por países da Amé-
rica Latina dispostos a melhorar a 
qualidade educacional por meio 

de sistemas nacionais de avaliação. 
Assim, foi realizado o 1º Estudo Re-
gional Comparativo e Explicativo 
(Perce), que abordou as áreas de 
linguagem, matemática e fatores 
associados, aplicado a estudantes 
do quarto e quinto anos (atualmen-
te terceira e quarta séries) da edu-
cação básica. 

O Perce reuniu, pela primeira 
vez, informações comparativas so-
bre a aprendizagem nos países da 
região.

Outro exame foi o 2º Estudo 
Regional Comparativo e Explicativo 
(Serce), que avaliou o desempenho 
dos estudantes do quarto e sétimo 
anos (antigas terceira e sexta sé-
ries) do Ensino Fundamental em 
matemática, linguagem (leitura e 
escrita).

Cerca de 4 mil alunos são avaliados
EnSIno FundAmEnTAl dA rEdE PúblICA 

Casa do Estudante, que foi fundada em 1937 com o objetivo de dar moradia a estudantes vindos do interior, abrigou autoridades ilustres ao longo dos anos

Fundada em 1937, a Funecap nasceu com o objetivo de abrigar jovens estudantes que vinham 
dos municípios do interior do Estado para estudar na capital. A entidade funciona como uma segun-
da casa para aqueles que não têm parentes na cidade ou condições de arcar com as despesas de 
um aluguel. Com mudanças recentes no estatuto implantadas pelo governador Ricardo Coutinho, a 
Funecap passa a beneficiar também universitários a partir de 2014. 

Iniciadas em agosto de 2012 pela Superintendência de Obras do Estado da Paraíba (Suplan), 
as obras foram concluídas em outubro de 2013. Com a ampliação, a residência ganhou 12 quartos 
com acessibilidade para pessoas com deficiência. O refeitório, cozinha, sala de estudo, biblioteca, 
sala de informática, sala de TV, banheiros, quadra poliesportiva, almoxarifado e secretaria foram 
reformados. Também houve melhorias nas instalações elétrica, hidráulica e sanitária.

A Fundação Casa do Estudante conta com quatro blocos com 12 apartamentos, totalizando 48 
quartos com capacidade para dois estudantes em cada um, totalizando 96 residentes. A Funecap 
fica localizada na Rua da Areia, 567, Cidade Baixa, em João Pessoa. 

Alguns ex-residentes ilustres dA funecAp

Ex-governador e atual deputado Wilson Braga 

Desembargador Nilo Ramalho

Desembargador Coriolano de Sá

Médico Paulo Soares

Jornalista José Euflávio

Funcionário público e escritor Napoleão Moreno, autor do primeiro livro sobre a história da Casa 

do Estudante

Secretário de Estado da Educação e Cultura da Paraíba Chico César

Músico Vital Farias.

fonte: funecap.

Saiba mais

FoTo: Marcos Russo



Educação

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de outubro de 2013

Professores da UFPB lançam 18 livros
PROJETO SEDE DE LEITURA

Será realizada hoje 
a edição 2013 do projeto 
Sede de Leitura, que pro-
move o lançamento cole-
tivo de livros de autoria 
de professores da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Este ano, 18 pu-
blicações de 24 autores es-
tarão sendo apresentadas 
ao público (há livros com 
mais de um autor).

O evento, que já está 
na 16ª edição, é organiza-
do pelo Sindicato dos Pro-
fessores da UFPB (Adufpb) 
e será realizado na sede 
sociocultural da entidade, 
localizada na Rua Gilvan 
Muribeca, n.º 88, bairro do 
Cabo Branco (próximo ao 
Jangada Clube). Em 2013, 
ele também faz parte do 
calendário de atividades de 
comemoração do aniversá-
rio de 35 anos da Adufpb. 
Além dos livros de autoria 
dos professores, será lan-
çada durante o Sede de Lei-
tura o 18º número da Re-
vista Conceitos, publicação 
editada e produzida pela 
Adufpb com o objetivo de 
divulgar a produção acadê-
mica dos professores sin-
dicalizados. Nesta edição, 

a Conceitos aborda temas 
diversos, como criminali-
dade e violência, práticas 
educativas, precarização 
do trabalho docente, en-
sino de jovens e adultos e 
educação infantil.

No evento, também 
serão conhecidas as três 
imagens vencedoras do se-
gundo Concurso Cultural 
de Fotografia da Adufpb. O 
primeiro lugar será a capa 
da Agenda Adufpb 2014, 
que também é editada pelo 
Sindicato e distribuídas 
entre os professores no iní-
cio de cada ano. As demais 
imagens que participaram 
do concurso vão compor o 
interior da agenda. A publi-
cação conta também com 
poemas de autoria dos pro-
fessores.

 
Ciência e poesia
A maior parte dos 14 

livros que vão integrar o 
lançamento coletivo do 
Sede de Leitura tem caráter 
técnico-científico e preten-
de servir de literatura de 
apoio para os alunos uni-
versitários. É o caso do tí-
tulo “A conceituação de Jus-
tiça em Tomás de Aquino” 
(Juruá Editora, 2013), do 
professor Claudio Pedrosa 
Nunes. A obra concentra as 
inúmeras confluências da 
filosofa jurídica de Tomás 

Livro de Litera-
tura do poeta e 
pesquisador 
Hildeberto Filho 
será uma das 
publicações a ser 
lançada durante 
o evento

FOTO: Divulgação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013

O Presidente da CPL comunica o adiamento da abertura das Propostas de Preços da Toma de 
Preço n.°0001/2013, que objetiva a: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, 
para  execução dos serviços de construção de uma Quadra Coberta na Escola Rui Carneiro neste 
município, do dia 28 de outubro de 2013, para o dia 30 de outubro de 2013, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 24 de Outubro de 2013

JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO FILHO - Presidente da Comissão
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013

O Presidente da CPL comunica o adiamento da Toma de Preço n.°0002/2013, que objetiva a: Con-
tratação de uma empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de reforma das 
Escolas de Ensino Fundamental Joaquim Hermínio dos Santos e Professora Eunice Alves dos Santos neste 
município, do dia 28 de outubro de 2013, para o dia 04 de novembro de 2013, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 9175-4141
Capim - PB, 23 de outubro de 2013

ANTONIO JOSÉ DA SILVA - Presidente da Comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328.493-0

O Tribunal de Justiça da Paraíba, através da Comissão de Licitação, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que na citada licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa de 
engenharia para reforma da área onde atualmente funciona a Biblioteca e os Correios para instalação 
do Gabinete da Desembargadora Maria das Graças M. Guedes, no Prédio do Tribunal de Justiça, 
de acordo com as especificações e demais condições gerais que constam do Projeto Básico, Pro-
jetos e Planilha de preços fornecidos pelas Gerências de Engenharia e Arquitetura deste Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba decidiu INABILITAR a empresa IMA CONSTRUÇÕES LTDA por 
desatendimento ao item 4.1 e subitem 4.1.1 e consequentemente ao item 6.2, alíneas “b.1” a “b.6”  
todos do edital e HABILITAR a empresa  GH SERVIÇOS DE INFORMATICA E ENGENHARIA Ltda 
ME por atender a todos os itens do Edital. 

João Pessoa, 24 de outubro de 2013
Nemésio Gomes Cavalcanti

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PML/SAF Nº 035/2010

A Prefeitura de Livramento/PB, e a Secretaria de Administração e Finanças de Livramento/PB, 
há por bem rescindir unilateralmente o Contrato PML/SAF Nº 035/2010, firmado com a Construtora 
DaobraLtda, CNPJ Nº 10.482.566/0001-50, em 25/05/2010, objeto: Construção de uma praça publica 
no município. Notificada, através do oficio OBR-Nº 01/2013, de 15/05/2013, e por não haver reini-
ciado a execução dos serviços, e não apresentando qualquer justificativa para tanto. Fundamento 
no Proc. Licitatório nº 021/2010 e TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2010, art. 77, incisos I e IV do art. 
78, inciso I do art. 79, todos da Lei nº 8.666/93. 

Livramento/PB, 21 de outubro de 2013.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PML/SAF Nº 078/2010
A Prefeitura de Livramento/PB, Secretaria de Administração e Finanças de Livramento/PB, 

há por bem rescindir unilateralmente o Contrato PML/SAF Nº 049/2010, firmado com a Terracon 
Terraplanagem e Construções Ltda, CNPJ: 10.451.754/0001-11, em 16/12/2010, objeto: Reforma 
e Ampliação da Unidade de Saúde José de Anchiete Vilar no município de livramento/PB. Notifica-
da, através do oficio OBR-Nº 01/2013, de 15/05/2013, e por não haver reiniciado a execução dos 
serviços, e não apresentando qualquer justificativa para tanto. Fundamento no Proc. Licitatório nº 
037/2010 e TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2010, art. 77, incisos I e IV do art. 78, inciso I do art. 
79, todos da Lei nº 8.666/93. 

Livramento/PB, 21 de outubro de 2013.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PML/SAF Nº 070/2011
A Prefeitura de Livramento/PB, Secretaria de Administração e Finanças de Livramento/PB, há 

por bem rescindir unilateralmente o Contrato PML/SAF Nº 070/2010, firmado com a Chão e Teto 
Construções Civis Ltda, CNPJ: 03730277/0001-68, em 04/10/2010, objeto: Reforma do Campo de 
Futebol (O Almeidinha) no município de livramento/PB. Notificada, através do oficio OBR-Nº 01/2013, 
de 15/05/2013, e por não haver reiniciado a execução dos serviços, e não apresentando qualquer 
justificativa para tanto. Fundamento no Proc. Licitatório nº 034/2010 e CONVITE Nº 14/2010, art. 
77, incisos I e IV do art. 78, inciso I do art. 79, todos da Lei nº 8.666/93. 

Livramento/PB, 21 de outubro de 2013.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PML/SAF Nº 049/2010
A Prefeitura de Livramento/PB, Secretaria de Administração e Finanças de Livramento/PB, há 

por bem rescindir unilateralmente o Contrato PML/SSAF Nº 049/2011, firmadocom a Construtora 
WreLtda, CNPJ Nº 12.334.711/0001-81, em 22/09/2011, objeto:Construção Portal Turísticono mu-
nicípio de livramento/PB.Notificada, através do oficio OBR-Nº 01/2013, de 15/05/2013, e por não 
haver reiniciado a execução dos serviços, e não apresentando qualquer justificativa para tanto. 
Fundamento no Proc. Licitatório nº028/2011 e CONVITE Nº 12/2011,art. 77, incisos I e IV do art. 
78, inciso I do art. 79, todos da Lei nº 8.666/93. 

Livramento/PB, 21 de outubro de 2013.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

BIOSYSTEM’S NE. COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA – CNPJ 
Nº 08.282.077/0001-03, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a 
Licença de Operação, para Comércio e Distribuição de Produtos Laboratoriais e Hospitalares, 
situado na Rua Maria Rufino dos Santos Medeiros, Nº 320 – Distrito Industrial de João Pessoa/PB.

Ministério das 
Cidades

Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 027/2013-GALIC-AC/CBTU
OBJETO: Para a aquisição de Aparelhos de Mudança de Via (AMVs) de trilhos 
TR 45 para as Superintendências de Trens Urbanos de João Pessoa e Natal. 
PARTICIPAÇÃO: Os licitantes deverão efetuar seu credenciamento junto ao 
órgão provedor, através do portal www.comprasnet.gov.br. Cada LICITANTE 
credenciado deverá enviar, exclusivamente por meio eletrônico, sua proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço. DATA: As propostas deverão 
ser acolhidas até às 10:00h do dia 08 de novembro de 2013, mesmo horário da 
abertura da sala de disputa (horário de Brasília). Esta licitação reger-se-á pela Lei 
n° 10.520 de 17/07/2002, no Decreto n° 3.555/2000, no Decreto n° 7.892/2013 
e no Decreto n° 5.450/2005, com a aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/1993, e 
suas alterações, da Lei Complementar n° 123/2006 e do Decreto n° 6.204/2007. 
O tipo de licitação é o de menor preço com execução indireta no regime de 
empreitada por preço unitário. O Edital estará à disposição dos interessados 
no endereço eletrônico acima citado e ainda na Praça Procópio Ferreira n° 86, 
sala 408, nos horários de 9:00h às 11:30h e 14:00h às 17:00h. Informações 
pelo telefone (21) 3733-3186 ou fax (21) 3733-3006, e-mail robertoc@cbtu.gov.br. 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2013
ROBERTO COSTA DE SOUZA LEAL

PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção da USF do Bairro 

de Oceania VI - conclusão.
LICITANTE HABILITADO:
- S & T CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
05/11/2013, às 14:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - 
Cabedelo - PB, no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

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

Cabedelo - PB, 23 de Outubro de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVÉA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

COMUNICADO – ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2013

O Presidente da CPL comunica que ONDE LÊ- SE: Joaquim Hermínio e Maria Eunice Alves – 
LEIA-SE: Joaquim Hermínio dos Santos e Professora Eunice Alves dos Santos. Publicado no Diário 
Oficial do Estado, Jornal A União e Diário Oficial da União no dia 10.10.2013. Referente à licitação 
na modalidade Tomada de Preços n.°0003/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3622.1085
Capim - PB, 23 de outubro de 2013

ANTONIO JOSÉ DA SILVA – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 010/2013.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 010/2013, nos termos do art. 24, inciso XI, da 

Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: Contratação de empresa 
para a PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS COM BOMBA, nas diversas comunidades da 
zona rural do município de Monteiro - PB. Em favor da empresa: HYDROGEO PROJETOS E SER-
VIÇOS LTDA – inscrita com o CNPJ: 02.735.064/0001-66, no valor global de R$ 166.000,00 (Cento 
e sessenta e seis mil reais), de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de 
Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município.

Monteiro – PB, 24 de Outubro de 2013.
Ednacé Alves Silvestre Henrique 

Prefeita Constitucional

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para a PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS COM 

BOMBA, nas diversas comunidades da zona rural do município de Monteiro - PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores – Processo 
Licitatório nº. 057/2013 - Dispensa de Licitação nº. 010/2013. DOTAÇÃO: 18.544.4007.3010.1053 
– 44.90.51.00. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 60 (Sessenta) dias a partir da 
data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/
Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 
CNPJ: 02.735.064/0001-66 - CT Nº. PC. 057.001/2013 – 22.10.2013 – R$ 166.000,00 (Cento e 
sessenta e seis mil reais).  

Monteiro - PB, 24 de Outubro de 2013.
Ednacé Alves Silvestre Henrique 

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2013 - SRP 

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 038/2013, cujo objeto Sistema de Registro de Preços Aquisição de Combustíveis na cidade 
de Campina Grande, para a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Data da 
abertura: 06 de Novembro de 2013, às 10h00min (horário local). Cópia do edital de demais docu-
mentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua 
Desembargador Feitosa ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 
07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações pelo telefone 3351-1514.

Monteiro-PB, 24 de Outubro de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013 - SRP 

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 039/2013, cujo objeto Sistema de Registro de Preços Aquisição de Material e Serviços Gráficos. 
Data da abertura: 08 de Novembro de 2013, às 09h00min (horário local). Cópia do edital de demais 
documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à 
Rua Desembargador Feitosa ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente 
das 08h00min às 12h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1514.

Monteiro-PB, 24 de Outubro de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 023/2013 - SRP, a ser realizada no dia 07/11/2013 às 15h00min (horário local), que tem por 
objeto Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de 04 (quatro) Motocicletas, para suprir as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, o edital e seus anexos, encontra-se disponível 
no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Desembargador Feitosa 
Ventura, n° 04, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1514.

Monteiro-PB, 24 de Outubro de 2013.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

ASTELP ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÃO DA PARAÍBA, CNPJ nº 09.187.865/0001-83, IE: 
16.070.832-0, pela qual registra o extravio de todos os Documentos Fiscais Municipais e Estaduais 
da Empresa. Conforme Certidão datada de 24 de outubro de 2013.

COLPAT 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 15.842.510/0001-83, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 3216/2013 em João Pessoa, 22 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade de: Implantação de loteamento urbano, denominado LOTEAMENTO LUAR DO CAMPESTRE, 
com área total de 541.603,74m², dividido em 59 quadras e 789 lotes, no lugar Várzea da Jurema, 
Jardim Guanabara, zona urbana do município de Patos-PB. Na(o) – Rua Sergio Lima – Maternidade 
Município:  PATOS – UF: PB. Processo: 2013-006265/TEC/LI-2533.

MARIA DE FATIMA ANDRADE DANTAS – CPF Nº 188.846.364-34, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Instalação Nº 813/2012/proc. nº 2012-001004 – Edificação Multifamiliar e Comercial – AC: 1187,72m² 
- INTERMARES – CABEDELO - PB. Processo: 2013-006847/TEC/LI-2592.

ENCOMARQ ENGª. COM. E ARQUITETURA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.613.048/0001-54, torna 
público que a Licença de Instalação nº 3201/2013 em João Pessoa, 22 de outubro de 2013 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 29 (vinte e nove) Unidades Habitacionais, 
com sistema de Tratamento da Cagepa Na(o) – Rua CARMEN ROMERO, ST 03, QD 058, LT 529 
– JARDIM OCEANIA  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-005512/TEC/LI-2447.

JAIME T. MOURA (POSTO DOIS IRMÃOS) – CNPJ/CPF Nº 09.352.634/0002-69, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3183/2013 em João Pessoa, 22 de outubro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Comércio varejista de combustíveis: Gasolina, álcool, diesel, GNV, lubrificante e serviço de troca 
de óleo e loja de conveniência. Na(o) - RODOVIA BR-230/KM. 12-SN Município: CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2013-004088/TEC/LO-5570.

ELIZABETH PRODUTOS CERÂMICOS LTDA – CNPJ Nº 08.568.537/0001-64, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Alteração 
– Mudança de Razão Social da José Nilson Crispim Mineração Craibeira para Elizabeth Produtos 
Cerâmicos e Ampliações de Galpão Britador e Estoque. Processo: 2013-006518/TEC/LA-0374.

JACELITA FERREIRA DA SILVA (JOTA GÁS) – CNPJ/CPF Nº 07.372.449/0001-20, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1391/2013 em João Pessoa, 15 de maio de 2013 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio Varejista de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo e Água Mineral 
Na(o) – Rua João Vitaliano, 186 – Centro Município: CABEDELO – UF: PB. Pro cesso: 2013-
000208/TEC/LO-4548.

CONSTRUTORA CAVALCANTI E ANDRADE LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 17.980.270/0001-09, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação nº 3185/2013 em João Pessoa, 22 de outubro de 2013 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Loteamento Residencial Na(o) – ALTO DOS SEIXAS, PERÍMETRO 
URBANO, Município:  CUITEGI – UF: PB. Processo: 2013-005712/TEC/LI-2467.

EDR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 02.598.608/0001-95, torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2147/2013 
em João Pessoa, 26 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Comercial 
na Av. Governador Flavio Ribeiro Coutinho – S/N – QD. 005, LT. 540 – Município: JOÃO PESSOA 
– UF: PB.  Processo: 2013-002872/TEC/LI-2166.

JUCELIO DE OLIVEIRA SANTOS – CNPJ/CPF Nº 759.894.684-15, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2750/2013 
em João Pessoa, 19 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Mul-
tifamiliar C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica 
e sumidouro). Na(o) – Rua PROJETADA, S/N, QD 5, LT 11, VÁRZEA NOVA Município:  SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2013-004086/TEC/LO-5569.

de Aquino, oferecendo uma 
reflexão conceitual jurídica 
e cristã de Justiça.

Há, também, seis pu-
blicações da Coleção Pós-
Letras, produzida pelo Pro-
grama de Pós-Graduação 
em Letras. Entre elas, está 
“Tradução e transferências 
culturais” (Editora UFPB 
– 2013), dos professores 
Luciana Calado Deplagne, 
Marta Pragana Dantas e 
Wiebke Röben de Alencar 
Xavier. O livro apresenta 
pesquisas realizadas na li-
nha “Cultura e Tradução” e 
trabalhos de pesquisado-

res convidados. Ele mostra 
a pluralidade e a interdis-
ciplinaridade dos concei-
tos metodológicos atuais e 
convida, através de estu-
dos de caso, a refletir e re-
ler momentos da História 
da Literatura num contexto 
transnacional e globaliza-
do de tradução e cultura.

Mas há também po-
esia e literatura entre as 
publicações que serão lan-
çadas pelo Sede de Lei-
tura. É o caso de “As coi-
sas incompletas” (Editora 
Ideia – 2013), de autoria 
do professor, jornalista e 

poeta Hildeberto Barbosa 
Filho. O autor considera 
este o terceiro volume do 
seu “jornal literário”, que 
começou com os livros “Às 
horas mortas (2006)” e “O 
escritor e seus intervalos 
(2008)”. Este terceiro vo-
lume, segundo Hildeberto, 
dialoga com “As coisas fei-
tas”, de Ascendino Leite, 
pelas ressonâncias signifi-
cativas, complementares e 
antagônicas que os vocábu-
los carregam em seu corpo 
móbil.

Outro exemplo é o li-
vro de poesia da profes-
sora Zélia Bora, “Poemas 
das cidades mortas e dos 
pequenos seres invisíveis” 
(Editora Nandyala – 2013). 
A obra considera a nature-
za uma Deusa. Os poemas 
são verdadeiros tributos à 
força da natureza e à ino-
cência dos animais. É, tam-
bém, um universo poético 
por meio do qual os seres 
humanos são convidados a 
refletir sobre o desrespeito 
e a destruição da natureza. 
Há, ainda, o livro “A cidade 
das damas”, tradução da 
professora Luciana Eleono-
ra Deplagne da obra “Cité 
des dames”, escrita em 
francês arcaico em 1405 
pela escritora Christine de 
Pizan. Trata-se da primeira 
tradução em língua por-

tuguesa do livro e contém 
também uma apresentação 
da obra sob o título de “O 
lugar da utopia na Cité des 
Dames”, de autoria da tra-
dutora.

 
Música
Ainda dentro das co-

memorações dos 35 anos 
da Adufpb, será realizado 
no próximo sábado con-
certo do Grupo de Metais 
Nordeste, com regência 
do maestro francês Gérard 
Hostein, ex-professor do 
Departamento de Música 
da UFPB e atual diretor do 
Conservatório de Música e 
Arte Dramática da cidade 
de Antibes, na França. Ele 
está na Paraíba desde o 
dia 22 especialmente para 
uma série de atividades na 
UFPB.

O concerto está mar-
cado para 20h e será rea-
lizado na Sala Radegundis 
Feitosa, no Departamento 
de Música da Universidade, 
em João Pessoa. 

A coordenação do 
evento é de Gláucio Xavier 
da Fonseca e a apresenta-
ção será de Joana Hostein. 
Professor da UFPB na dé-
cada de 80, o maestro Gé-
rard Hostein estudou no 
Conservatório Nacional Su-
perior de Música, de Paris, 
em 1976. 

Na ocasião, será lançada 
mais uma edição da
Revista Conceitos



Cidadania e Justiça

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de outubro de 2013

Empresa promove o Dia do Obrigado em Cuitegi hoje

Combate ao trabalho infantil
O trabalho infantil é a realidade de 

pelo menos 75 mil crianças e adolescen-
tes entre 5 e 17 anos na Paraíba, con-
forme dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) 2011. 
Esse tipo de trabalho retira a criança da 
escola e, mesmo as que conseguem fre-
quentar o ambiente escolar, estão muito 
cansadas para poder serem bons alu-
nos.  A pior face do trabalho infantil, no 
entanto, é a exploração sexual, que ain-
da existe no Estado. E é justamente para 
ajudar a combater a exploração sexual 
de crianças e adolescentes que a em-
presa social Thk’s promove, a cada cin-
co meses, o Dia do Obrigado. A próxima 
edição da campanha acontece amanhã, 
na cidade de Cuitegi, interior da Paraíba.

Thaiz Máximo, advogada, é a idea-
lizadora do projeto, que já passou pelas 
cidade de Sapé, Bayeux e Araçagi. “O Dia 
do Obrigada, Dia da Gratidão, é come-
morado internacionalmente em 11 de 
janeiro, registramos esse dia também 
como sendo a data de comemoração no 
Brasil. Além disso, existe a ação social, 
que fazemos a cada cinco meses. Cada 
peça da marca vendida é convertida em 
uma peça doada a uma criança carente. 
Mas não é só isso, levamos para as cida-
des escolhidas uma gama de ações so-
ciais”, disse a moça.

Mais de 1.500 crianças já foram 
beneficiadas pela ação social, além dos 
adultos que puderam receber os servi-
ços oferecidos no Dia do Obrigado. “Na 
primeira ação realizada tivemos a par-
ticipação de 50 voluntários, para a ação 
deste sábado, são 160 pessoas dispostas 
a ajudar o próximo. Temos percebido 
uma grande recepção das pessoas. É 
anormal pessoas que não são ativistas 
sociais fazerem parte de ações como 
esta”, disse.

Thaiz explicou que a cidade que 
recebe a ação é escolhida por causa dos 
índices de exploração sexual infantil. 
“Quando chegamos na cidade, fazemos 
um campeonato que passa valores fa-
miliares. Ambientamos a escola muni-
cipal dessas crianças e os professores 
delas passam por palestras, com psi-
cólogos, para saber como abordar uma 
criança sexualmente explorada. Além 
disso, advogados percorrem a cidade, 
para ajudar quem esteja passando por 
uma situação dessas. O nosso objetivo 

é o combate a exploração sexual infan-
til”, disse, lembrando que para a ação 
recebem apoio da prefeitura local e do 
Governo do Estado, com a liberação de 
locais para a prática das atividades.

Troca de camisetas
A Empresa Social Thk’s foi pensa-

da para ser lucrativa e autosustentável, 
para que não dependesse de doações 
para fazer suas ações. “Vendemos as pe-
ças de alta-costura, cada peça vendida é 
convertida em uma camiseta que será 
doada a criança carente. Fazemos as 
vendas durante cinco meses e ao final, 
vamos até a cidade escolhida entregar 
a camiseta, mas não é só a entrega de 
camisetas, nós levamos serviços para 
ajudar àquelas crianças”, explicou Thais.

Visitas
A primeira cidade a receber o Dia 

do Obrigada foi Sapé. Lá os voluntá-
rios constaram que em um pátio onde 
os caminhoneiros descansam de suas 
viagens há a prostituição infantil, onde 
crianças e adolescentes entram nas bo-
leias dos caminhões em troca de R$ 2 
ou R$ 5. Em Bayeux, segunda cidade a 
receber as ações, é considerada, segun-
do a Thk’s é uma das cidades com maior 
índice de exploração infantil na Paraíba. 
Araçagi recebeu a ação, também pela 
pobreza apresentada na cidade, quanto 
pelos seus índices de exploração infantil. 
O chocante na cidade é que lá, segundo 
o Ministério Público, é uma cidade onde 
acontece o tráfico humano

Números
O PNAD 2011 estima que existam 

3,6 milhões de crianças e adolescen-
tes trabalhando no Brasil. 75.851 deles 
na Paraíba. Essa prática é crime, pois a 
legislação brasileira não permite que 
crianças e adolescentes trabalhem até 
os 16 anos, exceto na condição de apren-
diz, a partir dos 14 anos. Entre os 16 e 
18 existem muitas restrições para o tra-
balho, a atividade não pode ser executa-
da em horário noturno ou em períodos 
que comprometam a frequência escolar, 
não pode ser perigoso, insalubre ou pe-
noso e nem pode ser exercido em locais 
prejudiciais ao desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social do adolescente. 
Basicamente, esses dados se reportam à 
exploração do trabalho infantil na agri-
cultura, seguido do trabalho urbano de 
mendicância e venda de doces.

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Atividades do programa

l Kids Games 
O Kids Games é uma estratégia mundial que utiliza a ferramenta do esporte para 
levar princípios e valores familiares a crianças de 4 a 14 anos. Tem o formato de 
uma mini-olimpíada, com técnicos e atletas, para que elas se sintam motivadas a 
participarem de forma integral nos jogos. Conta com cerimônia de abertura e de 
encerramento, como em uma olimpíada, dando uma visão mais séria a ação.

l Reforma na escola municipal
Reforma e ambientação da escola municipal de Cuitegi, onde estudam as crianças 
atendidas durante o dia.

l Metodologia Criativa para o ensino escolar
Palestra e dinâmica motivacional para os professores de escolas municipais e 
estaduais

l Jurídico
Conscientizar a sociedade sobre o combate a exploração sexual infantil e trabalho 
infantil, colocando cartazes em hotéis, bares, postos de gasolina e distribuindo a 
cartilha de Brasília disponibilizada pela 13a Procuradoria Regional do Trabalho – PB.

l Odontologia
Será realizada a escovação com flúor em todas as crianças que participarem do 
kids Games e a doação de um kit escovação com pasta e escova.

l Serviço
- Dia do Obrigado
- Data: 26-10-2013
- Local: Município de Cuitegi - PB
- Informações sobre o Dia do Obrigado e da Thk’s -35782550

l Onde Denunciar
- O trabalho e a exploração sexual infantil podem ser denunciados através do 
Disque 100 ou mesmo do 190, que é o contato da Polícia Militar

*Fonte: www.thks.com.br

Rio de Janeiro – O maior de-
safio do Brasil na área da susten-
tabilidade envolve a adequação 
das grandes cidades, disse ontem 
o secretário de Políticas e Progra-
mas de Pesquisa e Desenvolvimen-
to do Ministério de Ciência, Tec-
nologia e Inovação, Carlos Nobre, 
que participou de encontro da 
Rede Global de Soluções para o 
Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas. No dia de ontem, 
a Rede Global fez a segunda dis-
cussão sobre o Rio de Janeiro, que, 
junto com Nova York, Estocolmo, 
Bangalore, na Índia, e Accra, em 
Gana, é objeto de estudo de es-
pecialistas de diversas áreas, que 
buscam soluções de sustentabili-
dade para cidades com diferentes 
características.

“A parte mais difícil para 
o Brasil se tornar uma potência 
ambiental é a questão da cidade. 
Corremos o risco de conseguir sus-
tentabilidade na agricultura e em 
outros setores e ter uma grande 
dificuldade com a estrutura de ci-
dades como o Rio ou São Paulo”, 
ressaltou Nobre. Para ele, as cida-
des serão um desafio também no 
que diz respeito ao impacto das 
mudanças climáticas.

O encontro foi na sede da 
Fundação Brasileira para Desen-
volvimento Sustentável e tratou 
da capacidade das cidades de re-
sistirem a desastres futuros que 
possam ser intensificados pelas 
mudanças no clima, de oportu-
nidades econômicas e da bio-
diversidade, considerada uma 

vantagem do Rio. O professor 
Paulo Gusmão, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, desta-
cou a necessidade de investimen-
tos estruturantes, que têm sido 
feitos na Região Metropolitana, 
como os polos industriais de Ita-
guaí e Itaboraí. Como 10,3% do 
território da capital, essas áreas 
têm menos de 10 metros de alti-
tude e podem ser mais sujeitas a 
inundações, com chuvas mais for-
tes ou níveis mais altos dos mares. 
Bairros das Zonas Oeste e norte, às 
margens das baías de Guanabara 
e de Sepetiba, e as lagoas da Bar-
ra da Tijuca também poderiam ser 
afetadas ao menos em um cenário 
crítico, disse ele. 

De acordo com Gusmão, as 
cidades da Região Metropolitana 
são díspares quando o assunto é a 
base de dados, e alguns municípios 
sofrem com a falta de servidores 
especializados que permaneçam 
nos postos para dar continuidade 
às políticas públicas: “A municipa-
lidade precisa de equipes perma-
nentes, e não de profissionais de 
passagem”, afirmou.

Membro do Painel Intergo-
vernamental de Mudanças Climá-
ticas (IPCC), da Organização das 
Nações Unidas, Fábio Scarano dis-
se que, quanto à biodiversidade, 
a região metropolitana está bem 
posicionada, por já ter 16% do 
território protegido em reservas 
ambientais, enquanto a meta glo-
bal é atingir 17% até 2020. Apesar 
disso, o principal rio fornecedor 
de água para a capital, o Guandu, 
requer 300 toneladas de produtos 
químicos por dia para ser tratado, 
devido à poluição e a falta de ar-

borização das margens, alertou. O 
Guandu é responsável por 80% do 
abastecimento do Rio de Janeiro 
e recebe águas já contaminadas 
do Paraíba do Sul, problema cuja 
solução, segundo Sacarano, preci-
saria de uma articulação com São 
Paulo. O Rio também sofre com 
um déficit de 860 mil árvores, com 
arborização deficiente ou criti-
camente deficiente em 93% dos 
bairros, acrescentou.

Sobre a economia, o diretor 
da Bradesco Asset Management, 
Joaquim Levy, disse que a cidade 
precisa aproveitar o momento, 
não deixar que ele passe, para 
evitar novas distorções. “O Rio 
está passando por um novo ciclo 
de investimentos, como aqueles 
que a cidade só viveu de 50 em 
50 anos. O primeiro foi com a 
vinda da família real portuguesa 
(1808] e o último no governo de 
Carlos Lacerda, na década de 60 
(do século passado)”. Para Levy, 
três setores têm potencial para 
aprimorar a cidade e contribuir 
para a sustentabilidade: a indús-
tria criativa, a da hospitalidade e 
da tecnologia.

Segundo a pesquisadora 
norte-americana Cynthia Rosenz-
weig, do Nasa Goddard Institute 
for Space Studies, o futuro reserva 
um papel de liderança às metró-
poles. “As cidades devem liderar a 
busca por sustentabilidade. Elas se 
conectam em vários fluxos, mas o 
que pode ser feito para que assu-
mam essa posição? É preciso criar 
um sistema que ajude as cidades 
como um todo, com mais finan-
ciamento à pesquisa e soluções 
implementáveis”, afirmou.

Cidades serão grande desafio 
na área da sustentabilidade

NO BRASIL

Vinícius Lisboa
Da Agência Brasil

Cidades não têm servidores especializados que permaneçam nos postos para dar continuidade às políticas públicas
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Rio de Janeiro - O uso racio-
nal da água pela indústria torna-se 
cada vez mais necessário diante 
da perspectiva de crescente escas-
sez do recurso em todo o mundo. 
A questão da água foi tema da 
primeira edição do Projeto CNI 
Sustentabilidade, ciclo de debates 
realizado ontem no Hotel Sofitel 
Copacabana, no Rio. A menos que 
sejam adotadas novas políticas de 
racionalização, o mundo enfren-
tará até 2050 uma disponibilidade 
de água doce ainda mais crítica do 
que a do quadro atual. Dados da 

Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) indicam que na metade 
do século mais de 40% da popula-
ção global viverão em regiões com 
elevado risco de escassez de água 
doce. 

A demanda global pelo recur-
so deve aumentar 55% até 2050. 
Na indústria, a previsão é de que o 
consumo cresça 400%. Atualmen-
te, no Brasil, são retirados dos rios, 
a cada segundo, 2,3 milhões de 
litros de água para uso industrial. 
Desse total,  402 mil litros (17%) 
são utilizados na fabricação de 
produtos como bebidas, alimen-
tos e cosméticos, em operações de 

lavagem ou na geração de ener-
gia. De acordo com a Agência Na-
cional de Águas (ANA), a indústria 
devolve para a natureza 79% do 
total captado. Para a CNI, a ado-
ção de práticas de gerenciamento 
racional de água é uma estraté-
gia para a redução dos custos de 
produção da indústria.  Com esse 
objetivo, a entidade traduziu para 
o português uma ferramenta gra-
tuita de gerenciamento de água, 
desenvolvida nos Estados Unidos 
em 2011. 

A ferramenta está disponível 
para download no site www.por-
taldaindustria.com.br . Já utilizada 
pelas 200 maiores multinacionais.

Fórum debate uso da água pela indústria
Paulo Virgilio
Da Agência Brasil
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Alan Moszkowicz, Carmen Melo, Rachelle e Eduardo Cabral: a turma da arte do bom gosto paraibano

Juiz Wolfran da Cunha 
Ramos, Sras. Paulina Maia 
e Elane de Farias Leal, 
teatrólogo Everaldo Vas-
concelos, executivo Van-
denbrg Marques Nóbrega, 
esteticista Ângela Maria 
de Sousa, professoras 
Maria Luiza Silveira Rabelo 
e Ivone Barros Vita, acu-
punturista Ricardo Arruda, 
bancário Edivan Dantas, 
empresário José Gomes.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com gorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O guitarrista Zé Filho se apresenta hoje no evento “Rock Retrô no Atol”. A 
partir das 23h no Atol Music Bar, localizado na Rua Coração de Jesus, em Tambaú.
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Presenças bacanas das amigas Da Paz Gonçalves e Aureny Fernandes

Experimenta
ENTRE OS DIAS 

4 a 10 de novembro 
João Pessoa vai sediar 
o evento “Experimenta 
- a Semana de Design 
da Paraíba”, reunindo 
papas no assunto a 
exemplo do estilista 
mineiro Ronaldo Fraga.  
O evento será na Casa 
Rosada, ao lado do 
Centro Administrativo 
em Jaguaribe, numa 
promoção do IFPB, 
Sebrae e Funetec e or-
ganizado pelos alunos 
de design gráfico cam-
pus Cabedelo do IFPB.

Ano dezessete
ESTAREMOS HOJE comemorando 17 anos de colunismo, 

registrando os acontecimentos da sociedade paraibana 
e levando aos leitores o melhor da informação.

Para marcar a data, uma festa, que também vai 
ajudar a Amem, acontece a partir das 21h na Bella Casa 
Recepções, com caprichado buffet de Ignez Cunha, 
decoração de André Luiz, bolo de Maria Helena Moura, 
bebidas (wisky doze anos e espumante) da Item Hum 
de Maria Ita Dantas e música da melhor qualidade da 
banda Canto Livre.

Agradecemos a todos que colaboraram com o evento 
como Germano Toscano, Chopp Time, Adega do Alfredo, 
Trevo Motel, QBistrô e à amiga leal Roberta Aquino que 
comandou o exército das valorosas patronesses Ro-
ziane Coelho, Ildenir Palitot, Maria Barros, Marletti Assis, 
Dalva Gonçalves, Risomar Dias, Norma Pedrosa, Magnólia 
Menezes, Jane Oliveira, Helena Almeida, Jocezilda Molla, 
Auxiliadora Cardoso, Carla Bezerra, Conceição Imperiano, 
Evelyn César, Janeide Kumamoto, Céu Palmeira, Irene 
Ribeiro, Elza Farias, Stella Barros e Tereza Neuman Vaz.

   A juíza e coordenadora estadual da Violência Doméstica da Paraíba, Rita 
de Cássia Andrade, está em Florianópolis-SC, participando do V Encontro Nacional 
de Juízes Estaduais. Retorna no domingo.

Nilza e Joaquim Sousa, ele comemorou seu aniversário última 
quarta-feira
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    Jovens aprendizes da Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria participaram 
ontem do Festival de Novos Talentos promovido pelo Inova Gastronomia. O evento 
acontece até hoje no Centro de Turismo e Lazer do Sesc, no Cabo Branco.

Yara Matos, Carmen Teixeira e o casal Itapuan e Regina Botto que estarão hoje à noite na Bella Casa

Elas cantam Vinícius
A COMEMORAÇÃO PELO  Dia do Servidor na Assem-

bleia Legislativa da Paraíba, próxima quarta-feira, não será 
só de discussos, mas sim com belas vozes de servidoras 
do Legislativo que vão apresentar o show “Elas cantam 
Vinícius”, numa promoção da Divisão de Cultura e Asso-
ciação Promocional do Poder Legislativo.

Será às 15h no auditório João Eudes, com as cantoras 
Ariadne Lima, Cassia Limeira, Daise Lellis, Emily Carolina, 
Helayne Cristini, Marta Rosa, Marta Sabino e Ozeni Nobre.

Título com poema
HOJE É DIA de festa e homenagens ao desembargador 

e imortal Marcos Cavalcanti de Albuquerque que vai rece-
ber, às 16h, na Câmara Municipal de João Pessoa, o título 
de Cidadão Pessoense, proposto pelo vereador Fernando 
Paulo Pessoa Milanez.

Filho ilustre da cidade de Mamanguape, Marcos Caval-
canti chegou a João Pessoa aos 11 anos de idade, cursou 
nos colégios Pio XII e Lyceu Paraibano, fez o superior na 
Faculdade de Direito da UFPB e hoje é membro da Academ-
ia Paraibana de Letras e do IHGP. Além do discurso que 
pretende fazer na solenidade, ele irá também declamar um 
poema de um grande poeta paraibano.
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Congresso
A CIDADE DE Na-

tal-RN, vai sediar nos 
dias 20 a 22 de novem-
bro o XV Congresso 
Brasileiro de Direito 
Notarial e de Registro, 
tendo como tema “A 
atuação dos cartórios 
na defesa dos direitos 
fundamentais sociais: 
uma análise críti-
ca dos 25 anos da 
Constituição Bra-
sileira”. O presidente 
da Anoreg Paraíba, 
Germano Toscano irá 
participar do evento.

Exposição

OS 33 ANOS da 
Galeria Gamela de Artes 
vão ser comemorados 
também no próximo 
dia 31, às 19h na Es-
tação das Artes, ao 
lado da Estação Cabo 
Branco, no Altiplano. 
Será com a exposição 
coletiva “Nossa Terra 
Nossos Valores”, or-
ganizada pelos mar-
chands Roseli e Altemir 
Garcia.

Júlio Rafael

O SEBRAE Paraíba 
vai instituir o Prêmio 
“Júlio Rafael”, em home-
nagem ao saudoso parai-
bano que dirigiu a enti-
dade por vários anos.

O prêmio será di-
rigido às Prefeituras da 
Paraíba que tenham o 
melhor projeto na área 
social.

Vestibular
ESTÃO ABERTAS 

as inscrições para o 
vestibular agendado no 
Iesp e na Fatec/PB.  Infor-
mações mais detalhadas 
nas faculdades à BR-
230 ou pelo telefone 
2106-3800.

   O jovem empresário Felipe Lisboa Lopes, leia-se Grupo Tell Passo, inaugurou 
ontem uma franquia da bacana marca de calçados Luz da Lua no térreo do Mag 
Shopping. Faremos depois o registro do coquetel de abertura da loja.

   A partir da próxima quar-
ta-feira, 30, quem for ao Rio de 
Janeiro poderá conferir a Árvore 
de Natal da Bradesco Seguros, na 
Lagoa Rodrigo de Freitas.

   Considerada a maior árvore 
de Natal flutuante do mundo, ela 
é assinada pelo designer Abel 
Gomes, o mesmo que fez o palco 
usado na Jornada Mundial  da 
Juventude deste ano no Rio.

“Quase todos os homens 
são capazes de suportar 
adversidades, mas se quiser 
por à prova o caráter de 
um homem, dê-lhe poder”

“O poder é a coisa mais
intoxicante do mundo -
e, de todas as formas de 
poder, a mais intoxicante 
é a fama”

ABRAHAM LINCOLN DANUZA LEÃO
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Saiba o que fazer na 
reta final da maratona 
de provas do Enem

Página 14

 

Quase metade dos do-
micílios na Paraíba (47,6%) 
dispõe de carros ou motos 
para o deslocamento de 
seus moradores. Segundo o 
comunicado Indicadores de 
Mobilidade Urbana da Pnad 
2012, divulgado, ontem, pelo 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), houve 
uma mudança do perfil de 
mobilidade da população 
brasileira, que utiliza cada 
vez mais veículos privados. 
Pelo estudo, entre os anos de 
2008 e 2012, o percentual de 
domicílios paraibanos que 
possuía automóvel ou moto-
cicleta subiu 12,8%, índice 
maior do que a média nacio-
nal, que foi de 8,8%.

Apesar do crescimento 
no número de domicílios que 
dispõem de veículos, os dados 
apontam que mais da metade 
da população paraibana ain-
da não está motorizada. Para 
o Ipea, isso indica uma possí-
vel piora das externalidades 
negativas do transporte in-
dividual nos grandes centros 
urbanos, principalmente nas 
regiões com menor percen-
tual de motorização, no caso, 
Norte e Nordeste.

De acordo com o comu-

nicado do Ipea, a motocicleta 
é o principal veículo de posse 
das famílias paraibanas, com 
um percentual de 27,9% con-
tra 25,7% de automóveis.  No 
Brasil, as motocicletas estão 
presentes em cerca de 20% 
dos lares e, segundo o Insti-
tuto de Pesquisa, esse per-
centual tende a crescer rapi-
damente, principalmente nas 
camadas mais pobres, por 
causa dos baixos preços des-
tes veículos em relação aos 
carros, em especial as motos 
de baixa cilindrada. 

O comunicado do Ipea 
destaca que os estados de 
Santa Catarina e Paraná, além 
do Distrito Federal são os que 
possuem o maior número 
de domicílios com posse de 
veículos. Em Santa Catarina, 
cerca de 75% dos domicílios 
possuem carro ou moto. Já os 
estados do Norte e Nordeste 
são os que apresentam os me-
nores índices de motorização 
por domicílio, sendo o menor 
percentual registrado em Ala-
goas, com 32,4%.

O Ipea ressalta que, “pe-
los números apresentados, 
pode-se concluir que a taxa 
de motorização da popula-
ção permanecerá crescendo, 
o que gerará impactos sobre 
as condições de mobilidade 
e tempos de deslocamento, 
demandando investimentos 
vultosos por parte dos go-
vernos em melhoria da infra-
estrutura de mobilidade nas 
próximas décadas”. 
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Quase metade dos 
domicílios, 47,6%, dispõe 
de veículos, aponta Pnad 

Mais carros e motos nas ruas da PB
iPEa rEvEla

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Recentemente, o go-
vernador Ricardo Couti-
nho assinou a ordem de 
serviço para  urbanização 
e pavimentação da Via 
Perimetral Sul, que vai do 
entroncamento da BR-
101/bairro Gervásio Maia/
Colinas do Sul/Valentina 
de Figueiredo/Muçuma-
go, até o entroncamento 
com a PB-008, com uma 
extensão de 9 km em pis-
ta dupla de 7 metros de 
largura cada uma e mais 
canteiro central.

O investimento no tre-
cho é de R$ 6.523.992,11, 
com recursos do Tesouro 
Estadual. A obra benefi-
ciará diretamente uma 
população de 300 mil pes-
soas. Os principais serviços 
programados são comple-
mentação e melhoramen-
to do sistema de drena-
gem de águas pluviais e 
subterrâneas, adequação 
do alinhamento de ruas, 

pavimentação asfáltica, 
padronização de calçadas 
laterais, implantação de 
paradas de ônibus, sinali-
zação horizontal e ilumi-
nação ornamental.

O governador tam-
bém assinou recente-
mente a ordem de ser-
viço para pavimentação 
do acesso à Praia de Co-
queirinho, no Litoral Sul, 
no entroncamento da 
PB-008 com esse trecho. 
O investimento, com re-
cursos próprios do Esta-
do, é de R$ 1.065.348,38. 
A ladeira da Praia de Co-
queirinho será pavimen-
tada em paralelepípedo 
e terá nas laterais espaço 
para pedestres, inclusive 
com corrimão.

Em projeto
Entre as obras proje-

tadas destaca-se o Trevo 
de Mangabeira, que be-
neficiará diretamente cer-

ca de 250 mil habitantes, 
especialmente os mora-
dores dos bairros da Zona 
Sul. Estão previstos investi-
mentos de R$ 20 milhões. 
O projeto prevê a cons-
trução de um viaduto em 
concreto, além de terra-
plenagem, pavimentação 
asfáltica, drenagem, ilumi-
nação ornamental e sinali-
zação horizontal e vertical. 

Segundo o Depar-
tamento de Estradas de 
Rodagem (DER), a obra 
terá uma extensão total 
de 800 metros e a plata-
forma da avenida ficará 
com 22 metros, duas pis-
tas de rolamento, can-
teiro central, ciclovia e 
calçadas. O tipo de reves-
timento será em concre-
to betuminoso usinado a 
quente - CBUQ. 

Outra obra que con-
tribuirá para melhoria da 
mobilidade urbana na 
Zona Sul da capital será o 

Viaduto do Geisel. O De-
partamento Nacional de 
Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) já aprovou 
a concepção do projeto 
de construção e os recur-
sos, na ordem de mais de 
R$ 20 milhões, já estão 
garantidos pelo Minis-
tério das Cidades, assim 
como a contrapartida do 
Governo do Estado. 

Via Perimetral Sul e Trevo de Mangabeira

O Viaduto do 
Geisel é mais 
uma obra que 
contribuirá para 
a melhoria da 
mobilidade 
urbana na Zona 
Sul da capital

Segundo o estudo, entre 2008 e 2012, o percentual de domicílios na Paraíba que possuía automóvel ou motocicleta subiu 12,8%

O Governo do Estado 
tem realizado ou projeta in-
vestimentos com o objetivo 
de melhorar a mobilidade 
urbana na Paraíba, em es-
pecial, em João Pessoa, que 
tem no setor o seu principal 
problema, segundo pes-
quisa realizada pelo Sin-
dicato da Arquitetura e da 
Engenharia (Sinaenco), em 
março deste ano, segundo a 
qual a estrutura urbana não 
acompanhou o crescimento 
da população nos últimos 
25 anos.

Inaugurado recentemen-
te, o contorno de Jacumã está 
pondo fim aos transtornos que 
existiam há décadas nos feria-
dos e no período de Carnaval. 
As obras incluíram a constru-
ção de uma ponte sobre o Rio 
Gurugi e a restauração urbana 
de Jacumã, um investimento 
de mais de R$ 8 milhões.

O Binário de Bayeux 
também foi inaugurado re-
centemente com o objetivo 
de agilizar o tráfego de veí-
culos na Avenida Liberdade. 
Nas obras de engenharia 
foram investidos R$ 6,5 mi-

lhões e mais de R$ 4 milhões 
em desapropriações de imó-
veis. Bayeux e Santa Rita são 
os municípios diretamente 
beneficiados, contemplando 
uma população de 250 mil 
habitantes. 

A passarela metálica de 
pedestres construída pelo 
Governo do Estado sobre a 
rodovia BR-230, no km 13, 
próximo ao conjunto Renas-
cer, no município de Cabe-
delo, tem contribuído para 
melhorar a fluidez do tráfe-
go na rodovia, além dos índi-
ces de acidentes de trânsito,  
considerados um dos mais 
elevados da Grande João 
Pessoa, especialmente pela 
grande movimentação de 
veículos. 

Foram investidos na 
obra R$ 993.033,19,  con-
templando uma população 
de cerca de 40 mil habitan-
tes do conjunto Renascer. 
Outra passarela metálica 
está sendo construída so-
bre a rodovia BR-230, no 
km 27, beneficiando os 
moradores da comunidade 
Boa Esperança.

Investimentos da PB

Ainda em andamento, a 
duplicação da Avenida Cruz 
das Armas é mais uma obra 
que contribuirá com a me-
lhoria da mobilidade urba-
na de João Pessoa. Quando a 
obra for concluída, a avenida 
ganhará duas pistas de 7 me-
tros de largura, um canteiro 
central com 1 metro e calça-
das laterais com 2,5 metros. 

Estão sendo realizados 
serviços de terraplenagem, 
ampliação do sistema de dre-
nagem, pavimentação e reca-

peamento em concreto asfál-
tico, construção de calçadas 
laterais, sinalização vertical 
e horizontal e iluminação or-
namental.  

A expectativa é eliminar 
os congestionamentos de veí-
culos, coletivos e caminhões e 
reduzir os acidentes de trân-
sito. Estão sendo investidos 
mais de R$ 5 milhões, sendo 
que cerca de R$ 3 milhões são 
destinados às desapropria-
ções de imóveis que se encon-
tram na faixa de domínio.

Obras em Cruz das Armas

FOTO: Evandro Pereira



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de outubro de 2013

Veja o que fazer na reta final da 
maratona de provas do Enem

Os 187 mil inscritos na 
Paraíba para fazer as pro-
vas do Exame Nacional do 
Ensino Médio devem ficar 
atentos ao local de prova, 
aos itens que podem causar 
eliminação e ao horário de 
início das provas. A Paraíba 
não participa do Horário de 
Verão, por isso os portões 
das escolas abrem às 11h e 
as provas iniciam ao meio-
dia. As provas acontecem 
amanhã (26) e domingo 
(27), em 417 locais de 45 
diferentes cidades. O Enem 
é composto por quatro pro-
vas objetivas, com 45 ques-
tões cada, e uma redação.

A Empresa de Correios 

Candidatos devem 
ficar atentos ao local e 
horário de início da  prova

e Telégrafos afirmou que 
fará a distribuição dos ma-
lotes com as provas, com 
escolta da Polícia Militar. 
A assessoria informou ain-
da que não pode fornecer 
detalhes do esquema de 
distribuição para não atra-
palhar o andamento do 
Exame.

A Polícia Militar divul-
gou que 1.200 policiais es-
tão envolvidos na seguran-
ça do exame, além de 150 
viaturas que farão a escolta 
dos malotes de provas. As 
provas já estão no 15º Ba-
talhão de Infantaria Moto-
rizado, em João Pessoa, e no 
31º Batalhão de Infantaria 
Motorizado, em Campina 
Grande. O policiamento no 
entorno dos 417 locais de 
provas também será garan-
tido pela corporação, seja 
em viaturas, a pé ou em 
motocicletas.

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

Veja as dicas do Inep

Não esqueça de levar um documento oficial com foto, 
pois o acesso à prova só acontece com esse documento. 
Confira a lista de documentos aceitos:

l Carteira de Identidade 
(RG), emitida por Secretaria 
de Segurança Pública, For-
ças Armadas, Polícia Militar 
ou Polícia Federal;
l Identificação fornecida 
por Ordens ou Conselhos 
de Classe, que, por lei, te-
nham validade como docu-
mento de identificação;
l Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), 
emitida após 27 de janeiro 
de 1997;
l Certificado de Dispensa 
de Incorporação;
l Certificado de Reservista;

l Passaporte;
l Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) com foto, 
l Identidade funcional em 
consonância com o Decreto 
nº 5.703, de 15 de fevereiro 
de 2006;
l Identidade expedida pelo 
Ministério das Relações Ex-
teriores para estrangeiros.
l Em caso de perda de do-
cumento de identificação, 
o participante deve apre-
sentar o Boletim de Ocor-
rência com data de, no má-
ximo,90 dias antes da data 
da prova.

Os objetos a serem levados são limitados

O que causa eliminação?

Cadernos de questões

Cartão de confirmação

l Qualquer espécie de con-
sulta ou comunicação com 
outro participante;
l Utilizar lápis, lapiseira, 
borracha, livros, manuais, 
impressos, anotações e 
quaisquer dispositivos ele-
trônicos;
l Utilizar óculos escuros e 
artigos de chapelaria, tais 
como: boné, chapéu, visei-

ra, gorro e similares;
l Deixar a sala de provas 
antes de decorridas duas 
horas do início do exame;
l Receber quaisquer in-
formações referentes 
ao conteúdo das provas 
de qualquer membro da 
equipe de aplicação do 
exame ou de outro parti-
cipante.

l Os participantes só podem levar os cadernos de questões 
nos últimos 30 minutos de prova.
l Os três últimos participantes presentes na sala de provas 
só são liberados juntos, após assinatura da Ata de Sala.

A Empresa de Correios e Telégrafos garante que todos 
os cartões de confirmação foram entregues, no entanto, se 
você não recebeu o seu, poderá consultar ou imprimir na 
página do Inep, informando CPF e senha.

Caso tenha esquecido a senha, a recuperação será feita 
no endereço eletrônico sistemasenem2.inep.gov.br/localde-
prova. O participante receberá nova senha pelo e-mail ou 
por SMS no número de celular informados no ato da inscri-
ção. Caso não tenha informado, ou tenha mudado o celular 
ou o e-mail, o participante deve selecionar a opção “Alterar 
Dados Cadastrais”, tendo em mãos os seguintes dados for-
necidos no ato da inscrição: CPF, data de nascimento, Identi-
dade, CEP e cidade escolhida para a prova.
É neste cartão de confirmação que estão os seguintes dados:
l Número da inscrição;
l Data, hora e local onde serão realizadas as provas;
l Indicação do atendimento diferenciado e/ou do atendi-
mento específico (se for o caso);
l Opção de língua estrangeira;
l Solicitação de certificação do Ensino Médio (se for o caso).

#fonte: inep.gov.br

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

Deflagrada há quatro 
meses na Paraíba, a “Ope-
ração Resgate” da Polícia 
Ambiental já resgatou 1.800 
animais, entre mamíferos, 
répteis e aves que viviam em 
cativeiro. De acordo com o 
comandante do Batalhão de 
Polícia Ambiental, tenente-
-coronel Paulo Sérgio, nenhu-
ma pessoa ainda foi detida ou 
multada na operação, porque 
ela, em sua fase inicial, vem 
sendo realizada em caráter 
educativo, mas mesmo assim, 
se alguma pessoa resistir a 
entregar o animal ou alguma 
ave silvestre poderá ser mul-
tada e até detida. 

Ele disse que jacarés e 
camaleões, entre outros ani-
mais mamíferos, estão sendo 
resgatados durante a opera-
ção, que vem sendo realizada 
diariamente. Os homens da 
Polícia Ambiental atuam por 
investigação própria e tam-

bém através de denúncias, 
que são feitas por qualquer 
pessoa, pelo telefone 190, li-
nha direta da sociedade com 
a Polícia Militar. 

Através do número 190 
os policiais já investigaram 
centenas de locais onde 
apreenderam diversos ani-
mais e pássaros que viviam 
em ambiente doméstico e, 
em alguns casos, serviriam 
ao tráfico de animais silves-
tres nas feiras livres.

Espécies ameaçadas
Durante operação reali-

zada na última quarta-feira, 
foram capturadas 35 aves. 
A apreensão aconteceu nos 
bairros de Cruz das Armas 
e Bairro dos Novais, onde 
foram resgatadas aves de vá-
rias espécies, a exemplo da 
graúna, papa-capim, coleira, 
galo de campina, sanhaçu, sa-
biá, cancão e azulão. Durante 
o trabalho a polícia também 
apreendeu arapucas, que 
servem para capturar aves. 

Segundo o coronel Paulo Sér-
gio, a Operação Resgate con-
tinuará intensificando as fis-
calizações na área da Grande 
João Pessoa, com a finalidade 
maior de salvar as espécies 
ameaçadas de extinção.     

O comandante da Polí-
cia Florestal enfatizou que a 
comercialização de animais 
silvestres é crime e que o res-
ponsável pode pagar multa e 
até mesmo ser preso. As infra-
ções podem implicar em multa 
no valor de R$ 500,00  por cada 
animal, em caso de reincidên-
cia. E se o animal estiver clas-
sificado na lista de extinção, a 
multa salta para R$ 5 mil.    

“Neste primeiro mo-
mento da Operação Resgate, 
queremos reeducar e cons-
cientizar as pessoas de que 
esses animais criados em 
residências, traficados ou 
não, precisam retornar ao 
seu habitat natural. Além 
disso, a comercialização é 
crime e estamos recebendo 
a entrega voluntária desses 

animais sem nenhuma pena-
lidade”, anunciou o coronel, 
alertando que as abordagens 
de rotina, barreiras e o com-
bate ao tráfico de animais 
silvestres, principalmente no 
interior do Estado, mais pre-
cisamente nos municípios 
de Patos, Campina Grande e 
região circunvizinha, será in-
tensificado.

Habitat natural
Todos os animais cap-

turados são levados para o 
Centro de Triagem de Ani-
mais Silvestres (Cetas), na 
Mata do Amém, em Cabede-
lo. Lá, são examinados por 
biólogos e veterinários, tra-
balho que vem sendo realiza-
do em parceria com o Ibama 
e a Sudema. Dependendo da 
situação, eles são enviados 
para o seu habitat natural. 
“Quando a apreensão é feita 
perto desse habitat, o animal 
é reinserido de forma ime-
diata na natureza”, disse o 
coronel Paulo Sérgio. 

Operação da Polícia Ambiental resgata 
animais encontrados em cativeiros na PB

A Casa da Cidadania 
que funciona no Manaí-
ra Shopping, em João 
Pessoa, funcionará nor-
malmente na próxima se-
gunda-feira, 28, apenas 
para o agendamento do 
cadastro biométrico do 
Tribunal Regional Elei-
toral (TRE). Segundo a 
coordenadora das Casas 
da Cidadania no Estado, 
Kátia Portela, as demais 
estarão fechadas por con-
ta da passagem do Dia do 
Servidor Público.

Na Região Metropoli-
tana de João Pessoa exis-
tem Casas da Cidadania 

nos bairros de Jaguaribe 
e Mangabeira e Shoppin-
gs Tambiá e Manaíra, em 
João Pessoa; nas cidades 
de Cabedelo, Campina 
Grande, Patos, Pombal, 
Alhandra e Cajazeiras. 

Na edição do último 
dia 18 o Diário Oficial pu-
blicou portaria assinada 
pela secretária de Admi-
nistração, Livânia Farias, 
decretando ponto faculta-
tivo na próxima segunda-
-feira, 28, quando se co-
memora o Dia do Servidor 
Público. Apenas serviços 
essenciais serão mantidos.

De acordo com a por-
taria, todos os veículos ofi-
ciais, inclusive aqueles de 
representação da Admi-

nistração Direta e Indireta 
do Poder Executivo, de-
vem ser recolhidos às suas 
repartições de origem ou 
ao Centro Administrativo 
Estadual, após o término 
do expediente de hoje. A 
liberação durante o perío-
do somente ocorrerá com 
autorização do Gabinete 
Militar do Governador. Os 
veículos de serviços essen-
ciais, tais como ambulân-
cias, fiscalização da Re-
ceita, Segurança Pública, 
Administração Penitenci-
ária, das Polícias Civil, Mi-
litar e Casa Militar estão 
liberados.

Na portaria consta 
que a Polícia Militar está 
autorizada a apreender 

e recolher ao Gabinete 
Militar do Governador 
qualquer veículo não au-
torizado transitando de 
hoje, após o expediente, 
até segunda-feira.

Enquanto isso, todas 
as agências bancárias fun-
cionarão normalmente 
na segunda-feira, inclu-
sive aquelas compostas 
por servidores públicos, 
tais como Banco do Brasil, 
Caixa Econômica e Banco 
do Nordeste. Segundo o 
presidente do Sindicato 
dos Bancários da Paraíba, 
Marcos Henrique, a cate-
goria já é contemplada 
com o Dia do Bancário, 
comemorado no dia 28 
de agosto.

Casa da Cidadania abre na segunda-feira
PARA AGENDAMENTO BIOMÉTRICO

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

Deflagrada há quatro meses, a Operação Resgate já livrou do cativeiro 1.800 animais, entre mamíferos, répteis e aves

Foto: ortilo Antônio



Canyon de Coqueirinho completa 
15 anos e reúne empresários e trade
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Um dos roteiros mais ba-
dalados da Paraíba, o Canyon 
de Coqueirinho, localizado na 
Costa do Conde, no Litoral Sul 
paraibano, está completando 
15 anos de atividade em 2013. 
O empreendimento, que no 
ano passado foi indicado pelo 
8º ano consecutivo pelo Guia 
Quatro Rodas como um dos 
restaurantes imperdíveis na 
Paraíba, será cenário de um fa-
mtour que acontecerá amanhã, 
envolvendo agentes e operado-
res de viagens, além de hotelei-
ros, empresários e a imprensa 
especializada.

O objetivo da ação, que 
conta com apoio do Conven-
tion Bureau de João Pessoa, 
é incentivar os profissionais 
que trabalham diretamente 
com os turistas para que indi-
quem o Canyon como um local 
privilegiado da costa sul, com 
excelente infraestrutura, além 
da gastronomia regional com 
uma série de itens no cardápio 
e preços acessíveis. O local já 
foi visitado por diversas estre-
las da TV, como o apresentador 
Amaury Jr., que sempre cita o 
restaurante em suas apresen-
tações.

O Canyon de Coqueiri-
nho está no roteiro de visitas 
de jornalistas que participam 
da frampress na Paraíba, or-
ganizado pela PBTur (Empre-
sa Paraibana de Turismo) e 
parceiros do trade paraibano. 
Há ainda ações promovidas 
pela Secretaria de Turismo 
do Conde, que tem direcio-

nado as pessoas para o local, 
por considerar um ambiente 
propício para encantar os tu-
ristas, que passam a ser ins-
trumento de divulgação para 
outras pessoas.

Quando foi indicado pelo 
Guia Quatro Rodas, o Canyon 
de Coqueirinho passou por 
uma série de avaliações por 
repórteres e editores que pa-
gam todas as suas despesas, 
não aceitando cortesia. Esses 
profissionais testam os esta-
belecimentos de maneira anô-
nima, como um turista normal. 
A avaliação, contam itens como 
couvert, observação do prato 
principal e da sobremesa. Há 
sete quesitos observados, to-
dos pontuados.  

  
Hospital Residencial
Durante o evento no 

Canyon de Coqueirinho, os 
convidados também poderão 
conhecer melhor os serviços 
prestados pelo Hospital Resi-
dencial, que é uma empresa 
sediada em João Pessoa e que 
desenvolve trabalhos direcio-
nados à área de saúde, em par-
ceira com grandes instituições 
incluindo empreendimentos 
hoteleiros e organizadores de 
eventos. 

O Canyon foi destaque no 
Guia Quatro Rodas como 
restaurante imperdível

Com o tema “É tempo de 
se cuidar”, a Secretaria de Saúde 
de Alhandra realizou, na manhã 
de ontem, a I Caminhada Rosa 
do Posto de Saúde do distrito de 
Mata Redonda II. O evento, que 
faz parte das comemorações 
alusivas ao Outubro Rosa, teve 
o objetivo de alertar a popula-
ção quanto à importância da 
prevenção do câncer de mama. 
A ação contou com a partici-
pação da secretária de Saúde 
de Alhandra, Albarina Kelly, da 
coordenadora de saúde do mu-
nicípio, Sumair Macêdo Caval-
cante, de representantes do Po-
der Executivo municipal, além 
dos profissionais de saúde e de 
populares.

A concentração aconte-
ceu às 8h da manhã no cen-
tro de Mata Redonda, onde 
os usuários do PSF do distrito 
participaram de uma aula de 
alongamento e dança, e em se-
guida, saíram em caminhada 
pelas ruas da comunidade, até 
a sede do PSF de Mata Redon-
da II, localizado às margens da 
BR-101, próximo ao Posto da 
Polícia Rodoviária Federal.  No 
local, a enfermeira do PSF de 
Mata Redonda, Josiane Bezerra, 
proferiu uma palestra sobre os 
cuidados com a saúde e a reali-
zação do autoexame como for-
ma de prevenção. “Buscamos 
alertar a população quanto à 
prevenção contra o câncer de 
mama de uma forma que todos 

participassem e aprendessem 
mais um pouco sobre o assun-
to”, ressaltou a enfermeira.

 O ponto alto do evento se 
deu com a participação da agri-
cultora, Cecília Maria da Silva. 
Hoje com 73 anos, Dona Cecília 
descobriu aos 35 anos que era 
portadora de câncer de mama, 
o que a fez mudar todos os pla-
nos de vida e se cuidar mais. 
“Eu nunca tinha feito o autoexa-
me e a mamografia, até que um 
dia me olhando no espelho vi 
que tinha algo diferente em um 
seio, o que me fez ir até o médi-
co e descobrir a doença”, disse 
a agricultora. Emocionada, ela 
relatou também que, inicial-
mente, relutou para fazer o tra-
tamento, já que não acreditava 
que estivesse com o problema. 

Segundo a secretária de 
Saúde de Alhandra,  a conscien-
tização quanto ao câncer de 
mama é realizado durante todo 
o ano nos postos de saúde e no 
hospital da cidade, e essa cami-
nhada veio para promover, ain-
da mais, conhecimentos quanto 
aos problemas que podem ser 
causados à saúde devido a falta 
de atenção com o próprio cor-
po. “Nosso foco é chamar aten-
ção da sociedade a uma causa 
importante como os cuidados 
com o câncer de mama e alertar 
quanto à prevenção e realização 
do autoexame em casa e da ma-
mografia, através do serviço pú-
blico”, finalizou Albarina Kelly.

Caminhada Rosa marca
ação contra o câncer

ALHANDRA

A cidade de Alagoa Gran-
de recebe hoje o Festival dos 
Sons e Sabores do Brejo. 
O evento, que começou na 
semana passada em Bana-
neiras, está divulgando as 
atividades culturais de muni-
cípios da região, assim como 
apresentando as delícias 
gastronômicas que o turista 
pode encontrar nas cidades. 
Durante todo o final de sema-
na, serão oferecidas oficinas, 
apresentações artísticas, fei-
ras gastronômica e de artesa-
nato e sarau poético.

A abertura do Festival 
em Alagoa Grande será às 
19h, na Praça do Coreto, com 
as apresentações do grupo 
Folclórico Filhos do Rei, Voz 
e Violão com artistas locais 
e Feira Gastronômica. Em 
seguida, às 21h, tem início 
“Massas e Poesias”, no Res-
taurante Banguê (Engenho 

Volúpia). No sábado, as ati-
vidades recomeçam às 9h, 
com o Forró de Engenho com 
Trio Pé de Serra (Restaurante 
Banguê) e Oficina de Drinks 
com Cachaça e Festival de 
Pandeiro (Engenho Volúpia). 
Pela manhã haverá ainda visi-
ta ao Espaço de Gastronomia 
da Feira do Mercado Munici-
pal e à Feira Gastronômica na 
Praça do Coreto.

À tarde, é a vez das ofi-
cinas “Pandeiro”, no Memo-
rial Jackson do Pandeiro, e 
“Coxinha e Pastel”, no Colégio 
Nossa Senhora do Rosário. Já 
à noite, haverá apresentação 
do Grupo Folclórico Filhos do 
Rei (no Coreto) e do Grupo 
de Chorinho Pau das Cordas. 
A partir das 20h haverá apre-
sentação dos músicos Jeffer-
son Pereira e Banda (no Core-
to), Robério Chaves e George 
Gois. A noite será encerrada 

com o Sarau “Amores de Vi-
nícius”, com a Frente Trova-
dora. No domingo, às 6h, será 
realizada a trilha ecológica no 
Engenho Gregório. A partir 
das 8h, tem início a Feira de 
Gastronomia e a Feira de Ar-
tesanato na Praça do Coreto.

O Festival Sons e Sabo-
res do Brejo é uma parceria 
do Sebrae Paraíba, Empresa 
Paraíba de Turismo (PBTur), 
Fórum de Turismo do Brejo 
paraibano e prefeituras mu-
nicipais. Além de Bananeiras 
e Alagoa Grande, o evento 
também será realizado em 
mais seis municípios: Areia, 
Guarabira, Solânea, Serraria, 
Remígio e Pilões. De acordo 
com a gestora de Turismo do 
Sebrae Paraíba, Regina Amo-
rim, cada cidade terá uma 
programação específica, que 
valoriza os “sons e sabores” 
da localidade. 

Alagoa Grande recebe hoje 
Festival de Sons e Sabores

A Polícia Militar desarticulou na noite 
de quarta-feira (23), na cidade de Jacaraú 
(Litoral Norte), uma quadrilha formada 
por sete pessoas acusadas de roubar ca-
sas e motos em quatro cidades do Litoral 
Norte e Agreste do Estado. De acordo com 
levantamentos feitos pelos policiais da 2ª 
Companhia Independente da PM, os pro-
dutos roubados eram vendidos para finan-
ciar 'farras' realizadas pelo grupo. Eles são 
apontados como responsáveis pelo assalto 
de seis residências e cinco motos.

Entre os suspeitos estão três garotas 
de 13, 15 e 17 anos, três adolescentes com 
idades entre 13 e 15 anos e Maciel Bezer-
ra de Santana, de 18 anos, que já cumpriu 
medida socioeducativa por roubo no Cen-
tro Educacional do Adolescente, em João 
Pessoa. Segundo as informações colhidas 
pela polícia, o bando vinha atuando há 
dois meses nas cidades de Jacaraú, Lagoa 
de Dentro, Serra da Raiz e Duas Estradas.

Os suspeitos foram detidos após três 
dias de buscas realizadas pelos policiais nos 

locais onde eles costumavam agir. “Nós 
monitoramos os locais onde eles costuma-
vam roubar, que era sempre no período 
noturno. Fomos colhendo informações so-
bre o modo de agir do grupo, as festas que 
eles realizavam com o dinheiro dos roubos 
e isso nos levou até eles nessa quarta-feira, 
quando conseguimos surpreendê-los as-
sim que eles voltavam de uma farra e já se 
preparavam para praticar novos assaltos”, 
contou o comandante da 2ª CIPM, capitão 
Alberto Filho.

Ainda segundo ele, esta semana já 
foram recuperadas duas motos roubadas 
pela quadrilha. No momento em que fo-
ram detidos, eles estavam com máquinas 
fotográficas roubadas, celulares e objetos 
pessoais das vítimas.

Os sete foram encaminhados para a 
Delegacia da Polícia Civil de Mamanguape. 
Os policiais estão à procura de um oitavo 
integrante da quadrilha, que é menor de 
idade e estaria com as armas utilizadas nos 
crimes.

Polícia desarticula grupo
suspeito de assaltos

JACARAÚ

localizado na Costa do Conde, no Litoral Sul, o Canyon é dotado de excelente infraestrutura e oferece ótima gastronomia regional 

FOTO: Divulgação

Empresário ameaça 
esposa e é preso

Agenda reduz fila
de cirurgias eletivas

A fila de quem aguarda por 
uma cirurgia eletiva vai começar a 
diminuir no Sertão paraibano gra-
ças à implantação de uma agenda 
de procedimentos cirúrgicos re-
ferentes ao aparelho reprodutor 
feminino na Maternidade Dr. Pere-
grino Filho, em Patos. A novidade 
começou a ser operacionalizada 
há duas semanas e já beneficiou 
cinco pessoas que precisavam de 
cirurgia. Segundo o gerente da 6ª 
Gerência Regional de Saúde, José 
Leudo Farias, a primeira semana 
de realização das cirurgias eleti-
vas foi dedicada aos atendimentos 
e procedimentos pré-cirúrgicos, 
sendo as cirurgias feitas apenas 
na segunda semana de trabalho. A 
ideia, disse Leudo, é realizar de uma 
a duas cirurgias por dia na Materni-
dade de Patos.

“O nosso limitador, na verda-
de, é que temos apenas duas salas 
de cirurgias. Uma delas é para as 
cesarianas, então, no dia em que ti-
ver cesárias, não poderemos agen-
dar outro procedimento. Nestes 
dias, faremos apenas uma cirurgia”, 
explicou o gerente da 6º regional, 
destacando que, mesmo assim, 
tudo isso já é um grande avanço 
para o setor da saúde no Sertão. 

A Polícia Militar da Paraíba 
prendeu na noite de quarta-feira 
(23) o empresário da área de se-
gurança privada, Julliem Charles 
Bezerra Lemos, 37 anos. Ele teria 
ameaçado a esposa, na cidade de 
Cabedelo, e foi preso em flagrante 
com base na Lei Maria da Penha.

Segundo a delegada Vera 
Lúcia Soares, a agressão teria 
acontecido por volta das 19h por 
conta de uma discussão no esta-
belecimento comercial do casal, 
com o uso de arma de fogo. “A ví-
tima disse que foi ameaçada com 
uso de uma pistola. Com medo, 
ela gritou e chamou a atenção de 
funcionários, que se aproxima-
ram. Nesse momento, ligou para 
a Polícia Militar, que rapidamente 
chegou ao local e realizou a prisão 
em flagrante”, explicou .

Ainda de acordo com a de-
legada, Julliem negou que tenha 
realizado a ameaça e que tenha 
usado uma arma para isso, mas 
admitiu ser proprietário de uma 
pistola, devidamente registrada. 
A arma não foi encontrada pela 
Polícia Militar.

O local já foi 
visitado por 
estrelas de 
televisão, como 
o apresentador 
Amaury Jr.
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Turismo será divulgado para motociclistas
destINo PArAíbA

Central de Informações 
Turísticas estará presente 
na 8a edição do Motofest

Durante a realização do 8º 
Campina Grande Motofest, que 
acontece a partir  de hoje até 
domingo, no Parque do Povo, 
em Campina Grande, o “Desti-
no Paraíba” vai ser divulgado 
para motociclistas de todo o 
país. No evento estará a unida-
de móvel da Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur), uma 
van adesivada com imagens 
dos principais pontos turísti-
cos do Estado. O veículo conta 
com equipamentos de infor-
mática, projetor de imagens, 
tela de projeção, caixas de som 
com mesa, dois notebooks, 
DVD, mesas e cadeiras. 

O Governo do Estado está 
apoiando o evento com a divul-
gação junto aos principais veí-
culos de comunicação do país. 
A PBTur também viabilizou a 
vinda de uma equipe de jorna-
listas de Brasília, que atuam no 
site www.encontrodemotos.
com, para a cobertura da Mo-
tofest.

A Central Móvel de In-
formações Turísticas fica sob 
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Pela cidade

“Sou honrada em minha vida privada e 
em meu múnus público trabalho com respeito 
e quero respeito daqueles que têm o dever 
de cobrar algo de mim”, disse a diretora, 
que classificou as denúncias de Napoleão 
como “inverídicas” e o desafiou a provar as 
acusações. 

l desIstêNCIA  

O vereador Hércules Lafite confirmou ontem pela 
manhã que desistiu de trocar o PSC, pelo qual foi eleito 
no ano passado para o seu primeiro mandato na Câmara 
Municipal de Campina Grande, pelo recém-fundado 
Partido Republicano da Ordem Social (PROS). 

l A PedIdo  

Hércules Lafite afirmou que resolveu voltar atrás 
em sua decisão de trocar o PSC pelo PROS atendendo 
a um pedido pessoal do deputado estadual licenciado 
Guilherme Almeida, que atualmente exerce o cargo de 
secretário de Agricultura em Campina Grande. 

Versão  
 

“Guilherme Almeida é meu amigo e me pediu que 
ficasse no PSC, para assumir o diretório do partido 
na cidade, e resolvi atender”, falou Lafite. Ele nega a 
versão corrente de que teria desistido sob a promessa 
de se tornar secretário municipal em 2014.

Cursos de medicina 

O Ministério da Educação vai habilitar municípios 
onde serão implantados cursos de graduação em 
medicina por instituições de educação superior privada. 
Os municípios interessados deverão se inscrever e 
cumprir uma série de requisitos. 

Critérios   

A pré-seleção de municípios terá três etapas, todas de 
caráter eliminatório. As inscrições vão de 29 de outubro 
a 8 de novembro e o edital de pré-seleção dos municípios 
para a implantação dos cursos será publicado nos 
próximos dias no Diário Oficial da União. O resultado final 
da seleção deve ser publicado em 20 de dezembro.

‘Geração Z - A família na era digital’ 

Acontece amanhã, a partir das 14 horas, no 
auditório da Secretaria de Cultura, o XXII Seminário 
que este ano terá como tema ‘Geração Z - A família na 
era digital’. O evento contará com palestras, debates e a 
conferência final. Ao término, os participantes receberão 
certificados. 

Aqui tem farmácia popular   

O Programa Farmácia Popular garante medicamento 
gratuito ou com desconto para todo cidadão brasileiro. 
Para retirar o medicamento, basta apresentar o 
documento de identidade, CPF e receita médica com 
validade indicada para cada tipo de medicamento.

rebate

A professora Maria de Lourdes dos Santos, diretora 
da Escola Municipal Nenzinha Cunha Lima, esteve na 
Câmara de Vereadores na manhã de ontem, ocupando a 
chamada “Tribuna Livre”, para desmentir denúncias do 
vereador Napoleão Maracajá.

o caso 

Napoleão, que é presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da 
Borborema (Sintab), afirmou esta semana na Câmara que 
a merenda servida na escola estaria sendo transportada 
em um caminhão utilizado para conduzir animais. 

desafio 

responsabilidade da coorde-
nadoria de evento e vai ter a 
presença de dois turismólogos 
atendendo aos visitantes.

A Central de Informações 
Turísticas vem sendo utilizada 
com frequência desde julho 
de 2011, lembra Ruth Avelino, 
presidente da PBTur. O veículo 
já foi enviado para eventos rea-

lizados no interior do Estado, 
em Pernambuco e Rio Grande 
do Norte, sempre divulgando o 
“Destino Paraíba”.

Organizado pelo moto-
ciclista e empresário Álvaro 
Lucena, o 8º Campina Grande 
Motofest é um dos maiores en-
contros de motos do Nordeste 
brasileiro. “No primeiro encon-

tro tive muito trabalho para 
realizar. Mas depois consegui 
patrocinadores que estão nos 
ajudando na realização desse 
encontro de motociclistas que 
já faz parte do calendário tu-
rístico de Campina”, afirmou 
Álvaro, que aproveitou para 
agradecer o apoio da PBTur e 
de patrocinadores. 

FOTO: Arquivo

Com o objetivo de 
ajudar seus servidores 
a pensar no futuro e 
melhor planejar a apo-
sentadoria, a Universi-
dade Estadual da Paraí-
ba (UEPB) lançou nesta  
semana o “Programa de 
Preparação para a Apo-
sentadoria (PPA) – Pla-
nejando o Futuro”. O 
lançamento aconteceu 
no Auditório da Biblio-
teca Central, no Campus 
de Campina Grande, e 
contou com a presença 
de representantes de 
instituições como a Fio-
cruz e PBPrev, a exemplo 
de Conceição Maria Vaz 
Robaina, coordenadora 
do Núcleo de Atenção 
Integral à Aposentado-
ria da Fiocruz; e Luiza 
Fernandes Gualberto e 
Danielle Torrião Furta-
do Lima, diretora ad-
ministrativa financeira 

e gerente previdenciá-
ria da PBPrev - Paraíba 
Previdência, respectiva-
mente. 

No mesmo evento 
foi lançada a Cartilha de 
Orientação para Aposen-
tadoria, elaborada pela 
PBPrev e impressa pela 
Gráfica Universitária da 
UEPB. A cartilha tem o 
intuito de explicar os 
principais direitos previ-
denciários dos servidores 
públicos da Paraíba. Ini-
ciativa pioneira na Paraí-
ba, realizada por meio da 
Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas da UEPB, atra-
vés do Setor de Desen-
volvimento de Pessoal, 
o programa foi apresen-
tado oficialmente pelo 
professor Sandy Gonza-
ga de Melo, pró-reitor de 
Gestão de Pessoas.

Professor Sandy re-
presentou o reitor Ran-

gel Junior e fez a apre-
sentação técnica do 
PPA, ressaltando a im-
portância da iniciativa 
que nasceu a partir da 
constatação do trauma 
que é para uma pessoa 
passar anos dedicados 
ao trabalho e, de re-
pente, se desligar da 
instituição, tendo que 
conviver com uma série 
de regras e normas que 
estabelecem uma apo-
sentadoria tranquila. 
O pró-reitor agradeceu 
ao empenho da equi-
pe da PROGEP para a 
execução do programa 
e frisou que o PPA será 
uma ferramenta que 
ajudará os servidores a 
se prepararem melhor 
para a aposentadoria, 
podendo planejar o fu-
turo sem o trauma do 
desligamento da Uni-
versidade. 

UEPB cria programa preparatório 
e pioneiro para os servidores

Oficinas a partir de novembro

APoseNtAdorIA
2º Salão 
Imobiliário do 
Sinduscom vai 
até domingo

O 2º Salão Imobiliário 
de Campina Grande, lança-
do há uma semana na Pra-
ça de Eventos do Boulevard 
Shopping, é um sucesso de 
público e inovação.

 O evento é uma iniciati-
va do Sindicato da Indústria 
da Construção e do Mobi-
liário do Estado da Paraíba, 
Sinduscon-PB. Estavam pre-
sentes, empresários da 
construção civil, construto-
ras, imobiliárias, corretores 
e alguns convidados. 

O Salão Imobiliário des-
te ano reúne cerca de 20 em-
preendimentos, entre eles, 
três complexos multiusos 
que unem no mesmo local: 
condomínios empresariais, 
residenciais e um centro de 
compras e serviços. 

Segundo o presiden-
te do Sinduscon-PB, Lamir 
Motta o evento é de suma 
importância para confir-
mar o crescente desempe-
nho da construção civil em 
Campina Grande, além de 
evidenciar os investimen-
tos feitos pelos empresários  
da região. “Os campinenses 
desenvolvem produtos imo-
biliários atualizados e com-
petitivos, dessa forma, com 
certeza teremos uma nova 
Campina daqui a dez anos”, 
disse Lamir. 

O Salão Imobiliário está 
aberto ao público, no ho-
rário de funcionamento do 
shopping, até este domingo.

Para isso, uma equipe multidis-
ciplinar com profissionais das áreas 
Serviço Social e Psicologia irá desen-
volver ações junto aos servidores 
que estão em período de pré-apo-
sentadoria até dois anos antes e 
aposentados recentes até dois anos 
depois, por meio de oficinas, com a 
participação de vários departamen-
tos e setores da UEPB e em parceria 
com outras instituições. 

As oficinas com carga de 44 
horas serão divididas em módulos 
com temas variados. As primeiras 
atividades estão programadas para 
acontecer nos meses de novembro 
e dezembro. Temas como “Aposen-
tadoria e Significado/Ressignificado 
das Relações de Trabalho”, “Apo-
sentadoria e Mudanças no Convívio 
Familiar”, “Qualidade de vida e a 

saúde”, “Aspectos legais e finan-
ceiros da aposentadoria”, “Plane-
jamento e orientações na gestão 
financeira pessoal e familiar no mo-
mento pré e pós aposentadoria”, 
serão abordados nas oficinas. As 
inscrições para participar dos cursos 
estão sendo realizadas até o dia 30 
de outubro. Os encontros vão acon-
tecer no 1º andar, Salas 106 e 107, 
do prédio da Administração Central. 

As representantes da PBPrev, 
Luiza Fernandes Gualberto e Da-
nielle Torrião Furtado Lima, ressal-
taram que a aposentadoria não é o 
fim de uma vida, mas o coroamento 
de todo um trabalho. Elas também 
enfatizaram que as regras para a 
aposentadoria são difíceis, o que 
tornam importante um plano como 
o PPA e a cartilha. 

Os campinenses 
desenvolvem 
produtos 
imobiliários
atualizados e 
competitivos

Motofest é um dos maiores encontros de motos do NE e já faz parte do calendário turístico de CG
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Paraíba firma convênio
com Goiás para gerenciar 
dados da PBPrev
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O governador de Per-
nambuco, Eduardo Campos 
(PSB), pré-candidato à Presi-
dência da República, afirmou 
durante jantar empresarial 
promovido pela Associação 
Comercial e Empresarial de 
Campina Grande e a Federa-
ção das Associações Comer-
ciais da Paraíba, que é pre-
ciso implementar um novo 
modelo econômico nacional, 
que propicie o desenvolvi-
mento da região Nordeste.

Durante palestra que 
teve como tema “Brasil de 
Resultados” Eduardo Cam-
pos não poupou críticas ao 
Governo Federal e reclamou 
do tratamento historicamen-
te dispensado à região Nor-
deste. O socialista ponderou 
que é necessário incluir a 
região em um plano de de-
senvolvimento integrado do 
país. De acordo com Campos, 
apesar de o Nordeste possuir 
28% da população nacional, 
a região é responsável por 
apenas 13,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasilei-
ro e recebe somente 11% da 
arrecadação tributária na-
cional. 

“Em um período de vin-
te anos, o PIB da região Nor-
deste só cresceu 1,5%. Essa 
lógica precisa ser mudada, 
para que o Nordeste enfim 
deixe de ser visto como um 
celeiro de votos”, afirmou. O 
governador criticou alguns 
projetos do Governo Federal, 

Governador de Pernambuco
visita Campina e defende uma
política diferenciada para o NE

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Eduardo relata números da discriminação sofrida pelo Nordeste

a exemplo da ferrovia Trans-
nordestina, afirmando não 
entender como a Paraíba fi-
cou de fora do projeto. “Como 
se pode construir uma Trans-
nordestina sem um ramal 
para a Paraíba?”, questionou 
o pré-candidato à Presidên-
cia da República.

O governador também 
apresentou objeções à polí-
tica adotada pelo Palácio do 
Planalto diante da crise eco-
nômica mundial e afirmou 
que é preciso equilibrar a 
expansão do consumo com o 
incremento da produtividade 
para assegurar um processo 
de crescimento da economia 
nacional. 

“O Brasil precisa melho-
rar sua produtividade e a efi-
ciência dos serviços públicos, 
preservando o estado demo-
crático, a estabilidade econô-
mica e a inclusão social que 
foram garantidos após a dita-
dura militar”, complementou.

Diversas autoridades 
da Paraíba e de Pernambuco 
participaram do jantar em-
presarial ocorrido anteon-
tem à noite, entre as autori-
dades, o governador Ricardo 

Coutinho, o prefeito campi-
nense Romero Rodrigues e 
o presidente da Assembleia 
Legislativa de Pernambuco, 
deputado Guilherme Uchoa, 
além de parlamentares dos 
dois estados.

Sobre as eleições do ano 
que vem, Eduardo disse que, 
no momento, o foco está na 
consolidação da aliança com 
a Rede Sustentabilidade, da 
ex-senadora, ex-ministra e 
ex-presidenciável Marina Sil-
va, que recentemente ingres-
sou, com seu grupo político, 
no PSB.

O pré-candidato evi-
tou tratar detalhadamente 
de temas mais complexos, 
inclusive a composição das 
alianças nos estados, mas 
confirmou que tem conver-
sado com o senador tucano 
Aécio Neves (de Minas Ge-
rais), que também pretende 
ser candidato a presidente, 
e com o senador paraibano 
Cássio Cunha Lima (PSDB). 
Mas, de acordo com Cam-
pos, a questão das alianças 
locais e a possibilidade de 
palanques duplos ainda não 
teriam sido tratadas.

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba e os 77 
cartórios eleitorais do Esta-
do, não irão funcionar nes-
ta segunda-feira, devido ao 
feriado do Dia do Servidor 
Público. O expediente na 
Justiça Eleitoral da Paraíba 
também estará suspenso na 

próxima sexta-feira (1º), em 
virtude do feriado alusivo 
ao Dia de Todos os Santos.

O calendário das ses-
sões de julgamento do TRE 
também foi alterado, sen-
do antecipado do dia 31 
de outubro para a próxima 
quarta-feira (30). O mo-

tivo, conforme explicou o 
diretor-geral do TRE, é que 
algumas repartições públi-
cas transferiram o feriado 
para o dia 31 de outubro. 
Como alguns juízes estarão 
em feriado no órgão de ori-
gem, ficou acordada a ante-
cipação. 

TRE para segunda e sexta
ExPEDIENTE AlTERADO

A Primeira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba  condenou, ontem, 
por unanimidade, o ex-prefeito do Mu-
nicípio de Santana de Mangueira, Espe-
dito Aldeci Mangueira Diniz, por ato de 
improbidade administrativa. O órgão 
fracionário reformou a decisão do juízo 
de 1º grau na ação civil pública interpos-
ta pelo Ministério Público estadual. O 
recurso teve a relatoria do desembarga-
dor Leandro dos Santos.

Com a decisão, o ex-gestor teve seus 
direitos políticos suspensos pelo período 
de três anos, sendo aplicada multa no 
valor correspondente a cinco vezes o 
valor da remuneração mensal percebi-
da por ele à época dos fatos, bem como 
ficando proibido de contratar com o 
poder público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que seja por inter-
médio de pessoa jurídica da qual seja 

Cumprindo o que determina a 
Meta 18 do Conselho Nacional de Jus-
tiça, medida que estabelece aos tribu-
nais de todo o país o julgamento dos 
processos de improbidade administra-
tiva até 31 de dezembro deste ano, 
o juiz Antonio Eugênio Ferreira Leite 
Neto julgou esta semana três ações 
que tramitavam na Comarca de Sumé.

A Ação por Improbidade Admi-
nistrativa movida pelo Município de 
Sumé contra o ex-prefeito Genival 
Paulino de Souza e o servidor públi-
co Alberto Vilar de Souza foi acatada 

pelo Juiz Antonio Eugênio Neto, que 
condenou os promovidos por prática 
de Improbidade Administrativa.

A ação foi proposta pelo Municí-
pio de Sumé que alegou a existência 
de ato de improbidade administrativa 
praticada por Genival Paulino de Sou-
za, ex-prefeito do município, e Alber-
to Vilar de Souza, funcionário público 
municipal, este último por ter acumu-
lado irregularmente o cargo de Dire-
tor da Cadeia Pública de Sumé e o de 
motorista da Secretaria de Educação 
do município.

Câmara do Tribunal condena 
o ex-prefeito de Mangueira 

Meta 18 pune o do município de Sumé

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A Câmara Municipal 
apreciou, ontem, 43 maté-
rias, distribuídas em 30 Pro-
jetos de Lei, 10 Projetos de 
Decretos Legislativos, duas 
emendas a Lei Orgânica e 
uma Medida Provisória. 

Apenas um PL recebeu 
pedido de vistas, as outras 
matérias foram todas apro-
vadas e seguem para sanção 
do prefeito, Luciano Carta-
xo (PT).

Na MP aprovada, o Exe-
cutivo Municipal dispõe so-

bre o reajuste salarial dos 
servidores da Semob e da 
Emlur. As emendas a LOM 
aprovadas são de autoria do 
vereador Bruno Farias (PPS).

Uma acrescenta o pará-
grafo sétimo ao artigo 221 da 
LOM, que assegura a licença 
maternidade de 180 dias 
para as servidoras munici-
pais que adotarem crianças 
deficientes e a outra altera 
o parágrafo sexto da LOM e 
amplia a licença maternida-
de a todas as servidoras.

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) concedeu 
o título de Cidadão Paraiba-
no ao capitão dos Portos do 
Estado, Victor Jerônimo Bu-
arque de Paula, durante ses-
são solene realizada ontem.

A solenidade aconteceu 
com a participação de fami-
liares, amigos, autoridades e 
representantes da Marinha 
do Brasil.

A homenagem foi pro-
posta pelo deputado João 
Gonçalves (PSD), com a fina-
lidade de prestigiar o capitão 
pela dedicação à sociedade 
paraibana com o trabalho 
desenvolvido na Marinha. A 

concessão foi aprovada por 
todos os parlamentares da 
Casa de Epitácio Pessoa.

O deputado João Gon-
çalves reconheceu, durante 
a solenidade, o desempenho 
realizado pelo homenagea-
do à frente da Capitania dos 
Portos da Paraíba. “O título 
entregue ao capitão Buar-
que nada mais é do que o 
reconhecimento público do 
Legislativo pelo trabalho de-
sempenhado na Capitania, 
onde procurou de forma pre-
ventiva e educativa aplicar 
as normas daqueles que tra-
balham e transitam no mar”, 
ressaltou.

Servidor da Semob e da
Emlur recebe aumento

Capitão é homenageado

VOTAçÃO NA cÂMARA TSE confirma
mandato de
Adriano Galdino
na Assembleia

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) re-
jeitou, por unanimidade, o 
pedido de cassação do di-
ploma do deputado estadu-
al Adriano Galdino (PSB). 

Galdino, que está licen-
ciado do cargo e ocupando 
a Secretaria de Governo, 
teve o mandato questiona-
do pelo PMDB da Paraíba, 
que ingressou com um Re-
curso Contra Expedição de 
Diploma, alegando que nas 
eleições de 2010 o parla-
mentar estava com os di-
reitos políticos suspensos 
em função de uma conde-
nação por improbidade ad-
ministrativa.

O processo teve como 
relator o ministro Marco 
Aurélio, que já havia deci-
dido monocraticamente em 
negar seguimento ao recur-
so, por entender que a Lei 
da Ficha Limpa não teve efi-
cácia nas eleições de 2010, 
conforme decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Após a decisão do 
ministro Marco Aurélio, 
o PMDB apresentou um 
agravo regimental para ser 
analisado pelo plenário do 
TSE. Em sua defesa, Galdi-
no alegou não haver trân-
sito em julgado da decisão.

sócio majoritário, também pelo período 
de três anos.

O reletor da matéria foi o desem-
bargador Leandro dos Santos e confor-
me relatório, o MP questionou a contra-
tação, pelo ex-prefeito de Santana de 
Mangueira, de profissional para serviços 
contábeis sob o manto da inexigibilidade 
de licitação.

Desembargador Leandro dos Santos, o relator

FOTOS: Divulgação



Paraíba firma convênio com Goiás
para gerenciar dados da PBPrev
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A ganância e a usura 
engoliram o MST

O Movimento dos Sem-Terra é um arremedo do 
que foi. Está sem rumo e é incapaz de promover grandes 
assentamentos. O Brasil avançou e os novos líderes 
da organização acabaram isolados numa disputa por 
dinheiro público.

As estatísticas confirmam o declínio. Dados da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) revelam que, em 
uma década, a quantidade de famílias acampadas sob 
a bandeira do MST diminuiu seis vezes de tamanho. 
Durante o governo Lula, a queda foi ainda maior: desabou 
de 32.738 famílias acampadas para 1.204, excluindo 
as fileiras comandadas por José Rainha, considerado 
“dissidente” pela cúpula nacional do MST. 

Parte do encolhimento das fileiras do MST pode ser 
explicada pela situa ção econômica do país. Viver anos a fio 
sob barracos de lona, à espera de um lote de terra, deixou 
de ser a única opção para uma legião de trabalhadores 
rurais. 

O Brasil cresceu, em média, 3,65% nos últimos dez 
anos. Novas oportunidades surgiram no campo e nas 
cidades. A luta pela conquista de um pedaço de terra, nos 
braços do MST, era a única perspectiva concreta de futuro. 
No Pontal do Paranapanema, os assentamentos também 
contabilizam dissidentes. 

Muitos deles estão entre os brasileiros que foram 
beneficiados pelo 1,8 milhão de empregos formais que 
o país gerou nos oito primeiros meses deste ano. Na 
Paraíba a influência do MST diminuiu consideravelmente. 
O movimento não tem mais a força que tinha na década 
passada e essa informação salta aos olhos.

Principal alvo da fúria do MST, o setor agroindustrial 
também passou por um importante processo de 
modernização e hoje se tornou um dos pilares da 
geração de emprego. Com investimentos em técnicas e 
equipamentos, a produtividade das lavouras nacionais 
cresceu cerca de 150% nos últimos 35 anos. 

O MST certamente contribuiu em parte para 
este avanço, pois o medo de ver terras improdutivas 
desapropriadas funcionou como impulso para 
proprietários rurais mais reticentes e tradicionalistas. Na 
região do Pontal do Paranapanema, um dos principais 
redutos do MST, onde Zé Rainha e sua esposa assustaram 
o país, a mudança é eloquente, conforme informações da 
revista IstoÉ. 

Fazendas que na década de 90 se destinavam a uma 
pecuária extensiva de pouco investimento deram lugar a 
canaviais integrados a uma sofisticada cadeia produtiva, 
que desemboca em grandes usinas. 

Os programas sociais do governo federal, em 
especial o Bolsa Família, tiveram igualmente um 
papel relevante para afastar a população do campo do 
Movimento dos Sem-Terra. O benefício pago mensalmente 
a pessoas em situação de miséria (cerca de 20% dos 
moradores da área rural do país) atacou um dos 
principais bolsões de captação de novos integrantes da 
organização. 

Além disso, a própria ideia da reforma agrária como 
panaceia do desenvolvimento econômico perdeu seu 
charme. Ela não integra sequer o principal projeto de 
erradicação da pobreza extrema do país, o Brasil Sem 
Miséria. O programa, concebido pela presidente Dilma 
Rousseff, aposta em regularizar, facilitar as linhas de 
crédito e melhorar a produtividade de terras já ocupadas. 
Não contempla investimentos para a ampliação do 
número de famílias assentadas.

Por todas essas razões, a imagem do MST sofre um 
sério desgaste na sociedade. Uma pesquisa do Ibope 
demonstra o descontentamento dos brasileiros com 
os rumos adotados pela organização. Mais de 70% dos 
entrevistados dizem que o Movimento dos Sem-Terra 
prejudica a geração de empregos e o desenvolvimento 
econômico e social do país.

A direção do movimento passou a apostar numa 
estrutura altamente hierarquizada, mesmo entre 
seus pares. Nos seus primórdios, o MST parecia uma 
assembleia permanente. Hoje, os acampados apenas 
colocam em prática as decisões tomadas em esferas 
superiores. 

O MST já chamou a atenção de pessoas famosas para 
a sua luta. Artistas os mais variados vestiram a camisa e 
usaram o boné do MST. O fotógrafo Sebastião Salgado levou 
a imagem do movimento para o mundo através de uma 
exposição. O MST faturou muito vendendo as imagens de 
Salgado, mas a ambição dos seus líderes vai aos poucos 
enterrando o movimento, no maior exemplo de contradição 
de uma luta, que é justa e necessária pela terra. 

O vice-governador Rô-
mulo Gouveia firmou um 
convênio entre a Paraíba e 
o Estado de Goiás para que 
a instituição previdenciária 
do servidor público PBPrev 
use software desenvolvi-
do em Goiás. A parceria 
foi selada em cerimônia 
no Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, em Goiânia, e tem 
a participação também do 
Estado de Rondônia.

O sistema, denominado 
Gprev,  será usado pelo Go-
verno da Paraíba para ge-
renciar dados e operações 
da PBPrev.  O governo  goia-
no cedeu gratuitamente o 
uso do sistema.

O software tem por 
finalidade executar ca-
dastros e controlar suas 
informações, além de con-
ter dados funcionais e fi-
nanceiros dos segurados 
da previdência estadual. O 
sistema contém, ainda, um 
módulo de integração de 
dados com outros regimes 
de previdência associado 
ao Siprev, do Ministério da 
Previdência Social, expli-
cou Rômulo Gouveia.

O Gprev é o único  sof-
tware do gênero desenvol-
vido e operacionalizado 
por um órgão público no 
país, gerando considerável 
economia. O Estado teria 
que desembolsar cerca de 
R$ 20 milhões se encomen-
dasse o mesmo produto a 
uma empresa privada.

O presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral, de-
sembargador Marcos Caval-
canti de Albuquerque, vai 
receber o título de Cidadão 
Pessoense, em sessão espe-
cial a ser realizada hoje  às 
16h, na Câmara Municipal. 
A propositura é do vereador 
Fernando Milanez (PMDB).

“É uma honra muito 
grande ser filho adotivo de 
João Pessoa, porque nasci na 
cidade de Mamanguape, mas 
é um título de nobreza per-
tencer a essa cidade”, afirmou 
o desembargador, ao agrade-
cer antecipadamente ao ve-
reador Fernando Milanez, ao 
presidente da Câmara, verea-
dor Durval Ferreira e a todos 
os demais vereadores.

O desembargador Mar-
cos Cavalcanti chegou a João 
Pessoa com 11 anos de idade, 
onde fez os complementos 
do curso primário e o giná-

sio no Colégio Pio XII. Depois 
estudou no Liceu Paraibano 
e concluiu o curso superior 
na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal da Pa-
raíba. “Toda minha vida cul-
tural, de estudos, foi aqui na 
capital”, revelou.

Por ser membro do Ins-
tituto Histórico Geográfico 
da Paraíba (IHGP), o desem-
bargador Marcos Cavalcanti 
vai fazer um discurso focado 
nos seus trabalhos de pes-
quisa, mas antecipa que tam-
bém vai encaixar momentos 
líricos em sua fala. “Vou reci-
tar um poema de um grande 
poeta paraibano, mas não 
posso dizer agora. Será sur-
presa!”, avisou.

Marcos Cavalcanti in-
gressou no Judiciário em 
1983, como juiz de Direito na 
Comarca de Belém. E passou 
pelas comarcas de Maman-
guape, Campina Grande e 

Presidente do TRE recebe título na Câmara
HOJE À TARDE

João Pessoa. Em todas elas 
foi, também, juiz eleitoral, 
tendo sido juiz-coordenador 
da propaganda eleitoral nos 
dois maiores colégios eleito-

rais do Estado; João Pessoa e 
Campina Grande.

O magistrado já exerceu 
o cargo de corregedor regio-
nal eleitoral por três anos 
consecutivos e o de juiz-di-
retor do Fórum Cível da ca-
pital. Como juiz titular da 2ª 
Vara da Fazenda Pública da 
capital, foi convocado por di-
versas vezes para substituir 
desembargador no Tribunal 
de Justiça, integrando as Câ-
maras Cíveis, a Criminal e o 
Tribunal Pleno.

Promovido, por mereci-
mento, ao cargo de desem-
bargador, tomou posse no 
dia 11 de abril de 2007. Vá-
rios municípios paraibanos 
já se manifestaram nesse 
sentido concedendo títulos 
de cidadania a ele, a exem-
plo de Areia, Rio Tinto, Mar-
cação, Itapororoca, Baía da 
Traição, Mataraca, Cuité de 
Mamanguape e Bananeiras.

Incentivo ao alistamento no Liceu
Dezenas de estudantes 

da Escola Liceu Paraibano, 
em João Pessoa, participa-
ram esta semana de uma 
palestra realizada pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba, através da Escola 
Judiciária Eleitoral da Pa-
raíba (EJE-PB), de incentivo 
a alistamento dos jovens 
eleitores maiores de 16 e 
menores de 18 anos, para 
quem o voto é facultativo 
nas eleições de 2014.

A atividade educati-
va está inserida dentro da 
campanha do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), que 

este ano tem como mote “Eu 
me represento: eu voto” e o 
slogan “Vem para a urna” e 
foi conduzida pelo diretor-
-geral TRE, Valter Félix, e 
pelo diretor da EJE-PB e juiz 
membro do TRE, Eduardo 
José de Carvalho.

Para o juiz Eduardo de 
Carvalho, as manifestações 
dos jovens nas ruas, espe-
cialmente este ano, são uma 
demonstração de que há 
um interesse dos futuros 
eleitores pela política. “O 
voto é uma ferramenta de 
poder para evitar que cor-
ruptos sejam eleitos como 

nossos representantes. O jo-
vem eleitor precisa ter essa 
consciência e buscar se alis-
tar para exercer esse direito 
nas urnas”, afirmou.

O coordenador da EJE-
-PB, Elci Ubarana Junior, fez 
uma palestra sobre o siste-
ma eleitoral brasileiro, ex-
pondo aos estudantes como 
são contabilizados os votos 
nas eleições majoritárias e 
proporcionais. “Expressões 
como quociente eleitoral e 
partidário ainda são uma 
incógnita para muita gente, 
mas é importante conhecer-
mos, disse.

Campina Grande - 
Ontem, o presidente do 
Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba, desem-
bargador Marcos Caval-
canti de Albuquerque, 
visitou Campina Grande 
para realizar a inaugura-
ção oficial dos dois  pos-
tos de recadastramento 
biométrico situados no 
Museu da Ciência e da 
Tecnologia, localizado 
no Açude Novo, às 9h, 
e na Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), 
no Bairro Universitário, 
às 11h. 

Biometria tem 
mais 2 postos

SeRvIço

Posto de biometria Museu da 
Ciência e da Tecnologia
Local: Largo do Açude Novo, 
s/n, Centro
Horário: 9 horas
Posto de biometria da Uni-
versidade estadual da Paraíba 
(UePB)
Local: Rua Baraúnas, 351, 
Bairro Universitário
Horário: 11 horas

Des. Marcos Cavalcanti

Rômulo assina convênio com o governador de Goiás, Marconi Perillo

Diretor-geral do TRE, Valter Félix, orienta estudantes sobre importância do voto aos 16 anos

FoTo: Secom-PB

FoToS: Secom-TRe



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de outubro de 2013

Políticas

Os recursos serão investidos 
em obras de saneamento e 
pavimentação em todo o país

Dilma anuncia investimentos de
R$ 13,5 bilhões em obras do PAC

Brasília – A presidente 
Dilma Rousseff anunciou 
ontem os 310 projetos de 
saneamento e pavimenta-
ção que foram selecionados 
para receber R$ 13,5 bi-
lhões em investimentos do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento 2 (PAC 2). As 
obras vão beneficiar 1.198 
municípios de todos os es-
tados do país e o Distrito 
Federal.

De acordo com o go-
verno, os projetos preveem 
a pavimentação de 7,5 mil 
quilômetros de vias, reca-
peamento e implantação 
de ciclovias, além de 15 mil 
quilômetros de calçadas, 
sinalização, acessibilidade 
e faixas de pedestres. Tam-
bém serão aplicados recur-
sos na construção de siste-
mas de drenagem de águas 
pluviais, redes de abasteci-
mento de água e esgoto sa-
nitário.

O dinheiro havia sido 
prometido no início do ano 
em reunião com os novos 

prefeitos, que haviam assu-
mido seus cargos na virada 
do ano. A verba faz parte da 
segunda etapa do Progra-
ma de Aceleração do Cres-
cimento (PAC 2).

Durante cerimônia no 
Palácio do Planalto, a presi-
dente disse que o país está 
“muito aquém” no que diz 
respeito a saneamento. Se-
gundo Dilma, o tratamento 
do esgoto e o acesso à água 
são essenciais, e seu go-
verno já investiu R$ 39 bi-
lhões na área. “Esgoto não 
é magnífico na sua aparên-
cia. Esgoto tem que ser bem 
tratado, coletado e tem que 
se traduzir em projetos téc-
nicos de alta qualidade.”

A presidente reforçou 
que as ações seguem uma 
linha prioritária para seu 
governo, em busca de me-
lhoria da qualidade de vida 
da população. “O Brasil 
precisa, simultaneamente, 
atacar várias áreas, mas 
tendo um foco. São várias 
áreas, do saneamento até o 
petróleo. Vai de médico até 
pavimentação. Mas o foco 
é que temos que garantir 
qualidade de vida, e isso 
significa serviços públi-
cos e infraestrutura para a 
nossa população”, ressaltou 
Dilma.

BRASIL & 
MUNDO

Danilo Macedo
Da Agência Brasil

FOTO: Divulgação

A presidente Dilma disse que os recursos serão investidos em 310 projetos de obras de saneamento e pavimentação do PAC 2

A Agência Nacional de 
Segurança dos Estados Unidos 
(NSA) monitorou telefonemas 
de 35 líderes mundiais após 
um funcionário de outro de-
partamento do governo ame-
ricano fornecer os números 
de contato, de acordo com 
informações fornecidas pelo  
ex-analista de segurança, Ed-
ward Snowden, ao jornal “The 
Guardian”, e publicadas on-
tem. Os políticos não tiveram 
seus nomes divulgados.

De acordo com os docu-
mentos, a NSA encorajou al-
tos funcionários de departa-
mentos clientes, como a Casa 
Branca e o Pentágono, a com-
partilhar os números telefôni-

cos de políticos estrangeiros.
Segundo o memorando 

divulgado por Snowden, um 
funcionário entregou à agência 
200 contatos, inclusive os de 
35 líderes mundiais, pronta-
mente grampeados pela NSA.

As revelações aumentam 
as tensões diplomáticas entre 
os Estados Unidos e seus alia-
dos, depois que a chanceler 
alemã, Angela Merkel, acusou 
o governo americano de gram-
pear seu telefone celular .

A Casa Branca afirmou 
que “não monitora nem irá 
monitorar” as comunicações 
da líder alemã. Berlin, po-
rém, não considerou a afir-
mação suficiente.

EUA monitoraram 35 
líderes, denuncia jornal

ESPIONAAGEM

Brasília - A Justiça da 
Rússia negou ontem o pedido 
de fiança da ativista brasilei-
ra Ana Paula Maciel, 31 anos, 
e de outros 28 ativistas pre-
sos em Murmansk depois de 
um protesto, em setembro, 
contra a exploração de petró-
leo no Ártico pelo consórcio 
russo Gazprom. O Ministério 
das Relações Exteriores ain-
da não se pronunciou sobre a 
negativa da Justiça russa.

A corte de Murmansk não 
acatou uma carta de garan-
tia assinada pelo embaixador 
brasileiro na Rússia, Fernando 
Barreto, em que pedia que a 
brasileira respondesse ao pro-
cesso em liberdade, mediante 

o pagamento de fiança. No do-
cumento, o Brasil se responsa-
bilizava pelo bom comporta-
mento de Ana Paula durante as 
investigações e pelo compare-
cimento da ativista nos tribu-
nais sempre que solicitado.

Na quarta-feira (23), 
a Justiça russa amenizou 
as acusações aos ativistas 
do Greenpeace de pirata-
ria para vandalismo, cujas 
penas são mais brandas. A 
pena para a nova acusação é 
de até sete anos de reclusão. 
Com a acusação anterior, 
eles poderiam ficar presos 
por até 15 anos. Os detidos 
estão em prisão preventiva 
até o dia 24 de novembro.

Rússia nega pedido de 
fiança para brasileira

PRISÃO DE ATIVISTAS

Os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
negaram ontem  pedido feito 
por João Batista de Olivei-
ra para anular o julgamento 
do Mensalão. Morador de 
Suzano, no interior de São 
Paulo, Oliveira se identifica 
como tradutor e intérprete 
e, apesar de não fazer parte 
do processo, alegou que o 
Supremo feriu o "devido pro-
cesso legal" no processo que 
condenou 25 acusados de 
envolvimento no esquema 
de compra de votos durante 
o governo do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

“Atualmente é um dos di-

reitos e liberdades assegura-
dos aos seres humanos livres, 
com repercussão geral, ver-se 
justiçado somente através do 
devido processo legal”, afirma 
Oliveira na ação.

O relator do habeas cor-
pus, ministro Luiz Fux, ana-
lisou rapidamente o pedido 
em plenário e afirmou que 
não havia fundamento para 
seguir com o caso. Ele foi 
acompanhado por todos os 
outros magistrados. “Even-
tual nulidade em processo 
da competência desta Corte 
deve ser suscitada nos res-
pectivos autos do processo 
do Mensalão”, justificou Fux.

João Batista de Olivei-
ra entrou com o pedido 
no Supremo no fim do ano 
passado, logo após o encer-
ramento do julgamento do 
Mensalão. Em abril, Luiz 
Fux rejeitou a ação em uma 
análise individual. Oliveira 
recorreu então às turmas 
do Supremo, mas também 
teve o pedido negado. Em 
um novo recurso, o habeas 
corpus chegou ao plenário, 
onde foi rejeitado ontem. 
No dia 17 de dezembro de 
2012, após mais de quatro 
meses de trabalho, os mi-
nistros do STF encerraram o 
julgamento do Mensalão. 

STF nega pedido para anular 
o julgamento do Mensalão

AÇÃO JULGADA

Brasília – Na penúltima 
reunião de trabalho, o grupo 
de deputados que tenta che-
gar a um consenso em torno 
de uma proposta de refor-
ma política decidiu incluir o 
voto facultativo no texto que 
deve ser enviado ao plená-
rio no início de novembro. 
Os parlamentares resolve-
ram também estabelecer um 
teto para o financiamento de 
campanha, independente-
mente da origem do dinhei-
ro. Pelo acordo, o teto será 
definido a cada campanha 
eleitoral.

Desde agosto, o gru-
po de trabalho tenta entrar 

em consenso sobre pontos 
como o financiamento de 
campanhas eleitorais e o 
sistema de eleições propor-
cionais. Na última reunião, 
os parlamentares consegui-
ram driblar divergências em 
torno de um dos pontos ge-
radores de impasse.

Defendendo a necessi-
dade de maior aproximação 
com o eleitor e de redução de 
custos de campanhas, o gru-
po aprovou a inclusão do sis-
tema distrital proporcional 
de eleição. A proposta é que 
os estados sejam divididos 
em distritos e os deputados 
sejam eleitos de acordo com 

a proporção do número de 
votos nestes limites.

A expectativa é que os 
deputados apresentem, na 
próxima semana, a versão 
final do texto que será anali-
sado no plenário da Câmara. 
O coordenador do grupo de 
trabalho, Cândido Vaccarezza 
(PT-SP), lembrou que a última 
reunião do colegiado será no 
próximo dia 31. Segundo ele, 
a expectativa é que, neste en-
contro, a discussão seja con-
cluída e a proposta final de 
emenda à Constituição (PEC) 
seja encaminhada para que o 
debate em plenário comece 
em novembro.

Parlamentares incluem o voto
facultativo em reforma política

TENTATIVA DE CONSENSO

Brasília - Foi pre-
ciso tempo para que 
parlamentares e go-
verno chegassem a 
um acordo e avan-
çassem na aprova-
ção da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias 
(LDO), que guia os 
gastos públicos ao 
longo de um ano. 
Depois de quase cin-
co meses, o relator 
do texto aprovado 
ontem  na Comissão 
Mista de Orçamen-
to, deputado Danilo 
Forte (PMDB-CE), de-
cidiu incluir o impas-
se sobre a Proposta 
de Emenda à Cons-
tituição (PEC) do Or-
çamento Impositivo 
e concluir a votação.

Deputados e se-
nadores aprovaram 
a matéria que, ago-
ra, determina que 
1,2% da receita cor-
rente líquida do ano 
sejam destinados às 
emendas parlamen-
tares. A condição 
aceita pelo governo 
que resistia à pro-
posta é que metade 
desse recurso seja 
usado na saúde, tan-
to para investimen-
tos no setor quanto 
para o custeio de 
unidades e serviços, 
exceto para o paga-
mento de pessoal e 
encargos sociais.

LDO inclui 
proposta do 
Orçamento 
Impositivo
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Corinthians ainda crê
na disputa por vaga
na Taça Libertadores

VILA NOVA X TREZE

Torcida apoia o Galo em Goiás
Torcedores se mobilizam 
para empurrar o time no
Estádio Serra Dourada

A torcida do Treze pro-
mete comparecer ao Estádio 
Serra Dourada, no próximo 
domingo, para empurrar o 
Galo para cima do Vila Nova, 
em partida que valerá uma 
vaga para as semifinais do 
Campeonato Brasileiro e para 
a Série B do próximo ano. Se-
gundo o diretor financeiro do 
clube, José Wilton, a expecta-
tiva é que cerca de 300 torce-
dores alvinegros irão acom-
panhar o time, neste jogo 
decisivo.

"Além de um ônibus, que 
foi doado pelo Governo do 
Estado, teremos muitos torce-
dores que irão de avião. A mo-
vimentação é grande e tenho 
certeza, que isto vai motivar 
os jogadores do Galo dentro 
de campo, para conseguirmos 
uma vitória, ou um resultado 
que nos classifique para conti-
nuarmos na competição, e su-
birmos de divisão em 2014", 
disse o dirigente trezeano.

Segundo o presidente da 
Torcida Organizada Núcleo 
Alvinegro, Rudyard Vilar, 45 
torcedores irão no ônibus ce-
dido pelo Governo do Estado, 
que sairá hoje de manhã para 
Goiânia. "Iremos com todo 
entusiasmo torcer pelo Galo, 
e tenho certeza que sairemos 
de lá com a classificação", 
disse Rudyard.

Apesar da empolgação 
com a viagem, alguns torcedo-
res não escondem o temor por 
uma recepção hostil, por parte 
dos torcedores do Vila Nova, 
em resposta aos incidentes 
envolvendo a torcida e os jo-
gadores do time goiano, ocor-
ridos em Campina Grande, no 
último domingo. "Olha, nós va-
mos tentar de todas as formas 
evitar confrontos. Já enviamos 
um ofício para a Polícia Militar 
de Goiás solicitando escolta do 
nosso ônibus, e vamos direto 
para o estádio, sem circular 
pela cidade, para não provocar 
os torcedores locais. Após o 
jogo, deixamos logo a cidade", 
disse a torcedora e também 
membro do Núcleo Alvinegro, 
Luisa Andrade Vilar.

Além do ônibus cedi-
do pelo Governo do Estado, 
muitos torcedores vão de 
avião. As agências de viagem 
de Campina Grande fizeram 
pacotes para esta partida. 
Um exemplo desses torcedo-
res é a jovem Hemmelly Mo-
rais, de 19 anos. "Eu já garan-
ti minha vaga em um pacote, 
antes mesmo de saber do re-
sultado do primeiro jogo em 
Campina Grande. Só na agên-
cia que vou, vão também 40 
torcedores, que pagaram 
cada R$ 1.500,00, incluindo o 
transporte para João Pessoa, 
o voo ida e volta para Goi-
ânia, hospedagem, além de 
traslados do aeroporto para 
o hotel e para o estádio. Via-
jaremos neste sábado", disse 
a estudante, otimista que o 
Treze vai trazer um grande 
resultado para a Paraíba.

Igo Jullierme, estudante 
de 25 anos, também já garan-
tiu presença no Serra Doura-
da. Ele conseguiu um pacote 
mais barato, em torno de R$ 
1.250,00. "Na minha excursão, 
vão 30 pessoas e vamos levar 
sorte para o Galo", disse o tor-
cedor que acredita na classifi-
cação do Alvinegro para a Sé-
rie B do próximo ano.

Enquanto a torcida se 
movimenta para ir ver o jogo, 
os atletas fizeram ontem o co-
letivo apronto para a partida 
de domingo, e embarcaram 
na madrugada de hoje do 
Aeroporto Castro Pinto, em 
João Pessoa, para Goiânia. Lá 
o treinador Luciano Silva vai 
comandar um treino recreati-
vo amanhã, quando definirá a 
equipe titular. 

O torcedor trezeano está confiante na conquista do acesso à Série B e tem demonstrado isso nos jogos disputados em Campina Grande quando promoveu um grande espetáculo nas arquibancadas

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTOS: Divulgação

A demora na definição do local 
e data do jogo entre Juventude e 
Botafogo, pela primeira partida das 
finais do Campeonato Brasileiro da 
Série D, acabou prejudicando um 
pouco da logística que o Belo tinha 
estabelecido para esta partida. A 
princípio, a diretoria e a comissão 
técnica esperavam viajar hoje pela 
manhã para Porto Alegre, e realizar 
um treino recreativo amanhã no Rio 
Grande do Sul. 

Agora, ficou definido que a 
delegação só viaja a uma hora da 
madrugada de amanhã para Porto 
Alegre, e para recuperar o cansaço 
da viagem, os jogadores não farão 
nenhuma atividade, até a hora do 
jogo, marcado para o domingo, às 
17h (horário de Brasília), na Arena 
do Grêmio, na capital gaúcha.

"Teremos um período pequeno 
de descanso para a partida, e por 
isto, optamos por deixar os atletas 
concentrados no hotel, até o  mo-

mento do jogo", disse o gerente 
de futebol, Giancarlo Dantas, que 
informou também, que o treino 
de hoje será apenas um recreativo, 
para não desgastar mais os atletas.

Ontem, o técnico Marcelo Vilar 
fez o último treino coletivo para de-
finir o time, que parece não ter no-
vidades para enfrentar o Juventude. 
Apesar dele não confirmar o time, 
os titulares foram os mesmos que vi-
nham atuando, ou seja: Remerson, 
Ferreira, Marcel, André Lima e Celi-
co; Zaqueu, Hércules, Pio e Lenilson; 
Fausto e Rafael Aidar.

Se optar por alguma mudança, 
Vilar vai poder contar com todos os 
jogadores, exceto o meia Doda, que 
foi expulso na última partida, contra 
o Salgueiro, quando o Belo venceu 
por 2 a 1, no Almeidão.

O atacante Fausto tem a receita 
para que o Botafogo saia de Porto 
Alegre com um grande resultado. 
"É conter a ansiedade, e jogar da 

mesma forma que jogamos contra 
o Tiradentes e o Salgueiro, quando 
conseguimos grandes vitórias, fora 
de casa. Nós sabemos que será um 
jogo muito difícil, contra um adver-
sário de alto nível, mas nossa equipe 
está preparada para ser campeã", 
disse o atacante, que quer voltar a 
marcar no próximo domingo.

Venda de ingressos
Para facilitar a vida do torcedor, 

o Botafogo já deu início a venda de 
ingressos, para o jogo da volta, no 
domingo dia 3 de novembro, no Al-
meidão. A diretoria colocou à dispo-
sição do torcedor um primeiro lote 
com 5 mil ingressos para a arquiban-
cada sombra, ao preço antecipado 
de R$ 30,00, e 400 ingressos para as 
cadeiras, ao preço de R$ 60,00.

 "É bom que o torcedor com-
pre logo o seu ingressos na Loja do 
clube, porque a procura está muito 
grande.”, disse o dirigente. (IM)

Logística do jogo acaba prejudicando o Belo
BOTAFOGO X JUVENTUDE

Lenílson e Remerson no Hospital Laureano
“Se acham que fizemos bem 

a eles, estão enganados. Eles fi-
zeram muito bem a gente”. Foi 
assim que o meio-campista do 
Botafogo, Lenílson, traduziu a 
visita feita junto com o goleiro 
Remerson às crianças atendidas 
pelo Hospital Napoleão Laurea-
no, ontem.

 Os jogadores passearam pe-
las áreas, brincaram e foram pin-
tados pelos pequenos pacientes 
que coloriam caixas na hora da 
chegada dos atletas. O goleiro 
Remerson também ficou tocado 
pelas cenas que acompanhou du-
rante esta visita.

 “Sou grato em poder estar 
aqui hoje. Um dia diferente que 
vou levar na memória para sem-
pre. Foi um ensinamento de vida 
que tivemos”, declarou. Lenílson 
garantiu que voltará ao hospital 
em breve.

 Aos meninos e meninas fo-
ram entregues camisas do clube 
e brinquedos, como bonecas e jo-

gos. Os pais, médicos, enfermeiros 
e voluntários do hospital também 
foram presenteados com camisas 
autografadas na hora pelos atle-
tas.  Andrea Gadelha, chefe da 

Pediatria, enalteceu o trabalho 
feito pelo clube. “Eu quero para-
benizar pela solidariedade que os 
atletas e o clube estão demons-
trando”, afirmou.

O goleiro Remerson disse ficou sensibilizado com a visita feita ontem ao hospital

Marcos Tiago 
deve ocupar a 
vaga de Júnior 
que cumprirá 
suspensão 
automática. 
Hoje logo cedo a 
delegação seguiu 
para Goiânia



Judô paraibano faz sua estreia
hoje nos Jogos Universitários
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A Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos 
Estádios da Paraíba fará uma nova vistoria no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa, na próxima terça-feira, dia 
29, às 15 horas. A intenção, como medida de preven-
ção, segundo o procurador de justiça Valberto Cosme 
de Lira, do Ministério Público Estadual é para verificar 
as mudanças ocorridas desde a última visita, há quase 
um mês. Essa nova visita poderá assegurar aos ges-
tores do estádio adoção de providências necessárias, 
sem o atropelo de última hora. Apenas um lado do 
estádio está sendo liberado para jogos do Botafogo.

Nova vistoria

Botafogo: a espera
 do grande dia!

A Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com certeza 
não contará com um bom público de paraibano no próxi-
mo domingo para ver o Botafogo-PB na primeira parti-
da da decisão da Série D do Campeonato Brasileiro de 
Futebol 2013 diante do Juventude de Caxias do Sul-RS. 
No entanto, os torcedores garantem fazer a festa na 
partida de volta, já programada pela CBF para o dia 3 de 
novembro no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Pouco 
mais de uma semana separam o Belo da Maravilha do 
Contorno de um título inédito nacional.

A ansiedade é muita, não apenas da torcida, mas, 
principalmente de alguns jogadores que nunca tiveram 
uma oportunidade como esta. Não é todo jogador de 
futebol, principalmente de clubes paraibanos, que tem 
o prazer de decidir um Campeonato Nacional. Todos os 
méritos, na atualidade, são para os botafoguense e seu 
competentíssimo treinador Marcelo Vilar.

Aliás, falar em Marcelo Vilar não é muito difícil. Este 
ainda jovem treinador tem muitas águas a rolar. Espaço 
em grandes clubes do cenário esportivo nacional tem de 
sobra. Daqui faço comparações com grandes treinadores 
do país e, de nossa região, me vem a lembrança de Mau-
rício Simões que, assim como Marcelo Vilar, fez história e 
muita história no futebol da Paraíba.

A nós paraibanos, o Botafogo, assim como fez o 
Treze Futebol Clube em competições passadas, nos en-
che de orgulho, afinal, toda a mídia nacional está voltada 
para o futebol paraibano que dentro e fora das quatro 
linhas, ao lado do Botafogo, tem deixado resultados 
positivos.

No próximo domingo, no Rio Grande do Sul, não 
será fácil. Todos sabemos disto, mas, como fez em ou-
tras ocasiões, independente do placar, o Botafogo tem 
força e astral suficiente para conquistar o tão almejado 
Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão. Na Série C de 
2014 já estamos com passaporte carimbado.

Um duelo de seis pontos. 
Assim será o confronto 
entre Kashima x Lázio, no 
próximo domingo, no campo 
Chico Matemático, pelo 
Campeonato Amador do 
Bairro do Cristo REdentor. 
Cada time tem cinco pontos.

No Cristo

O companheiro Geraldo Varela, editor de esporte, pede 
desculpas aos leitores pelo erro de informação na coluna  
de ontem em relação a disputa entre Treze e Vila Nova, 
onde está em jogo a vaga para a Série B e não Série C 
como foi informado. O mesmo se aplica ao sub título da 
página 21 onde aparece o nome do Vila Branca - antigo 
clube do futebol paraibano que não mais disputa o pro-
fissional - ao invés de Vila Nova. A matéria está correta.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Duas empresas do Rio 
Grande do Sul mostraram 
interesses em patrocinar 
a Copa Paraíba Sub-15 de 
Futebol 2014, conforme 
contato mantido com a 
Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer.

Copa Paraíba

Erro de informação

Competição acontece
em Goiânia e vai até
o próximo domingo

Outras
modalidades

Curtas

UFC divulga eventos 
para o próximo ano

Seleção de Vôlei
vai se apresentar

Bernie coloca Vettel
melhor que Senna

Pugilistas do Brasil 
ganham medalhas

CBFS CONFORMADA COM NOVA LEI

O UFC demonstra planos de continuar 
expandindo ano a ano sua marca e o volume 
de eventos promovidos pela organização. 
Na última quinta-feira, durante participação 
no programa “FOX Sports Live” da TV norte-
americana, o presidente Dana White divulgou 
o calendário do Ultimate para 2014 com 35 
eventos, dois a mais do que neste ano.

O treinador José Roberto Guimarães 
anunciou a convocação da Seleção Brasileira 
Feminina de Vôlei para a disputa da Copa dos 
Campeões. Foram chamadas 14 jogadoras 
para a competição que acontecerá entre 
os dias 12 e 17 de novembro, no Japão. As 
jogadoras se apresentarão no próximo dia 
29, em Saquarema (RJ).

Dois pugilistas garantiram 
medalha para o Brasil no Mundial de 
Boxe, que está sendo disputado em 
Almaty, no Cazaquistão. Everton Lopes e 
Robson Conceição venceram suas lutas  
e asseguraram vaga nas semifinais, que 
serão hoje. De acordo com as regras do 
boxe, mesmo que não consigam passar à 
luta decisiva, os atletas ganham medalha 
de bronze.

P         residente único desde a fundação da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), 
em 1979, Aécio de Borba Vasconcelos (foto) demonstra conformidade com a Medida 
Provisória 620. Sancionada este mês pela presidente Dilma Rousseff, a MP determina que os 

mandatos dos presidentes das confederações que recebam recursos públicos não excedam oito 
anos de duração. Reeleito no ano passado, Aécio ficará à frente da CBFS até 2017. “Entendo que 
a mudança de presidente é salutar na democracia. A lei está aí e vai ser cumprida. Trabalhamos 
ao longo de décadas pelo futsal e esperamos que o esporte continue crescendo”afirmou.

A iminente conquista do quarto 
título mundial em sequência, que pode 
ser consumada já neste fim de semana, na 
Índia, colocou a discussão sobre o talento de 
Sebastian Vettel em um novo patamar.  Para 
o chefão da F1, Bernie Ecclestone, Vettel já 
pode ser apontado como o melhor de todos 
os tempos e o comparou a lendas do esporte 
como Roger Federer, do tênis, e o pugilista 
Muhammad Ali.

O judô paraibano estreia 
hoje na edição de número 
61 dos Jogos Universitários 
Brasileiros (JUBs), que foram 
abertos ontem na cidade de 
Goiânia, em Goiás. Até do-
mingo, os seis judocas que 
representam o Estado na 
competição pretendem as-
segurar um lugar no pódio e 
trazer uma medalha para a 
Paraíba. São atletas das Uni-
versidades Federais de Cam-
pina Grande e da Paraíba 
(UFCG-UFPB) e Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB).

 O presidente da Fede-
ração Paraibana de Judô, Ad-
jailson Fernandes é o técnico 
da delegação. “O nível deles 
está muito elevado. Todos 
treinaram forte visando esta 
competição. Sabemos que 
não será fácil buscar uma 
medalha, até mesmo porque 
atletas do eixo Rio-São Pau-
lo são muito fortes, mas, os 
paraibanos estão focando 
nas disputas e prontos para 
a batalha”, garantiu Adjailson 
Fernandes.

Cerca de 3 mil atletas 
dos 26 estados e o Distrito 
Federal participam da 61° 
edição dos Jogos Universitá-
rios Brasileiros (JUBs 2013), 
considerado a maior compe-
tição acadêmica do Brasil. A 
última vez que a cidade de 
Goiânia sediou o evento foi 

em 1985. Este ano dez mo-
dalidades, nas categorias fe-
mininas e masculinas, estão 
em disputa, (atletismo, han-
debol , judô, natação, xadrez, 
basquete de quadra e 3x3,  
futsal, vôlei de quadra e de 
praia). As novidades desta 
edição são o basquete 3x3 
e o vôlei de praia, esportes 
optativos escolhidos por Goi-
ânia, por ser a cidade-sede 
do JUBs 2013. A Paraíba tem 
representantes em todas as 
modalidades esportivas.

Atletas de destaque na-
cional com participações em 
mundiais e Pan-Americanos 
estão presentes no evento 

como o  judoca Charles Chi-
bana (SP), medalha de ouro 
no Pan-Americano Open de 
Montevideu e Buenos Aires 
e no Grand Slam de Moscou. 
Na natação Flávia Borges 
atual campeã sul-americana 
no revezamento 4x100 livre 
e Leonardo Guedes campeão 
mundial em 2006, nos 50 
metros costas marcam pre-
sença na competição. 

O  início das disputas 
ocorre hoje com as modali-
dades individuais. Ao longo 
de toda competição, 15 lo-
cais serão usados para re-
alização dos jogos. Alguns 
deles são: a Universidade 

Católica de Goiás (PUC),  
que receberá as provas do 
atletismo, Colégio Hugo de 
Carvalho, com o Handebol 
e o SESI Ferreira Pacheco, 
onde acontecerá a maior 
parte das disputas (judô, 
natação, basquete 3x3, vô-
lei de praia e de quadra). 

Os 61º Jogos Universi-
tários Brasileiros são uma 
realização da Confedera-
ção Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU), com 
apoio da Federação Goiana 
de Desporto Universitário 
(FGDU), Ministério do Es-
porte, Governo do Estado de 
Goiás e Prefeitura de Goiânia.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

Prosindi promove Copa de Futsal dia 6
A Associação dos Mora-

dores do Prosind, em Mangab-
eira, na capital, está receben-
do inscrições até o próximo 
dia 6, de equipes interessa-
das em participar da1ª Copa 
Futsal Mangabeira Driblando 
o Crack, que ocorrerá aos 
sábados durante todo o mês 
de novembro. A competição 
tem o objetivo de estimular 
a prática do futsal, usando o 
esporte para conscientizar e 
preveni os participantes con-
tra as drogas, principalmente 
o crack que vem ganhando 
cada vez mais espaço entre os 
adolescentes e jovens.

“É preciso mostrar 
pra eles que ao invés de 
destruírem suas vidas no 
crack, eles podem se tornar 
grandes Craques da Vida, 
descobrindo seus talentos e 
investindo neles”, disse Jamil 
Richene, um dos coordena-
dores do evento. 

A previsão é de mais de 
20 equipes participem das 
disputas, que serão realiza-
das nas categorias Sub-13, 
Sub-15 e Sub-17. “Os jogos 
ocorrerão no ginásio de 
esportes da associação”, 
afirmou Jamil.

De acordo com os or-

ganizadores, a 1ª Copa Futsal 
Mangabeira Driblando o 
Crack é um evento esporti-
vo competitivo, que foca a 
importância da atuação do 
esporte na prevenção as dro-
gas, por meio do bem-estar 
físico e social. O evento con-
tará com a premiação para 
os três primeiros colocados. 
Além de troféus e medalhas, 
o campeão receberá um uni-
forme esportivo completo. 
Haverá ainda premiação para 
o goleiro menos vazado e ar-
tilheiro da competição.

Segundo Jamil Richene, 
os interessados em participar 

da 1ª Copa Futsal Mangabeira 
Driblando o Crack devem 
procurar a entidade, no Bair-
ro de Mangabeira e terão que 
pagar uma taxa simbólica de 
R$ 40,00. 

No ato da inscrição será 
entregue a ficha de inscrição e 
regulamento do evento. Cada 
equipe poderá inscrever até 
12 atletas por modalidade. 
Mais informações ou dúvi-
das poderão ser tiradas pelo 
email e telefones da coorde-
nação: copafutsalmangabei-
ra@gmail.com, (83) 8726-
3806 / 8869-2239 / 8849-
4205.

O judô é uma das modalidades em que a Paraíba tem boas chances de medalhas na competição



Time crê ainda na Libertadores
CORINTHIANS

FUTEBOL 
NACIONAL
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Tite volta a pensar no
Brasileiro e faz contas
para reagir na disputa

Eliminado da Copa do 
Brasil, o Corinthians prome-
te empenho total nas últimas 
partidas do Campeonato 
Brasileiro. Porém, para che-
gar ao seu objetivo final, a Li-
bertadores de 2014, o clube 
alvinegro se apega à ideia de 
um eventual G-6 no torneio 
nacional.

“É uma possibilidade 
real nossa e importante. Ela 
remete à Libertadores. Agora 
é transformar isso na chance 
daquilo que é G-4 virar G-5 
ou G-6. Para isso, a gente tem 
de pontuar muito melhor”, 
disse Tite, após a eliminação 
nos pênaltis diante do Grê-
mio.

Hoje, o Corinthians é o 
12º colocado do Campeo-
nato Brasileiro e está a dez 
pontos do Botafogo, hoje 
no quarto lugar, a oito roda-
das do fim. A sorte do time 
mudaria se Grêmio ou Atlé-
tico-PR vencessem a Copa 
do Brasil, abrindo uma vaga 
para o quinto do Nacional.

Se o Atlético-MG, hoje 
sexto, terminasse nessa posi-
ção, o G-4 viraria G-6. Nesse 
cenário, o Corinthians teria 
mais chances de ir à compe-
tição continental, seu prin-
cipal objetivo no semestre. 
“Acabou a Copa do Brasil. 
Tem de juntar cacos para o 
fim de semana e buscar a 
perspectiva, fazer a pontua-
ção máxima possível e pen-
sar na Libertadores”, disse 
Tite.

Mário Gobbi, presidente 
do clube, já adota um discur-
so mais cauteloso. “O que nós 
temos de fazer daqui para 
frente é o que firmamos no 
vestiário. Temos oito partidas 
pelo Brasileiro. A matemática 
nos leva a no máximo 24 pon-
tos. É sangrar pra ir buscar os 
24 pontos e tentar colocar Co-
rinthians no G-4. E fazer tudo, 
ainda que não consigamos a 
vaga, para encerrar o ano com 
dignidade e honra, em respei-
to à torcida do Corinthians”, 
disse o cartola.

Tite fica? Tite sai? Ape-
sar do futuro do comando 
técnico do Corinthians con-
tinuar indefinido, a direto-
ria do clube tem adiantado 
o planejamento para 2014 
e estuda as contratações do 
lateral direito Mariano, do 
Bordeaux (FRA), do volante 
paraguaio Eduardo Aranda, 
do Olimpia (FRA), e do meia 
Éverton, do Atlético-PR.

Mariano, que está no 
futebol francês desde 2012, 
é um antigo desejo do clu-
be. Ciente da dificuldade na 
negociação para tentar re-
patriar Rafael, do Manches-
ter United (ING), a comissão 
técnica voltou esforços para 
analisar ex-jogador do Flu-
minense. O acordo, no entan-
to, não deve ser fácil. Hoje, o 
lateral é titular absoluto do 
Bordeaux (FRA).

Mariano, Eduardo Aran-
da e Éverton não são os úni-
cos nomes na lista do Corin-
thians para 2014. O grande 
desejo da diretoria é a con-
tratação do volante Elias, 
cujo contrato de empréstimo 
com o Flamengo se encerra 
em dezembro. Vinculado ao 
Sporting (POR), o jogador 
já declarou aos diretores al-
vinegros que vê com bons 
olhos um retorno ao clube. O 
problema é a concorrência. O 
Fla quer continuar com ele.

Pato
Após perder o pênalti 

que resultou na eliminação 
do Corinthians da Copa do 
Brasil, contra o Grêmio, na 
noite da última quarta-feira, 
o atacante Alexandre Pato 
não retornará a São Paulo 
com a delegação corintiana. 
A alegação é a de que ele terá 
de ir a uma audiência em 
Porto Alegre e, por isso, não 
chegará com os seus compa-
nheiros à capital paulista.

Não foi especificado pela 
assessoria do clube paulista a 
qual tipo de sessão Pato terá 
de comparecer. Mas é certo 
que o principal personagem 
da derrota para o Tricolor 
nos pênaltis, pelas quartas 
de final do torneio nacional, 
não estará no desembarque.

O grupo gremista fez por me-
recer. Na semifinal da Copa do 
Brasil, o elenco recebeu do técnico 
Renato Gaúcho o dia de ontem de 
folga. A retomada dos trabalhos 
após a classificação nos pênaltis 
diante do Corinthians só aconte-
ce hoje. Nada mais justo antes de 
uma viagem de alguns dias fora: o 
Grêmio irá emendar a estadia em 
Curitiba para o jogo da próxima 
semana com o Atlético-PR, pelas 
semifinais da Copa do Brasil.

O adversário deste fim de se-
mana é o Coritiba, no domingo. 
Como a primeira partida da Copa 
do Brasil acontece na capital para-
naense, o Grêmio deixa Porto Ale-
gre amanhã e fica até a próxima 
quinta-feira.

“Ontem o grupo esteve de fol-
ga, foi um prêmio para eles, e hoje 
eu converso com eles, vejo quem 
está em condições e começo a de-
finir a equipe que pega o Coritiba 
e joga na próxima quarta contra o 
Atlético. Vamos ficar direto lá em 
Curitiba”revelou Renato.

O técnico gremista deve con-
tar com o retorno de Werley para 
o jogo deste domingo, no Couto 
Pereira. O zagueiro, com proble-

Classificados, jogadores do Grêmio ganham folga

ma na coxa esquerda, ficou de 
fora da decisão contra o Corin-
thians. Mas não deve ser ausência 
para o fim de semana.

Do jeito que o Grêmio está jo-
gando, não é de se surpreender. O 
trio de atacantes Barcos, Kleber e 
Vargas serão ausências para o jogo 
contra o Atlético-PR, na próxima 
semana, pela semifinal da Copa 
do Brasil. Motivo: suspensão. Os 
dois primeiros receberam o ter-
ceiro cartão amarelo na batalha 
contra o Corinthians, enquanto 

o chileno foi expulso no empate 
em 0 a 0, que resultou em vitória 
nos pênaltis. Renato terá apenas 
atacantes garotos para o confron-
to decisivo. Resta apenas Lucas 
Coelho, 19 anos, Yuri Mamute, 18 
anos, e Paulinho, 19 anos, como 
opções. Renato entrará sem seus 
titulares em uma decisão. O 4-3-
3, assim, não deverá ser mantido. 
Pelo histórico do treinador, a ten-
dência é de 3-6-1, com Maxi Ro-
dríguez ou Zé Roberto se aproxi-
mando de um centroavante.

Renato Gáucho só começa a trabalhar hoje para jogo em Curitiba pelo Brasileiro

Pato, com a bola, momentos antes da cobrança de pênalti que foi defendida por Dida e eliminou o Corinthians da Copa do Brasil

Presidente do 
Bota acredita 
na recuperação
após goleada

Depois de perder por 
4 a 0 para o maior rival, o 
Flamengo, e ser eliminado 
da Copa do Brasil, o clima 
no vestiário do Botafogo era 
tristeza e frustração. O prin-
cipal responsável por tentar 
elevar a autoestima do elen-
co foi o presidente Maurício 
Assumpção, que fez um dis-
curso motivacional.

Entre outras coisas, As-
sumpção afirmou que tem 
orgulho do que o Botafogo fez 
neste ano e que “acredita nes-
te grupo formado por homens 
honestos”. Depois do discurso, 
todos se reuniram para uma 
reza. A preocupação no Bota 
é de que a goleada não deixe o 
time abatido para os próximos 
compromissos. A equipe ainda 
tem oito jogos pelo Brasileiro 
e deseja a classificação para a 
Libertadores, competição que 
não disputa desde 1996.

“Claro que todos ficam 
abatidos, mas cabe a nós 
estimulá-los a sair desta si-
tuação”, disse Oswaldo de 
Oliveira. 

Clubes do Rio
são os campeões 
em dívidas nos 
últimos 6 anos

Nos últimos seis anos, 
entre 2007 e 2012, os 23 clu-
bes de maior faturamento 
do Brasil somaram R$ 1,78 
bilhão de prejuízo, segun-
do levantamento da Pluri 
Consultoria. Entre os clubes 
analisados, apenas cinco não 
apresentaram dívida: Atléti-
co-PR, Corinthians , São Pau-
lo, Vitória e Sport . Os piores 
resultados foram dos cario-
cas: Vasco, Fluminense, Bota-
fogo e Flamengo.

O resultado financeiro 
líquido refere-se à diferen-
ça entre receitas e despesas. 
Entre os principais itens das 
receitas financeiras estão a 
receita com aplicações finan-
ceiras, descontos recebidos, 
variação cambial ativa, recu-
peração de despesas etc.  Já 
entre os principais componen-
tes das despesas são os juros 
sobre empréstimos bancários 
e financiamentos. Segundo a 
Pluri Consultoria, os clubes es-
tarão cada dia mais insolven-
tes e sem condições de montar 
equipes competitivas .

Para furar a forte marca-
ção corintiana no clássico de 
domingo, o técnico santista, 
Claudinei Oliveira, realizou 
treino tático na manhã de on-
tem e ensaiou algumas joga-
das ofensivas. No entanto, o 
desempenho dos homens de 
frente não foi bom.

Inicialmente, o treinador 
montou duas linhas defensi-
vas com jogadores reservas e 
pediu para que os titulares “gi-
rassem” a bola para superar a 
retranca. Nenhum gol saiu nes-
ta atividade. Enquanto isso, os 
atacantes reservas ensaivam 
jogadas de mano a mano com 
Gustavo Henrique e Edu Dra-
cena.

Depois, Claudinei inverteu 
e pôs os reservas para marca-
rem a defesa e o meio santista 
por pressão. Os titulares ti-
nham que trocar passes e sair 
no contra-ataque.

Por fim, a equipe ainda 
ensaiou jogadas de bola aérea 
e fez um mini coletivo em cam-
po reduzido.

Cicinho, com dores abdo-

minais, não participou do trei-
no e foi substituído por Bruno 
Peres. No entanto, a tendência 
é que ele enfrente o rival, em 
Araraquara.

Assim, a escalação alvine-
gra para o clássico deve ser: 
Aranha, Cicinho (Bruno Peres), 
Edu Dracena, Gustavo Henri-
que e Mena; Alison, Arouca, Cí-
cero e Montillo; Everton Costa 
e Thiago Ribeiro.

O volante Marcos Assun-
ção não entra em campo pelo 
Santos desde o jogo contra o 
Grêmio, pela Copa do Brasil, 
no dia 21 de agosto. Recupe-
rando-se de lesão no joelho di-
reito, o atleta foi a campo pela 
primeira vez nesta semana na 
manhã dessa quinta-feira, para 
realização de um trabalho de 
procepção, no CT Rei Pelé.

Sob o comando do prepa-
rador físico Marco Alejandro, 
Assunção trabalhou com bola, 
realizando movimentos de si-
tuações de jogos, mas sem im-
pactos e choques. Antes de ini-
ciar a atividade, ele bateu bola 
e alongou.

Claudinei treina equipe
para o clássico paulista

SANTOS

Em 22 de janeiro de 
1973, em Pato Branco-PR, 
nascia Rogério Mücke 
Ceni. Em Irará-BA, dia 7 
de outubro do mesmo 
ano, nascia Nelson de Je-
sus Silva, o Dida. Quatro 
décadas depois, em 23 
de outubro de 2013, dois 
dos três goleiros brasilei-
ros mais vitoriosos desde 
Taffarel - além de Marcos 
- teriam uma noite histó-
rica. Daquelas que, mui-
tas vezes, faz se repensar 
situações definidas. Como 
a aposentadoria. 

Em Santiago, Ceni 
mostrou que está dispos-
to a levar o São Paulo a 
mais uma Copa Liberta-
dores, agora via Copa 
Sul-Americana. Segundo 
dados do Footstats, na 
vitória por 4 a 3 contra a 
Universidad Católica-CHI, 
Rogério realizou simples-
mente 11 defesas. 

É seu maior índice na 
atual temporada, quiçá 
há muitos anos. Algumas 

intervenções podem ser 
classificadas como mila-
grosas e, para são-pauli-
nos mais entusiasmados, 
Ceni pegou tanto quanto 
contra o Liverpool-ING 
no Mundial de 2005. A 
lembrança de um título 
mundial também marcou 
a noite do gremista Dida. 
Ao longo de 90 minutos, 
sua participação foi quase 
figurativa. Foram três de-
fesas contra o Corinthians, 
segundo o Footstats. 

Entretanto, o gigan-
te acordou na hora dos 
pênaltis: parou Danilo, 
Edenílson e ainda Alexan-
dre Pato e sua cavadinha 
na quinta e decisiva co-
brança. De seus compa-
nheiros de equipe, rece-
beu uma comemoração 
efusiva por levar a equipe 
à semifinal da Copa do 
Brasil. Como havia sido 
ao pegar pênaltis pelos 
corintianos para ganhar 
o Mundial de Clubes em 
2000.

Aos 40 anos, Ceni e Dida 
seguem fazendo história

HERÓIS

FOTOS: Divulgação
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Desacreditado no 
começo, artilheiro pode 
ser o melhor do Brasil

Hernane: atacante sem limites
DO INFERNO AO CÉU

Quem supera Hernane? 
A pergunta pode até parecer 
simples, mas está difícil para 
achar uma resposta em 2013. 
Do início de ano desacredita-
do como substituto de Vagner 
Love até a consagração máxi-
ma na vitória por 4 a 0 sobre 
o Botafogo, na última quarta-
feira, no Maracanã, pela Copa 
do Brasil, o caminho foi longo 
e repleto de provações. Entre-
tanto, o Brocador, que antes 
era questionado até pela tor-
cida do Flamengo, caminha 
para ser o melhor atacante 
do Brasil na temporada. E de 
forma indiscutível. Para isso, 
basta aproveitar a chance 
real de unificar todas as arti-
lharias possíveis.

Com os três gols no clás-
sico que colocou o Rubro-
Negro na semifinal, o camisa 
9 alcançou três marcas de 
uma só vez: superou a meta 
pessoal de 30 na temporada 
- chegou a 31 - e assumiu a 
liderança na tabela de golea-
dores tanto da Copa do Brasil 
quanto do Prêmio Artilheiro 
do Ano, antigo Friedenreich. 
Se mantiver o ritmo, bastará a 
Hernane tirar a desvantagem 
de dois gols para Ederson, do 
Atlético-PR, que está no topo 
da lista do Brasileirão (15 a 

13), para se consagrar como 
o homem-gol de tudo que 
disputou em 2013. No Cario-
ca, ninguém balançou a rede 
mais do que ele: 12 vezes.

O “hat-trick” diante do Bo-
tafogo fez com que o Brocador 
chegasse aos seis gols na Copa 
do Brasil, deixando para trás 
Rafael Marques, do Botafogo, 
Rodrigo Silva, do ABC, e Wal-
ter, do Goiás - todos com cinco. 
Do trio, apenas o último segue 

na competição e pode ter pela 
frente justamente o Flamengo. 

Na disputa para ser o ar-
tilheiro do ano, a concorrência 
é maior. Nesta lista, Hernane 
divide a liderança com Magno 
Alves, do Ceará, com 31 gols. 
Mas Bruno Rangel, da Chape-
coense, com 30, o pontepre-
tano William, 29, e o próprio 
Walter, 28, estão na cola, e a 
briga promete ser acirrada nos 
últimos 45 dias da temporada.

Já em uma “competição” 
sem data para terminar, o ca-
misa 9 do Fla amplia a cada 
jogo sua distância para os 
concorrentes: a de homem-
gol do novo Maracanã. Desde 
a reinauguração, em junho, 
ninguém fez a festa no está-
dio mais vezes do que ele: 14 
em 12 jogos. Mais do que o 
dobro do segundo colocado, 
o botafoguense Rafael Mar-
ques, com seis.

A Fifa recebeu na 
manhã desta quinta-
feira uma carta da CBF 
na qual a entidade bra-
sileira confirma que o 
atacante Diego Costa, 
do Atlético de Madrid, 
estará na convoca-
ção da seleção para os 
amistosos contra Hon-
duras e Chile, nos dias 
15 e 19 de novembro.

Pretendido tam-
bém pela Espanha, o jo-
gador só não defenderá 
a Seleção Brasileira se 
enviar, por opção pró-
pria, uma carta renun-
ciando à convocação. 
Caso contrário, terá de 
se apresentar ao técnico 
Luiz Felipe Scolari.

Na quarta-feira, Feli-
pão já havia confirmado 
de forma involuntária a 
vontade de convocar o 
jogador. O treinador da 
seleção caiu em um tro-
te feito por uma rádio 
espanhola, onde o apre-

sentador se passou pelo 
presidente do Atlético 
de Madrid, e disse que 
iria convocar Diego Cos-
ta para os compromissos 
na América do Norte.

Passagens aéreas
O comitê criado 

para acompanhar os 
preços na Copa do Mun-
do de 2014 vai aguardar 
os sorteios de ingressos 
para verificar eventuais 
abusos de tarifas. O 
grupo teve a primeira 
reunião técnica ontem, 
comandada pela minis-
tra-chefe da Casa Civil, 
Gleisi Hoffmann.

“Temos alguns le-
vantamentos prévios, 
mas teremos um qua-
dro mais detalhado 
depois dos sorteios dos 
ingressos da Copa. Com 
isso vamos ter o fluxo 
de pessoas e desloca-
mentos do Brasil”, disse 
a ministra.

Artilheiro espanhol é 
confirmado pela CBF

SELEÇÃO

Após marcar três gols na goleada sobre o Botafogo, Hernane poderá quebrar outras três marcas

FOTO: Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Unidade Móvel para realização de exames de mamografia bilateral para 
rastreamento. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FAEC (MIN. DA SAÚDE) – CONVÊNIOS, PROGRAMAS E PRÓPRIOS: 06.00 – 10.301.2005.2025 
– 10.302.2020.2028 – 10.302.2020.2047 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e R.M. DIAGNÓSTICOS LTDA – CNPJ: 10.840.479/0001-28 
- CT Nº 0176/2013 - 24.10.2013 - R$ 21.600,00 – Vinte e Um Mil e Seiscentos Reais.

JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Unidade Móvel para realização de exames de mamografia bilateral para 
rastreamento. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FAEC (MIN. DA SAÚDE) – CONVÊNIOS, PROGRAMAS E PRÓPRIOS: 05.00 -10.301.2016.2016 
- 15.00 - 10.301.2016.2014 - 10.301.2016.2017 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e R.M. DIAGNÓSTICOS LTDA – CNPJ: 10.840.479/0001-
28 - CT Nº 0183/2013 – 21/10/13 - R$ 10.800,00 – Dez Mil e Oitocentos Reais.

ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos diversos destinados ao atendimento da 
população do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2013. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / FARMÁCIA BÁSICA / FUS / PAB FIXO / CONVÊNIOS E PROGRAMAS: 
05.00 - 10.301.2016.2016 - 15.00- 10.3021.2016.2014 - 10.301.2016.2015 - 10.301.201.2017 
- 3.3.90.30.01- Material de Consumo / 3.3.90.30.02 – Medicamentos. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PILÕES e MEDICALNET DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 
10.483.375/0001-03, CT Nº 0185/2013 - 23.10.2013 - R$ 133.219,10; e COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.728.178/0002-20 - CT Nº 0186/2013 - 23.10.2013 - R$ 13.545,40. 
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE ADIAMENTO 

A Prefeitura de Bayeux comunica aos interessados que em virtude do feriado do funcionalis-
mo público, os Pregões Presenciais com abertura marcada para esta próxima segunda-feira dia 
28/10/2003, foram ADIADOS: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2013 - Objeto: Contratação de empresa para locação de ônibus 
rodoviário, por quilômetro rodado, com até 05 (cinco) ano de uso, capacidade mínima para 45 
passageiros, todo equipado, para realização de viagens intermunicipais e/ou interestaduais. Data: 
31/10/2013. Horário: 14:00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2013 - Objeto: Contratação de empresa especializada no forne-
cimento parcelado de refeições prontas tipo quentinha, com distribuição, servida em embalagem de 
isopor com tambpa (marmitex), para ser entregue no almoço. Data: 31/10/13. Horário: 16:00. Local: 
Sala da CPL situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, Fone: (83) 3253-4080, nos 
horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02,  8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei Comp. nº 123/06, Decreto 3.555/2000 e Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 23 de outubro de 2013.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA 

SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2º VARA
EDITAL DE CITAÇÃO N.º EDT. 0002.000023-0/2013/2/SC
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL N.º 0009121-02.2009.4.05.8200        CLASSE 98
EXEQUENTE(S):  CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO(S):  ALEXANDRE DOS SANTOS DINIZ
CITAÇÃO DE:            ALEXANDRE DOS SANTOS DINIZ, ora em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE:  Efetuar pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias (artigo 652-A, do 

CPC), ou embargar a execução, independentemente de penhora, depósito, ou caução, no prazo 
de 15 (quinze) dias (artigo 736, do CPC).

VALOR DA DÍVIDA:  R$ 22.217,43 (vinte e dois mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e 
três centavos), acrescidos dos honorários advocatícios no valor de 667,00 (seiscentos e sessenta 
e sete reais).

OBSERVAÇÃO:  No caso de integral pagamento, no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária 
será reduzida para R$ 333,50 (trezentos e trinta e três e cinquenta reais) (parágrafo único do artigo 
652-A, do CPC).

ADVERTÊNCIA:  Não sendo efetuado o pagamento nem opostos embargos a execução , 
presumir-se-ão aceitos pelos Executados, como verdadeiros, os fatos alegados pela Exeqüente 
(art. 803, do CPC).

PUBLICAÇÃO:  O presente edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
uma vez no Diário da Justiça e pelo menos duas vezes em jornal local e afixado na Sede deste 
Juízo, no local de costume (art. 232, III, do CPC).

SEDE DO JUÍZO:  Seção Judiciária da Paraíba, 2ª Vara, Rua João Teixeira de Carvalho, 480, 
3º andar, Brisamar, CEP: 58.031-900, João Pessoa/ PB.

Expedi este edital por ordem do MM. Juiz Federal da 2ª Vara.  Eu, _________ Sandro Wanderley 
Calaço, Técnico Judiciário, o digitei e fiz imprimir. Eu, _________ RICARDO CORREIA DE MIRANDA 
HENRIQUES, Diretor da Secretaria da 2ª Vara, o conferi.

João Pessoa, 18 de setembro de 2013
ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE

Juiz Federal

CPF/CNPJ: 003379334/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$253,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062433
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS FERNANDES 
DE ALMEI
CPF/CNPJ: 003379334/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$253,09
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062432
Responsavel.: OPTICA FAROL LTDA ME
CPF/CNPJ: 007931339/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$369,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062594
Responsavel.: RAFAEL LUIZ LUCENA DIAS
CPF/CNPJ: 076181184-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$480,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062723
Responsavel.: ROBERTO CAVALCANTI DE MORAIS 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 044534974-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.139,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063234
Responsavel.: SABRINA ISMAEL DE SOUZA
CPF/CNPJ: 798267845-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 68,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 064127
Responsavel.: TAISA SANTOS DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 011171419/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$207,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062382
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$17.079,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063691
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$8.204,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063656
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.971,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063655
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$847,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063077
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063589
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.750,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063651
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$27.910,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063700
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.925,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063644
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$13.690,74
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062248
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFOR-
MATICA LT
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.631,47
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062249
Responsavel.: TACARUNA PRODS DE INFORMA-
TICA LTDA
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.262,79
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062214
Responsavel.: TACARUNA PRODS DE INFORMA-
TICA LTDA
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA     PB
Protocolo: 2013 - 062213
Responsavel.: TACARUNA PRODS DE INFORMA-
TICA LTDA
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$244,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA     PB
Protocolo: 2013 - 062212
Responsavel.: TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATI
CPF/CNPJ: 004074782/0003-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$   13.035,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOA     PB
Protocolo: 2013 - 058700
Responsavel.: MARCUS VINICIUS BRAGA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 554213424-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$    1.000,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOA     PB
Protocolo: 2013 - 057941
 Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de Setem-
bro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas e Juridicas 
acima citadas a virem pagar os titulos supra, no prazo de tres 
dias uteis, ou darem, por escrito, as razoes por que nao o 
fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 2o Tabelionato de Protesto, 
a Praca 1817, 40 - Centro - Joao Pessoa-PB, sob pena de 
serem os referidos titulos PROTESTADOS, na forma da LEI.
 

Joao Pessoa,  25/10/2013
  Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

  - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ALEXSANDRO OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 056301894-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$135,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 061996
Responsavel.: ADRIANO DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 039629414-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062957
Responsavel.: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 009076228/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.050,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063194
Responsavel.: CHARLES GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ: 109839960-91
Titulo: DUP PRES SER IN  R$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063994
Responsavel.: ERLON RODRIGO LINHARES COELHO
CPF/CNPJ: 027871104-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$202,17
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 061776
Responsavel.: GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ: 015409861/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.930,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 057499
Responsavel.: GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ: 015409861/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.652,77
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 057498
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIC LTDA 13
CPF/CNPJ: 012481237/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$492,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 061818
Responsavel.: ISIS VARELA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 010410065/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$332,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062553
Responsavel.: ISIS VARELA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 010410065/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$436,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062672
Responsavel.: IARA MARIA LOPES DE ANDRADE 
PINHEIR
CPF/CNPJ: 316348851-04
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$905,90
Apresentante: IMOBILIARIA GOMES LTDA
Protocolo: 2013 - 058743
Responsavel.: IZABEL CRISTINA DE MOURA SILVA
CPF/CNPJ: 015394483/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$222,78
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 061780
Responsavel.: IZABEL CRISTINA DE MOURA SILVA
CPF/CNPJ: 015394483/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$242,97
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 061782
Responsavel.: IZABEL CRISTINA DE MOURA SILVA
CPF/CNPJ: 015394483/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$112,03
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 061759
Responsavel.: 9IDEIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 070105424/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$299,95
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 060104
Responsavel.: JOACIL PEREIRA GOMES JUNIOR
CPF/CNPJ: 013071248/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$262,41
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062247
Responsavel.: JOSE ANTONIO PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 457296034-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$375,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 060087
Responsavel.: JOSE JUNIERE MEDEIROS DA SILVA
CPF/CNPJ: 874481494-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.907,22
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062103
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013585024/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.894,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063428
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013585024/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.755,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063395
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA.
CPF/CNPJ: 013585024/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.950,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 063439
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013585024/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$138,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 062316
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013585024/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.868,70
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 060006
Responsavel.: LEONARDO CELESTINO VIEIRA 
RAMOS
CPF/CNPJ: 930374734-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$226,77
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 060126
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS FERNANDES 
DE ALMEI

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
Aviso de Pregão Presencial n°013/2013

O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente de 
Licitação, convida a quem possa interessar que, será regido pela Lei federal nº 10.520, nos termos 
da Lei n°8.666/93 e suas alterações, realizará no dia 06/11/2013, às 10h00min h (horário local), 
na sala do Centro de Estudos do Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, 
n°1140, bairro Jaguaribe, João Pessoa PB, tel.(83)3015.6303, o Pregão Presencial do tipo menor 
preço n°013/2013, destinado a aquisição de EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, para os serviços 
de Farmácia e nutrição do Hospital Napoleão Laureano, de acordo com as especificações contidas 
no respectivo edital e seus anexos que se encontra no site www.hlaureano.org.br

João Pessoa, 23/10/2013.
Rodrigo Tarso Andrade de Moura

Pregoeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.06.046/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Educação E 
EMPRESA LEANE BATISTA COSTA CAETANO – ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA 
ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. VALOR: R$ 37.122,70 (TRINTA E SETE MIL CENTO E 
VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS). LICITAÇÃO: Pregão Presencial N.º 2.06.006/2013, 
e Ata de Registro de Preços N° 2.06.006/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N° 10.520/02 e Lei 
Federal N° 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.366.1008.2052/3390.30/0240 SIGNATÁ-
RIOS: Verônica Bezerra de Araújo Galvão e Leane Batista Costa Caetano DATA DE ASSINATURA: 
21 de outubro de 2013.

VERÔNICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO
Secretária Municipal de Educação

Republicado por Incorreção

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.06.047/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Educação 
E EMPRESA GLOBAL COMERCIAL EIRELI – ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO E RECARGAS DE 
EXTINTORES PARA UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE. VALOR: R$ 209.680,00 (DUZENTOS E NOVE 
MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS). LICITAÇÃO: Pregão Presencial N.º 2.06.008/2013, e Ata de 
Registro de Preços N° 2.06.005/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N° 8.666/93. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 12.366.1008.2042/3390.39/4490.52/0110 SIGNATÁRIOS: Verônica Bezerra de 
Araújo Galvão e Lorran Costa Lima DATA DE ASSINATURA: 24 de outubro de 2013.

VERÔNICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO
Secretária Municipal de Educação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2ª VARA – Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, 3º Andar, Brisamar, CEP: 58031-900
EDITAL DE INTIMAÇÃO N º. EDT.0002.000027-9/2013/2/SC
Prazo: 30 (trinta) dias
AÇÃO MONITÓRIA Nº. 0006135-41.2010.4.05.8200       

Classe 28
AUTOR(A)(ES):  CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
RÉU(S): RENATA CARVALHO DE SIQUEIRA, MARIA DO SOCORRO  CARVALHO
CITAÇÃO DE:  RENATA CARVALHO DE SIQUEIRA, ora em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE:  pagar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 18.804,55 (dezoito 

mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). 
ADVERTÊNCIA: Vencido o prazo, o montante da condenação será acrescido multa de 10% 

(dez por cento), e caso o pagamento seja parcial a multa incidirá sobre o restante da dívida (art. 
475-J, § 4º) ou, apresentar Impugnação à Execução mediante Petição nos autos, em face de não 
mais serem cabíveis Embargos à Execução [Lei nº. 11.232, de 22.12.2005 (DOU de 23.12.2005)] 
indicando bens à penhora no mesmo prazo, nos termos dos arts. 475-I e 461 do Código de Processo 
Civil – CPC.

PUBLICAÇÃO:  O presente Edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
uma vez no órgão oficial e duas vezes em jornal local, bem como afixado no átrio do Foro desta 
Seção Judiciária, cientificados os interessados de que a sede deste Juízo fica situada no Fórum 
Juiz Federal Ridalvo Costa, Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, Conj. Pedro Gondim, nesta 
Capital.

EXPEDI
este edital por ordem do MM. Juiz Federal da 2º Vara, Eu, ______________, Wamberto Rodrigues 

da Silva, Técnico Judiciário, o digitei e o imprimi. Eu, __________, Reinaldo de Araújo Paiva, Diretor 
de Secretaria da 2ª Vara, em exercício, o conferi.

João Pessoa, 11 de outubro de 2013.
ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE

Juiz Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas por compra de Colchões Infantis e Lavadoras de Roupas para 
atendimento as Creches e demais setores. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00060/2013. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: 07.00 - Secretaria de Edu-
cação 12.361.0008.1011 - Reequipage em Móveis e Utensílios nas Unidades Escolares 12.361.0008.2022 
- Coord. e Manut. das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% 12.365.0008.1013 - Reequipagens 
das Creches da Rede Municipal 12.354.0008.2029 - Manter Atividades das Creches 05.00 - Sec. da 
Família, Bem Estar, Criança e Adolescente 08.122.0019.1006 - Aquisição de Veículo e Equipamentos 
da Secretaria 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Guarabira e: CT Nº 00280/2013 - 17.10.13 - SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA - R$ 14.085,00, 
CT Nº 00281/2013 - 17.10.13 - VENDE TUDO MAGAZINE LTDA - R$ 37.800,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2013.

Objeto: Aquisições parceladas de papeleiras/lixeiras individuais de parede para instalações em 
diversos setores do município.

O Pregoeiro Oficial do Município de Guarabira, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que o Pregão Presencial de n.° 00061/2013, com abertura prevista para o dia 29/10/2013 as 
16h00min, FICA ADIADO para o dia 07/11/2013 as 10h00min, por motivos administrativos. As demais 
informações permanecem inalteradas. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal 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, 24 de Outubro de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
EXTRATO DE CONTRATO

Data: 24/10/2013
PROCESSO                       Nº 033/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2013
INSTRUMENTO: Contratação Direta de 02 (dois) veículos utilitários, acoplados com tanque de 

capacidade a partir de 7.000 litros, para abastecimento d’água em diversas comunidades deste 
município, conforme estiagem que assola nossa região neste Município.

PARTES:  Prefeitura Municipal de CARRAPATEIRA e .
ANTONIO GLEDSON COELHO DE SOUSA. . . .R$ 21.000,00;
PEDRO VIEIRA DA SILVA. . . . . . . .. . . . . . . . . R$ 21.000,00; 
OBJETO: Contratação Direta de 02 (dois) veículos utilitários, acoplados com tanque de capa-

cidade a partir de 7.000 litros, para abastecimento d’água em diversas comunidades deste muni-
cípio, conforme estiagem que assola nossa região neste Município, subordinado a SECRETARIA 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois 
mil reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.36 - - Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoas Físicas.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 23.01.2014.
SIGNATÁRIOS:
ANDRE PEDROSA ALVES                             - Pela Prefeitura Municipal de CARRAPATEIRA.
ANTONIO GLEDSON COELHO DE SOUSA  -  Pela Contratada
PEDRO VIEIRA DA SILVA                            - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
(HOMOLOGAÇÃO) RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-
buições legais e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de Outubro de 1993 e suas 
alterações posteriores e

 Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarada em atendimento a 
Comissão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 033/2013;

Considerando o pronunciamento da Comissão de Licitação, através de Relatório, que resultou 
na DISPENSA DE LICITAÇÃO, e o mais que dos autos constam,

  
RESOLVE:
HOMOLOGAR / RATIFICAR O PROCESSO N.º 033/2013
Ante o exposto, e o mais que constam dos autos, esta Comissão após parecer da Procuradoria 

Jurídica do Município, recomenda a RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do processo em apreço e 
a lavratura do Contrato em favor dos senhores:

1 - ANTONIO GLEDSON COELHO DE SOUSA, residente a Rua Antonio Barbosa Gomes s/n, 
centro, São Jose e Piranhas, Estado da Paraíba, para a prestação dos serviços de abastecimento 
d’água em diversas comunidades deste município, ao Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), MEN-
SAIS, totalizando o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para o período de 03 (três) Meses.

2 - PEDRO VIEIRA DA SILVA, residente à Rua Antonio Galdino s/n Centro, Carrapateira, tam-
bém no Estado da Paraíba, para a prestação dos serviços de abastecimento d’água em diversas 
comunidades deste município, ao Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), MENSAIS. totalizando o 
valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para o período de 03 (três) Meses. Ficando o seu valor 
GLOBAL R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para o período de 03 (três) Meses.  

Empenhe-se a respectiva despesa,
Publique-se (art. 26. da Lei Federal 8.666/93)

CARRAPATEIRA, Estado da Paraíba, em 24 de Outubro de 2013.
ANDRE PEDROSA ALVES

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO - REVOGAÇÃO

MODALIDADE: Pregão nº 00025/2013. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
realização de Exames Cardiológicos para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
do município de Riachão/PB. Abertura: 24/10/2013 as 08:00. Justificativa: Licitação Fracassada. 
24/10/2013. Fábio de Moura de Moura – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.11.002/2013

A Comissão Permanente de Licitação, através do (a) Pregoeiro (a) Oficial do Município, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 
2.11.002/2013, realizado no dia 04 de Julho de 2013 às 08h00min, que tem como objeto Contratação 
de empresa especializada para manutenção de dessalinizadores, conforme especificações em 
planilha do Edital, foi declarado DESERTO, por não comparecimento de nenhuma empresa como 
licitante, demonstrando total desinteresse em participar do Torneio Licitatório. 

Campina Grande, 24 de Outubro de 2013.
Rivaldo Aires de Queiroz Neto

Pregoeiro (a) Oficial

TIM CELULAR S/A, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, sob protocolo 2013-006829/TEC/LO-6300 em 23/10/13 a RLO – Renovação de 
Licença de Operação, da ERB – Estação Rádio Base – CGSC00, situada a Rua Valeriano F. Melo, 
s/nº - Sandra Cavalcante na cidade de Campina Grande/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.049/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social 
E Empresa DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME. OBJETO: FORNE-
CIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FABRICAÇÃO DE PÃO. VALOR: R$ 224.021,10 
(Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Vinte e Um Reais e Dez Centavos). LICITAÇÃO: Pregão Presencial 
N.º 2.05.009/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N° 8.666/93 e Lei Federal N° 10.520/2002 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1031.2137/3390.30/0160. SIGNATÁRIOS: João Dantas e 
Karine Simplício Lacerda. DATA DE ASSINATURA: 14 de setembro de 2013.

JOÃO DANTAS
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2013, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para realização de Exames Cardiológicos para suprir a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Riachão/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório como: LICITAÇÃO FRACASSADA.

Riachão - PB, 24 de Outubro de 2013.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito

USINA MONTE ALEGRE S/A, CNPJ/CPF Nº 09.094.632/0002-17, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação da Licença de 
Operação, para a atividade de CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR NAS MODALIDADES IRRIGA-
DA/FERTIRRIGADA E SEQUEIRO, situado na FAZENDA MONTE ALEGRE S/N, ZONA RURAL, 
MAMANGUAPE/PB. Processo: 2013-006313/TEC/LO-6161.

USINA MONTE ALEGRE S/A, CNPJ/CPF Nº 09.094.632/0002-17, torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação, 
para a atividade de PRODUÇÃO DE AÇUCAR E ALCOOL, situado na FAZENDA MONTE ALEGRE 
S/N, ZONA RURAL, MAMANGUAPE/PB. Processo: 2013-005919/TEC/LO-6058.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012

AVISO DE NOTIFICAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação notifica a empresa JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO, 

da decisão tomada na presente Tomada de Preços, para no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 
comparecer ao Setor de Licitação, para os devidos fins.

Cajazeiras – PB, 24 de outubro de 2013
 Rogerio Bezerra Rodrigues

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2013

A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na moda-
lidade Pregão. Tipo menor preço melhor técnica, com objetivo contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de locação de software para auxiliar as atividades administrativas junto a 
Prefeitura Municipal de Lastro. DATA DE SESSÃO: Dia 06 de novembro de 2013, ás 10:00 horas, 
na sala da CPL ,no prédio da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 
116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em 
todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 18 de outubro de 2013.
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL PML.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0024/2013

A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na 
modalidade Pregão. Tipo menor preço, com objetivo contratação de empresa de especializada 
para prestação de serviço de fornecimento de internet junto a Prefeitura Municipal de Lastro. DATA 
DE SESSÃO: Dia 06 de novembro de 2013, ás 11:00 horas, na sala da CPL ,no prédio da sede do 
município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 5800-
000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 18 de outubro de 2013.
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL PML

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0025/2013

A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na modalidade 
Pregão. Tipo menor preço melhor técnica, com objetivo contratação de empresa especializada para aqui-
sição parcelada de material, equipamentos e periféricos de informática destinado a Prefeitura Municipal 
de Lastro. DATA DE SESSÃO: Dia 06 de novembro de 2013, ás 09:00 horas, na sala da CPL ,no prédio 
da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 
5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 18 de outubro de 2013.
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL PML.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0026/2013

A Prefeitura municipal de Lastro torna público a quem interessar a abertura de licitação, na modalidade 
Pregão. Tipo menor preço melhor técnica, com objetivo contratação de empresa especializada para aquisição 
parcelada de equipamentos permanentes tipo móveis e eletrodomésticos destinado a Prefeitura Municipal 
de Lastro. DATA DE SESSÃO: Dia 06 de novembro de 2013, ás 08:00 horas, na sala da CPL ,no prédio 
da sede do município .INFORMAÇÕES: Rua Pedro Abrantes Ferreira, 116 – Centro, LASTRO - PB CEP: 
5800-000 - Tel: (083) 3548-1037, no prédio da Prefeitura,  em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Lastro-PB, 18 de outubro de 2013.
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL PML.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS - CNPJ/CPF N° 01.615.653/0001-48. Torna públi-
co que a SUDEMA   Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação n°  3167/2013  em  João Pessoa,  17 de outubro de 2013.   Prazo:  730 dias. Para a 
atividade de Modernização do Estádio de Futebol  Municipal  Francisco Evangelista, na cidade de 
Poço Dantas: Na(o) - Rua  ANTÔNIO ROBERTO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Novembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3639-1021. Email: riachao.licitacao@hotmail.com.

Riachão - PB, 24 de Outubro de 2013.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 
Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Novembro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para realização de Exames Cardiológicos para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Riachão/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1021. Email: riachao.licitacao@hotmail.com.

Riachão - PB, 24 de Outubro de 2013.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial N 002/2013-FMS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, ESTADO DA PARAÍBA, torna publico o resultado do certa-

me, declarando vencedoras as empresas: INFORMED- DINAH CRISTINA GOMES DO MONTE-EPP, 
CNPJ: 18.090.006/0001-62, vencedora dos itens: 01E 02, valor R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 
reais) e, CB- CIRURGICA DO BRASIL LTDA, CNPJ: 00.534.095/0001-23, vencedora dos itens: 12,
13,15,16,17,19,20,21,24,25,26,27,28 e 31, valor R$ 31.082,50 (trinta e um mil oitenta e dois reais e 
cinqüenta centavos). Declaramos ainda que não houve cotações para os demais itens deste certame.

Pilar- PB,  23 de outubro de 2013
Eduardo Jose Rodrigues da Silva

Prefeito em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Selecionar Empresa/Profissional objetivando a realização de Curso de Formação Con-

tinuada de alfabetizadores do Programa Brasil alfabetizado.
PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB.
Contratado: Ennio Alves de Sousa-ME, CNPJ nº 11.190.349/0001-50. 
VALOR: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.39.00, com recursos de Convênios/Programas e do Tesouro 

Municipal.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato.

Bom Sucesso - PB, 12 de julho de 2013.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > sexTA-feirA, 25 de outubro de 2013



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 307/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 12/11/2013 às 14h e 30mim para:

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção em veículos, destinado à Polícia 
Militar da Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01389-5
João pessoa, 24 de Outubro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

em exercício
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.012/ 2013 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.06.012/2013 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.06.007/2013 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pessoa jurídica de Direito 
Público, com sede à Avenida Floriano Peixoto, Nº 692, Centro, Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.993.917/0001-46, neste ato denominada 
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada pela SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a Sra. VERÔNICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO, 
brasileira, professora, residente no Município de Campina Grande, institui a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS decorrente  do PREGÃO PRESENCIAL N° 2.06.012/2013, cujo 
OBJETO fora o REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
COMPOR A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAIBA., processada nos termos do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 2.06.012/2013, a qual se constitui em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, conforme o disposto no Artigo 15 da LEI FEDERAL Nº 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, regulamentada pela RESOLUÇÃO Nº 1.412/2009, segundo as 
CLÁUSULAS e condições seguintes:   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTABELECE AS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS PARA O SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR 
A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES 
 
2.1. Integram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como ÓRGÃO GERENCIADOR, e 
Secretarias da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. 

 
2.2. Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública poderá 

solicitar a utilização da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
independentemente da participação ou não da licitação em epígrafe, observadas as 
exigências contidas na legislação. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO 
GERENCIADOR 

 
3.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, obriga-se a: 
 

a. Gerenciar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os 
preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos 
materiais/serviços registrados, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação; 

 
b. Convocar os particulares através de fax, telefone ou e-mail, para 

assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, retirada da nota 
de empenho e assinatura do CONTRATO; 

 
c. Observar para que, durante a vigência da presente ATA, sejam 

mantidas todas as condições de “HABILITAÇÃO” e qualificação 
exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com a solicitação de novas certidões ou 
documentos vencidos; 

 
d. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de 

preços registrados, para fins de adequação às novas condições de 
mercado, e de aplicação de penalidades; 

 
e. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes 

objetivando a formalização das peculiaridades do SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS; 

 
f. Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de 

classificação) quanto ao interesse no fornecimento dos 
materiais/serviços a outro órgão da Administração Pública que        
externe a intenção de utilizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 

g. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes alterações ocorridas 
na presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 

h. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos 
participantes; 

 

i. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas             
no EDITAL de licitação na presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO 
PARTICIPANTE PRÉVIO E DO 
PARTICIPANTE A POSTERIORI  

 
4.1. O ÓRGÃO PARTICIPANTE PRÉVIO e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A 

POSTERIORI, através de gestor próprio indicado, obrigam-se a: 
 

a. Tomar conhecimento da presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma; 

 

b. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a 
obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida; 

 

c. Verificar a conformidade das condições registrada na presente ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS junto ao mercado local, informado ao 
ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens; 

 

d. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Nota de 
Empenho; 

 

e. Enviar, no prazo máximo de 05 ( cinco ) dias úteis, as informações 
sobre a contratação efetivamente realizada; 

 

f. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas 
no EDITAL de Licitação e na presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, informado ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer 
irregularidade ou inadimplemento do particular. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 
5.1.  O FORNECEDOR obriga-se a:  

a. Assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, retirar a respectiva 
Nota de Empenho e assinar o CONTRATO no prazo máximo de 05          
( cinco ) dias úteis, contados da convocação, no que couber; 

 

b. Informar, no prazo máximo de 05 ( cinco ) dias úteis, quanto à 
aceitação ou não do fornecimento a outros órgãos da Administração 
Pública ( não participante ) que venham a manifestar o interesse de 
utilizar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 

c. Entregar os materiais/serviços solicitados nos prazos estabelecidos 
nesta EDITAL; 

 

d. A FORNECER OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS conforme 
especificação da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 
e. FORNECER OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, no respectivo 
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endereço do Órgão Participante Prévio ou Participante a Posteriori da 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 

f. Providenciar a imediata correção de deficiência, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 
referente às condições firmadas na presente ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS; 

 

g. Fornecer, sempre que solicitado no prazo de 05 ( cinco ) dias                 
úteis, documentos de “HABILITAÇÃO” e qualificação cujas 
validades encontrem-se vencidas; 

 

h. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições 
firmadas a partir da data da assinatura da presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS; 

 

i. Ressarcir eventuais prejuízos causados ao ÓRGÃO 
GERENCIADOR e ao(s) participante(s) e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidades na execução das obrigações 
assumidas na presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 

 

j. Pagar, pontualmente, os fornecedores e cumprir com as obrigações 
fiscais, relativos ao FORNECIMENTO DOS GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS entregues, com base na presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento; 

 

k. Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de 
formação de preços atualizada contendo a distribuição proporcional 
dos valores finais ofertados na sessão de Licitação, após os lances, se 
for o caso. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência de 12 ( doze ) 

meses, a contar da data de sua assinatura.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS  
 
7.1 Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a 
ordem de classificação obtida no certame Licitatório. 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS  
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

 
01 Bolo (simples) de trigo, (tipo bolo de saia ou bolo de 

cueca) embalado em plástico filme transparente com 
validade com validade impressa. Embalagem 
contendo 08 unidades. Com peso aproximado de 
500g 

Und. 1220 R$ 2,69 R$ 3.281,80 

02 Biscoito salgado tipo cream cracker em embalagem 
de 400gr., com data de fabricação e validade e 
registro no órgão competente. 

Und 1520 R$ 1,83 R$ 2.781,60 

03 Biscoito doce em embalagem de 400gr., com data de 
validade e registro no órgão competente 

Und. 585 R$ 1,80 R$ 1.053,00 

04 Biscoito doce em embalagem de 400gr., tipo 
rosquinha de coco, com data de fabricação e prazo de 
validade e registro no órgão competente. 

Und. 200 R$ 1,83 R$ 366,00 

05 Sorda em pacote, com 20 unidades, sendo cada 
unidade de 50gr., embalagem com dizeres de 
rotulagem, conteúdo nutricional, data de fabricação e 
prazo de validade, registro no órgão competente. 

Und. 975 R$ 2,62 R$ 2.554,50 

06 Doce de goiaba em tablete, embalagem com 20 
unidades pesando 500g. Dizer de rotulagem com 
valores nutricionais data de fabricação e validade, 
registro no órgão compete. 

Und. 730 R$ 1,99 R$ 1.452,70 

07 Iogurte em embalagem de 01 litro, com data de 
fabricação e validade e registro no órgão competente.  

Und. 2915 R$ 1,77 R$ 5.159,55 

08 Achocolatado líquido em embalagem tetrapark, com 
data de fabricação, validade e registro no órgão 
competente. 

Und. 2915 R$ 2,81 R$ 8.191,15 

TOTAL R$ 24.857,85 
 

 

RAZÃO SOCIAL 
 

 BRENO VASCONCELOS TOME EPP 
 

CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS – CNPJ  
 

 17.312.837/0001-79 
 

ENDEREÇO 
 

RUA PADRE ANTONIO GALDINO Nº 82. CENTRO. POCINHOS/PB. 
CEP: 58.150-000 

 

TELEFONE/FAX 
 

83-3063-3249 
 

NOME DO SIGNATÁRIO   

 BRENO VASCONCELOS TOME 
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CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. A execução do CONTRATO decorrente desta ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS será custeada com Recurso oriundos do Orçamento da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

9.1 O pagamento será efetuado através de ordem bancária, em 30 ( trinta ) dias, a 
contar da apresentação da Nota Fiscal/Fatura com indicação da CONTA 
CORRENTE E AGÊNCIA, devidamente atestada pelo Setor competente. 

 

9.2. O pagamento será efetuado após a formalização e a apresentação da Nota Fiscal 
discriminativa do material/serviço ( EM DUAS VIAS ), onde conste o 
“ATESTADO” de recebimento do produto ou serviço, por parte do servidor ou 
comissão designada, ficando este pagamento condicionado a comprovação das 
condições de “HABILITAÇÃO” e qualificação exigidas na licitação. 
 

9.3. O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme disposto no EDITAL de 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 2.06.012/2013. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA 
 

10.1. A existência desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não obriga O ÓRGÃO 
GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as 
futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico 
para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, 
em caso de igualdade de condições, a preferência. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE 
 
11.1. Os preços, os quantitativos, os fornecedores e as especificações resumidas do 

OBJETO, como também as possíveis alterações da presente ATA serão 
publicadas na forma de extrato no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA 
PARAÍBA, em conformidade com o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 61, 
da LEI FEDERAL Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
12.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações, obedecidas as 

disposições contidas no Artigo 65 da LEI FEDERAL Nº 8.666/93, e suas 
alterações posteriores. 
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12.2. A qualquer tempo o PREÇO REGISTRADO poderá ser revisado em decorrência 
de eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, 
cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias junto aos 
fornecedores para negociar o novo valor compatível no mercado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DO 

REGISTRO DO FORNECEDOR 
 
13.1. O Fornecedor terá seu registro cancelado nos seguintes casos: 
 

I. Por iniciativa da Administração, quando: 
 

a. Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da Licitação 
supracitada e as condições da presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS; 

 
b. Recusar-se a retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o CONTRATO 

nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e 
aceito pela Administração; 

 
c. Der causa à recisão administrativa decorrente desta ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS; 
 

d. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa               
ao presente REGISTRO DE PREÇOS; 

 
e. Não manutenção das condições de “HABILITAÇÃO” e 

compatibilidade; 
 

f. Não aceitar a redução dos PREÇOS REGISTRADOS, nas hipóteses 
previstas na legislação; 

 
g. Em razão de interesse público, devidamente justificado. 

 
II. Por iniciativa do próprio Fornecedor, quando mediante solicitação             

por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das 
exigências contidas neste REGISTRO DE PREÇOS, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que 
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução 
contratual. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – O cancelamento de registro, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente 
Processo Administrativo com despacho fundamentado do ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 
 
14.1. Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas na presente ATA, 

garantida prévia defesa e o contraditório, ficará o particular sujeito às seguintes 
sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem: 
 

a. Advertência; 
 

b. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do CONTRATO, 
no caso de inexecução total das obrigações assumidas; 

 

c. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
CONTRATO, quando a licitante vencedora, injustificadamente, ou 
por motivo não aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, deixar de atender totalmente a solicitação              
de fornecimento no prazo estipulado em sua “PROPOSTA” e nas 
condições estabelecidas neste CONTRATO, ou ainda no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias. 

 

d. Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por até 02 (dois) anos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da multa, aplicada após regular Processo 
Administrativo, será descontado da CONTRATADA, observando-se 
os pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, 
ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
15.1. Para dirimir questões oriundas da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

fica eleito o FORO do Município de Campina Grande, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

E, por nada mais havendo a tratar, eu, VIVIANE RAQUEL GONÇALVES 
MEDEIROS, PREGOEIRA, lavrei a presente ATA que vai assinada pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor(es). 
 

Campina Grande, 10 de Outubro  de 2013. 
 
 

VERÔNICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

BRENO VASCONCELOS TOME 
FORNECEDOR 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°3130/2013 em João Pessoa, 16 de outubro 
de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de 
Poço José de Moura. Na(o) – EM TODA CIDADE Município – POÇO DE JOSE DE MOURA UF: 
PB: Processo: 2013-004753/TEC/LI-2374.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°3131/2013 em João Pessoa, 16 de outubro de 
2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Implantação da ampliação do Sistema de Abastecimento 
de Água da Cidade de Nazarezinho. Na(o) – EM TODA CIDADE Município – NAZAREZINHO UF: 
PB: Processo: 2013-004293/TEC/LI-2320.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°3132/2013 em João Pessoa, 16 de outubro de 2013 
– Prazo: 365 dias. Para a atividade de Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Conceição. 
Na(o) – EM TODA CIDADE Município – CONCEIÇÃO UF: PB: Processo: 2013-004290/TEC/LI-2318.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°3160/2013 em João Pessoa, 17 de outubro de 
2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do 
município de Catolé do Rocha. Na(o) – EM TODA CIDADE Município – CATOLÉ DO ROCHA UF: 
PB: Processo: 2013-004042/TEC/LI-2288.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°3209/2013 em João Pessoa, 22 de outubro 
de 2013 – Prazo: 263 dias. Para a atividade de Instalação do Sistema de Abastecimento de Água 
do município de Paulista. Na(o) – EM TODA CIDADE Município – PAULISTA UF: PB: Processo: 
2013-004658/TEC/LI-2362.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação de Licença de Operação nº 1896/2011 para Operação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário de Mogeiro, composto de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 
Município – MOGEIRO UF: PB: Processo: 2013-006804/TEC/LO-6295

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

AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 558/2013
REGISTRO NA CGE Nº 13.01664-7/2013

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, Sociedade de Economia Mista, 
com sede na Av. Hilton Souto Maior, 3059, no bairro de Mangabeira, na cidade de João Pessoa, 
capital do Estado da Paraíba, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nomeada 
pela Portaria n° 003/2013, torna público para conhecimento dos interessados, com fundamento no § 
3º do art. 109 da Lei 8.666/93, que a empresa CONSTRUTORA CAVASA VALAS E SANEAMENTO 
LTDA, interpôs Recurso Administrativo quanto a habilitação da empresa CRE ENGENHARIA LTDA 
no certame acima citado e por este motivo fica SUSPENSA  “sine die”, a licitação, cuja data para 
a abertura de propostas estava marcada para o dia 25 de outubro de 2013. Maiores informações 
poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação das 8h às 12h e das 14h às 18. 

João Pessoa, 24 de outubro de 2013.
Esmeraldo Alves Lacerda

Presidente da CPL

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 – 2ª Convocação
CGE nº 13-01913-6

A Pregoeira da EMEPA-PB, torna público que o Pregão Presencial nº004/2013, que tem por 
objetivo a aquisição de material Permanente (lentes objetivas e filtro protetor de objetivas) foi 
DESERTO na sessão realizada no dia 24/10/2013, sendo convocada  uma 2ª chamada para às 
08:00 horas do dia 31/10/2013.

João Pessoa-PB, 24 de outubro de 2013.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23.05.13.545 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013

DATA DE REABERTURA: 14/11/2013 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 13-1959-1

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

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 398/2013 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação 
acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global, na nova data 
assinalada, considerando alterações no Termo de Referência. O segundo Edital ficará à disposi-
ção dos interessados a partir do dia 01/11/2013, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.paraiba.pb.gov.br/
saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, 
Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 
060 – CONVÊNIO TF/VS. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 
08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.
saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 23 de outubro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 011
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: 
SÁVIO PERAZZO TAVARES CAVALCANTI, matrícula n. 84.430-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta Capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho. 

João Pessoa, 22 de outubro de 2013.
NORMANDO ARAÚJO DE SÁ

PRESIDENTE 

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 012
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: 
DJALMA ANTÔNIO DE ARRUDA SANTIAGO, matrícula n. 145.007-7, para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Blo-
co I - 5º andar - Jaguaribe, nesta Capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e 
das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho. 

João Pessoa, 22 de outubro de 2013.
NORMANDO ARAÚJO DE SÁ

PRESIDENTE 

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 013
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: 
RICARDO SÉRGIO MARINHO DE OLIVEIRA, matrícula n. 138.962-9, para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Blo-
co I - 5º andar - Jaguaribe, nesta Capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e 
das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho. 

João Pessoa, 22 de outubro de 2013.
NORMANDO ARAÚJO DE SÁ

PRESIDENTE 
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