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Altura
0.3m
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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l 8a edição do Cantatorre será realizada hoje próximo à Praça São Gonçalo

l Campus da UFPB em Areia abre 27 vagas para Mestrado e Doutorado

l OSUFPB realiza concerto hoje sob regência de maestro Marcos Arakaki

l Grupo Luar do Sertão leva chorinho hoje à noite para a Estação Cabo Branco

R$ 1,00

R$ 160,00
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Ano CXX
Número 185

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

0.2m

ALTA

ALTA

04h41

17h00

2.5m

2.4m

baixa

baixa

10h45

22h56

0.2m
DÓLAR    R$ 2,322 (compra) R$ 2,324 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,240 (compra) R$ 2,380  (venda)
EURO   R$ 3,047 (compra) R$ 3,048    (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Governo vai investir R$ 13,5 mi em 
empresas com projetos inovadores

Está aberto prazo para 
apresentação de propostas  
para o programa Tecno-
va, do Governo do Estado. 
Serão investidos R$ 13,5 
milhões em projetos de ino-
vação de micro e pequenas 
empresas. PáGINA 4

Obras de 6 novas
escolas técnicas 
vão movimentar
R$ 42,2 milhões

Empreender-PB 
libera R$ 1,27 mi 
para comerciantes 
de João Pessoa

 

 

Educação

EcoNomia

Unidades vão entrar em 
funcionamento na Paraíba até 
o início de 2014. PáGINA 13

A liberação dos recursos 
acontecerá durante sole-
nidade hoje no Palácio da 
Redenção. No total, serão 
beneficiados 282 comer-
ciantes da capital. PáGINA 9
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FoTo: ortilo antônio

FOTOS: divulgação

FOTO: divulgação

FOTO: marcos RussoFOTO: ortilo antônio

Dois espetáculos de 
teatro entram em 
cartaz em JP hoje e 
amanhã PáGINA 5

Pádua Belmont faz
homenagem ao
Vale do Gramame 
em novo CD PáGINA 8

Usuários da Funad participam de desfile cívico dentro da programação da Semana da Pátria PáGINA 14

2oCaderno

 

 

Cresce venda 
de pacotes 
turísticos do 
“Destino PB”

Pecuária da 
Paraíba quer 
reconhecimento 
internacional

PáGINA 4

PáGINA 10

MEC divulga novas regras para 
correção da redação do Enem

“GUIA DO PArTICIPANTE”

PáGINA 11

Esportes

8

8

8 8

Ex-atletas da seleção 
reforçam o time 
feminino do Bota no 
Brasileiro PáGINA 23

PB começa a disputar 
hoje nas modalidades 
individuais dos Jogos da 
Juventude PáGINA 21

área do terraço do Hotel 
Globo que desmorou 
com as chuvas será 
recuperada PáGINA 13

Oswaldo trigueiro 
tomou posse ontem 
como desembargador 
do TJ  PáGINA 17



Em plena estiagem que assola a região do 
Semiárido e se contrapõe cruel e ironicamente 
ao aguaceiro que despenca sobre a zona litorâ-
nea, eis que os paraibanos recebem a boa notícia 
de que o Estado foi oficialmente declarado livre 
de febre aftosa, ou seja, os rebanhos estão imuni-
zados, pela vacinação, contra o vírus da doença.

Esta conquista é resultado dos esforços 
despendidos pelo Governo do Estado, desde 
a reunião realizada há dois anos em Maceió 
(AL), envolvendo secretários estaduais da 
Agricultura e diretores de agências agrope-
cuárias, no sentido de atender às exigências 
determinadas pelo Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Louve-se, também, o compromisso as-
sumido pelos criadores paraibanos - os mais 
diretamente afetados pelo problema -, que 
obedeceram às orientações, principalmen-
te no que diz respeito aos procedimentos de 
vacinação e demais profilaxias preventivas, 
contribuindo, dessa maneira, para o êxito da 
campanha de erradicação da aftosa.

A febre aftosa é uma doença de origem vi-
ral com alto poder de contágio e dissemina-se, 
notadamente, entre o gado de leite e de corte 
e os porcos. A doença causa enormes prejuízos 
aos pecuaristas, o que significa dizer que tam-
bém abala a economia da região. Isto sem falar 
nos problemas de abastecimento de carne e 
leite e seus derivados.

Para os pecuaristas, os prejuízos com a 
febre aftosa potencializam-se em épocas de 
seca, uma vez que muitos rebanhos são sim-
plesmente dizimados pela falta de água e co-

mida. Lógico que gado magro e doente não é 
comercializável. E se o setor pecuário não gera 
lucros, o Governo, por sua vez, não arrecada. 
Em resumo, todos saem perdendo.

Com a assinatura do Ato de Instrução Nor-
mativa, pelo governador Ricardo Coutinho e o 
ministro do Mapa, Antônio Andrade, o rebanho 
paraibano, cuja matriz genética é de larga tradi-
ção, voltará a ser comercializado, sem restrições, 
no mercado nacional, voltando a gerar emprego 
e renda e alimentos. Um marco para a pecuária.

Ao ser considerada área livre de febre afto-
sa, em termos nacionais, a Paraíba dá um passo 
importantíssimo para conquistar o certificado 
de validade internacional, expedido pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS). Com isso, as 
possibilidades de negócios ampliar-se-ão ao ní-
vel máximo, para alegria e bem-estar geral da 
pecuária estadual.

A segunda e definitiva conquista advirá, 
certamente, desde que o Governo Estadual 
não descuide um minuto sequer, como aconte-
ceu até agora, dos procedimentos preventivos 
adotados contra a aftosa, que incluiu, entre 
outras ações, contratação de técnicos fiscais 
para a defesa agropecuária, qualificação e 
treinamento de pessoal. 

Os criadores ainda inadimplentes, por 
sua vez, devem cuidar imediatamente da 
vacinação de seus rebanhos, única manei-
ra de garantir o tão sonhado certificado 
internacional. Acima de tudo, devem ter 
consciência que, agindo contrariamente, 
não prejudicarão apenas a si mesmos, mas 
à pecuária paraibana em geral.

Editorial
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 O Autor da Novela
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No ano de 1970, às vésperas dos jo-
gos mundiais da Copa no México, chega a 
primeira televisão numa pequena cida-
de do interior paraibano. A chegada do 
aparelho, instalado em praça pública, é o 
início da desgraça de Francisco de Assis 
Sousa Pereira, autor da última novela de 
rádio no Nordeste Brasileiro.

Até então, uma radionovela escrita 
por ele vinha cativando a cidade e toda a 
região. O enredo era tão envolvente que 
as pessoas passaram a viver e se confun-
dir com personagens e acontecimentos 
da trama.

Quando começou a escrever a novela, 
por pura intuição de rotina, a sua idéia 
era transmiti-la em apenas uma semana, 
mas a história deslumbrou os ouvintes e 
o autor se tornou um escravo da própria 
criação, da sociedade e, principalmente, 
do proprietário da rádio, um pequeno 
empresário de comunicação que se apro-
veitou do sucesso para entrar na política.

A radionovela teve seu início em 
agosto de 1969, mas o autor foi prolon-
gando os capítulos por meses a fio. Em 
maio de 1970, vésperas dos jogos mun-
diais no México, o prefeito da cidade 
traz a novidade da televisão. Mas aquilo 
que vinha para o futebol, com a finali-
dade de transmissão dos jogos, acaba 
revelando o encanto das telenovelas. 
À noite, em grande multidão em praça 
pública, os moradores se reúnem em 
torno da TV e a novela do rádio perde a 
sua graça.

Deprimido, o autor da radionovela 
mata todos os seus personagens, pre-
cipita o capítulo final e foge da cidade, 

mas leva dentro da mala todos os ma-
nuscritos da trama. Anos depois (1985), 
com a reabertura da democracia no 
país, a TV Brasileira muda de lingua-
gem, as formas de expressão se tornam 
liberais e aquela última novela de rádio, 
com seus manuscritos abandonados por 
anos, se torna um sucesso na televisão, 
mas o título agora é outro e o autor se 
encontra desaparecido, num grande 
mistério que atravessa toda a trama de 
um livro... Um livro chamado... “O Autor 
da Novela”.

“O Autor da Novela” é o nome do 
romance que será lançado na próxima 
quinta-feira, 12 de setembro, aqui em 
João Pessoa. A história contada acima é 
o resumo dessa obra que escrevi entre 
2009 e 2010, e com a qual tive a hon-
ra de ganhar um prêmio da Fundação 
Nacional de Arte (Funarte), órgão do 
Ministério da Cultura que promove, 
todos os anos, o edital da Bolsa Funarte 
de Criação Literária, destinado a escri-
tores brasileiros.

Naquele ano, num contingente de 
1.046 inscritos de todo o Brasil, fiquei 
entre os dez autores selecionados com 
a apresentação dessa obra. Essa obra 
intitulada... “O Autor da Novela”!

Depois de quase quatro anos, fi-
nalmente estarei trazendo esse livro 
a público. O lançamento será em João 
Pessoa, no Restaurante Tô em Casa, por 
trás do Shopping Sul, no bairro dos Ban-
cários. Esperamos contar com as pre-
senças de amigos e amantes da leitura. 
Que venham, enfim, prestigiar o autor 
– O Autor da Novela e o desta coluna.

 

Os estragos foram consideráveis na área metropoli-
tana de João Pessoa, onde choveu quase 200 mm de 
terça para quarta-feira. Os transtornos, em parte, 
devem ser atribuídos ao excesso do volume pluviomé-
trico, porém, a inércia administrativa para com alguns 
problemas concorreu para o caos que se estabeleceu, 
com inundações de residência, desabamento de barreiras e destruição de estradas.
Comumente, quando o caos vem no rastro das chuvas clama-se por situação de emergência, empenho 
da Defesa Civil e mutirão de dedicados “soldados da salvação” a minimizar os estragos. Essa mes-
ma energia não é gasta antes, na mobilização para reparar falhas estruturais que agravam o quadro 
quando as chuvas chegam. 
E há um longo “acervo” a merecer atenção. Galerias obstruídas, buracos nas áreas urbanas, áreas de 
risco abandonadas, enfim, uma gama de problemas que resolvidos, as “tormentas extemporâneas” 
não causariam tanto estragos. A população tem lá sua parcela de culpa, com relação a forma como se 
livra do lixo, jogando nas galerias.
Outro problema que parece crônico é a capacidade da Lagoa de inundar todo o Parque Solon de Lucena 
com qualquer chuva, dificultando o tráfego de veículos e o trânsito de pedestres. É preciso encontrar 
dispositivo que alerte quando a capacidade do manancial entrar na faixa perigosa, no sentido de man-
tê-lo em um nível constante que não alague a rua, principal entorno de escoamento dos coletivos e do 
tráfego em geral. Quando as chuvas chegam não tem culpa alguma se ninguém ainda não enfrentou o 
problema. O caos em volta é complemento.

O deputado Assis Quintans revelou ter garantia da direção do 
Banco do Nordeste do Brasil que até terça-feira próxima serão 
suspensas as ações judiciais contra os produtores em débito 
com a instituição. Mesmo assim, ontem na Assembleia, ele 
que é presidente da Frente Parlamentar da Seca, pediu apoio 
dos membros da bancada paraibana em favor da renegociação 
de dívidas dos produtores rurais. “No próximo dia 17, tere-
mos seis vetos da presidente Dilma Rousseff em votação no 
Congresso. Precisaremos do apoio da nossa bancada federal 
para derrubá-lo. Além disso, também existem as Medidas Pro-
visórias 118 e 623, que já estão em estágio avançado para 
que haja uma solução definitiva para esse endividamento dos 
nossos produtores”, apelou Quintans.

SEMIÁRIDO
Por incentivo do deputado Anísio Maia, a Assembleia Legislativa deve receber nos próximos dias a 
presença de João Leão, pernambucano hoje deputado federal (PP) pela Bahia, para debater a PEC 
57\99, de sua autoria, que cria o Fundo de Desenvolvimento do Semiárido. Para Anísio, a consolidação 
dessa propositura asseguraria recursos para elaboração de projetos essenciais à região.

Quem esteve ontem ma-
tando saudades da As-
sembleia Legislativa, da 
qual se licenciou desde o 
início do ano, foi o deputa-
do Guilherme Almeida.
Ele atualmente é secre-
tário de Agricultura de 
Campina Grande, pasta 
que ocupará até o próximo 
ano, quando se afastará 
para tentar a reeleição. 

EM VISITA

MÉDICOS

APELO DE QUINTANS

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

CENSURA CAI ENCONTRO

AS CHUVAS E OS PROBLEMAS

Fala-se em cubanos, mas a 
enxurrada de novos médicos 
para o Brasil vem também da 
Argentina, País que enfrenta 
um longa crise econômica. O 
tratamento a um médico lá 
ainda consegue ser pior de que 
aqui. Para os que trabalham em 
hospitais, com uma  jornada 
média de 60 horas,  o salário 
é de seis mil pesos (cerca de 
2.500 reais), nem a metade do 
que ganha um caminhoneiro. 
Por isso eles estão chegando.

Prevaleceu o bom senso, e o 
presidente da Assembleia de 
Pernambuco, Guilherme Uchoa, 
abriu mão da liminar que proi-
bia os jornais de Pernambuco 
de noticiarem um caso de ado-
ção irregular em que sua filha 
estava envolvida. 
Alegou que a iniciativa tinha 
sido de seus advogados e sen-
tenciou: “Se ela teve alguma 
culpa que responda!”. Ontem o 
assunto já estava liberado na 
imprensa.

O PSDB bateu o martelo so-
bre a realização do seu pri-
meiro encontro regional no 
Nordeste. Ocorrerá no dia 
21 deste mês, em Maceió, 
Alagoas, contando com a 
presença do presidente na-
cional do partido, senador 
Aécio Neves.
Presidenciável, Aécio quer 
intensificar sua presença 
na região, reduto que votou 
maciçamente na presidente 
Dilma, no pleito de 2010.

“O Autor da Novela” é o nome do romance que será lançado na próxima 
quinta-feira, 12 de setembro, aqui em João Pessoa.”
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Marcelo Monteiro
Prefeito de Lucena

Plano de ação vai incrementar 

nserido no programa do governo que habilita restaurantes da cidade para 
a Copa do Mundo Fifa 2014, o município de Lucena, em parceria com o 
Governo do Estado, através da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na Paraíba 
(Sebrae-PB), está elaborando um plano de ação para melhor servir ao 
turista. Investimentos na área da infraestrutura da malha viária e hoteleira, 
também estão em andamento por parte da Prefeitura Municipal de Lucena. 
De acordo com o prefeito Marcelo Monteiro já foi aprovada uma emenda 
na Câmara Federal sobre o projeto de lei que prevê a construção da ponte 
sobre o Rio Paraíba ligando Cabedelo a Costinha. Segundo ele em recente 
encontro com o senador paraibano Cássio Cunha Lima, o parlamentar 
revelou que estará em breve mantendo contato para entendimento com 
o governador Ricardo Coutinho prevendo para o próximo ano o início da 
construção da ponte. Na opinião do prefeito, a obra representa um avanço 
que vai alavancar o turismo local que hoje já é destaque no religioso e no 
ecológico. Na entrevista a seguir ele fala sobre esse projeto e revela que 
atualmente o município dispõe de hotel cinco estrelas, vários condomínios, 
pousadas e de uma rica beleza natural, além de atrativos para os 
praticantes de esportes e aventura. São trilhas ecológicas que podem ser 
feitas a pé, moto, bicicleta e inclusive carro, como também uma reserva da 
mata atlântica e lagoas com águas cristalinas. 

O município de Lucena está in-
serido no programa do governo que 
habilita os restaurantes da cidade 
para a Copa do Mundo Fifa de 2014. 
Como vocês estão se preparando 
para receber o fluxo de turista du-
rante o período?

A Prefeitura Municipal de Luce-
na já está em parceria com o Governo 
do Estado, através da Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas na Paraíba (Sebrae-PB) 
para juntos elaborarmos um plano 
de ação, objetivando receber melhor 
o grande fluxo de turista que estará 
aqui durante a Copa do Mundo.

Existe algum projeto para a 
melhoria no tráfego de embarca-
ções entre Cabedelo e Costinha?

Em épocas atrás esse tráfego en-
tre Cabedelo e Costinha era feito ape-
nas por pequenas embarcações, que 
eram chamadas de Tututu e que exis-
tem até os dias atuais. Com a chegada 
da balsa esse tráfego melhorou bas-
tante, porém, ainda é insuficiente no 
período de alta estação, muito embo-
ra a empresa coloque mais uma balsa 
neste período. No momento a empre-
sa está ampliando os serviços e, para 
isso, estão construindo duas balsas 
de maior capacidade para facilitar o 
fluxo de turistas na alta estação.

No Programa Estadual de Par-
ceria Público-Privada (PPP), lan-
çado pelo Governo do Estado em 
novembro de 2012, consta a cons-
trução de uma ponte ligando Cabe-
delo e Costinha. Como está o anda-
mento desse projeto?

Eu estive recentemente em Bra-
sília com o senador Cássio Cunha 
Lima e ele me falou que está lutando 
pela construção da ponte sobre o Rio 
Paraíba que vai ligar os municípios 
de Cabedelo e Lucena. O senador me 
adiantou que vai conversar com o go-
vernador Ricardo Coutinho para ver 
se no próximo ano dará andamento 
no projeto de lei para a construção 
da ponte.

Em que consiste o projeto para 
construção da ponte?

Já eatá aprovada na Câmara Fe-
deral a emenda para a construção da 
ponte sobre o Rio Paraíba. Ela terá 
uma extensão de aproximadamen-
te dois mil metros, ligando os mu-
nicípios de Lucena a Cabedelo. Para 
o nosso município isso significa um 
avanço no turismo e na economia lo-
cal já que o tráfego será rápido e se-
guro.

Quais os investimentos a se-
rem feitos para o turismo da re-
gião com o advento da ponte?

Nós pretendemos investir mais 
na implantação da rede hoteleira, tra-
çar metas para incrementar o turismo 
religioso e também melhorar a via li-
torânea Norte que vai ligar o Litoral 
Norte da Paraíba ao Litoral Sul do Es-
tado vizinho Rio Grande do Norte. 

O que Lucena tem hoje como 
atrativo turístico?

O município dispõe atualmente 
de hotel cinco estrelas, vários con-

domínios, pousadas e nós estamos 
trabalhando para trazer novos em-
preendimentos hoteleiros. Além da 
estrutura de hospedagem o municí-
pio também dispõe de uma rica be-
leza natural, atrativo para os prati-
cantes de esportes e aventura. São 
as trilhas ecológicas que podem ser 
feitas a pé, moto, bicicleta e inclusi-
ve carro, como também uma reserva 
da mata atlântica e lagoas com águas 
cristalinas. O turismo religioso tam-
bém é encontrado no município.

Quais os atrativos no turismo 
religioso?

Nessa área o turista poderá 
conhecer as ruínas da Igreja Nos-
sa Senhora do Bonsucesso, sendo 
um bem tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico da 
Paraíba (IPHAEP) no dia 7 de maio 
de 2002. Outro importante atrati-
vo histórico-cultural é o Santuário 
de Nossa Senhora da Guia, que foi 
totalmente restaurado e fica dis-
tante cerca de nove quilômetros do 
Centro da cidade. O santuário fica 
em um ponto estratégico já que foi 
construído sobre um penhasco, dan-
do assim, uma vasta visão para a foz 
do Rio Paraíba. Isso faz com que ele 
receba visitas diariamente por parte 
de turistas que também movimen-
tam bastante o município durante 
as festas religiosas.

Em que período as festas reli-
giosas são realizadas?

São várias as festas religiosas 
que atraem diversos turistas ao mu-
nicípio por ser estas de cunho tradi-
cional. Um exemplo é a Festa de Nos-
sa Senhora da Guia, realizada no mês 
de dezembro em Costinha, que se di-
vide na parte religiosa e profana. No 
mês de março, acontece a tradicional 
Festa de São José em Fagundes. Em 
junho, celebra-se a Festa de Santo 
Antônio em Gameleira, São Pedro em 
Costinha e Lucena e Sagrado Cora-
ção de Jesus, o padroeiro da cidade. 
No mês de dezembro, a comunidade 
de Ponta de Lucena realiza a festa de 
Nossa Senhora da Conceição.

Lucena é bastante conhecida 
pela produção da área rural. Quais 
os produtos em destaque que são 
forte para economia do município?

O nosso município é rico na agri-
cultura familiar que investe na produ-
ção da macaxeira, coco, inhame, mara-
cujá, banana, entre outros. Isso torna 
Lucena rica na área rural que também 
produz a farinha da mandioca.

I
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

São várias 
as festas 
religiosas 
que atraem 
diversos turistas 
ao município. 
Um exemplo é a 
Festa de Nossa 
Senhora da Guia

o turismo em Lucena
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Governo vai investir R$ 13,5 mi
micro E pEquEnas EmprEsas 

Incremento na Paraíba 
será feito pelo Programa 
Tecnova, através da Fapesq

Vem aí uma nova fon-
te de financiamento para as 
micro e pequenas empresas 
paraibanas. Trata-se do Pro-
grama Tecnova que acaba de 
ser lançado pelo Governo do 
Estado através da Fundação 
de Apoio à Pesquisa da Paraí-
ba (Fapesq), e Secretaria de 
Ciência e Tecnologia do Esta-
do. Serão investidos recursos 
na ordem de R$ 13,5 milhões, 
através de subvenção econô-
mica (sem devolução). As em-
presas não terão que devol-
ver o dinheiro recebido. 

O Governo do Estado está 
investindo na inovação para o 
desenvolvimento de produtos 
(bens ou serviços) e/ou pro-
cessos inovadores - novos ou 
significativamente aprimora-
dos - de empresas paraibanas 
para o desenvolvimento dos 
setores econômicos conside-
rados estratégicos nas políti-
cas públicas. Para isso, assinou 
um convênio com a Financia-
dora de Estudos e Projetos 
(Finep/MCTI) e vai entrar 
com uma contrapartida para 
garantir o investimento nas 
empresas de pequeno porte 
no Estado da Paraíba. 

Competitividade 
O objetivo principal 

do Programa de Subvenção 
Econômica é promover um 
significativo aumento das 
atividades de inovação e o 
incremento da competiti-
vidade das empresas e da 
economia local. Desta forma, 
esta Chamada Pública visa 
apoiar projetos de inovação, 
que envolvam significativo 
risco tecnológico associado 
a oportunidades de merca-
do. Serão apoiados projetos 
de inovação em cinco temas: 
Tecnologias da Informação e 
Comunicação; Energia; Saú-
de; Biotecnologia; e Desen-
volvimento Social. 

Podem participar da 
Chamada microempresas e 
empresas de pequeno porte, 
individualmente ou em asso-
ciação com outras empresas 
brasileiras, com sede na Pa-

raíba. No entanto, a empresa 
beneficiária deverá ser a prin-
cipal responsável pelo desen-
volvimento do produto (bem 
ou serviço) e/ou processo 
inovador. Podem participar 
da Chama Pública microem-
presas e empresas de peque-
no porte, com receita bruta 
no último exercício igual ou 
inferior a R$ 3,6 milhões. 

O valor solicitado como 
subvenção econômica à ino-
vação na proposta deverá ser 
de no mínimo R$ 180 mil e no 
máximo R$ 600 mil. Para em-
presas da área de Tecnologias 
da Informação e Comunicação 
serão alocados recursos na or-
dem de R$ 3 milhões; já para 
as empresas na área de Ener-
gia, R$ 2,5 milhões; Saúde, R$ 
3 milhões; Biotecnologia, R$ 3 
milhões; e Desenvolvimento 
Social, R$ 2 milhões. Cada em-
presa poderá integrar apenas 
uma proposta, em um dos te-
mas citados, seja como bene-
ficiária proponente, seja como 
beneficiária coexecutora. 

As empresas interes-
sadas devem ficar atentas a 
um fato importante; no caso 
de uma empresa figurar em 
mais de uma proposta todas 
as propostas serão elimi-
nadas. As empresas benefi-
ciárias (proponente e coe-
xecutoras) deverão realizar 
as atividades do projeto no 
território nacional. Vale des-
tacar também que este edital 
vai contemplar Despesas de 
Custeio (material de consu-
mo, vencimento e obrigações 
patronais, serviços de tercei-
ros, etc) e de capital (obras e 
instalações, equipamentos e 
materiais permanentes). 

Quanto ao prazo de exe-
cução do projeto, a empresa 
terá 24 meses para concluir 
ao que se propõe na proposta. 
De acordo com o cronograma 
da seleção pública, a intenção 
do governo é concluir toda a 
etapa de seleção e assinatura 
de contrato com as empresas 
até dezembro próximo. O edi-
tal está disponível no portal da 
Fapesq (www.fapesq.rpp.br), 
em editais. Para mais informa-
ções sobre o Tecnova entrar 
em contato através do e-mail 
faqtecnova@fapesq.rpp.br ou 
pelo telefone (83) 3333 2600.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO/CONVOCAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 12/13
Registro CGE  Nº 13-01052-8

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, situado à Av. Min. José 
Américo de Almeida, s/n, Centro,  nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação, comu-
nica aos participantes da Concorrência Nº 12/13, que a solicitação de retirada de Proposta feita pela 
Empresa: R. FURLANI ENGENHARIA  LTDA, através do Processo nº 3636/13, não foi considerada 
pela Comissão Permanente de Licitação, após análise do pleito em consonância com a Procuradoria 
Jurídica do Órgão (Parecer nº 290/2013 anexo)  e, que em virtude disto, ratifica a decisão tomada quan-
to ao julgamento da habilitação, publicada nos jornais: DOE e A UNIÃO em 10/08/2013, considerando 
habilitadas as Empresas: ESSE – ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA e  R. 
FURLANI ENGENHARIA LTDA.
Desta forma, visando dar prosseguimento ao certame, convoca as Empresas supras a participarem 
da reunião marcada para o dia 09/09/2013 às 15:00 horas, para abertura das Propostas de Preços.

João Pessoa, 05 de setembro de 2013.
Engª Mª das Graças Soares de Oliveira Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Operação Nº 2556/2013 em João Pessoa, 2 de Setembro de 2013 – Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-051: Trecho – Mari/Caldas Brandão. Na – 
RODOVIA PB-051 – MARI/CALDAS BRANDÃO/CAJA Município: – UF: PB. Processo: 2013-005184/
TEC/LO-5860.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Instalação Nº 2529/2013 em João Pessoa, 29 de Agosto de 2013 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da rodovia PB-081 no município de Logradouro 
– PB no trecho Logradouro/Rio Grande do Norte. Na – RODOVIA PB-081, LOGRADOURO DIVISA PB/
RN Município: – UF: PB. Processo: 2013-004926/TEC/LI-2391.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Instalação Nº 2534/2013 em João Pessoa, 29 de Agosto de 2013 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da rodovia PB-186/160 ligando os municípios 
de Cabaceiras a São Domingos do Cariri. Na – RODOVIA PB-186/160 TRECHO: CABACEIRAS/SÃO 
DOMINGOS DO CARIRI Município: – UF: PB. Processo: 2013-004927/TEC/LI-2392.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Operação Nº 2554/2013 em João Pessoa, 2 de setembro de 2013 – Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-382/372: Trecho – Itaporanga/São José de 
Caiana. Na – RODOVIA PB-382/372 TRECHO: ITAPORANGA E SÃO JOSÉ DE CAIANA Município: – 
UF: PB. Processo: 2013-005182/TEC/LO-5858.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Operação Nº 2555/2013 em João Pessoa, 2 de setembro de 2013 – Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: Operação da Rodovia PB-393: Trecho – Brejo das Freiras/Poço José 
de Moura. Na – RODOVIA PB-393, TRECHO: BREJO DAS FREIRAS E POÇO JOSÉ DE MOURA 
Município: – UF: PB. Processo: 2013-005183/TEC/LO-5859.

De janeiro até agosto, 
apenas três casos de sarampo 
foram confirmados na Paraí-
ba, todos no município de João 
Pessoa. No período, foram re-
gistrados 112 casos no Siste-
ma de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan), dis-
tribuídos em 12 municípios: 
Araçagi (2), Bayeux (4), Boa 
Vista (1), Cabedelo (1), Cam-
pina Grande (1), Itapororoca 
(1), João Pessoa (96), Lucena 
(1). Manaíra (1), Pilões (2), 
Solânea (1) e Sousa (1).

Sobre o indicador de in-
vestigação oportuna dos ca-
sos notificados de sarampo 
no Sinan, 63 casos (56,25%)  
foram investigados no tempo 
oportuno e 49 (43,75%) ti-
veram a investigação inopor-
tuna para o desenvolvimento 
das ações. Segundo a gerente 

executiva de Vigilância em 
Saúde da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), Talita 
Tavares, a secretaria alerta 
todos os municípios sobre a 
necessidade da investigação 
em até 48 horas com o obje-
tivo de adotar as medidas de 
controle. “Entre as medidas 
de controle enfatiza-se a rea-
lização do bloqueio vacinal, 
que no momento da avalia-
ção do Sinan os municípios 
de João Pessoa, Araçagi e Boa 
Vista informaram que não 
realizaram, sendo considera-
da a principal medida de con-
trole da doença”, disse Talita.

Sinan 
Outro indicador de mo-

nitoramento do sarampo é o 
encerramento oportuno dos 
casos inseridos no Sinan no 

prazo de 60 dias. Até o dia 31 
de agosto, dos 112 casos no-
tificados 78 casos (68,64%) 
foram encerrados dentro do 
prazo estabelecido pelo Mi-
nistério da Saúde, sendo: 73 
casos em João Pessoa, um em 
Itapororoca, um em Araça-
gi, um em Boa Vista, um em 
Cabedelo e um em Bayeux. 
Dos demais casos notifica-
dos, 15,17% ultrapassaram 
o prazo de encerramento 
oportuno ou ainda se encon-
tram inconclusivos (Bayeux 
e João Pessoa) e 17 casos 
(15,17%) estão em investi-
gação. “Um dos motivos para 
o encerramento inoportuno 
de alguns casos do municí-
pio de João Pessoa e Bayeux 
foi o aguardo de resultados 
laboratoriais da Fiocruz”, ex-
plicou a gerente.

Secretaria da Saúde confirma 
três casos de sarampo este ano

na paraíba

As vendas de pacotes turísticos do 
‘Destino Paraíba’ pela Operadora Nasci-
mento tiveram um aumento da ordem 
de 329% em 2013, em comparação com 
o mesmo período de 2012. O anúncio 
foi feito ontem, durante a 41ª Feira das 
Américas (Abav 2013), que está sendo 
realizada no Parque Anhembi, em São 
Paulo. De acordo com o diretor de Mar-
keting, Adriano Gomes, somente em 
agosto as vendas tiveram um incremen-
to da ordem de 15%.

Gomes e toda a equipe estiveram 
no estande da Paraíba para fazer o 
anúncio para a presidente da Empre-
sa Paraibana de Turismo (PBTur), Ruth 
Avelino, e representantes da hotela-
ria que estão participando da feira. 
“Viemos até o estande, pois sabíamos 
que o trade paraibano e representan-
tes das prefeituras estariam no local. 
Estamos muito felizes”, afirmou.

A presidente da PBTur, Ruth Ave-
lino, disse que esses números são re-
sultado de uma campanha de promo-
ção do ‘Destino Paraíba’ feita pelo 
Governo do Estado, hoteleiros e em-

presas de receptivos junto à Opera-
dora Nascimento. A campanha segue 
até o final de outubro e os agentes 
de viagens que mais comercializarem 
pacotes junto ao público final rece-
bem premiações.

portugal
Outra ação desenvolvida pela 

PBTur e hoteleiros durante a Feira 
das Américas foi o de confirmar a 
participação da Paraíba em eventos 
de três cidades portuguesas em outu-
bro. A presidente da PBTur, Ruth Ave-
lino, esteve reunida com diretores da 
operadora Sol Férias e a companhia 
aérea TAP.

A executiva paraibana informou 
que o ‘Destino Paraíba’ vai ser divul-
gado nas cidades de Lisboa (capital), 
Coimbra e Porto para cerca de 500 
agentes de viagens nos dias 22, 23 e 
24 de outubro. “Estamos finalizando 
os detalhes com a ABIH-PB e o Con-
vention Bureau de João Pessoa. É 
uma oportunidade de divulgar a Pa-
raíba para os portugueses”, disse.

Crescimento nas vendas é 
registrado por operadoras

‘DEstino paraíba’

FOTO: Divulgação

O ‘Destino Paraíba’ está sendo mostrado na 41ª Feira das Américas (Abav 2013), em São Paulo

pronatec seleciona 
43 professores

7 de setembro tem 
trânsito disciplinado

A Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Semob) de 
João Pessoa divulgou o esquema es-
pecial de trânsito e transporte para 
este sábado em função do desfile 
cívico de 7 de Setembro, que será rea-
lizado na Avenida Duarte da Silveira, 
no centro. Este ano, a Semob ampliou 
o efetivo de agentes em relação aos 
anos anteriores. Serão 130 agentes 
de mobilidade para orientar e garantir 
o disciplinamento no trânsito e trans-
porte durante o evento. Toda a área 
central (do Mercado Central à Praça 
da Independência) será interditada a 
partir das 6h até o meio-dia, abran-
gendo todo o trajeto e entorno do lo-
cal de desfile onde se concentrarão as 
escolas e entidades de classe, tropas 
federais, Bombeiros, Polícia Militar, Po-
lícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a 
área de estacionamento especial das 
viaturas de serviços públicos. Em fun-
ção do bloqueio da área central para o 
desfile, terão alterações no itinerário 
das linhas que circulam pelos corredo-
res de Cruz das Armas, 2 de Fevereiro, 
Pedro II, Beira-Rio, Epitácio Pessoa, 
Tancredo Neves e Acesso Oeste (sen-
tido Bairro-Centro/Centro-Bairro).

O Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) publicou editais de Seleção 
Pública Simplificada para o preen-
chimento de vagas para o cargo de 
Professor Bolsista nos cursos de 
Formação Inicial e Continuada (FIC) 
do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 
para os Campi de Guarabira, Patos, 
Princesa Isabel e Picuí. As inscrições 
podem ser feitas até 12 deste mês. 
Podem participar servidores ativos 
(professores efetivos, substitutos 
ou temporários e técnicos adminis-
trativos), e /ou inativos do quadro 
de pessoal do IFPB, além de profis-
sionais que não integram o corpo de 
servidores do Instituto Federal da 
Paraíba. A carga horária semanal é 
de 16 horas semanais para bolsista 
servidor da Rede Federal ou de outra 
rede pública, com horas-aula de 60 
minutos. O valor da bolsa é de R$ 
50,00 por hora-aula. Para o campus 
Guarabira estão sendo oferecidas 
7 vagas, para a Unidade Remota de 
Duas Estradas são 5 vagas e para a 
Unidade de Serra da Raiz estão sen-
do disponibilizadas 3 vagas.

Estágio remunerado 
inscreve estudantes

Um total de 579 estudantes 
se inscreveu no processo seletivo 
de estágio remunerado promovido 
pela Justiça Federal na Paraíba, para 
preenchimento de 25 vagas distri-
buídas na sede da Seção Judiciária, 
em João Pessoa, e nas subseções de 
Campina Grande, Sousa, Monteiro, 
Guarabira e Patos. As provas serão 
aplicadas no próximo dia 29, das 8h 
às 12h, na capital e nas varas no in-
terior do Estado, com elaboração e 
supervisão do Centro de Integração 
Empresa Escola (CIEE). De acordo 
com o edital, a sede dispõe de 17 
vagas distribuídas entre os cursos 
de Administração, Arquivologia, 
Biblioteconomia, Comunicação So-
cial (habilitação em Jornalismo), 
Engenharia Civil e Informática. Já a 
subseção de Campina Grande está 
oferecendo 4 vagas nas áreas de 
Ciências Contábeis e Informática. 
As subseções de Sousa, Monteiro 
e Guarabira estão ofertando 1 vaga 
em cada uma, para os estudantes 
de Ciências Contábeis. Para Patos, 
será selecionado um aluno do curso 
de Administração.
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Carlos Alberto Azevedo 
escreve sobre artista 
plástico Nivalson Miranda
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Orquestra Sinfônica da 
UFPB se apresenta na 
Sala Radegundis Feitosa 

O cantor Pádua Belmont 
lança o CD Luzes do Vale
hoje na Usina Cultural
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CONCERTO MÚSICA

Os palcos da capital paraiba-
na oferecem hoje e amanhã 
duas programações ao 
público. O Coletivo de Teatro 
Alfenim, de João Pessoa, com 
o patrocínio da Petrobras, 
inicia o Projeto Figurações 
Brasileiras com a estreia do 

monólogo Brevidades. A temporada gra-
tuita segue até os dias 11 e 12 de outubro, 
sempre as sextas e sábados, às 20h, na 
Casa de Cultura Cia da Terra. Já o Cen-
tro Cultural Piollin, recebe o espetáculo 
Homens e Caranguejos, do Coletivo Cênico 
Joanas Incendeiam, de São Paulo. As duas 
apresentações da peça são às 20h, com 
entrada a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). 

Brevidades
O Coletivo de Teatro Alfenim realiza 

a primeira etapa do Projeto Figurações 
Brasileiras, que consiste em uma tempo-
rada com todos os espetáculos montados 
pela Companhia. Em chave invertida, o 
primeiro é a estreia do monólogo Brevida-
des. Logo em seguida, entram em cartaz: O 
Deus da Fortuna, de 2011, Milagre Brasi-
leiro, de 2010, e Quebra-Quilos, de 2008. O 
objetivo é proporcionar uma visão retros-
pectiva do repertório do Coletivo desde a 
sua fundação.  

Com texto e direção de Márcio Marcia-
no, em cena, Zezita Matos interpreta uma 
atriz impossibilitada de exercer o ofício da 
atuação devido ao Mal de Alzheimer. Por 
meio da metalinguagem, o monólogo dis-
cute o Teatro em decadência ao apresentar 
uma artista que não consegue dar vida à 
personagem Eleusa, que desaprendeu o 
ato de representar. O espetáculo também 
discute as consequências provocadas pela 
doença tanto no paciente quanto nas pes-
soas do seu convívio. 

“Como sei que Zezita Matos é uma 
atriz que tem experiência e coragem 

Coletivos Alfenim, de João Pessoa, e Joanas Incendeiam, de São Paulo, 
apresentam espetáculos, em projetos individuais, hoje e amanhã na capital

suficientes para encarar desafios, propus 
trabalharmos com o tema especialmente 
espinhoso do Mal de Alzheimer. A novi-
dade do processo foi que, diferentemente 
dos trabalhos anteriores, em que a drama-
turgia e a encenação surgem simultanea-
mente à medida que trabalhamos, nesse 
caso, a dramaturgia já estava concluída no 
primeiro ensaio. Isso me possibilitou tra-
balhar como diretor totalmente focado no 
trabalho da atriz, sem estar dividido com 
preocupações acerca da encenação e do 
entendimento objetivo da dramaturgia”, 
explicou Márcio Marciano em entrevista 
ao jornal A União.  

Após a temporada de Brevidades, 
entra em cartaz, de 18 de outubro a 16 de 
novembro, o espetáculo O Deus da Fortu-

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

na. Logo em seguida, é a vez de Milagre 
Brasileiro, de 22 de novembro a 14 de 
dezembro. Por fim, a remontagem de Que-
bra-Quilos será apresentada entre janeiro 
e fevereiro de 2014. As outras etapas do 
Projeto Figurações Brasileiras consistem 
na montagem de um novo trabalho, inti-
tulado previamente de Memórias de um 
Cão, inspirado no romance Quincas Borba, 
de Machado de Assis. O espetáculo deve 
estrear no segundo semestre do ano que 
vem e pretende realizar uma temporada 
de circulação pelo Brasil em 2015.

Homens e Caranguejos
Inspirado em Homens e Caranguejos, 

obra do geógrafo pernambucano Josué de 
Castro, escrita em 1966, nasceu o espetá-

culo dirigido pela recifense Luciana Lyra, 
da Cia Duas de Criação, em parceria com 
o Coletivo Cênico Joanas Incendeiam, 
de São Paulo. Contemplado pelo Prêmio 
Funarte Myriam Muniz de Teatro 2012, 
a peça está em circulação pelo Norte e 
Nordeste até o final desse ano. 

Beatriz Marsiglia, Camila Andrade, 
Juliana Mado e Letícia Leonardi narram o 
cotidiano da Aldeia Teimosa, comunidade 
ficcional, onde não se paga moradia, ape-
nas se come caranguejo e se anda quase 
sem roupas. Um menino de onze anos 
foge da seca com a família e chega aos 
mangues do Recife. Na cidade, ele passa a 
ser um catador de caranguejos e lida com 
a vontade de brincar e com sua amiza-
de com um ex seringueiro. Entre essas 
múltiplas vozes, o espetáculo trata de um 
único tema: a fome. Para isso, a Compa-
nhia criou paralelos entre o universo de 
Josué de Castro e a atual realidade. 

“A Aldeia Teimosa de Josué, é a nossa 
Aldeia dos Demais, é a comunidade do Bo-
queirão, em São Paulo, e a comunidade 
da Ilha de Deus, em Pernambuco. Afetada 
pela ficção de Castro, a peça Homens e Ca-
ranguejos procura estabelecer uma linha 
contínua entre o mundo do sertanejo e a 
marginália urbana das favelas. Penso que 
escolhemos essa obra, justamente por esta 
contundência e atualidade”, revelou Lucia-
na Lyra em entrevista ao jornal A União.

Entre 2010 e 2012, Luciana Lyra e o 
Coletivo Cênico Joanas Incendeiam vive-
ram o processo de criação do espetáculo, 
tendo como bases pensadores e artistas 
que buscam uma revolução social. “O pro-
cesso de criação envolveu trabalhos em 
sala de ensaio, experiências de campo, que 
chamo de artetnográficas na Ilha de Deus, 
em Recife, e no Boqueirão, em São Paulo, 
além de estudos que vieram a aprofundar 
nossa relação com o tema, desde investi-
gações sobre o teatro de Brecht, do cinema 
convulsivo de Glauber Rocha e das produ-
ções visuais e plásticas de Hélio Oiticica, 
passando pela música de Chico Science e 
Sabotage”, comentou a diretora artística. 

Teatro em evidência

Em Brevidades, que tem 
direção de Márcio Marciano, 

Zezita Matos interpreta 
uma atriz que, 

com Mal de Alzheimer, 
não consegue atuar

O grupo paulista 
buscou inspiração 
na obra do 
geógrafo 
pernambucano 
Josué de 
Castro para 
montar Homens e 
Caranguejos

FOtO: Divulgação

FOtO: Alan Oju
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Segundo dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), 90% dos fumantes tiveram o primei-
ro contato com o tabaco em idade escolar, na faixa 
etária entre 5 e 19 anos. O programa “Educação 
em Debate”, da Super Rede Boa Vontade de Rádio, 
abordou esse grave tema, procurando demonstrar 
a enorme responsabilidade dos educadores, bem 
como da família, na busca de mecanismos que pre-
vinam a aproximação com o fumo, porta de entra-
da para drogas mais pesadas.

Em entrevista concedida à pedagoga Suelí 
Periotto, a Dra. Mônica Andreis, mestre em psico-
logia clínica pela USP, vice-diretora da Aliança de 
Controle do Tabagismo (ACT), destacou o papel da 
escola na prevenção desse vício: “É a oportunidade 
que o educando tem de aprender um pouco mais 
sobre o tabagismo e, com isso, ter mais consciência 
da importância de não começar a fumar. A escola 
pode contribuir bastante não só enfocando a ques-
tão da saúde, mas ir além, com a discussão sobre 
por que as pessoas fumam, o papel da propaganda, 
o quanto isso afeta não só a saúde, mas o meio 
ambiente em que se vive. Os estabelecimentos de 
ensino podem abordar o assunto sob diferentes 
ângulos. O acúmulo de bitucas, por exemplo, é uma 
das coisas que mais poluem as praias brasileiras, 
que matam animais marinhos, porque se engas-
gam com aquilo; muitas florestas acabam sendo 
devastadas para a produção de cigarro, pois se 
usa lenha, se usa papel. E essas informações são 
muito importantes. Os alunos podem levar esse 
conhecimento para casa e partilhar com seus pais, 
familiares ou a própria comunidade. A escola pode 
organizar uma feira de ciências, e esse pode ser 
um tópico a ser discutido; apresentar um filme, 
chamar a família para participar e depois fazer um 
debate. Temos várias maneiras de explorar o as-
sunto, e os educadores têm um papel fundamental 
na prevenção do tabagismo”.

Lei antifumo
Segundo a Dra. Mônica, a lei antifumo contri-

bui de fato para o desinteresse da criança pelo 
cigarro: “Hoje, esse impedimento é um desestímu-
lo para que ela comece a fumar, porque as pessoas 
não estão mais fumando em todos os lugares como 
se fazia antigamente. Isso, aliado a uma aborda-

Visualizar o patrimônio 
cultural em desenhos a bico de 
pena não é tarefa fácil. Exige do 
desenhista muita sensibilida-
de e técnica. Nem todo artista 
plástico tem a devida competên-
cia para retratar o patrimônio 
histórico.

Nos anos de 1950 li o ro-
mance “Vila dos Confins”, de 
Mário Palmério, 
e o que me cha-
mou a atenção 
naquele livro 
foram as ilustra-
ções de um tal 
de Percy Alfred 
Lau (1903-
1972), artista 
peruano radica-
do no Brasil.

Anos mais 
tarde entrei, de 
fato, em contato 
com a obra de 
Percy Lau: “Ti-
pos e aspectos 
do Brasil”. Seus desenhos mos-
tram verdadeiramente a alma do 
povo brasileiro. Para esse projeto 
o peruano de Arequipa investiu 

muito: percorreu todo o Brasil 
registrando paisagens e os mais 
diversos tipos humanos.

Muitos desses desenhos 
figuram num compêndio de 
Geografia do Brasil, de autoria 
de Aroldo de Azevedo, um livro 
didático singular, bastante es-
tudado na década de cinquenta 
do século passado. “Viajamos” 

pelo Brasil através 
das ilustrações de 
Percy Lau... Vale a 
pena conferir o valio-
so trabalho de Lau. 
Hoje, completamente 
esquecido.

O professor 
paraibano e artista 
plástico Nivalson 
Fernandes Miranda 
(1927-2013) lembra 
muito Percy Lau. Sua 
técnica é bastante 
semelhante a do ar-
tista peruano. Ambos 
tiveram a mesma 

paixão: estudar paisagens físi-
cas e culturais. Registraram com 
muita competência a nossa vida 
cultural.

Conheci Nivalson Miranda. 
Tive a honra de acompanhar de 
perto muitos de seus projetos. 
Uns mirabolantes, outros bem 
viáveis...

Era fascinado pelo Brejo. 
Tanto é que elaborou um belíssi-
mo álbum: “Areia e seu entorno” 
(2007). Neste estudo retratou 
através de desenhos a bico de 
pena o patrimônio arquitetônico, 
histórico, paisagístico e cultural 
do Brejo. O referido trabalho foi 
editado pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico do 
Estado da Paraíba (IPAHEP) e 
patrocinado pela Chesf.

Guardo, sim, uma grata 
recordação daquele jovem de 86 
anos, vitalíssimo, lucidíssimo e, 
naturalmente, muito humano. 
Demasiadamente humano.

Por uma estranha coinci-
dência, Nivalson faleceu num 
sábado de agosto. Era exata-
mente a data em que comemora 
no Brasil o Dia do Patrimônio 
Histórico: 17 de agosto, como 
observou Piedade Farias, uma 
velha amiga do nosso saudoso 
Nivalson.

Diácono e jornalista - jnunes48@gmail.com

Louvado seja o EU
Lançamento do livro comemorativo dos cem 

anos do Eu, obra máxima da poesia brasileira, numa 
iniciativa da Academia Paraibana de Letras, com uma 
bonita festa na noite da sexta-feira passada. Muitos 
acadêmicos, escritores, jornalistas, estudantes e, 
também, admiradores de Augusto dos Anjos, o que 
demonstra que o poeta paraibano desperta paixão e 
admiração numa escala crescente.

Coube a Gonzaga Rodrigues, enquanto presiden-
te da Academia em 2012, autor da iniciativa de pro-
mover a homenagem pelo centenário do aparecimen-
to do Eu, falar a saudação em nome da entidade, já 
que o atual presidente Damião Ramos Cavalcanti de-
clinou de pronunciar a louvação. A professora Socorro 
Aragão, leitora apaixonada deste antológico livro de 
poesia, proferiu a palestra que prendeu a atenção dos 
presentes ao auditório Celso Furtado.

Estudiosa da obra de Augusto, a professora 
penetrou no invisível da poesia augustiana, tirando-
nos dúvidas, abriu veredas, deu chaves de leitura e 
indispensáveis para compreensão do Eu. Trouxe-nos 
para perto dele, igualmente Gonzaga que partilhou 
suas angustiantes inquietações por ver um poeta de 
estatura de Augusto num imerecido lugar na História 
da Literatura Brasileira.         

Recordou o que foi feito nestes cem anos por Au-
gusto e sua obra. Não fosse Orris Soares, que resgatou 
o livro dos escombros quase uma década depois de 
sua publicação, teria entrado na lista dos esquecidos. 
No mais, a própria Academia e a Associação Paraiba-
na de Letras ergueram um busto que se encontra na 
Lagoa cercado de imundices e coberto de lodo.

Mesmo em face do silêncio que se apoderou 
durante décadas, o poeta paraibano cada vez mais 
conquista admiradores, iletrados ou cheios dos 
olhares das Universidades. Quem se descobre na 
poesia de Augusto não é mais aquele que se acha 
entendido porque frequentou os arredores do sa-
ber. Embriagamo-nos pela suavidade da mensagem 
contida n sua poesia.

Ainda no verdor da idade e das leituras, descobri 
Augusto.  Quando buscava saciar a ganância de leitu-
ras, o olhar para seus poemas escolhidos entre os que 
mais se adequavam ao momento de solidão, foram 
minha salvação. Quando catava respostas para minhas 
ansiedades, os poemas ‘Versos de amor’ e ‘Versos 
íntimos’ socorreram-me. Junto com Walter Bastos, 
Fernando Guedes e outros, fazíamos leituras destes 
poemas na mesa de bares enquanto o povo de Arara 
dormia. Depois do tempo passar e curar as dores do 
amor não correspondido, voltei à leitura do EU para 
buscar algo de novo, e foi um reboliço na alma.

Augusto foi belo ramo que surgiu entre nas 
terras tabajaras, cresceu sob a sombra do tamarindo, 
alimentando-se com ar puro dos canaviais e do leite 
da negra Guilhermina. Inquieto pelo conhecimento 
que teve um passado iluminado pelos intermitentes 
rios agrestes, obreiro que buscava paz na poesia, que 
se tornou solitário vate que carregou a sina de ser 
paraibano.

Goethe ou Arthur Rimbaud não teriam a mesma 
sorte se tivesse nascidos nas brenhas do meu Brejo 
de Serraria, mas tiveram como berços a Alemanha e a 
França, países que valorizam seus poetas e a cultura 
como bem maior que dá um novo modo de viver.

Menor sorte teve nosso conterrâneo, menos que 
Pedro Américo que ganhou benevolência do Impera-
dor Pedro II, enquanto nosso poeta maior foi golpea-
do pela República. Assim tem sido com tantos jovens 
que se perdem na escuridão do mato.

O silêncio em torno de ambos não dimensiona 
suas estaturas de pintor e de poeta reconhecidos mun-
dialmente, mas pouco louvados em sua terra.

Ele foi um poeta que não se ligou a nenhuma es-
cola poética, mas criou seu próprio modo de expres-
sar seu sentimento.

Se em 2012, num esforço hercule, a Academia 
lembrou os cem anos do Eu, em 2014 celebra-se 
os cem anos de morte do poeta. Agora não caberá 
apenas a Academia fazer memória do nosso poeta, 
mas toda a Paraíba deve lembrar-se deste filho ilustre, 
grande e eterno.

A devoção do povo manteve Augusto a salvo, 
com versos que ficaram nas mãos de quem não sabe 
como expressar com olhar acadêmico, mas com o 
coração, o sentimento do amor.

José
NunesTabagismo na idade escolar

Nivalson Miranda e o Patrimônio Histórico

Guardo, sim, 
uma grata 
recordação daquele 
jovem de 86 anos, 
vitalíssimo, 
lucidíssimo e, 
naturalmente, 
muito humano. 
Demasiadamente 
humano
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gem da escola sobre o tema, de uma forma cons-
tante, acaba favorecendo para que não se comece a 
fumar na adolescência”.

O poder da influência
Indagada a respeito dos aspectos emocionais 

que podem influenciar a criança e o jovem com re-
lação ao tabagismo, a Dra. Mônica esclareceu ainda: 
“Alguns fatores acabam favorecendo para que elas 
experimentem ou comecem a fumar. A gente sabe 
que filhos de pais fumantes têm maior tendência 
de se tornar fumantes no futuro. Muitas crianças 
começam a fumar por causa desse modelo que elas 
têm em casa, ou mesmo na escola, daquele profes-
sor que admiram e que fuma. Daí a necessidade 
dessa consciência por parte dos familiares e dos 
professores, do poder de influência que possuem 
sobre a vida de uma criança. Além disso, na ado-
lescência, a gente passa por uma série de modifi-
cações. É natural que a insegurança apareça e, às 
vezes, o cigarro é a válvula de escape na busca de 
um prazer instantâneo. É importante que a crian-
ça tenha essa percepção de que fumar não irá lhe 
trazer sustentabilidade ou lhe garantir sucesso na 
vida. O cigarro é uma droga e, uma vez que a crian-
ça o experimente, pode se tornar facilmente uma 
dependente química. Então, se ela tiver essa consciên-
cia, consegue, naturalmente, dizer não”.

Morte evitável
Em suas considerações finais, a psicóloga Mônica 

Andreis enfatizou que “o fumo passivo é considerado 
pela Organização Mundial da Saúde a primeira causa 
de mortes potencialmente evitável. É uma dimensão 
muito grande. Na verdade, como a gente tinha antes 
toda uma avaliação cultural de que o tabagismo não 
era um problema tão grave assim, as pessoas negli-
genciavam um pouco isso. Hoje temos informações e 
a clareza do malefício do tabaco para a saúde. É im-
portante também que a escola possa valorizar isso e, 
de fato, implantar atividades para auxiliar os jovens 
no conhecimento e na prevenção”.

Grato, Dra. Mônica. Nas escolas da Legião da Boa 
Vontade e nos seus programas socioeducacionais, o as-
sunto é tratado com a seriedade devida. É o nosso con-
tributo a fim de alertar principalmente as futuras gera-
ções quanto ao efeito destruidor do tabagismo.
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Roteiro

OSUFPB promove hoje concerto com 
maestro paulistano e solo de trompetista

Música

A Orquestra Sinfônica 
da UFPB realiza concerto 
hoje, a partir das 20h, na 
Sala de Concertos Rade-
gundis Feitosa, localizado 
no Campus I da instituição, 
em João Pessoa. A entra-
da é franca. As principais 
atrações da noite serão o 
regente paulistano Marcos 
Arakaki, que a partir de 
agora assume o posto de 
maestro titular da sinfôni-
ca, e o trompetista Gláucio 
Xavier. Neste concerto, a 
OSUFPB se apresenta em 
sua versão completa, a Sin-
fônica. 

No programa desta 
semana, os ouvintes po-
derão esperar um reper-
tório variado, que inclui 
Mozart, música japonesa, 
o compositor brasileiro 
Camargo Guarnieri, com a 
obra “Tributo a Portinari”, 
além de outras peças. Este 
é o décimo quinto concer-
to realizado pela OSUFPB 
da temporada 2013, mas 
ainda estão programados 
dez concertos até o final 
do ano, no mesmo horário 
e dia da semana. O evento 
é uma realização do Labo-
ratório de Música Aplica-
da (Lamusi) em parceria 
com os Departamentos de 
Música e de Educação Mu-
sical da UFPB.

O maestro Marcos 
Arakaki é natural de São 
Paulo. Concluiu seu Mes-
trado em Regência Or-
questral pela Universidade 
de Massachusetts (EUA), 
com apoio da Fundação Vi-
tae. Sua trajetória artística 
é marcada por prêmios, 

A origem do Pífano

Recentemente fora encontrada dentro de uma caverna 
na Europa aquele que seria o primeiro instrumento musical 
da humanidade de que se tem notícia.  Trata-se de uma pe-
quena flauta feita de osso achada na caverna Geissenklosterle, 
no vale de montanhas de Jura, a sudoeste da Alemanha e que, 
segundo a mais nova datação por radiocarbono, data aproxi-
madamente de 42 mil anos. 

Essa flauta pré-histórica seria o parente mais distante do 
pífano nordestino, feito de taboca ou bambu, bastante encon-
trado nas festas populares pelo interior do Brasil. Eles fazem 
parte da formação das chamadas bandas cabaçais que além 
dos pífanos também são compostas, em sua maioria, por za-
bumba e tarol. A Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto do Crato 
(Ceará) e a Banda de Pífanos de Caruaru são dois represen-
tantes famosos dessa tradição oral que resiste ao tempo e a 
modernidade. Mesmo que atualmente sejam produzidos pí-
fanos de PVC a afinação e técnica para se tocar o instrumento 
continua sendo a mesma. 

Na Paraíba temos uma representante de peso que tem di-
vulgado a cultura do instrumento para além das fronteiras do 
Estado, ganhando a admiração de grandes músicos da Música 
Popular Brasileira, a exemplo de Gilberto Gil. Trata-se da in-
crível Zabé da Loca que, apesar de ter nascido em Pernambu-
co, escolheu morar dentro de uma gruta por 25 anos no inte-
rior da Paraíba, próximo a cidade de Monteiro. Em 2003 Zabé 
gravou o seu primeiro CD intitulado “Canto do Semi-Árido” 
com músicas próprias e versões para clássicos de Luiz Gonza-
ga. Eleita a rainha do pífano pelo músico Carlos Malta (outro 
importante divulgador do instrumento), também se apresen-
tou no Fórum Social Mundial ao lado de Hermeto Paschoal e 
recebeu recentemente do Ministério da Cultura a comenda 
“Ordem ao Mérito Cultural”.

Além de Zabé da Loca e Carlos Malta com o seu conjunto 
“Pife Muderno”, muitos outros músicos têm descoberto os en-
cantos desse instrumento tão simples e, ao mesmo tempo, tão 
especial. Exemplo disso é o projeto Pifercussão capitaneado 
pelo músico paraibano Heráclito Dorneles, que tem promovi-
do oficinas de construção de pífanos, além de ensinar crianças 
e adultos a praticarem o instrumento. Heráclito faz parte do 
ótimo trio instrumental paraibano Baião de Três e tem sido 
um importante divulgador do pífano, seja através de suas 
composições ou oficinas que tem ministrado em todo o Brasil.

Apesar de toda tecnologia empreendida para o desen-
volvimento de novos instrumentos, o pífano resiste ao tempo, 
atravessando os séculos com sua suave e hipnótica sonorida-
de. Graças a artistas como Zabé da Loca, Carlos Malta e Herá-
clito Dorneles, o pífano continua vivo e se perpetua. Afinal, é 
o mesmo vento que sopra nas cavernas alemãs ou nas grutas 
pelo interior da Paraíba, há mais de 40 mil anos.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Mídias em destaque

como o do I Concurso Na-
cional Eleazar de Carva-
lho para Jovens Regentes, 
e o do I Prêmio Camargo 
Guarnieri. Arakaki vem 
dirigindo importantes or-
questras brasileiras, como 
as sinfônicas dos estados 
de São Paulo, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio Grande do 
Norte e Paraíba, a Petro-
bras Sinfônica, as sinfôni-
cas de Campinas, da USP, 
a Orquestra de Câmara da 
Osesp e a Orquestra Expe-
rimental de Repertório. No 
exterior, dirigiu orquestras 
nos Estados Unidos, Mé-

xico, Argentina, Ucrânia e 
República Tcheca. 

O solista Gláucio Xavier 
comemora neste concerto 
seus 35 anos de carreira 
como trompetista. Natural 
de Goiana, em Pernambuco, 
iniciou seus estudos de mú-
sica com Wilson Ferreira e 
integrou, sob sua direção, a 
Banda de Música Saboeira. 
Em 1979, transferiu-se para 
João Pessoa para estudar 
trompete no curso de Ex-
tensão da UFPB. Graduou-
se em 1986, na Escola de 
Música da UFBA, concluiu 
o Mestrado em 1998, no 

O maestro Marcos Arakaki volta a reger a Orquestra Sinfônica da UFPB
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Em cartaz
JOBS

Ashton Kutcher interpreta o fundador da empresa de tecnologia

C i n e b i o g r af i a 
sobre Steve Jobs, 
enfocando a épo-
ca de sua vida de 
quando era hippie 
até a fundação da 
Apple, que fez com 
que fosse conside-
rado um dos empre-
sários mais criati-
vos da época. 

FOtO: Playarte Pictures

CASA DA MÃE JOANA 2 – UMA COMÉDIA DO OUTRO MUNDO (BRA, 
2012). Gênero: Comédia. Duração: 82 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Hugo Carvana, com Paulo Betti, José Wilker, 
Antonio Pedro. Após lançar o livro “Casa da Mãe Joana”, 
Montanha está levando uma vida tranquila como escritor de 
sucesso. Só que o reencontro com PR e Juca faz com que sua 
vida, mais uma vez, vire pelo avesso. O trio precisa escapar 
de duas irmãs  que desejam receber a todo custo a herança 
deixada pela mãe, além de lidar com um médium picareta 
e um fantasma francês, que deseja morar na mansão de 
Montanha. CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 
3: 13h15, 15h20, 17h45, 19h45 e 21h45. Tambiá 6: 16:20, 
18:20 e 20h20.

CINE HOLLIÚDY (BRA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 91 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Halder Gomes, com 
Edmilson Filho, Miriam Feeland, Roberto Bomtempo. Interior 
do Ceará, década de 1970. A popularização da TV permitiu 
que os habitantes da cidade desfrutassem de um bem até 
então desconhecido. Porém, o televisor  afastou as pessoas 
dos cinemas. É aí que Francisgleydisson entra em ação. Ele 
é o proprietário do Cine Holiúdy, um pequeno cinema da 
cidade que terá a difícil missão de se manter vivo como 
opção de entretenimento. CinEspaço 4: 13h50, 15h50, 
17h50, 19h50, 21h50. Manaíra 2: 12:30 (somente sábado 
e domingo), 14h45, 17h, 19h15 e 21h15. Tambiá 4: 14h, 
15h40, 17h20, 19h e 20h40.

FLORES RARAS (BRA, 2013). Gênero: Drama. Duração: 
116 min. Classificação: 14 anos. Direção: Bruno Bar-
reto, com Glória Pires, Miranda Otto, Tracy Middendorf. 
1951, Nova York. Elizabeth Bishop é uma poetisa 
insegura e tímida, que apenas se sente à vontade ao 
narrar seus versos para o amigo Robert Lowell. Em 
busca de algo que a motive, ela resolve partir para o 
Rio de Janeiro e passar uns dias na casa de uma colega 
de faculdade, Mary, que vive com a arquiteta brasileira 
Lota de Macedo Soares. A princípio, Elizabeth e Lota não 
se dão bem, mas logo se apaixonam uma pela outra. 
É o início de um romance acompanhado bem de perto 
por Mary, já que ela aceita a proposta de Lota para 
que adotem uma filha. CinEspaço 1: 17h20 e 21h40.

GENTE GRANDE 2 (Grown-Ups 2, EUA, 2013). Gênero: 
Comédia. Duração: 101 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Dennis Dugan, com Adam Sandler, Kevin 
James, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek. Gente 
Grande 2 traz Lenny e sua família de volta a pequena 
cidade natal onde ele e seus amigos cresceram. Desta 
vez, os adultos irão aprender lições de seus filhos em 
um dia cheio de surpresas: o último dia da escola. 
Manaíra 8: 15h30 e 21h.

HANNAH ARENDT (ALE/FRA, 2013). Gênero: Drama. 
Duração: 113 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Margarethe Von Trotta, com Barbara Sukowa, Axel 
Milberg, Janet McTeer. Hannah e seu marido Heinrich 
são judeus alemãos que chegaram aos Estados Unidos 
como refugiados de um campo de concentração nazista 
na França. Para ela a América dos anos 50 é um sonho, 
e se torna ainda mais interessante quando surge a 
oportunidade dela cobrir o julgamento do nazista 
Adolf  Eichmann para a The New Yorker. Ela viaja até 
Israel, e na volta escreve todas as suas impressões e 
o que aconteceu, e a revista separa tudo em 5 artigos. 
Só que aí começa o verdadeiro drama de Hannah: Ela 

mostra nos artigos que nem todos que praticaram os 
crimes de guerra eram monstros, e relata também 
o envolvimento de alguns judeus que ajudaram na 
matança dos seus iguais. A sociedade se volta contra 
ela e a New Yorker, e as críticas são tão fortes que 
até mesmo seus amigos mais próximos se assustam. 
Hannah em nenhum momento pensa em voltar atrás, 
mantendo sempre a mesma posição, mesmo com todo 
mundo contra ela. CinEspaço 1: 19h30.

JOBS (JOBS). Gênero: Biografia. Duração: 127 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção: Joshua Michael Stern, com Ashton 
Kutcher, Dermot Mulroney, Josh Gad. Cinebiografia sobre Steve 
Jobs, enfocando a época de sua vida de quando era hippie 
até a fundação da Apple, que fez com que fosse considerado 
um dos empresários mais criativos da época. CinEspaço 3: 
14h30, 17h e 19h30. Manaíra 4: 13h30, 16h10, 19h e 22h.

O ATAQUE (White House Down, EUA, 2013). Gênero: Ação. 
Duração: 132 min. Classificação: 14 anos. Direção: Roland 
Emmerich, com Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gylle-
nhaal. O ex-miliar John Cale (Channing Tatum) tinha o grande 
sonho de entrar para a equipe do serviço secreto que protege 
o presidente dos Estados Unidos (Jamie Foxx), mas vê sua 
intenção ir por água abaixo quando não é aprovado na seleção. 
Sem saber como dar a notícia para sua filha, ele a leva para um 
passeio à Casa Branca. O que John não esperava era que neste 
mesmo dia o local fosse atacado por um grupo paramilitar 
fortemente armado. Com o governo tendo que enfrentar o 
caos na nação e o relógio correndo, cabe a John encontrar 
algum jeito de salvar o presidente do ataque. Manaíra 5: 13h, 
15h45, 18h45 e 21h30.

O RENASCIMENTO DO PARTO (BRA, 2013). Gênero: 
Documentário. Duração: 90 min. Classificação: 10 anos. 
Direção: Eduardo Chauvet. A produção retrata a grave 
realidade obstétrica mundial e sobretudo brasileira, 
que se caracteriza por um número alarmante de ce-
sarianas ou de partos com intervenções traumáticas 
e desnecessárias, em contraponto com o que é 
sabido e recomendado hoje pela ciência. Tal situação 
apresenta sérias consequências perinatais, psicoló-
gicas, sociais, antropológicas e financeiras tanto às 
parturientes quanto aos bebês. CinEspaço 1: 13h50.

ONE DIRECTION: THIS IS US (EUA, 2013). Gênero: Documentá-
rio. Duração: 92 min. Classificação: 14 anos. Direção: Morgan 
Spurlock. O documentário registra a banda pop britânica 
One Direction em uma apresentação ao vivo. O grupo é 
formado por Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, 
Zayn Malik e Niall Horan.

OS ESTAGIÁRIOS (The Internship, EUA, 2013). Gênero: 
Comédia.  Duração: 120 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Shawn Levy, com Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose Byrne. 
Quando são demitidos, dois homens na casa dos quarenta 
anos de idade começam a procurar por novas alternativas 
de trabalho. Apesar de não conhecerem nada de mídias 
digitais, eles são contratados como estagiários em uma 
grande empresa de produtos eletrônicos, onde devem 
conviver com chefes vinte anos mais novos do que eles. 
Manaíra 1: 13h45, 16h20, 19h30 e 22h10. Tambiá 2: 13h40, 
16h, 18h20 e 20h40.

OS INSTRUMENTOS MORTAIS – CIDADE DOS OSSOS (The 
Mortal Instruments: City of Bones, EUA, 2013). 

O CONDE

VIDA COM FILTRO

Humor 

Tônio

Igor Tadeu

Gênero: Aventura. Duração: 130 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Harald Zwart, com Lily Collins, 
Jamie Campbell Bower, Jonathan Rhys Meyers. Clary 
Fray presenciou um misterioso assassinato, mas ela 
não sabe o que fazer porque o corpo da vítima sumiu 
e parece que ninguém viu os envolvidos no crime. Para 
piorar a situação, sua mãe desapareceu sem deixar 
vestígios e agora ela precisa sair em busca dela em uma 
Nova Iorque diferente, repleta de demônios, magos, 
fadas, lobisomens, entre outros grupos igualmente 
fantásticos. Para ajudá-la, Fray conta com os amigos 
Simon e o caçador de demônios Jace Wayland, mas 
acaba se envolvendo também em uma complicada 
paixão. Manaíra 8: 12h50 e 18h. Tambiá 1: 13h50, 
16h10, 18h30, 20h50.

OS SMURFS 2 (The Smurfs 2, EUA 2013). Gênero: Animação. 
Duração: 105 min. Classificação: Livre. Direção: Raja Gosnell, 
com Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson, Jayma Mays. 
Gargamel está, mais uma vez, atrás da essência dos Smurfs. 
Para atingir seu objetivo ele cria os Danadinhos, seres 
pequeninos que são uma espécie de versão malvada dos 
Smurfs. Entretanto, Gargamel precisa de um encantamento 
secreto para que possa transformá-los em Smurfs e apenas 
Smurfette detém a fórmula. Com isso, Gargamel sequestra 
Smurfette e a leva para Paris, onde ele ganhou fama como 
um poderoso feiticeiro. Não demora muito para que Papai 
Smurf, Desastrado, Vaidoso e Ranzinza deixem sua vila e 
voltem à Terra, onde recebem a ajuda de Patrick e Grace para 
resgatar Smurfette. CinEspaço 1: 15h20. Tambiá 3:  14h10, 
16h10, 18h10 e 20h10.

PERCY JACKSON E O MAR DE MONSTROS (Percy Jackson: 
Sea of Monsters, EUA, 2013). Gênero: Aventura. 
Duração: 108 min. Classificação: 10 anos. Direção: 
Thor Freudenthal, com Logan Lerman, Brandon T. 
Jackson, Alexandra Daddario.  Aniversário de 17 
anos de Percy Jackson foi surpreendentemente 
calmo, sem ataques de monstros ou algo do tipo. 
Entretanto, uma inocente partida faz com que Percy 
e seus amigos se vejam desafiados a um jogo de vida 
ou morte contra um grupo de Gigantes canibais. A 
chegada de Annabeth  traz ainda outra má notícia: 
a proteção mágica do Acampamento Meio-Sangue 
foi enveneada por uma arma misteriosa e, ao menos 
que seja curada, todos os semideuses serão mortos. 
Não demora muito para que Percy e seus amigos 
tenham que enfrentar o mar de monstros para 
salvar o local. Manaíra 6: 14h15 e 20h30.

SE PUDER… DIRIJA! (BRA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 
84 min. Classificação: Livre. Direção: Paulo Fontenelle, Luiz 
Fernando Guimarães, Leandro Hassum, Lavínia Vlasak. 
João trabalha como manobrista de estacionamento, está 
separado de Ana e virou pai ausente de Quinho. Infeliz 
no amor e na família, ele quer reverter esse cenário e 
promete para a ex que irá passar um dia daqueles com o 
filhão. Para isso, ele resolve pegar “emprestado” o carro 
de uma fiel cliente do estacionamento onde trabalha com 
Ednelson. O problema é que a saidinha simples acabou 
virando uma complicada aventura. Agora, João precisa 
devolver o carro antes que sua dona descubra que seu 
carro “saiu para passear” com outro motorista, mas a 
tarefa não vai ser nada fácil para eles. CinEspaço 3/3D: 
22h. Manaíra 6: 12h (somente sábado e domingo), 16h35 
e 18h30. Tambiá 6/3D: 14h20.

New England Conservatory 
of Music, nos EUA, e defen-
deu tese de doutorado em 
2005, na UFBA, Salvador. 

Foi trompetista da Or-
questra Sinfônica do Esta-
do da Paraíba e da Orques-
tra Sinfônica do Estado 
da Bahia. Desde 1987, é 
professor concursado de 
trompete do Departamento 
de Música da UFPB, atuan-
do em cursos de Extensão, 
Graduação e Pós-Gradua-
ção. No Departamento de 
Música, é também integran-
te do grupo de metais e per-
cussão Quinteto Brassil.

FOtO: Divulgação
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Música

Pádua Belmont lança, hoje, na Usina Cultural, CD que 
homenageia a cultura popular do Vale do Gramame 

Canções inéditas - a exem-
plo de “Barcarola” e “Mal 
de Poeta”, além da música 
homônima que intitula o 
próprio disco - serão apre-
sentadas hoje, a partir das 
20 horas, pelo cantor e 
compositor paraibano Pá-

dua Belmont, durante o show de lança-
mento do seu novo CD, Luzes do Vale, 
que acontece na Sala Vladimir Car-
valho da Usina Cultural Energisa, em 
João Pessoa, dentro do Projeto Usina da 
Música. “O trabalho é uma homenagem 
ao Vale do Gramame, que se localiza na 
capital e onde eu vivo, que é uma região 
riquíssima em cultura popular e na qual 
me engajei”, disse para o jornal A União 
o artista, que, na ocasião, terá as parti-
cipações do cantor Adeildo Vieira e do 
músico Rosildo Oliveira. O álbum - uma 
produção independente, que tem parti-
cipação especial de Chico César - estará 
à venda por R$ 10. Preços dos ingres-
sos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).  

“Esse novo CD é resultado de pes-
quisas com a cultura local, no Colinas 
II, que tenho desenvolvido ao longo 
dos cinco anos em que já resido no 
Vale do Gramame. As canções têm, 
como temática, os costumes e tradi-
ções do lugar e foram dedicadas exclu-
sivamente aos cinco anos de vivência 
com a arte ali encontrada, com toda 
sua força de criação e sua liberdade de 
expressão”, comentou Pádua Belmont, 
artista que - a propósito - está comple-
tando três décadas de carreira. “São, 
no total, 14 faixas: baladas, toadas, 
baião, xote, maracatu, guarania, soul, 
funk, com influências de Chico César, 

 

Gilberto Gil, Zé Ramalho, Ed Motta, 
Fagner, entre outros”, prosseguiu ele, 
que ainda contou com a participação 
especial de Rosildo Oliveira no disco.

O repertório do show de lança-
mento, nesta noite, do novo CD na 
Usina Cultural Energisa está assim 
dividido: na primeira parte, a banda 
tocará as músicas ‘Luzes do Vale’ (Pá-
dua Belmont), ‘Quem me dera’ (Pádua 
Belmont e Val Mariano), ‘Mal de poeta’ 
e “Caminho Solitário”, ambas de Pádua 
Belmont e Guilherme Sarinho, que 
serão apresentadas com a participação 
especial de Rosildo Oliveira. Depois, 
em formação acústica, serão execu-
tadas as canções ‘Desculpas’ (Pádua 
Belmont), ‘Antes que o vento passe’ 
(Pádua Belmont e Guilherme Sarinho), 
‘Retorno’ (Pádua Belmont e Val Ma-
riano), “Barcarola” (Pádua Belmont e 
Zilma Ferreira Pinto, com participação 
especial de Adeildo Vieira), ‘Ser amigo’ 

Artista engajado
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

André Luiz Maia
Especial para A União

(Pádua Belmont e Estela Lucena - pia-
no e voz), ‘O sorriso de Eduarda’ (Pá-
dua Belmont) e ‘A emoção das canções’ 
(Pádua Belmont e Walter Cygnus, com 
participação de Fernando Pintassil-
go). E, na terceira - e última - etapa, a 
banda voltará ao palco para tocar as 
composições ‘É teu este soneto’ (Pá-
dua Belmont e Guilherme Sarinho), ‘O 
caminho e as Pedras’ (Pádua Belmont 
e Walter Cygnus), “Depois do Mar” 
(Pádua Belmont  e Val Mariano), “Na 
Sombra da Gameleira” (Pádua Belmont 
e Zilma Ferreira Pinto) e pouporri de 
forró (‘Tô querendo teu chamego’, ‘Co-
ração de zabumba’, ‘Tiro certeiro’, ‘Xote 
da morena’ e ‘Oceano Vital’). 

De acordo com Pádua Belmont, 
a palavra “luzes” que consta do título 
do novo CD ainda pode significar, nas 
entrelinhas, sua esperança na luta pela 
própria sobrevivência, pois está com 
câncer nos dois pulmões. O artista - que 

Para o Movimento Baticumlata 
da Emlur, os tambores descartados 
no lixo são instrumentos musicais. 
Adotados por 21 artistas plásticos 
e visuais de João Pessoa, os ins-
trumentos se tornaram obras de 
arte. Celebrando tudo isso, a Emlur 
lança hoje o projeto artístico visual 
“Adote um Tambor – Arte que 
Vem do Lixo”, uma mostra coletiva 
itinerante dos novos instrumentos 
Baticumlata e um show musical 
com músicos convidados. Também 
será exibido um ensaio fotográfico 
na forma de postais do grupo com 
os novos tambores, realizado em 
vários pontos turísticos da cidade e 
no aterro sanitário. A apresentação 
será realizada a partir das 18h no 
anfiteatro da Estação Cabo Branco.

O Baticumlata faz parte da 
Divisão de Arte e Cultura da Emlur 
e  já é um movimento consolidado 
como projeto sustentável e social-
mente responsável. Com a temática 
‘Sustentabilidade’ a Autarquia 
convidou artistas de João Pessoa, 
incluindo os da Casa que fazem a 
Oficina de Artes, comprometidos 
com a preservação ambiental e a 

cidadania,  para dar uma cara nova 
aos materiais reciclados com  pin-
turas estilizadas, agregando valor 
ao trabalho desenvolvido pelo 
Baticumlata  em  transformar lixo 
em música.

Participam da mostra que 
já está aberta à visitação pública 
desde o dia primeiro de setembro, 
no segundo pavimento da Torre 
Mirante da Estação Cabo Branco, 
os artistas: Analice Uchôa, Arte 
Palhaço Tareco, Archidy Picado, 
Camila Demori, Cristina Strapação, 
Carlos Djalma, Chico Viola, Denise 
Britto, Elioenai Gomes, Giga Brow, 
Irene Barros, Ilson Moraes, Jô Cor-
tez, Jonas Lourenço, Lúcia França, 
Robson Xavier, Roberto Carvalho, 
Rodrigo Porto, Rivaldo Oliveira, 
Tamara Sorrentino e Vant Vaz.

O Baticumlata tem como 
regente o músico percussionista, 
educador e produtor musical Jairo 
Conrado Barbosa Gomes que coor-
dena momentos de sensibilização, 
experimentação e criação musical, 
através de práticas em conjunto, 
e representa a Emlur em eventos 
diversos, junto aos integrantes que 

são agentes de limpeza e servi-
dores da Autarquia; Ailton Costa, 
Carlos Santos, Carmoniza de Lima, 
Cristian Ferreira, Dernivan Domin-
gos, Fabiana Porto, Flávio Macena, 
Francisca Peixoto, José da Penha, 
Josimar Augusto, Luciano Mendes, 
Marcelo França, Márcio Oliveira, 
Neves do Anjos, Penha Araújo, Re-
ginaldo Ferreira, Robson Santana, 
Sérgio Cruz e Walter Silva.

Depois da Estação Cabo Bran-
co, a mostra itinerante do Adote 
um Tambor segue durante o mês 
de setembro por vários espaços 
públicos e também por galerias 
de arte onde será realizado um 
trabalho de divulgação das ações 
educativas da Emlur e apresen-
tação musical do Movimento 
Baticumlata nos respectivos 
instrumentos. IFPB, Galeria Louro 
e Canela, Sabadinho Bom, Parque 
Solon de Lucena, Ponto de Cem 
Réis, Câmara Municipal, Busto de 
Tamandaré, Integração, Fórum 
da Justiça, Ministério Público, e 
com encerramento no dia 30 de 
setembro no Atelier Multicultural 
Elioenai Gomes.

Foto: Divulgação

O cantor e compositor Pádua Belmont terá como convidados Adeildo Vieira e Rosildo Oliveira

tem se submetido ao tratamento quimio-
terápico - garantiu que a doença não tem 
lhe impedido de prosseguir compondo 
e cantando. Prova dessa perseverança e 
disposição é que o cantor e compositor 
volta ao cenário musical agora, com um 
novo trabalho, depois de ter lançado o 
quarto CD, intitulado Retorno, em 2008.

Ele comentou que motivos para 
inspiração e engajamento no movi-
mento de cultura popular da região 
existem. Foi no Vale do Gramame, por 
exemplo, onde se originou o grupo Os 
Cirandeiros do Vale do Gramame, a 
ONG Olho do Tempo com o grupo de 
percussão Evolt, as quadrilhas juninas 
Explode Coração e Arriba Saia, o gru-
po de teatro Explode Coração e vários 
cantores populares, os quais têm pro-
porcionado à comunidade local uma 
arte de resistência aos novos conceitos 
ditados pela mídia nacional. 

O início da trajetória artística de 
Pádua foi logo marcado com a conquis-
ta, em 1982, do 1º lugar no I Festival de 
Música do Projeto Vivência com a mú-
sica “Luta”, composta em parceria com 
o também compositor paraibano Júnior 
Natureza. Ele ainda participou do Musi-
clube da Paraíba e de diversos festivais 
de música realizados no Estado, além 
de projetos que impulsionaram a pro-
dução cultural na capital, a exemplo do 
“Seis e Meia”, com o cantor Paulo Diniz, 
e “Grandes Encontros”, com Natalie de 
Lima. Em parceria com vários outros 
artistas paraibanos - a exemplo de To-
tonho, Léo Torres, Kennedy Costa, Léo 
Almeida e Júnior Targino - assinou pro-
duções independentes. Já havia gravado 
os seguintes discos solos: O Caminho 
e as Pedras (1993), A Chegada (1997), 
Impulso (1999), o CD duplo O Caminho 
e as Pedras Somadas a Outras 15 Can-
ções (2002) e Retorno (2008). 

Marcos Barros apresenta 
trabalho de referência 
histórica hoje no Sebo

Hoje, a partir das 19h30, o professor Marcos Barros 
apresenta seu mais novo livro, em lançamento no Sebo 
Cultural. De Pindorama A Brasil traz uma espécie de “ro-
teiro histórico”, nas palavras do próprio autor, a respeito 
do desenvolvimento do Brasil. Durante o evento, o pro-
fessor estará disponível para discutir sobre a obra.

Em seu quarto livro, Marcos Barros escreve em 
formato de épico, através de versos, com o objetivo de 
falar não dos grandes feitos, mas, principalmente da 
injustiça histórica com as populações dizimadas durante 
o processo de colonização do Brasil. “Nele, eu mostro 
o massacre dos indígenas por parte dos colonizadores 
e depois a chegada dos negros, que vieram para o país 
como escravos”, salienta. “Eu achei muito interessante 
observar a exploração do homem pelo homem, algo que 
acontece há muito tempo no país”, completa o professor.

O título da publicação é uma referência a uma in-
dígena. “Pindorama vem do tupi e  significa ‘terra das 
palmeiras’, um dos nomes que eles usavam para falar 
sobre o que chamamos hoje de Brasil”, explica. Apesar de 
centrar boa parte de seu livro no Brasil Colônia, Marcos 
também encontra um espaço para dar ênfase para o pe-
ríodo da Ditadura Militar. “Foi um período que infelicitou 
muito este país. Agora, com a Comissão da Verdade, é es-
perado que se produza uma página da história que será 
anexada à história geral do Brasil. Os jovens precisam 
tomar conhecimento de como ocorreu o golpe”, pontua. 
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Empreender Paraíba
A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de agosto de 2013

Governo libera R$ 1,27 mi para 282 comerciantes
O governador Ricardo Coutinho 

entrega hoje, às 15h, no Palácio da 
Redenção, R$ 1,27 milhão em crédi-
tos, por meio do Empreender Paraí-
ba, a 282 comerciantes de João Pes-
soa. Na ocasião, o Programa de Apoio 
ao Micro e Pequeno Empreendedor 
do Estado da Paraíba lança o seu por-
tal institucional.

De acordo com o secretário Exe-
cutivo do Empreender-PB, Tárcio 
Handel Pessoa, o programa está con-
templando esses empreendedores 
num momento ainda de comemora-
ção pelos 428 anos da capital parai-
bana. “Diante da grande demanda de 

inscritos em João Pessoa, lembrando 
ainda que é um período festivo pelo 
recente aniversário da cidade, resol-
vemos nesta liberação reunir os co-
merciantes e solenizar esse grande 
investimento do governo na econo-
mia mais dinâmica do nosso Estado”, 
declarou Tárcio Pessoa.

Lançamento
Durante o evento será lançado o 

novo portal institucional do Empre-
ender Paraíba, que apresenta forma-
to mais dinâmico e atrativo ao públi-
co, além de novidades no modelo de 
inscrição. 

O novo portal (www.empreen-
der.pb.gov.br) traz notícias e infor-
mações necessárias aos empresários 
e empreendedores, dicas de negó-
cios, empreendedorismo, franquias, 
novidades e casos de sucesso assisti-
dos pela secretaria.

Nesta liberação serão contem-
plados empreendedores das linhas 
Individual e Artesanato aprovados 
na análise de crédito do programa. 
Na entrevista para elaboração dos 
planos de negócios existem comer-
ciantes como a cabeleireira Jeani-
ne Ferreira da Silva, do Bairro de 
Mangabeira, que atua há 12 anos 

no ramo, e agora pretende abrir seu 
próprio salão. Já a contabilista Glau-
ciane de Oliveira Barbosa é proprietá-
ria de uma escola de informática que 
funciona há 13 anos no Cristo Reden-
tor. Ela pretende ampliar e melhorar a 
estrutura do prédio. 

O comerciante Mário Roberto 
Bezerra Leite, que abriu uma lancho-
nete e restaurante há oito anos, agora 
quer investir na compra de equipa-
mentos, reforma e em capital de giro 
do estabelecimento.

O Empreender-PB oferece atu-
almente cinco linhas de crédito em 
todo o Estado, quais sejam: Individu-

al, Coletivo, Artesanato, Gás natural e 
Empreender Mulher, esta última em 
parceria com a Secretaria da Mulher 
e Diversidade Humana. Cada uma 
possui sua especificidade e todas elas 
possibilitam investimento em qual-
quer área de negócio produtivo.

Para ter acesso ao financiamen-
to, o empreendedor deve ser maior 
de 18 anos e morar no Estado há pelo 
menos seis meses. O contato com o 
Empreender-PB pode ser feito pelo 
telefone 83.3218-4428 e redes so-
ciais: Facebook – (facebook.com/
empreenderpb) e Twitter – (@Em-
preenderPB).
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Ministério da Educação divulgou 
ontem as novas regras de 
correção da redação do Enem

O Comando Geral da Polícia Militar estará 
divulgando, até o próximo dia 15, o edital do 
Concurso para o Curso de Formação de Ofi-
ciais da Polícia Militar da Paraíba (CFO), com 
ingresso em 2014. 

As comissões organizadoras das ativida-
des relativas ao concurso já foram instituídas 
e a portaria, nesse sentido, foi publicada no 
Diário Oficial do Estado na última quarta-fei-
ra passada.  

O exame intelectual do CFO utilizará a 
nota obtida no Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2013, já as demais etapas, como 
as avaliações de aptidão física e psicológica, 
serão executadas pela Polícia Militar, sob co-
ordenação das comissões designadas. 

A presidente geral do concurso, coronel 

Socorro Cristiane Uchôa, adiantou que no 
documento também será divulgado o prazo 
das inscrições, que serão feitas no âmbito da 
corporação, por meio do portal pm.pb.gov.br. 
Ela lembrou, ainda, que até o CFO 2013 a PM 
utilizava para seleção intelectual o Processo 
Seletivo Seriado (PSS) da Comissão Permanen-
te do Concurso Vestibular da Universidade Fe-
deral da Paraíba, que foi extinto este ano.

De acordo com a portaria divulgada no 
Diário Oficial, foram instituídas, no âmbito 
do concurso, sete comissões organizadoras, 
além de uma equipe de apoio. As Comissões 
formadas são: Coordenação Geral; Secretaria 
Geral; Avaliação Jurídica; Avaliação Social; 
Comissão para Exame de Saúde; Aptidão Físi-
ca e Comissão de Divulgação.

PM divulga o edital até dia 15 
e o ingresso ocorrerá em 2014

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

Exame Nacional do Ensino Médio vai credenciar candidatos ao CFO por intermédio da avaliação intelectual

Acontece hoje, às 14h, no audi-
tório da Lotep, o primeiro sorteio do 
Programa Cupom Legal. Serão sortea-
dos quatro prêmios no valor de R$ 1 
mil cada. Até o final do ano serão R$ 
250 mil distribuídos em 115 prêmios. 
Para participar basta enviar os dados 
do cupom fiscal de suas compras para 
o número 8383. Caso a empresa que 
vendeu o produto se recuse a incluir 
o CPF do cliente no cupom, ela poderá 
ser denunciada junto à Lotep.

Todas as pessoas que compra-
rem em estabelecimentos da Paraíba, 
exigirem o cupom fiscal e pedirem 
para incluir o número do seu CPF, 
concorrerão semanalmente a prêmios 
que variam de R$ 1 mil a R$ 15 mil. De 
posse do cupom fiscal, basta mandar 
os dados através de mensagem de ce-
lular para o número 8383. A mensa-
gem deve conter os seguintes dados: 
Inscrição Estadual (IE), data completa 
da compra, número do COO (Conta-
dor de Ordem de Operação) e o valor 
da compra. A sequência deverá ser 
essa, dando espaço entre cada uma 
das informações. O custo da mensa-
gem é de R$ 0,31 + tributos.

Após a conclusão do envio dos 
dados, o consumidor receberá uma 
confirmação da sua participação. Mas, 
para garantir que receberá o prêmio, 
caso sorteado, o cidadão deverá guar-
dar o cupom fiscal, pois é de posse 
dele que a bonificação será entregue. 
Cada cupom será válido pelos próxi-
mos três meses, quando os códigos 
das notas enviadas serão zerados.

Todos os sorteios acontecerão às 
14h no auditório da Lotep e contarão 
com a fiscalização e acompanhamen-
to de representantes da própria lote-
ria, de auditores da Receita Estadual, 
da empresa MJV, que é responsável 

pela auditoria da campanha, e ainda 
de um representante da população.

Toda pessoa, que fizer compras 
em qualquer valor, em todos os esta-
belecimentos comerciais do Estado 
poderá concorrer. As compras podem 
ser à vista, no crediário, cartão de cré-
dito ou qualquer outro tipo de transa-
ção financeira.

O estabelecimento que se negar 
a entregar o cupom fiscal ou colocar 
o número do CPF no cupom deverá 
ser denunciado junto à Lotep, atra-
vés do site http://www.cupomlegal.
pb.gov.br/

O Cupom Legal faz parte do pro-
grama “Paraíba Legal – Receita Cida-
dã” consiste em uma série de cam-
panhas educativas com entrega de 
prêmios para estimular a cidadania 
fiscal dos paraibanos como, por exem-
plo, passar a exigir a nota fiscal nas 
compras com inclusão do CPF. Uma 
das ações do programa é o sistema de 
sorteios públicos de prêmios em di-
nheiro denominado ‘Torpedo Premia-
do – Cupom Legal’, que foi lançado na 
última quarta-feira.

Para resgatar o prêmio, o consu-
midor que for sorteado precisa guar-
dar a nota fiscal original de forma ín-
tegra, legível e sem rasura, constando 
o número do CPF do consumidor. A 
documentação poderá ser entregue 
na sede da Lotep ou em qualquer re-
partição fiscal da Secretaria de Estado 
da Receita informada no site do Pro-
grama Paraíba Legal– Receita Cidadã 
– www.paraibalegal.pb.gov.br .

Programa faz sorteio de 
prêmios hoje na Lotep

CUPOM LEGAL

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Mais informações

www.paraibalegal.pb.gov.br
www.cupomlagal.pb.gov.br
www.cupomlegal.pb.gov.br
www.facebook.com/cupomlegal
www.facebook.com/ReceitaEstadual
www.twitter.com/sergovpb

6 de setembro

13 de setembro

20 de setembro

27 de setembro

Quatro prêmios no 
valor de R$ 1.000

Cinco prêmios de R$ 1.000 + 
Prêmio temático de R$ 15.000, 

referente ao Dia da 
Independência

Cinco prêmios 
semanais de R$ 1.000

Cinco prêmios de R$ 1.000 + 
prêmio quinzenal de R$ 10.000

Até as 23h59 
de 5 de setembro

Até as 23h59 
de 12 de setembro

Até as 23h59 
de 19 de setembro

Até as 23h59 
de 26 de setembro

Dias de Sorteio

DATA DO SORTEIO VALOR DO PRÊMIO DATA LIMITE DO SMS

FOtO: Divulgação
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Mercado pecuário se amplia para PB
Zona livre de febre aftosa

Com rebanho sadio, o 
próximo passo é obter o 
reconhecimento internacional

A Paraíba conquistou, 
ontem, o reconhecimento 
oficial como zona livre de 
febre aftosa com vacinação. 
Em solenidade realizada no 
final da manhã, no Salão No-
bre do Palácio da Redenção, 
o governador Ricardo Couti-
nho e o ministro da Pecuária 
e Abastecimento, Antônio 
Andrade, assinaram o Ato de 
Instrução Normativa garan-
tindo que o rebanho paraiba-
no não possui mais a doença. 
A próxima etapa será a con-
quista do reconhecimento 
internacional pela Organiza-
ção Mundial de Saúde Ani-
mal (OIE).

Grande marco
O governador Ricardo 

Coutinho comemorou a vitó-
ria dessa primeira etapa, que 
considera a principal. “Nós ti-
ramos o Estado de uma situa-
ção constrangedora”, decla-
rou, adiantando que a Paraíba 
não tinha pessoal contratado 
nem mapeamento georefe-
renciado, além de ter uma 
baixa cobertura de vacinação.

Ele enfatizou que, além 
de contratar 67 técnicos 
fiscais para a defesa agro-
pecuária, promoveu qua-
lificação e treinamento de 
pessoal. “Juntamente com a 

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

O secretário de Desen-
volvimento da Agropecuária 
e da Pesca, Marenilson Batis-
ta, enfatizou que o reconheci-
mento da Paraíba como zona 
livre de febre aftosa represen-
ta um avanço e a condição do 
rebanho poder transitar por 
todo o país, bem como dos 
produtores poderem comer-
cializar livremente.

Para ele, isso também é o 
atestado da eficiência na qua-
lidade dos produtos paraiba-
nos. Entre as ações que con-
sidera eficientes no sistema 
de defesa agropecuária, ele 
citou a capacitação dos técni-
cos, infraestrutura, vigilância, 
barreiras sanitárias e um bom 
sistema de cadastro para veri-
ficar o fluxo contínuo dos ani-
mais. “É nesse sentido que a 
gente está avançando. É claro 
que precisa avançar mais, afi-
nal a gente passou para a série 
A, antes era um time da série 
B; e time da série A tem que 
ter mais compromisso, mais 
organização”, comparou.

Classificação
Com esse reconhecimen-

to, a Paraíba se junta a outros 
seis estados nordestinos e 
o Pará, que conquistaram a 
elevação da classificação sa-
nitária em nível nacional e 
pleitearão o reconhecimento 
internacional de zona livre de 
febre aftosa com vacinação, 
emitido pela OIE, cuja decisão 
ocorrerá durante Assembleia 
Ordinária anual no mês de 
maio de 2014, na França.

O Projeto de Ampliação 
da Zona Livre de Febre Afto-
sa foi iniciado em fevereiro 
de 2011, durante evento que 
reuniu em Maceió os secretá-
rios de Estado de Agricultura 
e diretores de agências agro-
pecuárias dos estados do Ma-
ranhão, Ceará, Piauí, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Alagoas, 

Pernambuco e Pará e repre-
sentantes do Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa).

Na ocasião, esses estados 
firmaram um pacto para aten-
der a uma série de exigências 
determinadas pelo Mapa para 
conquista do reconhecimen-
to nacional de Zona Livre de 
Febre Aftosa. Além das cam-
panhas de vacinação, foram 
realizadas auditorias do Mapa. 
Mais de 1,9 mil propriedades 
foram monitoradas e 68 mil 
animais, selecionados aleato-
riamente, passaram por várias 
inspeções clínicas e colheitas 
sorológicas, seguindo critérios 
técnicos reconhecidos inter-
nacionalmente, e comprovan-
do a ausência de circulação do 
vírus da febre aftosa na área.

Atualmente, a Paraíba 
possui um rebanho de 1,3 
milhão de bovinos (bois) e 
1,6 mil bubalinos (búfalos), 
os principais atingidos pela 
doença. Na primeira fase da 
campanha de vacinação des-
te ano, que aconteceu em 
julho, cerca de 1 milhão de 
animais recebeu a dose da 
vacina, mas a meta é vacinar 
100% do rebanho na segun-
da fase, em novembro.

O secretário Marenilson 
Batista informou que ainda 
está sendo feita a busca dos 
criadores inadimplentes com a 
vacinação. 

Os produtores que ainda 
não vacinaram os rebanhos de-
vem procurar as farmácias cre-
denciadas pela Defesa Agro-
pecuária, comprar as vacinas 
com nota fiscal, e, após vacinar 
o gado, levar a nota fiscal e o 
recipiente da vacina vazio até 
uma Unidade Local de Sanida-
de Animal e Vegetal (Ulsav). 

Lá, após comprovar que o 
animal foi vacinado, o produtor 
recebe os comprovantes da va-
cinação.

Trânsito por todo o país

Poupança tem 
captação recorde

bolsa família reduz
mortalidade infantil

Brasília - A maior redução nas 
taxas de mortalidade infantil no país 
é uma das principais consequên-
cias do Programa Bolsa Família, que 
completa dez anos de existência, de 
acordo com a ministra do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, Tere-
za Campello. “A mortalidade infantil no 
Brasil diminuiu 40% e, no Nordeste, 
50% nesse período, e 20% se devem 
ao Bolsa Família”, disse a ministra, que 
destacou ser esse um dos resultados 
mais importantes do programa e que 
comprovam o êxito da iniciativa do 
Governo Federal para beneficiar as 
famílias de baixa renda. A ministra 
apresentou os dados ao participar on-
tem de um debate na Escola Nacional 
de Administração Pública (Enap) so-
bre o programa de transferência de 
renda do Governo Federal.

Brasília – Os depósitos em 
caderneta de poupança somaram 
R$ 122,2 bilhões no mês passado, 
contra retiradas de R$ 117,5 bilhões, 
o que resultou em captação líquida 
de R$ 4,6 bilhões no mês. Foi a melhor 
captação líquida para o mês de agosto, 
contribuindo para um saldo de R$ 42,2 
bilhões no acumulado do ano, com 
expansão de 55% em relação ao 
total de igual período de 2012. Os 
números foram divulgados ontem 
pelo Banco Central. 

Os rendimentos em poupança 
contabilizaram R$ 2,6 bilhões em 
agosto, elevando o estoque para R$ 
557,4 bilhões, dos quais R$ 435,2 
bilhões no Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo, que financia 
uma parte do sistema imobiliário, e 
R$ 1.22,2 bilhões da poupança rural.

brasil vai lançar 
três satélites

Rio de Janeiro – O Governo Fe-
deral brasileiro pretende lançar, nos 
próximos 13 anos, três satélites 
geoestacionários para uso militar 
e de comunicação estratégica. O 
primeiro satélite, que já está em 
negociação, deverá entrar em ope-
ração em meados de 2016.

 O presidente da Telebras, 
Caio Bonilha, e o assessor do Mi-
nistério da Defesa Edwin  da Costa 
informaram que a meta é lançar 
um novo equipamento a cada cinco 
anos. Como um satélite tem vida 
útil de 15 anos, um quarto equipa-
mento será lançado para substituir 
o primeiro, que deverá ficar em ór-
bita até 2031. “A intenção é manter 
os satélites e fazer as substitui-
ções (conforme os equipamentos 
forem ficando obsoletos), explicou 
o presidente da Telebrás.

aM tem a primeira 
morte por gripe a

Brasília - A Fundação de Vigi-
lância Sanitária e Saúde de Manaus 
(FVS) confirmou ontem a primeira 
morte causada por gripe A (H1N1), 
ocorrida no último sábado. A  vítima 
era um comerciante, de 35 anos, 
que morava no município de Eiru-
nepé, a mais de 1.000 quilômetros 
de Manaus. Neste ano, apenas dois 
casos da doença foram confirmados 
no estado amazonense. 

Em 2012, foram nove regis-
tros de contaminação pelo vírus 
H1N1 e duas mortes. No dia 22 
de agosto, a Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro, con-
firmou a quarta morte este ano, 
por causa da gripe A (H1N1), na 
capital. No Estado do Rio, em cin-
co dias ocorreram 39 casos e dez 
óbitos pela gripe.

Na segunda-feira os médicos se-
lecionados na primeira etapa do Pro-
grama Mais Médicos para atuarem em 
diversos municípios brasileiros deve-
riam ter se apresentado e começado a 
trabalhar. No entanto, alguns não apa-
receram nas cidades ou se recusaram a 
trabalhar 40 horas semanais. Para a Pa-
raíba foram destinados 51 médicos que 
atenderiam populações de 28 cidades. 
Apesar de afirmar que até na manhã 
de ontem nem todos haviam compare-
cido, o Ministério da Saúde não soube 
precisar quantos deles começaram a tra-
balhar. De acordo com o Ministério da 
Saúde, a Paraíba solicitou 209 médicos 
para 90 municípios e na primeira etapa 

recebeu 51 médicos, sendo 47 brasilei-
ros e quatro estrangeiros. Esses médicos 
deveriam ter se apresentado aos muni-
cípios no dia dois deste mês. Entretanto, 
tanto na Paraíba, quanto em outros es-
tados, alguns desses médicos não apare-
ceram ainda. Os profissionais têm até o  
próximo dia 12 para regularizarem do-
cumentação e começarem a trabalhar, 
no entanto, a cidade que não recebeu 
contato do profissional destinado a ela 
ou onde o profissional entrou em con-
tato para informar que não trabalha-
ria, já pode entrar em contato com o 
Ministério da Saúde para ser colocada 
novamente na lista de espera por um 
médico. A segunda etapa de inscrições 
do programa foi concluída no dia 30 de 
agosto, com a adesão de mais 514 cida-
des e 25 distritos indígenas. 

Profissionais não se 
apresentam às prefeituras

“Mais MÉdiCos” na ParaÍba

O presidente da Comis-
são de Processos Vestibulares 
(Comprov), Marcos Gama, 
lembrou ontem que os candi-
datos classificados no Vesti-
bular 2013.2 da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), que não tiverem in-
teresse em se matricular nos 
cursos da instituição, têm até 

o próximo dia 13 para renun-
ciar a vaga. Ele disse, ainda, 
que a estimativa é de que 
cerca de 300 candidatos fa-
çam opção pela renúncia. Ao 
todo, foram inscritos 23.470 
candidatos, concorrendo às 
1.600 vagas oferecidas nos 
35 cursos de Graduação com 
entrada no segundo período, 
nos campi de Campina Gran-
de, Cuité, Cajazeiras, Pombal, 
Patos e Sousa. Entende-se 

por candidato classificado  
quando ele não é eliminado e 
teve ponto acima da nota de 
corte. Já os candidatos apro-
vados são os classificados 
dentro do número de vagas 
disponibilizadas por curso. A 
lista com os aprovados será 
divulgada no próximo dia 17, 
após o período de renúncia à 
vaga. A relação com os clas-
sificados está em ordem alfa-
bética.  

Estudantes têm até dia 13 para 
renunciar a vaga da UFCG

vestibUlar 2013.2

José Alves
avieira2@gmail.com

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com
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vacinação, isso fez com que 
a Paraíba estivesse hoje aqui 
sendo contemplada com a as-
sinatura da instrução norma-
tiva que reconhece o Estado 
como zona livre de febre af-
tosa”, reforçou.

Para Ricardo Coutinho, 
a data de ontem foi um gran-
de marco para o Estado, cuja 
matriz genética bovina já é 
consolidada e de tradição. 

“A ausência de um atestado 
desse faria com que o nos-
so setor produtivo sofresse 
muito e a matriz genética da 
Paraíba é muito importante, 
antiga, é consolidada. Aqui 
grandes raças se desenvol-
veram pela primeira vez no 
Brasil, portanto temos tradi-
ção nessa área e era incom-
patível essa tradição essa 
condição de não ser área 

livre para aftosa. Graças a 
Deus e ao trabalho de muita 
gente, nós hoje aqui fizemos 
esse reconhecimento e essa 
celebração”, comemorou.

O ministro Antônio An-
drade destacou que para a 
Paraíba conquistar o reco-
nhecimento internacional 
de zona livre de febre aftosa 
deve continuar o trabalho do 
dia a dia, principalmente va-

cinando o gado. Ele anunciou 
que agora toda a documenta-
ção será encaminhada para a 
OIE, cujos representantes vi-
sitarão o Estado em fevereiro 
para constatar o trabalho que 
está sendo executado. “Se 
tudo estiver bem, eu acredi-
to que em maio eles vão nos 
declarar internacionalmente 
zona livre de febre aftosa por 
vacinação”, ressaltou.

Ricardo Coutinho junto com o ministro da Pecuária, Antônio Andrade, assinou ontem ato que tormou a Paraíba como zona livre de aftosa
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Nova regra de correção da redação é divulgada
Enem 2013

O Ministério da Educação 
divulgou ontem as novas regras 
de correção da redação de ava-
liação da redação do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
2013.  O candidato poderá acessar 
o Guia do Participante 2013 ape-
nas pela internet.

O material foi dividido em 
quatro partes nas quais são apre-
sentados os critérios de correção 
e como as redações serão avalia-
das; exemplos positivos de reda-
ções anteriores; recomendações 
aos inscritos e as respostas das 
principais dúvidas dos candida-
tos.

A prova discursiva vale 1000 
pontos e tem um peso importante 
para quem pretende usar o Enem 
para entrar em uma universidade 
pública ou disputar uma bolsa de 
estudos do Programa Universida-
de para Todos (ProUni).

O ministro da pasta, Aloizio 
Mercadante, detalhou durante en-

trevista coletiva os detalhes sobre 
o Guia. “O Guia do Participante 
divulga, de maneira detalhada, 
tudo o que o avaliador vai exigir 
do candidato na hora das provas 
e, além disso, ajuda o estudante a 
preparar uma boa redação”, afir-
mou o ministro Mercadante. De 
acordo com ele, os candidatos de-
vem receber o informativo do lo-
cal da prova no final de setembro 
e no início de outubro.

 
Provas
Na edição deste ano serão im-

pressos 15,7 milhões de provas, 
a serem distribuídas em 1.661 
municípios e em 15.576 locais de 
aplicação. Na entrega dos 63.340 
malotes serão percorridas 9.480 
rotas de distribuição em 308 mil 
quilômetros. Em 2012, foram 12,7 
milhões de provas, 1.615 municí-
pios envolvidos, 15.076 locais de 
prova, 48.341 malotes, 9.788 ro-
tas e 305 mil quilômetros.

Estarão envolvidas na aplica-
ção das provas 648 mil pessoas, 
dentre coordenadores estaduais, 
municipais e de locais de aplica-
ção, chefes de sala, fiscais e pesso-
al de apoio. 

As provas serão aplicadas em 
outubro próximo, nos dias 26 (sá-
bado) e 27 (domingo), com início 
às 13h (de Brasília). Os portões de 
acesso aos locais de provas serão 
abertos às 12h e fechados às 13 
horas, também de acordo com o 
horário de Brasília. Estará impe-
dido o acesso do participante que 
se apresentar após o fechamento 
dos portões.

O guia explica ao participante 
como deve ser estruturada a re-
dação, que posteriormente será 
avaliada a partir de cinco com-
petências: demonstrar domínio 
da modalidade escrita formal; 
compreender a proposta de reda-
ção; selecionar, relacionar e orga-
nizações informações em defesa 

de um ponto de vista; demostrar 
conhecimento dos mecanismos 
linguísticos necessários para a ar-
gumentação e elaborar proposta 
de intervenção para o problema 
abordado.

 
Atendimentos especiais
Haverá ainda mais de 48 mil 

atendimentos especiais para pes-
soas com deficiência, gestantes, 
idosos e lactantes. São conside-
rados atendimentos especiais os 
candidatos com baixa visão, ce-
gueira, surdez ou deficiência au-
ditiva, surdocegueira, deficiente 
físico, autismo, dislexia e/ou défi-
cit de atenção.

Além da infraestrutura ade-
quada para atender pessoas com 
algum tipo de necessidade espe-
cial, o MEC está em alerta com os 
atendimentos às grávidas. Há um 
total de 3.108 mulheres grávidas 
com parto previsto para outubro 
e, 517 destas têm previsão de par-

to nos dias de aplicação das pro-
vas do Enem. “Estamos agora com 
uma atenção especial às gestan-
tes”, disse Mercadante.

 O Exame Nacional do Ensino 
Médio avalia o desempenho es-
colar e acadêmico do estudante 
do Ensino Médio, e é aplicado em 
todos os estados e no Distrito Fe-
deral. O resultado obtido nas pro-
vas permite ao aluno participar 
do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) do Ministério da Educação, 
que oferece vagas em instituições 
públicas de Ensino Superior.

O bom desempenho no Enem 
também é útil para a participação 
do estudante nos programas Uni-
versidade para Todos (Prouni) e 
Ciência Sem Fronteiras, além do 
benefício do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies). Estu-
dantes maiores de 18 anos que 
não obtiveram certificação do 
Ensino Médio podem fazê-lo por 
meio do Enem.

Brasília – O ministro-chefe in-
terino da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos (SAE) e presidente 
do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), Marcelo Neri, 
apontou a juventude como um dos 
principais desafios do país, além de 
ser a “agenda mais importante, no 
sentido de traçar o futuro da nação”. 
Para ele, a população jovem (entre 
15 e 29 anos, segundo classificação 
das Nações Unidas), que soma 51 
milhões de brasileiros, “é e será” a 
maior da história do país.

O ministro, no entanto, chama 
a atenção para o fato de que, se essa 
juventude representa hoje uma for-
ça de trabalho que pode beneficiar 
a produtividade e a produção, há 
que se aproveitar o momento para 
gerar riquezas a fim de evitar futu-
ros problemas para a Previdência 
Social, quando a geração de jovens 
começar a se aposentar.

Esse “bônus demográfico”, dis-
se o ministro, durará até 2022, ano 
em que o Brasil celebrará 200 anos 
de independência. “A partir daí a 
juventude vai começar a diminuir 
quantitativamente e a colocar no-
vos desafios. Por isso é muito im-
portante aproveitarmos essa onda 
jovem. Como vem desde 2003 e 
vai até 2022, eu diria que é mais 
do que uma onda, é uma pororoca 
jovem. Uma onda de longa duração 
que vai impulsionar nossas vidas e 
nosso país”, disse Neri ao participar, 
ontem, do Bom Dia, Ministro, pro-
grama produzido pela Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência 
da República, em parceria com a 
EBC Serviços.

Ele aponta duas razões fun-
damentais para a importância da 
juventude no Brasil. “Em primeiro 
lugar, porque é o começo da vida, 
uma passagem para a vida adulta 
que se for bem feita deixará fru-
tos. Por outro lado, a juventude do 
Brasil nunca foi nem nunca será 
tão grande quanto hoje. No quan-
titativo é uma grande massa e uma 
grande oportunidade. Mas há uma 
série de demandas que precisam 
ser ouvidas. Então juventude, hoje 
no Brasil, é a agenda mais impor-
tante no sentido de traçar o futuro 
da nação”, acrescentou.

Neri ressaltou que o Governo 
Federal está atento à questão. “Os 
recursos para Ensino Fundamental, 
Médio e Educação Básica aumenta-
ram de 3.5% para 5% do PIB. Existe 
um esforço no sentido de Educação 
Técnica e Ensino Profissionalizan-
te. Na parte de educação, temos a 
questão dos royalties do petróleo: 
preferencialmente 75% alocados 
para educação. O desafio será alo-
car bem esses recursos”, argumen-
tou. Outra ferramenta destacada 
pelo ministro, no sentido de definir 
como esses recursos serão aplica-
dos, é o Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil 2013, ferramen-
ta online de consulta do Índice de 
Desenvolvimento Humano Muni-
cipal (IDHM) com 180 indicadores 
construídos com base nos Censos 
de 1991, 2000 e 2010.

No IDHM há indicadores de 
5.565 municípios. “Acho que, nes-
se caso, o estudo do atlas poderá 
ajudar a nortear [a destinação de 
recursos, como os royalties do pe-
tróleo] porque cada localidade tem 
sua especificidade e seus desafios”, 
acrescentou. 

Lançamento
O Plano de Prevenção à Vio-

lência contra a Juventude Negra, o 
Juventude Viva, foi lançado ontem 
no Distrito Federal (DF) e Entorno. 
A cerimônia ocorreu às 15 no Palá-
cio do Buriti, sede do governo local. 
Além do DF, serão contempladas as 
cidades goianas de Luziânia, Val-
paraíso, Águas Lindas, Novo Gama, 
Formosa e Santo Antônio do Desco-
berto, que concentram os mais al-
tos índices de homicídio de jovens, 
sobretudo negros, com idade entre 
15 e 29 anos.

Segmento representa 
desafio para o governo

juvEntudE brasilEira

No Brasil aproximadamente um milhão de 
empregos diretos são gerados no setor indus-
trial de panificação e confeitaria, média de 15 
empregos por estabelecimentos e, na Paraíba, 
estima-se em torno de 12 mil trabalhadores dis-
tribuídos em cerca de 1.500 mil pontos de venda, 
e mais de 64 mil em todo o país. O setor, no Es-
tado, cresceu 12% ao ano nos últimos três anos, 
conforme afirma o presidente do Sindicato da 
Indúsria de Panificação e Confeitaria (Sindipan-
-PB), Romualdo Araújo.

 Segundo ele, atualmente, esse setor produ-
tivo, na Paraíba, está em amplo e constante cres-
cimento e não poderia ser diferente dos demais 
estados brasileiros, incentivados pela reorgani-
zação das padarias em sua gestão de negócios, 
no investimento em  novos equipamentos, na di-
versidade, no melhoramento da qualidade dos 
produtos e o atendimento ao público.

 “Rrealmente o perfil tem mudado  o pú-
blico que também mudou,  passando a ser mais 
exigente com relação à qualidade dos produtos 
oferecidos e no bom atendimento. E a inovação 
está presente nas padarias das maiores cidades 
do Estado, principalmente, onde muitos refor-
maram as suas instalações, passaram a oferecer 

produtos diversos com processo de fabricação 
de melhor qualidade e treinamento de mão de 
obra qualificada, através de cursos e palestras di-
recionada ao setor pelo Senai, Sebrae-PB e fabri-
cantes de matéria prima”, afirmou o presidente 
do Sindipan-PB. Visando ampliar os conhecimen-
tos sobre as técnicas, produtos e procedimentos 
inovadores, o Moinho Dias Branco (Cabedelo) - 
em Parceria com a FIEP - está capacitando empre-
sários, técnicos e estudantes de nível médio dos 
cursos de padeiro e confeiteiro em salas de aula 
do Senai do Distrito Industrial de João Pessoa, 
na área de gestão de marketing na panificação, 
também, realizado nas cidades de Guarabira e 
Campina Grande.

 O consultor de Marketing Mauricio Fernan-
des, o especialista em Panificação José Xavier, o 
vice-presidente do Instituto Tecnológico de Panifi-
cação e Confeitaria (ITPC) Emerson Amaral, e Luiz 
Eugênio Pontes Diretor Corporativo do Moinho 
Dias Branco apresentam as novas tendências do 
mercado, visando ampliar a competitividade das 
empresas, articulando parcerias, disseminando in-
formações, desenvolvendo o conhecimento e so-
luções apropriadas para potencializar oportunida-
des de negócio no contexto atual do setor.

Setor cresceu 12% ao ano 
e emprega 12 mil na Paraíba

PaniFiCaÇÃO E COnFEitaria

Panificadores passaram a produzir produtos sofisticados para atender a um mercado consumidor mais exigente

FOtO: Divulgação

Jovens somam 
51 milhões e 
representam 
uma importante 
força de tra-
balho do país
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Lúcia e Manuel Padilha, ela é a aniversariante de hoje

Empresários Val Mene-
zes e Mirtes Medeiros, 
Sras. Sílvia Suassuna, 
Lúcia Marinho Gomes 
Padilha, Adeilde Soares 
de Melo, Enaura Madru-
ga, Giacomina Magliano 
Moraes, Nevinha Pessoa 
de Aquino e Caroline 
Montenegro, engenheiro 
Agripino Bonavides Bar-
ros, ex-governador José 
Maranhão, executivo 
Valter Borges Cavalcanti, 
industrial Manoel Gon-
çalves.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com gorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   Com a instituição do casa-
mento entre homossexuais, a 
indústria de festa também tem 
que se reciclar e começar a pensar 
neste público específico.
  No blog de Michel Gaubert 
no Style.com, um divertido e 
inovador bolo “macho” está es-
tampado para um casamento 
gay, todo feito de hambúrgueres, 
tendo no topo dois bonequinhos 
representando os noivos.

Zum Zum Zum
   A designer de joias e acessórios, Francesca Romana Diana lançou o livro “Tudo 
Joia    - Dicas Preciosas”. Trata-se de um guia com indicações sobre como guardar e com-
binar joias, além de registros da história deste acessório que encanta tanto as mulheres 
de todas as idades.                                                                                                                                                             

FOTO: Osmar Santos

Jocezilda Molla, Niere e Val Menezes, ele está hoje aniversariando

Lançamento

NO SEBO 
CULTURAL, será 
lançado hoje, às 
19h30, o livro “De Pin-
dorama a Brasil”, do 
poeta Marcos Barros, 
com apresentação do 
professor Carlos Car-
taxo, seguida de voz 
e violão com Wladimir 
Rocha.

Segundo o 
antropólogo Carlos 
Alberto Azevedo, o 
livro é uma viagem 
histórica-cultural pelos 
vários Brasis.

“Em mãos que 
carregam livros não 
cabem armas”

GLORIA AYRES

“Só um livro é capaz 
de fazer a eternidade 
de um povo”

EÇA DE QUEIROZ

Administradores
A SEMANA DO Administrador será comemorada com 

apresentação do monólogo “Gandhi, um líder servidor”, 
protagonizado pelo ator João Signorelli.

A exibição da peça, promovida pelo Conselho Re-
gional de Administração, presidido por Francisco de 
Assis Marques, acontece nesta segunda-feira em João 
Pessoa e na terça, em Campina Grande. O evento ainda 
contará com a palestra “Inovação e Competitividade”, 
ministrada pelo consultor Ari Lima, no dia 11, no auditório 
do Sindicato dos Engenheiros da Paraíba.

   O designer de interiores Percival Brito foi o festejado aniversariante de  
ontem no Empório Café, em Tambaú. A casa, que tem decoração super simpática e 
saladas deliciosas, foi palco de muitas manifestações dos seus inúmeros amigos. 
Percival será o nosso entrevistado deste domingo na coluna Confidências.

O aniversariante de hoje, José Targino Maranhão com Fátima, o pequeno José, Leo e Alicinha
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Concurso de moda
FORAM ABERTAS INSCRIÇÕES para o concurso 

Brazilians do Be (www.texbrasil.com.br/btobe), que abre 
espaço para estilistas empreendedores e estudantes de 
moda de todo o país, numa promoção da Casa dos Cri-
adores e do Texbrasil, programa de Exportação da Indústria 
da Moda Brasileira mantido pela Abit e pela Apex Brasil.

O projeto terá duas categorias - Estilistas Empreende-
dores e Estudantes de Moda - prevendo ainda o acompan-
hamento dos vencedores em uma série de atividades de 
capacitação e promoção comercial no país e no exterior.

Micro e pequenas
ACONTECE HOJE em João Pessoa o Seminário 

Estadual sobre as Alterações na Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas.

O debate está sendo promovido pela Comissão Es-
pecial da Câmara dos Deputados com apoio do Sebrae, 
Fecomércio e da Federação das Micro e Pequenas Em-
presas.

    No feriado da Independência, que acontece amanhã, os shoppings centers 
da cidade estarão funcionando normalmente. 

Em Brasília
A SECRETÁRIA de 

Desenvolvimento Humano 
e presidente do Fon-
seas, Cida Ramos, esteve 
cumprindo agenda em 
Brasília, onde participou 
de reunião com a minis-
tra Tereza Campelo, do 
MDS e com o ministro do 
Trabalho, Manoel Dias.

   A saga de Francisgleydisson, do filme “Cine Holliúdy” está arrebatando 
o público brasileiro uma vez que nos primeiros dias de exibição a comédia dirigida 
por Halder Gomes já bateu recorde de bilheteria. Amanhã, no Cine Merabeau, no 
Bessa, os críticos de cinema Wills Leal, João Batista de Brito e Mirabeau Dias farão 
debate sobre o filme.

 

Surf em Tambaba
ACONTECE NESTE sábado e domingo, o 6o Tam-

baba Open de Surf Naturista, na paradisíaca Praia de 
Tambaba no município do Conde.

Serão disputadas as categorias Local, Open e 
Expression Session e, além das competições, haverá 
ainda apresentações de shows com as bandas So-
cobá Dub, Reggear e a Praiana, além de lançamento 
da campanha “SurfNu - a Onda é Preservar”, visando 
a preservação da Praia do Garaú/Tambaba.

Isis Holanda e Socorro Leite Fontes
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Últimos lotes
O ALPHAVILLE DAY acontecerá no próximo dia 15, 

em Campina Grande.
Será um domingo de festa no clube do empreendi-

mento, com um buffet especial, tipicamente nordestino, 
onde na ocasião serão colocados à disposição os últimos 
lotes disponíveis.

Afonso Pereira

O PRESIDENTE da 
Academia Paraibana de 
Letras Jurídicas, Ricar-
do Bezerra, convidando 
para a sessão solene 
de outorga do Diploma 
de Honra ao Mérito, 
Comenda e Veste Talar 
- in memoriam - ao 
idealizador e fundador 
da instituição, profes-
sor Afonso Pereira da 
Silva.

O evento será 
realizado na próxima 
quarta-feira, às 19h no 
Arquivo Afonso Perei-
ra, localizado na Praça 
João XXIII, no Jardim 
Glória, no bairro de 
Jaguaribe.
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Abertura do comércio no 
feriado de 7 de Setembro 
será opcional
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Diariamente, centenas de 
pessoas passam, assustadas, 
embaixo das marquises de 
prédios antigos no centro da 
capital paraibana. São prédios 
que outrora abrigaram lojas de 
comércio ou casas de família e 
que, hoje, estão abandonados 
e em péssimas condições, que 
se agravam com as chuvas, 
colocando em risco, inclusive, 
a vida de quem é obrigado a 
tomar, diariamente, o mesmo 
caminho. Atualmente, o Minis-
tério Público está organizando 
uma força-tarefa com órgãos 
como o Iphan e a Defesa Civil 
para realizar uma vistoria nos 
casarões e, assim, impedir que 
ocorram desmoronamentos.

No Centro Histórico, na 
quarta-feira, parte do terraço 
do Hotel Globo cedeu com as 
chuvas que atingiram o Litoral 
paraibano. A área que desmo-
ronou já estava interditada há 
anos pois oferecia risco aos 
visitantes. O desmoronamento 
aconteceu na área do miran-
te do Hotel Globo que dá vista 
para o Rio Sanhauá e para o 
Porto do Capim. Ninguém fi-
cou ferido, porém, escombros 
chegaram muito próximos aos 
trilhos dos trens urbanos.

Prédios antigos que ficam 
em ruas movimentadas como 
a Cardoso Vieira, porém, colo-
cam em risco a vida da popu-
lação. De acordo com o auxi-
liar gráfico Arimatéia Gomes 
dos Santos, que trabalha em 
uma gráfica localizada nesta 
rua, é comum que pedaços de 
concreto caiam das marquises 
dos antigos prédios. “É comum 
isso acontecer, principalmen-
te quando chove. Até hoje não 
presenciei nenhum acidente 
grave, mas a gente sempre fica 
com medo de que um dia acabe 
acontecendo”, diz ele.

Já para o auxiliar de pe-
dreiro Leonardo Gomes, que 
passa todos os dias pelo local, 
a saída encontrada para não 
passar por baixo das marqui-
ses é atravessar a rua. O trân-
sito intenso, porém, às vezes o 
faz ficar temeroso. “Eu fico com 
medo. Sempre que preciso pas-
sar por aqui, dou uma olhada 
pra cima antes, pra ver como 
está a situação. Tem dia em que 
atravesso a rua, só para não ter 
que passar por baixo dessas 
marquises. Mas tem dia em 
que o trânsito tá tão intenso 

que acabo arriscando”, conta.  
O Sindicato Nacional das 

Empresas de Arquitetura e 
Engenharia Consultiva (Si-
naenco-PB) realizou, em 2012, 
inspeções que identificaram 
sérios problemas em várias 
marquises em João Pessoa e 
Bayeux, Região Metropolitana 
da capital, inclusive oferecen-
do riscos à população. Mesmo 
com o alerta, muitas das es-
truturas continuam na mesma 
situação. Conforme a legisla-
ção do Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado, 
a reforma das marquises dos 
prédios da cidade antiga de 
João Pessoa é  de responsabili-
dade dos proprietários, sejam 
eles particulares ou do Estado.  

“Nós fizemos essa vistoria 
já faz algum tempo, e hoje con-
tinuamos vendo os mesmos 
problemas em vários pontos 
da cidade, principalmente na 
cidade antiga, em ruas como a 
Marciel Pinheiro. Ali, tem algu-
mas marquises que ainda não 
foram recuperadas e deixam 
a desejar. São os proprietários 
que têm que tomar alguma ati-
tude. São eles os responsáveis. 
Se você constrói um prédio, 
você tem que ter em mente 
que você terá que dar a manu-
tenção a ele para toda a vida. O 
que não pode, de jeito nenhum, 
é colocar em risco a vida de ou-
tras pessoas que trafegam pelo 
local”, alerta o presidente do 
Sinaenco-PB George Cunha.

Hotel Globo
Na manhã de ontem, ór-

gãos como a Secretaria de In-
fraestrutura de João Pessoa e 
a Defesa Civil se reuniram para 
discutir providências urgentes 
para o local. Na reunião ficou 
decidido que a Seinfra será o 
órgão responsável por realizar 
o projeto para a recuperação. 
“Como a linha férrea passa 
por trás do local onde houve o 
desmoronamento, a Seinfra irá 
analisar a área para ver qual a 
melhor forma de atuar”, infor-
mou o coordenador da Defesa 
Civil municipal Noé Estrela. A 
área continuará interditada 
para evitar acidentes.

Vistoria
Ainda de acordo com o co-

ordenador da Defesa Civil, atu-
almente, uma força-tarefa está 
sendo organizada pelo Minis-
tério Público, reunindo órgãos 
como o Iphan, MP e Defesa Ci-
vil para que seja feita a vistoria 
dos antigos casarões localiza-
dos no centro da cidade, onde 
serão analisados pontos como 
a estrutura das marquises. A 
data ainda não está definida.
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MP organiza força tarefa 
para vistoriar casarões e 
evitar desmoronamentos

Marquises levam riscos à população
PrédioS AntigoS em jP

A Prefeitura de João Pes-
soa (PMJP), por meio da Au-
tarquia Especial Municipal de 
Limpeza Urbana (Emlur), reali-
zou 35 apreensões de animais 
que estavam abandonados 
nas vias públicas da capital. O 
número é referente ao mês de 
agosto. Dentre os animais, 24 
são jumentos, nove são equi-
nos (cavalos) e dois bezerros.

De acordo com Odemar 
Araújo, gerente de Apreensões 
de Animais da Emlur, todos os 

animais são recolhidos median-
te colaboração da população 
que, através de registros foto-
gráficos ou ligações, ajudam a 
realizar a denúncia. “Apenas 
em Mandacaru e no Bairro dos 
Estados foram apreendidos 15 
jumentos no mês de agosto”, 
informou o gerente.

O trabalho de captura dos 
animais evita acidentes de 
trânsito, além de impedir a 
proliferação de doenças. To-
dos os animais recolhidos fo-

ram diretamente encaminha-
dos ao Centro de Apreensões 
de Animais, localizado em En-
genho Velho.

Para resgatar os animais, 
os proprietários pagam uma 
multa equivalente a R$ 10,00 
para jumento, R$ 20,00 para 
cavalo e R$ 30,00 para vaca. 
Os bichos permanecem na 
chácara pelo período máximo 
de 30 dias. Caso não sejam res-
gatados pelos donos, eles são 
doados a entidades cadastra-

das previamente pelo Centro 
de Apreensões.

 
“Alô Limpinho”  
Qualquer pessoa que en-

contrar animais soltos em vias 
públicas deve comunicar ime-
diatamente a Emlur, por meio 
do “Alô Limpinho” (0800 083 
24 25), de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 18h e nos finais de 
semana e feriado, por meio do 
número 8867-0930.

As demandas também po-

dem ser enviadas através dos per-
fis @pmjpEMLUR ou @Limpinho-
DaSilva , na rede social Twitter.

números 
Do mês de janeiro até o fi-

nal de julho, o Centro de Apre-
ensões de Animais registrou o 
recolhimento de 205 animais 
de tração que transitavam li-
vremente em via pública. Todos 
eles foram encaminhados para 
a chácara localizada no Enge-
nho Velho.

Emlur apreende 35 animais abandonados na capital
“ALô LimPinho”

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@gmail.com

Chuva danifica 
equipamentos e 
abastecimento de 
água é prejudicado

Equipes da Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa) estavam mobiliza-
das ontem com o objetivo de 
restabelecer o abastecimen-
to de água em Santa Rita. O 
fornecimento na cidade foi 
interrompido em virtude das 
fortes chuvas registradas nos 
últimos dias na Região Me-
tropolitana de João Pessoa.

Segundo informou a ge-
rência regional da Cagepa, no 
Litoral, o acúmulo de água 
ocasionou a inundação no 
sistema de captação de água 
bruta, localizado às margens 
do rio Tibirizinho, e danifi-
cou equipamentos utilizados 
no bombeamento. A previ-
são é que o sistema voltasse 
a operar ainda na noite de 
ontem. 

Em Santa Rita, de acor-
do com o Centro de Contro-
le Operacional da Cagepa, 
apenas o distrito de Várzea 
Nova não sofreu interrupção 
no fornecimento de água, já 
que a localidade é abastecida 
pelo sistema de Marés.

Informações sobre os 
serviços executados pela Ca-
gepa podem ser obtidas gra-
tuitamente pelo telefone 115.

Ações emergenciais
Na capital paraibana, a 

Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP), por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (Sedes), está 
prestando assistência às fa-
mílias que tiveram as casas 
atingidas pelas fortes chuvas 
registradas na capital entre 
a terça-feira e as primeiras 
horas da quarta-feira. De 
acordo com a secretária da 
Sedes, Marta Moura, os de-
sabrigados estão recebendo 
apoio da PMJP. “Estamos com 
trabalhos em todas as áreas 
para minimizarmos esses 
efeitos da chuva. Cuidamos 
da alimentação, proporcio-
namos atendimento médico 
com equipes de Unidades 
de Saúde da Família (USF) 
e também distribuímos col-
chões”, disse.

Segundo ela, mesmo 
com a trégua das chuvas, 
haverá equipes da Sedes de 
plantão e percorrendo as lo-
calidades com pontos de ala-
gamento. Parte do terraço do Hotel Globo cedeu, na quarta, com as chuvas que atingiram o Litoral paraibano

Marquises com problemas na estrutura oferecem riscos e causam medo à população da capital

FotoS: Ortilo Antônio
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Abertura do comércio no feriado 
de 7 de Setembro será opcional

Amanhã será comemo-
rado o Dia da Independência 
do Brasil. Para comemorar o 
feito, o 7 de Setembro é fe-
riado nacional. Em virtude 
disto, o comércio da capital 
sofrerá alterações, onde a 
abertura de lojas, shoppings 
e supermercados será opcio-
nal. Veja o que abre e fecha 
neste sete de setembro.

Trens 
A Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos informou 
que no sábado (7), os trens 
funcionarão em horário nor-
mal. O primeiro trem partirá 
de João Pessoa às 4h30 da 
manhã com destino a cidade 
de Santa Rita, o último que 
sairá de Santa Rita às 13h17 
com destino a João Pessoa  e 
o último de Cabedelo partirá 
às 13h21 também com desti-
no a Estação de João Pessoa. 
No domingo não haverá ope-
ração comercial.

Comércio 
O comércio será fecha-

do durante todo sábado. 
De acordo com o Sindicato 
dos Lojistas do Comércio 
de João Pessoa, (Sindilojas) 
os estabelecimentos comer-
ciais não funcionarão. Po-
rém, o lojista que resolver 
abrir, deverá pagar a quan-
tia de R$ 38,00 mais uma 
folga aos comerciários que 
trabalharem no dia.

Shoppings 
O Mag Shopping e o 

Manaíra Shopping, ambos 
localizados no Bairro de 
Manaíra, não irão alterar a 
programação para o feriado 
e funcionarão normalmente 
durante o sábado, com todas 
as áreas abertas das 10h às 
23h. O Tambiá Shopping, no 
centro, também funcionará 
normalmente.

O Shopping Sul, no Bair-
ro dos Bancários abrirá a 
praça da alimentação às 11h 

e as lojas só abrirão às 14h

Opções de lazer
Sábado de feriado e 

muita gente aproveita para 
descansar. Para aqueles que 
não têm tempo de aprovei-
tar as atrações naturais que 
a cidade de João Pessoa pos-
sui, o Parque Zoobotânico 
Arruda Câmara, conhecido 
popularmente como Bica, 
estará funcionando em ho-
rário normal, das 7h30 da 
manhã até as 17h da tarde. 
Na Bica os pais podem pas-
sar um tempo com os filhos 
e ter um contato direto com 
a natureza. Entre as 93 espé-
cies e 512 animais o público 
poderá fazer caminhadas e 
passeios de ecológicos pelas 
imediações do Parque.  

O Parque Zoobotânico 
é vinculado à Secretaria de 
Meio Ambiente (Semam) da 
Prefeitura de João Pessoa e foi 
fundado no dia 24 de dezem-
bro de 1922. Fica localizado 
numa área central, no Bairro 
do  Róger em um dos bairros 
mais antigos da cidade.

Para os mais aventurei-
ros, o Jardim Botânico de João 
Pessoa oferece trilhas pela 
mata na companhia de um 
guia. Basta fazer a inscrição do 
grupo ou pessoa antecipada-
mente. O horário para visita-
ção da reserva é das 7h30 da 
manhã até as 17h da tarde. 

Os pessoenses, assim 
como os turistas que passa-
rem por João Pessoa, pode-
rão fazer uma visita à Estação 
Cabo Branco – Ciência, Cultu-
ra e Arte, que funcionará em 
horário regular de final de 
semana. Abrindo as portas às 
10h da manhã para visitação 
e fechando às 21h.  O público 
que estiver presente no local à 
noite poderá assistir ao show 
do músico Glauco Meireles, 
que terá início às 17h30. 

A Estação Cabo Branco foi 
projetada pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer e inaugurada no dia 
3 de julho de 2008. O comple-
xo possui mais de 8.500m² de 
área construída no Bairro do 
Altiplano Cabo Branco. A Esta-
ção tem a missão de levar cul-
tura, arte, ciência e tecnologia 
à população de forma gratuita.

Confira os serviços que 
funcionam em JP durante 
o feriado de amanhã

Nádya Araújo
Especial para A União

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

Neste 7 de Setembro, a Po-
lícia Militar da Paraíba (PMPB) 
fará um desfile marcado pelo 
patriotismo, história e conquis-
tas. A apresentação, que é uma 
das mais aplaudidas e espera-
das pelo público presente, será 
aberta pela Banda de Música 
da corporação e encerrada pelo 
Regimento de Policiamento 
Montado. A estimativa é que o 
desfile dure cerca de uma hora 
e leve 10 mil pessoas à Avenida 
Duarte da Silveira, na capital, 
‘palco’ principal da festa.

Conforme o coordenador 
de Planejamento Operacional 
da PMPB, tenente-coronel Oni-
van Elias, todas as modalida-
des e tipos de policiamentos 
integrarão o desfile. Após a 
entrada da Banda de Música, 
a apresentação segue com a 
Guarda Bandeira e o pelotão de 
Bandeiras Históricas do Bra-
sil – conduzidas pelos cadetes. 
Depois, desfilarão na avenida o 
grupamento escolar, compos-
to pelos alunos do Centro de 
Educação e do Colégio da Polí-
cia Militar, e posteriormente o 

grupamento feminino.
“No destacamento a pé, 

ainda o pelotão de saúde, da 
Força Tática e os das Unidades 
Especializadas – como Bope, 
Batalhão de Trânsito e Ambien-
tal”, adiantou o tenente-coronel 
Onivan, ao lembrar que no des-
file motorizado serão exibidos 
todos os veículos recém-adqui-
ridos pelo Governo do Estado, 
como viaturas de rádio patru-
lhamento equipadas com cela, 
ônibus e micro-ônibus, além 
dos equipamentos elétricos de 
locomoção individual – uma 
novidade no Estado.

Já o Corpo de Bombeiros 
levará ao desfile 400 pessoas, 
entre militares e crianças dos 
projetos ‘Bombeiro Mirim’ e 
‘Gol 10’, além de filhos de mili-
tares. Também serão apresen-
tados aos espectadores dois 
cães da raça labrador, cujos 
nomes foram escolhidos por 
meio de uma campanha nas re-
des sociais. A Polícia Civil esta-
rá presente com 15 viaturas e 
equipes de delegacias distritais 
e especializadas. 

Patriotismo na avenida

Mais de mil usuá-
rios da Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao 
Portador de Deficiência 
(Funad) participaram, 
ontem, do desfile cívico 
para comemorar a Sema-
na da Pátria. A ação tem 
como objetivo a inclusão 
dos deficientes em mo-
mentos de cidadania. 
Este ano, um outro tema 
também foi trabalhado: 
a cultura nordestina. No-
mes de artistas como Do-
minguinhos figuravam 

em cartazes levantados 
pelos usuários, em home-
nagem ao seu trabalho. 

“Além de resgatar-
mos um pouco da nossa 
história, a gente dá vi-
sibilidade, também, ao 
segmento das pessoas 
com deficiência, colo-
cando eles para desfilar 
como todo e qualquer 
cidadão. Hoje a gente 
vive em uma sociedade 
em que a diversidade 
é muito discutida e na 
qual existem políticas 
mais efetivas para o seg-
mento das pessoas com 
deficiências. Mas a gente 

ainda tem muito o que 
avançar”, diz a presiden-
te Simone Jordão.

Para a mãe de um 
dos usuários da Funad, 
não só o desfile do 7 de 
Setembro é importante 
para incluí-los na socie-
dade, mas, também, todo 
o trabalho desenvolvido 
pela instituição. “Meu 
filho tem 24 anos e é 
portador de deficiência 
mental leve. Faz 17 anos 
que ele vem para a Fu-
nad e todo ano ele parti-
cipa desse desfile. Com o 
passar do tempo, ele me-
lhorou muito. Hoje ele é 

capaz de fazer coisas que 
sequer imaginávamos 
que seria possível”, diz 
a dona de casa Maria do 
Carmo Barbosa.

Já o usuário Mar-
celo Trajano de Sousa, 
portador também de 
deficiência mental, diz, 
empolgado, enquanto 
marcha pelas ruas: “O 
desfile é lindo. É a conti-
nuação do meu dia a dia 
aqui, onde eu brinco, 
pinto, faço croché. Todo 
dia eu venho para cá e 
é sempre maravilhoso. 
Mas hoje está sendo me-
lhor”, declara.

O Hemocentro de 
João Pessoa e o Hospital 
Edson Ramalho, que in-
tegram a rede de saúde 
do Estado, vão participar 
do desfile cívico de 7 de 
Setembro. A chefe do 
Núcleo de Ações Estra-
tégicas do Hemocentro, 
Divane Cabral, explicou 
que o desfile contará 
com a participação de 
vários pelotões forma-
dos por doadores do 
sexo masculino e femini-
no, doadores do futuro, 

formado  por crianças  e  
um pelotão de   funcio-
nários do próprio  He-
mocentro e que também 
são doadores.  Cada pe-
lotão levará uma faixa 
informando e conscienti-
zando as pessoas sobre a 
importância de doar san-
gue para salvar vidas. 

O Edson Ramalho 
também vai participar do 
desfile com um pelotão 
formado por cerca de 40 
pessoas que fazem parte 
da Companhia de Saúde 

do Hospital.  De acordo 
com o diretor adminis-
trativo, major Luciano 
Pontes, essa é mais uma 
forma de chamar aten-
ção da sociedade para a 
importância do hospital 
no atendimento de ur-
gência e emergência e 
em várias especialidades 
médicas à população pa-
raibana. 

 Divane Cabral dis-
se que o Hemocentro de 
João Pessoa é uma das 
poucas unidades de Saú-

de do Brasil do gênero a 
participar do desfile cívi-
co de 7 de Setembro.  A 
novidade do desfile este 
ano é participação dos 
alunos da escola Augus-
tinho Fonseca Neto, no 
Bairro do Cristo, em João 
Pessoa, que irão animar o 
desfile com a banda mar-
cial infantil.  Divane Ca-
bral explicou que nesta 
escola a importância so-
bre a doação de sangue 
faz parte da grade curri-
cular do educandário.

Desfile cívico reúne usuários da Funad

Pelotões do Hemocentro e Edson Ramalho

l Ter idade entre 16 e 67 
anos, 11 meses e 29 dias 
(se for menor de 18 anos 
é necessário autorização 
do responsável legal)
l Pesar acima de 50 qui-
los.
l Ter dormido normal-
mente nas últimas 24 
horas
l Estar alimentado, dan-
do intervalo de 2 horas 
após o almoço.
l Evitar alimentos gor-
durosos na véspera e no 
dia da doação.

l Não ter tido hepatite 
após os 11 anos de ida-
de.
l Não estar gripado, 
resfriado, com febre ou 
diarreia.
l Não ter ingerido bebi-
da alcoólica nas últimas 
12 horas.
l Não ter comportamen-
to de risco para doenças 
sexualmente transmissí-
veis.
l Não estar grávida ou 
em período de amamen-
tação. A menstruação e 

Condições para ser um doador de sangue

As pessoas interessadas em doar sangue e que 
precisarem tirar qualquer dúvida, como também 
marcar uma coleta externa, podem ligar para o 
telefone  (083)3218-7698. 

Para mais informações sobre a saúde no Esta-
do, acesse:
Facebook: facebook.com/SaudePB
Twitter:  @sesgovpb
Instagram: sesgovpb

o uso de pílulas anticon-
cepcionais não impe-
dem a doação.
l Respeitar o intervalo 

entre as doações que 
devem ser de dois meses 
para os homens e de três 
meses para as mulheres.

Foto: ortilo Antônio

Mais de mil usuários da Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência participaram ontem do desfile cívico



Paraíba ganhará seis novas escolas
técnicas até o início do próximo ano
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Até o início de 2014, os 
estudantes paraibanos vão 
ganhar mais opções na sua 
formação em todo o Estado 
com a inauguração de seis 
escolas técnicas estaduais. 
Serão um total de 7,2 mil 
vagas que serão abertas nas 
seis unidades em constru-
ção nas cidades de João Pes-
soa, Bayeux, Mamanguape, 
Cuité, Cajazeiras e São Ben-
to. O investimento total é de 
R$ 43,2 milhões, R$ 7,2 mi-
lhões por unidade, com re-
cursos do Governo Federal. 

As escolas terão edifi-
cações de primeiro andar, 
11 salas de aula, auditório 
com capacidade para 145 
pessoas, biblioteca, sala mul-
timídia para professores, 
laboratório de línguas, infor-
mática, física, química, biolo-
gia e matemática, refeitório, 
cantina, cozinha industrial 
completa, sala para o grêmio 
estudantil, oficina de manu-
tenção, anfiteatro, ginásio 
poliesportivo completo, la-
boratórios especiais que vão 
depender da oferta dos cur-
sos e centros de vivências.

Investimento
De acordo com a secre-

tária de Estado da Educação, 
Márcia Lucena, com a insta-
lação das escolas técnicas 
na Paraíba, o governo está 
investindo no Ensino Médio 
Integrado à Educação Pro-
fissional, por ser a base do 
desenvolvimento de qual-
quer sociedade. 

“O nosso foco com esta 
iniciativa é inserir o jovem 
no mundo do trabalho, ga-
rantindo uma formação téc-
nica para que ele seja capaz 
de atuar na sua atividade 
com conhecimento e qualifi-
cação profissional”, comen-
tou a secretária.

Reforma
Atualmente, existem no 

Estado 300 unidades esco-
lares passando por reforma, 
ampliação ou por pequenos 
reparos, sob a execução da 
Força Tarefa e da Superin-
tendência de Obras do Plano 
de Desenvolvimento do Es-
tado (Suplan). 

Além dessas obras, o 
Governo do Estado lançou 
um pregão no valor de R$ 50 
milhões para reforma e am-
pliação das escolas de João 
Pessoa, Campina Grande, 
Cabedelo, Bayeux e Santa 
Rita.

Segundo a secretária, 
durante o período de 2011 
a 2013, foram concluí-
das 82 obras de constru-
ção, reforma e ampliação 
na Paraíba, no valor de R$ 
37.047.745,14. Outras 67 
obras ainda estão em an-
damento, no valor de R$ 
97.661.149,43, totalizando 
149 escolas que passaram 
ou estão passando por in-
tervenção. 

Desde 2011, o governo 
inaugurou sete novas esco-
las, com investimentos de 
R$ 377.974,78. Foram en-
tregues escolas nos municí-
pios de Imaculada, Tenório, 
Cabedelo, Sapé, João Pessoa, 
Parari e Triunfo.

Serão oferecidas 7,2 mil 
vagas aos estudantes nas 
unidades em construção

A Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária 
(Sedap) vai monitorar os 
passos dos agentes peni-
tenciários e detentos re-
colhidos nos presídios da 
Paraíba.  Segundo o se-
cretário Wallber Virgolli-
no, o monitoramento 
será realizado em tempo 
real durante 24 horas.

Para o próximo dia 
18, às 14h30, segundo 
Walber Virgolino, será 
publicado o edital de 

licitação para a escolha 
da empresa que vai cui-
dar da locação, instala-
ção e manutenção das 
câmeras.

Inicialmente, os 
equipamentos deverão 
ser instalados nos pre-
sídios de João Pessoa 
(Penitenciárias Flóscu-
lo da Nóbrega – Roger, 
Dr. Romeu Gonçalves de 
Abrantes – PB1, Jurista 
Geraldo Beltrão – Má-
xima de Mangabeira e 
Sílvio Porto), em Cam-
pina Grande nas peni-
tenciárias do Serrotão e  

Máxima. Também serão 
instalados nas peniten-
ciárias de Guarabira, Pa-
tos, Catolé do Rocha e 
Cajazeiras.

De acordo com o se-
cretário de Administra-
ção Penitenciária as ima-
gens serão monitoradas 
por uma central instalada 
na Secretaria, via Inter-
net. O objetivo, segundo 
Virgolino, é fiscalizar o 
trabalho dos agentes e 
acompanhar a seguran-
ça dos detentos, inclusive 
também vai evitar tenta-
tivas de fugas. 

Sedap vai monitorar os presídios
MEDIDA DE SEGURANÇA

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Uma operação conjunta 
dos comandos regionais da 
Polícia Militar de Patos e de 
Campina Grande, na madru-
gada de ontem, apreendeu 
nove bananas de dinamite, 
que provavelmente seriam 
usadas para explodir caixas 
eletrônicos na cidade de Jun-
co do Seridó, no Cariri.

A apreensão aconteceu 
na BR-230, após a PM rece-
ber uma denúncia anônima 
de que um banco seria alvo 
de ataque durante a ma-
drugada. Os policiais iden-
tificaram os suspeitos, que 
tentaram fugir em uma mo-
tocicleta, atirando contra os 
policiais. Em seguida, eles 
deixaram a moto e fugiram 

pela vegetação às margens 
da rodovia. Na motocicleta, 
além de objetos pessoais, 
foram encontrados os ex-
plosivos.

De acordo com o co-
mandante do Policiamento 
Regional 1 (CPR1), em Cam-
pina Grande, coronel Marcos 
Sobreira, os policiais per-
seguiram os suspeitos, mas 
eles conseguiram fugir. “Há 
grande a possibilidade de 
que essa dinamite seria usa-
da para explodir caixas ele-
trônicos na região de Junco 
do Seridó”, disse. A PM ainda 
não sabe se os suspeitos fa-
zem parte de alguma quadri-
lha especializada neste tipo 
de ação.

Policias militares da Re-
gião Metropolitana da João 
Pessoa estão empenhado na 
caça de uma quadrilha com-
posta por quatro elementos 
que assaltou, no início da 
tarde de ontem, a agência 
do Banco Itaú, localizada no 
Bairro do Bessa, zona Norte 
da capital. Além do banco os 
criminosos também assal-
taram todos os clientes que 
estavam na agência.

No início da tarde de 
ontem, três homens arma-
dos com pistolas adentra-
ram na agência do Banco 
Itaú na avenida principal 
do Bairro de Intermares e 
renderam clientes e funcio-
nários. Segundo o Sindicato 
dos Bancários na Paraíba, 
este foi a 99ª agência ban-
cária assaltada ou explodida 
este ano na Paraíba.

Os bandidos levaram, 
além do dinheiro do caixa, 
relógios, celulares, dinhei-
ro e cartões dos clientes. 
Enquanto os três assaltan-
tes agiam dentro do ban-
co, um esperava no carro 
para facilitar a fuga. Esta 
foi uma nova modalidade 
de agir dos bandidos que 
antes só assaltavam os es-
tabelecimentos bancários, 
agora os clientes também 
foram assaltados. A gerên-
cia do banco não informou 
a quantia roubada pelos as-
saltantes.

Segundo informações 
da Polícia Militar, os  assal-
tantes fugiram em um carro 
Santana de cor verde sentido 
cidade de Cabedelo. O tenen-
te-coronel Valterlins Dutra 
informou que policiais mi-
litares em viaturas e motos 
continuam diligenciando na 
área para localizar e prender 
os assaltantes. 

Polícia apreende nove
bananas de dinamite

PM realiza operação
para prender quadrilha

Nos presídios, serão instalados equipamentos para monitorar agentes e presidiários

Com investimento total de R$ 43,2 milhões, as novas escolas técnicas vão oferecer mais opções na formação estudantil de um ensino qualificado na Paraíba

FOTO: Secom-PB
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Paraíba CAMPINA

PM e Bombeiros vão ganhar moradias
PreseNte de ANIversárIo

O anúncio foi feito
ontem pelo prefeito 
Romero Rodrigues 

A cidade de Campina 
Grande passará a contar com 
um novo conjunto habita-
cional no bairro do Ligeiro. 
O anúncio foi proferido pelo 
prefeito Romero Rodrigues, 
durante a manhã de ontem, 
na sessão especial aos 60 
anos do Corpo de Bombeiros.  

Sobre a solenidade, a Câ-
mara Municipal de Campina 
Grande (CMCG) prestou home-
nagem à equipe de Bombeiros, 
cujo Batalhão é inserido no 
Bairro do São José. Autorida-
des civis e militares estiveram 
reunidas no auditório do 2º 
BBM, durante a entrega da Me-
dalha de Honra ao Mérito. 

Após o discurso do au-
tor da propositura de home-
nagem, o vereador Nelson 
Gomes Filho, repassou a 

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de setembro de 2013

Pela cidade

As novas carteiras serão entregues até o 
sábado, 14. De acordo com a STTP, para receber 
a carteira, é necessária a presença do próprio 
beneficiário para a verificação da digital e validação 
do cartão no sistema biométrico, concluindo o 
processo de cadastramento.

l MestrAdo  

O Programa de Pós-graduação em Serviço Social 
da UEPBabrirá inscrições, entre os dias 16 e 20 de 
setembro, para a seleção de alunos especiais da turma 
2013.2. Ao todo, estão sendo ofertadas 15 vagas, 
distribuídas entre as disciplinas Gênero e Trabalho; 
Questão Social e Serviço Social; Gênero/Etnia, Raça, 
Geração e Diversidade Cultural. Em cada uma delas há 
cinco vagas para serem preenchidas.

l INsCrIções

Os interessados devem procurar a secretaria do 
Mestrado em Serviço Social, instalada na sala 309 
do Centro de Integração Acadêmica, no Campus I 
em Campina Grande. Na inscrição, o candidato deve 
entregar ficha de matrícula para aluno especial 
incluindo a justificativa da disciplina escolhida além 
de cópias autenticadas de RG, CPF, título de eleitor, 
certificado de reservista (para homens), passaporte 
(para estrangeiros), diploma ou certidão de conclusão de 
curso, uma foto 3X4 e cópia do Currículo Lattes.

Manifestação  
 

Servidores da Saúde e da Educação municipal que 
estão em greve ameaçam promover uma barulhenta 
manifestação no próximo sábado, durante a realização 
do desfile cívico de Sete de Setembro, contra o prefeito 
de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB).

Lamento 

Romero afirmou ontem que está ciente da 
possibilidade de ocorrência da manifestação, mas disse 
esperar que não haja exageros. “Se forem às ruas, lamento, 
não por mim, mas pelas crianças que estarão desfilando. 
Estou tranquilo. Sei o que estamos fazendo”, disse.

Promessa   

Ontem, o prefeito participou da solenidade, 
realizada pela CMCG, em homenagem aos 60 anos do 
Corpo de Bombeiros da cidade e prometeu que 5% 
das casas construídas na propriedade do ex-deputado 
Aluízio Afonso Campos serão destinadas a PMs e 
Bombeiros.

segurança 

As imagens das 56 câmeras instaladas em 14 
cruzamentos na região central de Campina Grande, 
monitoradas pela Superintendência de Transporte Público 
da cidade, a STTP, agora são compartilhadas com as 
Polícias Militar e Civil, resultado da reunião recente entre 
os órgãos competentes, para melhor operacionalizar a 
segurança nas áreas centrais da cidade.

Alerta

A STTP informou ontem que aproximadamente 800 
beneficiários da gratuidade nos transportes coletivos ainda 
não se dirigiram ao órgão para receber a nova carteira, 
apesar das inúmeras convocações e do documento atual 
perder a validade no próximo dia 15. 

Nova carteira 

De acordo com a STTP, a partir do dia 15, deficientes 
que têm direito à gratuidade nos coletivos de Campina 
Grande só terão acesso, sem pagamento, aos ônibus caso 
estejam portando a nova carteira, confeccionada pelo 
órgão, e que possui um chip identificador.

Prazo 

Os novos gestores do 
Centro de Humanidades 
(CH) da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), 
em Guarabira, serão em-
possados no próximo dia 
11 de setembro, a partir 
das 9h30, em solenidade 
no Auditório do CH. Irão 
tomar posse os gestores 
eleitos para os cargos de 
diretor de Centro, chefes 
de Departamento, coorde-
nadores de curso e seus 
respectivos adjuntos.

A direção do CH será 
conduzida pelo profes-
sor Waldeci Ferreira Cha-
gas, tendo como adjunto o 
professor Francisco Fábio 
Dantas. A chefia do Depar-
tamento de Geografia terá à 
frente os docentes Lanusse 
Salim Rocha e José Eduar-
do de Santana. A chefia do 
Departamento de História 
será composta pelos pro-
fessores Alônia Abrantes 
da Silva e Carlos Adriano 
Ferreira de Lima. 

Já as professoras Ivo-

nildes da Silva Fonseca e 
Rita da Cássia Rocha Ca-
valcante irão assumir a 
chefia do Departamento de 
Educação. A chefia do De-
partamento de Letras terá 
à frente as docentes Maria 
de Fátima de Souza Aqui-
no e Iara Ferreira de Melo 
Martins. E a chefia do De-
partamento de Direito será 
gerida pelos professores 
Kilma Maísa de Lima Gon-
dim e Agassiz de Almeida 
Filho.

Coordenações
A Coordenação do Cur-

so de Geografia ficará sob 
a responsabilidade das 
professoras Ana Glória da 
Silva Marinho e Cleoma 
Maria Toscano Henriques. 
Já a Coordenação do Curso 
de História será gerida pe-
las docentes Marisa Tayra 
Teruya e Naiara Ferraz 
Alves. A Coordenação do 
Curso de Educação passará 
a ser composta pelos pro-
fessores Mônica de Fátima 

Guedes de Oliveira e Mar-
celo Saturnino da Silva. A 
Coordenação do Curso de 
Letras será composta pelas 
docentes Maria Suely da 
Costa e Marta Furtado da 
Costa. 

E os docentes Maria 
Sônia de Medeiros San-
tos de Assis e Bruno César 
Azevedo Isidro assumem a 
Coordenação do Curso de 
Direito.

UEPB vai empossar gestores do CH 
de Guarabira na próxima semana 

O Programa de Pós-
graduação em Serviço 
Social da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB) 
estará com inscrições aber-
tas, entre os dias 16 e 20 se 
setembro, para a seleção 
de alunos especiais da tur-
ma 2013/2. Ao todo, estão 
sendo ofertadas 15 vagas, 
distribuídas entre as disci-
plinas Gênero e Trabalho; 
Questão Social e Serviço 
Social; Gênero/Etnia, Raça, 
Geração e Diversidade Cul-
tural. Em cada uma delas 
há cinco vagas para serem 
preenchidas.

Os interessados de-
vem procurar a Secretaria 
do Mestrado em Serviço 
Social, instalada na Sala 
309 do Centro de Integra-
ção Acadêmica, das 8h às 
12h e das 14h às 17h. Na 
inscrição, o candidato ou 
seu procurador devida-

mente constituído deve 
entregar ficha de matrí-
cula para aluno especial 
- 2013.2, incluindo a justi-
ficativa da disciplina esco-
lhida; cópia autenticada 
da carteira de identida-
de, CPF, título de eleitor, 
certificado de reservista 
(para os candidatos do 
sexo masculino), passa-
porte (para os candidatos 
estrangeiros), diploma ou 
certidão de conclusão de 
curso de graduação; uma 
fotografia atual 3x4; e có-
pia do Currículo Lattes, de-
vidamente comprovado.

De acordo com a 
coordenação do progra-
ma, a seleção dos candi-
datos ficará a critério do 
professor que ministrará a 
disciplina ofertada, a par-
tir da análise do Currículo 
Lattes e avaliação da jus-
tificativa da disciplina es-

colhida. A divulgação dos 
aprovados está progra-
mada para acontecer no 
dia 25 de setembro. Para 
maiores informações os 
candidatos podem entrar 
em contato através do 
telefone (83) 3344-5324, 
no horário das 8h às 12h 
e das 14h às 17h, ou atra-
vés do e-mail ppgssocial@
uepb.edu.br.

Mestrado inscreve aluno especial
servIço soCIAL

SeRviçO
endereço para postagem dos 
documentos:
Secretaria do Programa de Pós-
graduação em Serviço Social, 
UePB, Campus i, Centro de inte-
gração Acadêmica, Sala 309
Rua Domitila Cabral de Castro, 
S/N, 3o andar, Bairro Universitário, 
Campina Grande-PB
CeP: 58.429-570

Mosquito da  
dengue tem 
mais focos nas 
residências

Um levantamento reali-
zado pela Secretaria de Saú-
de de Campina Grande no úl-
timo mês de agosto revelou 
que a maior parte dos focos 
de dengue no município es-
tão localizados em reserva-
tórios dentro das residências 
da cidade. Segundo os dados 
da pesquisa, 72% das larvas 
encontradas pelos agentes 
de vigilância estavam em to-
néis, tanques e cisternas.

De acordo com a geren-
te de vigilância ambiental 
de Campina Grande, Rossan-
dra Oliveira, o levantamento 
apontou também um índice 
de infestação do mosquito de 
3,5%. “Este percentual está 
abaixo do índice máximo de 
5% estabelecido pelo Minis-
tério da Saúde, mas requer 
cuidados pois representa 
alto risco de transmissão da 
dengue,” alerta a gerente.

Durante o levantamen-
to, foram visitados mais de 
188 mil imóveis do municí-
pio. Dos cinquenta bairros 
pesquisados, apenas o bairro 
das Malvinas II apresentou 
índice acima da média, com 
4,1%. “Mesmo com as cam-
panhas constantes, a falta de 
cuidados dentro das residên-
cias continua sendo o fator 
que mais beneficia a prolife-
ração do mosquito”, explicou 
Rossandra

Ainda segundo a geren-
te, nos locais onde foram 
encontrados focos do mos-
quito, os agentes utilizaram 
o lavicida e outras técnicas 
como o peixamento, que 
consiste em colocar peixes 
de pequeno porte em cister-
nas para eliminar as lavas 
do mosquito transmissor da 
dengue. “Também fizemos o 
recolhimento de pneus, vi-
sitas aos cemitérios, borra-
charias e terrenos baldios, 
além de ações educativas 
nos bairros e distritos sani-
tários juntamente com uso 
do carro fumacê. No entan-
to, é sempre importante 
lembrar que o combate à 
dengue deve começar den-
tro de casa”, completou.

palavra ao gestor munici-
pal. Conforme Romero, a co-
memoração representa um 
momento histórico e de re-
conhecimento pelo trabalho 
desenvolvido por parte dos 
bombeiros campinenses. 

Na oportunidade, o prefei-
to de Campina Grande, Romero 
Rodrigues, anunciou um bene-
fício em prol da categoria. O 
anúncio revelou que será uma 
área de 750 hectares, a qual 
pertencia ao deputado e juris-
ta Aluísio Campos, no Ligeiro, 
e passará a ser construído um 
“mega conjunto habitacional”.

Cerca de 150 hectares se-
rão destinados à construção de 
moradias. Romero disse que 
“aproximadamente 5% des-
ta área será destinada a casas 
para policiais militares, entre 
eles bombeiros, num espaço 
que contará com creches, ou-
tros equipamentos e moderna 
infraestrutura, além de parque 
industrial”, concluiu. 

Diogo Almeida
Especial para A União

FOtO: Divulgação

Romero Rodrigues, durante sessão dos 60 anos dos Bombeiros

“A posse será 
no próximo 
dia 11, a partir 
das 9h30, no
auditório do 
CH, no campus 
da UePB de 
Guarabira”
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FIM DO VOTO SECRETO

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de setembro de 2013

Políticos já se articulam 
de olho em prefeituras
de novos municípios 
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O deputado estadual 
Hervázio Bezerra (PSDB), 
líder do Governo na Assem-
bleia Legislativa, disse ontem 
que é favorável à Proposta 
de Emenda Constitucional 
349 que extingue o sistema 
de voto secreto nos Poderes 
Legislativos em todo o país, 
“mas que isso tem que ser fei-
to com ampla discussão”. 

Para ele, a matéria origi-
nal aprovada pelo Congresso 
Nacional será copiada por 
outras Assembleias e “até 
sem emendas. Contudo, devo 
dizer, a bem da verdade e em 
nome do bom debate, que o 
voto aberto traz avanços e traz 
também alguns retrocessos”.

Segundo o parlamen-
tar, para a reeleição de Pre-
sidência da Câmara Federal, 
do Congresso Nacional, das 
Assembleias Legislativas e 
Câmaras Municipais, “os de-
putados e os vereadores, no 
Poder, têm uma prerrogativa 
e um cabadal muito fortes 
para convencerem e conse-
guirem suas reeleições no 
voto aberto, diferentemente 
do voto secreto. Para os go-
vernos, isto é muito bom e 
importante”. E recordou que, 
em 2012, mesmo com a quan-
tidade numérica suficiente 
para que alguns vetos fossem 
mantidos, em votação secre-
ta, o Governo perderia.

Neste caso específico, o 
deputado ressaltou que em-
bora a musculatura e o entro-
samento da bancada de 2013 
seja totalmente diferente da 
bancada de 2012, reconhece 
que o voto aberto favorece 
ao Governo. “Será que alguns 

deputados que tiveram, eu 
não diria a coragem, mas a 
ação, a atitude de votar con-
tra o Governo secretamente, 
se o voto fosse aberto, eles 
votariam contra também?”, 
questionou. 

E disse mais: “isto, sem 
dúvida, abriria um preceden-
te para o voto de cabresto em 
alguns casos, o que seria um 
retrocesso”. Hervázio acredi-
ta, e até já manifestou enten-
dimento neste sentido, que o 
projeto aprovado pelo Con-
gresso Nacional será copiado 
por Assembleias e Câmaras 
Municipais de todo o país.

Para os deputados Aní-
sio Maia(PT) e Janduhy 
Carneiro(PEN) a medida que 
acaba com o voto secreto 
no Poder Legislativo apaga 
a imagem negativa causada 
pela manutenção do man-
dato do deputado Natan 
Donadon(sem partido-RO), na 
sessão do último dia 28.

Líder do Governo sugere que 
a adaptação aconteça com 
muito debate e discussão 

O ex-procurador-
-geral de Justiça Oswal-
do Trigueiro do Valle 
Filho tomou posse no 
final da tarde de ontem 
como desembargador 
do Tribunal de Justiça. 
A sessão solene foi rea-
lizada na Sala de reuni-
õesdo Pleno do TJ. 

Ele foi conduzido 
ao cargo pelos desem-
bargadores Joás de Bri-
to Pereira Filho e José 
Ricardo Porto e passa a 
ocupar a cadeira de nú-

mero 19 na Corte Judi-
ciária. Um dos desafios 
apontados por Triguei-
ro na nova função é a 
luta pelo social. 

“A expectativa é 
muito boa e teremos 
uma grande responsa-
bilidade pela frente. 
Vou usar minha experi-
ência no Ministério Pú-
blico e os dois órgãos 
serão parceiros. A Justi-
ça passou por um perí-
odo conservador e hoje 
temos metas a cumprir, 
o que é muito salutar. 
Vamos trabalhar pelos 
menos assistidos, os me-

nos favorecidos “, pro-
meteu. 

O governador Ricar-
do Coutinho (PSB) par-
ticipou da solenidade e 
justificou a escolha do 
nome de Oswaldo Tri-
gueiro. “Ele foi o mais 
votado na lista sêxtu-
pla e na lista tríplice, 
por isso, resolvi, sem 
desconsiderar os outros 
concorrentes, nomeá-lo 
para o cargo”, declarou. 

O prefeito Luciano 
Cartaxo (PT) e várias ou-
tras autoridades dos três 
poderes também presti-
giaram a solenidade.

Oswaldo Trigueiro toma posse no 
TJ e prevê muita responsabilidade

NOVO DESEMBARGADOR

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

Campina Grande - O ex-
-deputado estadual e ex-pre-
feito de Alcantil Dunga Júnior, 
que atualmente ocupa a Co-
ordenadoria de Desenvolvi-
mento Local da Prefeitura de 
Campina Grande, afirmou na 
tarde de ontem que seu pai, 
o deputado estadual Carlos 
Dunga (PTB), não será candi-
dato à reeleição no pleito do 
ano que vem. 

De acordo com o coorde-
nador, ficará entre ele e seu 
irmão, Carlos José, ex-prefeito 
da cidade de Boqueirão, a 
definição sobre quem deve-
rá representar a família nas 
eleições de 2014, havendo 
uma tendência em favor do 
seu nome. “Carlos Dunga, 

não quer mais pleitear e ficou 
entre Carlos José e eu. Car-
los sinaliza que pretende me 
apoiar, até pela história, por 
eu já ter sido deputado esta-
dual, e fico muito feliz com 
essas decisões para, nas dis-
cussões de mais tarde, dispor 
meu nome novamente para a 
Paraíba”, afirmou Júnior.

Ele não explicou, contu-
do, se a decisão do pai de não 
concorrer no ano que vem 
significa uma aposentadoria 
das disputas eleitorais. Com 
68 anos, Carlos Marques Dun-
ga ainda pode ser considera-
do um jovem para os padrões 
etários da política. Dunga, que 
é conhecido por alguns como 
“Coronel”, já foi deputado fe-
deral, prefeito de Boqueirão 
e presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba. 

No ano de 2006, elegeu-

-se primeiro suplente do se-
nador Cícero Lucena (PSDB), 
com quem hoje não mantém 
boas relações. A cadeira que 
atualmente ocupa na Casa 
de Epitácio Pessoa só foi 
conquistada em março deste 
ano, mais de dois anos após 
a posse da atual legislatura 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba, quando finalmente a 
Justiça definiu pendência das 
eleições 2010, afastando Ge-
nival Matias (PTdoB). 

Por sua vez, Dunga Júnior 
vai deixar os quadros do PTB 
para se filiar ao PSDB, aten-
dendo a um convite, segundo 
ele mesmo, do senador Cássio 
Cunha Lima, chefe político da 
família. 

A ficha de filiação será 
assinada hoje durante soleni-
dade na Câmara de Vereado-
res de Boqueirão.

Júnior deve disputar lugar de
Dunga nas eleições de 2014

DE PAI PRA FIlhO

O desembargador Mar-
cos Cavalcanti, do Tribu-
nal de Justiça do Estado da 
Paraíba, acatou ontem um 
agravo de instrumento im-
petrado pelos advogados do 
deputado estadual licencia-
do Adriano Galdino (PSB). 

Na prática, a decisão de 
Cavalcanti suspende os efei-
tos da notificação feita na 
semana passada pela juíza 
de Pocinhos, Alessandra Va-
randas, ao presidente da As-
sembleia Legislativa, Ricardo 
Marcelo (PEN). Com isso, es-
tão mantidos, no âmbito da 
Justiça estadual, o mandato 
do parlamentar e seus direi-
tos políticos.

“Foi uma semana de 
muito sofrimento desde a 
quinta-feira quando a juíza 
de Pocinhos encaminhou a 

Decisão do presidente do TRE
suspende cassação de Adriano

ESTACA zERO

Às pressas, CCJ
aprova projeto de
reforma eleitoral
que vai a plenário 

Às pressas, mas com 
direito a muita discussão 
em torno de 34 emendas de 
última hora, a Comissão de 
Constituição e Justiça do Se-
nado aprovou, ontem, subs-
titutivo à proposta de minir-
reforma eleitoral elaborada 
pelo senador Romero Jucá 
(PMDB-RR). O objetivo é que 
as modificações valham para 
as eleições do ano que vem.

Para isso, a matéria 
será levada a turno suple-
mentar de votação em reu-
nião extraordinária da CCJ, 
marcada para a próxima 
terça-feira, às 14h. A inten-
ção é enviá-la o mais rapi-
damente possível à Câmara 
dos Deputados, a tempo de 
as mudanças na Lei Eleito-
ral (Lei 9.504/1997) e na 
Lei dos Partidos Políticos 
(Lei 9.096/1995) valerem 
para as eleições de 2014.

A matéria segue para o 
plenário e impõe diversas 
alterações que caminham 
para entrar em vigor já nas 
eleições majoritárias e pro-
porcionais do próximo ano.

A comissão mista que 
analisa a Medida Provisória 
623/13 aprovou, ontem, re-
querimentos para a realiza-
ção de audiências públicas 
em Brasília e nos estados 
do Ceará, Paraíba e Minas 
Gerais.

A MP estende a agri-
cultores de municípios lo-
calizados fora da área do 
Semiárido - mas situados 
na região de abrangência 
da Superintendência de De-
senvolvimento do Nordeste 
(Sudene) - descontos para 
liquidação de financiamen-
tos em instituições oficiais.

A comissão vai convi-
dar o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, para 
discutir o endividamento 
dos pequenos agricultores. 
Também serão convidados 
representantes da Sude-
ne, do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB), da Confe-
deração Nacional dos Tra-
balhadores na Agricultura 
(Contag), da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e Parnaí-

ba (Codevasf) e do Depar-
tamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (Dnocs), 
entre outros.

A MP, que recebeu 108 
emendas, complementa a 
chamada Lei da Seca (Lei 
12.844/13), sobre opera-
ções de crédito rural re-
lativas a empreendimen-
tos localizados na área de 
abrangência da Sudene.

Percentuais 
De acordo com a medi-

da, as dívidas contratadas 
até R$ 15 mil (preço origi-
nário) terão desconto de 
65%; para valores de R$ 15 
mil a 35 mil, o desconto é 
de 45%; e finalmente, para 
valores superiores a R$ 35 
mil até o teto de R$ 100 mil, 
o desconto é de 40%.

O relator da propos-
ta, senador Cícero Lucena 
(PSD), enfatizou que “quan-
to menor o agricultor, mais 
alto é o desconto que será 
concedido”, para evitar a 
execução da dívida de famí-
lias já castigadas pela seca.

Comissão mista marca
audiência para a PB

CRÉDITO RURAl

notificação ao presidente da 
Assembleia. Mas, consegui-
mos uma vitória do Supremo 
Tribunal Federal e agora no 
Tribunal de Justiça. Tenho 
passado por momentos de 
agonia, mas o maior sofri-
mento foi ver minha mãe, 

de 76 anos, preocupada com 
minha situação”, comentou 
Adriano.

O desfecho da acusação 
por improbidade adminis-
trativa depende de um julga-
mento de mérito no Supremo 
Tribunal Federal.

Galdino já havia anunciado, será aguardada decisão do STF

Oswaldo Trigueiro assina termo de posse em sessão solene do Tribunal de Justiça da Paraíba 

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

FOTO: Marcos Russo
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Prefeituras da Grande Campina
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GERAL

Projeto que altera regras na 
criação de municípios mobiliza
vereadores na Borborema 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O mundo das desigualdades só 
gera conflitos entre os povos

É notória a disparidade social entre diferentes 
continentes, países, regiões, estados e, até mesmo, 
cidades. Essa desigualdade é um dos maiores problemas 
da sociedade e é uma das causas de boa parte dos 
conflitos entre povos no mundo inteiro. A intensificação 
desse processo tende a agravar ainda mais os problemas 
socioeconômicos das pessoas menos favorecidas.

A desigualdade social é consequência da má 
distribuição da riqueza, fato constatado na maioria 
dos países. Isso gera um contraste econômico e social 
entre a população, pois apenas uma pequena parcela da 
sociedade detém a maioria dos recursos econômicos, 
enquanto que a maioria se “contenta” com a menor 
parcela dos bens.

Segundo dados atribuídos pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), os 
rendimentos de 1% das pessoas mais ricas do mundo 
são compatíveis àqueles de 57% da população mais 
pobre do planeta. 

Esses dados confirmam a diferença na 
concentração de renda entre ricos e pobres, refletindo 
diretamente na alimentação, bens de consumo e serviços 
elementares ao ser humano no que se refere às classes 
em questão.

Com o intuito de estabelecer um critério global 
para caracterizar a população pobre, o Banco Mundial 
utilizou a seguinte metodologia: fez a média das 
dez piores linhas nacionais de pobreza do planeta e 
estabeleceu o dólar, baseado na paridade do poder 
de compra. Com base nesse cálculo, estabeleceu dois 
patamares de renda para caracterizar a pobreza: os 
pobres, que ganham entre 1,25 e 2 dólares ao dia os 
extremamente pobres, que recebem menos de 1,25 dólar 
ao dia

Esse quadro de desigualdades sociais gera um 
processo de exclusão relacionado à moradia, educação, 
emprego, saúde, entre outros aspectos de direito do 
cidadão. Diante de tal ocorrência, faz-se necessário 
uma distribuição de renda mais justa com vistas a 
proporcionar melhores condições de vida para a 
população global.

A noção popular de que poucos com muito e muitos 
com pouco gera conflitos sociais e mal-estar humano 
ainda é considerada a principal causa da desigualdade 
social  no Brasil e em diversos países do mundo. A 
desigualdade social no Brasil, apesar dos avanços da 
primeira década dos anos 2000, ainda é considerada 
uma das mais altas do mundo.

Isso prejudica cidadãos de todas as faixas etárias, 
principalmente os jovens de classe de baixa renda, 
impossibilitados de ascender socialmente pela falta de 
uma educação de qualidade, de melhores oportunidades 
no mercado de trabalho e de uma vida sadia e 
digna.

A desigualdade social gera uma previdência 
enfraquecida que não consegue sustentar os 
aposentados dignamente; permite a existência de  um 
mercado de trabalho e uma educação elitizada, onde 
poucos jovens de menor renda conseguem adquirir uma 
melhor formação escolar e profissional; e , dentre as 
piores consequências, propicia  a ocorrência da violência 
urbana.

O principal desafio é promover o direito ao cidadão 
viver dignamente, tendo real participação na renda 
de seu país através da educação e de oportunidade no 
mercado de trabalho e, em situações emergenciais, 
receber dos governos benefícios sociais complementares 
até  a estabilização de seu nível social e meios próprio de 
sustento.

A atual disposição da renda brasileira possui 
fatores históricos enraizados desde os tempos das 
capitanias hereditárias que concentravam a posse de 
terras, da escravidão que gerou uma massa de pessoas 
desassistidas e das monoculturas que não permitiam 
um maior acesso ao alimento e à riqueza gerada pela 
terra.

Em 2005, segundo o relatório do PNUD, o Brasil 
ficou em oitavo lugar na pesquisa sobre a desigualdade 
social, ficando na frente de nações como Guatemala, 
Suazilândia, República Centro-Africana, Serra Leoa, 
Botswana, Lesoto e Namíbia.

Em 2005, o relatório estudou 177 países e o Brasil 
obteve o oitavo pior índice. Segundo esse relatório, no 
Brasil, cerca de 46,9 da renda nacional estavam nas 
mãos de 10% mais ricos da população. Entre os 10% 
mais pobres, a renda era de apenas 0,7%

A Câmara dos Deputados 
aprovou, em junho, um proje-
to que modifica as regras para 
incorporação, fusão, criação e 
desmembramento de muni-
cípios no Brasil e já que, pelas 
normas previstas no texto, nos 
próximos anos poderão surgir 
cerca de 400 novos municípios 
no país, na Paraíba já há políti-
cos se articulando para dispu-
tar prefeituras. 

A matéria, de autoria do 
senador roraimense Mozarildo 
Cavalcanti (PTB) e, ma Paraí-
ba, pelo quesito populacional, 
cinco distritos poderão se tor-
nar municípios. Dois deles, São 
José da Mata e Galante, per-
tencentes à Campina Grande. 
Os outros seriam distritos das 
cidades de Cabedelo, Santa 
Rita e Seridó. Em Campina 
Grande, vereadores já fazem 
planos para São José da Mata 
e Galante. O segundo, aliás, 
tem forte tradição política na 
cidade, tanto que, atualmente, 
conta com dois representantes 
na Câmara Municipal – os vere-
adores Pimentel Filho (PMDB) 
e Vaninho Aragão (DEM) – e 
o próprio prefeito, Romero 
Rodrigues (PSDB). Mas eles 
terão de esperar mais um 
pouco. É que depois do pro-
cesso no Congresso, a As-

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

sembleia Legislativa precisa 
desenvolver um estudo de 
viabilidade para apontar se 
os distritos possuem mesmo 
condições ambientais, po-
líticas e econômicas, como 
“núcleo urbano consolida-
do”. Além disso, claro, recei-

tas próprias e capacidade de 
aplicação de recursos míni-
mos para saúde e educação 
previstos na Constituição 
Federal. Preenchidos todos 
esses quesitos, um plebiscito 
deverá ser realizado. A série 
de exigências desagradou 

aos representantes de distri-
tos que buscam a emancipa-
ção, porque além de restrin-
gir as possibilidades, torna o 
processo mais lento do que 
esperavam, no caso para 
acontecer até as próximas 
eleições municipais de 2016.

Projeto deverá fatiar mais ainda o mapa da Paraíba, e principalmente no Planalto da Borborema

Avereadora Ivonete Ludgé-
rio (PSB) que, juntamente com seu 
marido, o deputado estadual licen-
ciando Manoel Ludgério (PSD), atu-
almente na Secretaria de Desenvol-
vimento e Articulação Municipal do 
Estado, tem em São José da Mata 
um dos seus principais redutos elei-
torais, e defende a emancipação do 
distrito. 

“A população de São José da 
Mata tem esse anseio de se tornar 
independente economicamente. 
Além do mais, é necessário, porque 
não há condições de a administra-
ção municipal, por mais bem-in-
tencionada que possa ser, dar total 
apoio, principalmente financeiro, 
a esses distritos”, justificou a parla-
mentar socialista. 

Ela afirma que a região, além 
da agricultura, tem um comércio 
forte, “principalmente no artesa-

São José da Mata e Galante já têm pré-candidatos

O ex-vereador Perón Japiassu, 
presidente municipal do PT e que 
também, tem, forte ligação com 
o distrito. Assim como ele, Vani-
nho Aragão e Pimentel Filho não 
escondem que, caso o distrito de 
Galante seja emancipado, sonham 
com a prefeitura do futuro novo 
município. 

“De duas eleições que parti-
cipei, a primeira quando não me 
elegi, mas tive 2.378 votos, e ago-
ra, que cheguei à Câmara Munici-
pal, tive, nas duas ocasiões, o gran-
de apoio do povo do distrito, onde 
vivo há mais de cinquenta anos e 
espero que, se houver a emancipa-
ção, possa ser um dos pretenden-
tes ao cargo de prefeito”, antecipa 
Vaninho Aragão. 

Pimentel Filho, que acumu-
la sete mandatos consecutivos no 
parlamento campinense, não dis-
farça o interesse que possui, mas, 
condiciona uma eventual candida-
tura majoritária à famosa tese da 
vontade popular. 

“Eu vou ouvir o povo. Quan-

Áreas e vereadores mais votados 

Apesar da aprovação pela Câ-
mara dos Deputados das novas 
regras para incorporação, fusão, 
criação e desmembramento de mu-
nicípios no Brasil, até que distritos 
como Galante, São José da Mata, 
Renascer, Nossa Senhora do Livra-
mento e São Vicente do Seridó pos-
sam, eventualmente, tornar-se cida-
de, há um longo caminho.

O projeto já havia sido aprova-
do pelos senadores, mas, como foi 
alterado na Câmara, volta ao Sena-
do. Se aprovado, seguirá para a san-
ção presidencial, podendo a presi-
dente da República vetar a matéria. 

É que, mesmo Dilma Rousseff 
sancionndo o projeto, antes de ele 
entrar em vigor, uma série de nor-
mas, estudos e definições precisa-
rão ser observadas no processo de 
emancipação. Pelo texto aprovado 
pelos deputados, o primeiro passo 
para a emancipação é a coleta de 
assinaturas favoráveis de pelo me-
nos 20% dos eleitores dos distritos.

Matéria ainda deve
passar no Senado

nato”. Pelo menos por enquanto, 
a vereadora Ivonete Ludgério não 
fala sobre planos de, eventualmen-
te, sair candidata a prefeita de São 
José da Mata, embora, em caso de 
emancipação do distrito, além dela, 
o deputado Manoel Ludgério tam-
bém apareceria como nome natural 
para a disputa majoritária. E outro 
nome é o do ex-vereador Perón Ja-
piassu, presidente municipal do PT 
e que também, tem, forte ligação 

com o distrito.Já Pimentel Filho faz 
questão de lembrar que a luta pela 
emancipação de Galante foi uma das 
lutas do seu pai, o ex-vereador Antô-
nio Alves Pimentel, e garante que a 
região tem potencial para ser alçada 
à condição de município. 

“Galante tem estrutura bem 
melhor que pelo menos 80% das 
cidades que foram mais recente-
mente promovidas de distrito para 
município. Essa é uma discussão que 
precisa ser retomada e, quando for, 
Galante tem que estar presente”, 
declarou o peemedebista. Outro ve-
reador galantense, Vaninho Aragão, 
que atualmente cumpre seu primei-
ro mandato na Câmara de Campina 
Grande, concorda com o posiciona-
mento de Pimentel. “Há quem pen-
se que Galante tem apenas a agri-
cultura como atividade econômica, 
mas, não é verdade. 

Vereadora Ivonete tem nome colocado 

do meu pai era vereador, veio 
uma comissão na nossa casa pedir 
que eu fosse o próximo candida-
to. Ou seja, fui candidato a vere-
ador mediante pedido e boa par-
te daquele pessoal é de Galante. 
Vou ouvir, então, o povo, e se o 
povo quiser, vou ser (candidato) 
com o maior prazer”, declarou o 
peemedebista.

Como Vaninho Aragão e Pi-
mentel Filho são de blocos polí-
ticos oponentes na região, a Câ-
mara Municipal já tem, portanto, 
uma disputa desenhada caso o 
distrito vire cidade. 

Pimentel é outro nome também cogitado
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Na próxima quarta-feira, 
a CCJ do Senado deverá
votar a PEC 43/2013

Senado pode limitar voto aberto só
para casos de cassação, diz relator

Brasília – Na próxima 
quarta-feira (11), a Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) do Senado deve 
votar a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
43/2013, que estabelece o 
voto aberto em todas as vo-
tações do Congresso, de As-
sembleias Legislativas, da 
Câmara Legislativa do Dis-
trito Federal e das Câmaras 
de Vereadores.

A expectativa do rela-
tor da proposta, senador 
Sérgio Souza (PMDB-PR), 
é concluir e enviar cópia 
do relatório aos senadores 
no fim da tarde de terça-
feira (10) para facilitar a 
discussão. Depois de vota-
da na CCJ, a proposta deve 
ser imediatamente encami-
nhada ao Plenário da Casa 
onde terá que passar por 
dois turnos de votação.

Souza garante que vai 
defender o voto aberto em 
todas as situações, tal como 
foi aprovado na Câmara, 
mas admite que, como a 
matéria não é consensual 
na Casa, pode ser que a 
saída seja votar, no plená-
rio, o texto defendido pelo 
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), 
de voto aberto apenas para 
casos de cassação de parla-
mentares. Assim, o exame 
de vetos presidenciais e de 
indicação de autoridades – 
como ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
e embaixadores, ficam fora 
da proposta para serem 
debatidos posteriormente, 
em outra PEC.

“O presidente do Se-
nado tem preocupação em 
dar uma resposta à socie-
dade. Não há consenso en-
tre os senadores”, defendeu 
o relator. Para ele, a limi-
tação do voto aberto pode 
ser justificada pelo fato do 
STF estar prestes a decidir 
sobre a nulidade da sessão 
que absolveu o deputado 
Natan Donadon (sem parti-
do-RO). 

“Pode ser que daqui uns 
dias a Câmara tenha que re-
petir esse mesmo modelo 
de votação (secreta) para 
cassação de parlamentares 
condenados no processo do 
mensalão [Ação Penal 470]. 
Nós não podemos correr 
risco de um resultado como 
aquele se repetir”, alertou 
Sérgio Souza.

O presidente do Se-
nado disse ontem que já 
tem o apoio do presidente 
da Câmara, Henrique Al-
ves (PMDB-RN), para esse 
encaminhamento. “Nós 
defendemos o voto aber-
to. Esse processo de trans-
parência é irreversível, 
mas não pode haver, nes-
se momento, voto aberto 
para apreciação de vetos: o 
Congresso não derrubaria 
mais nenhum veto, porque 
haveria um monitoramen-
to político do governo e 
não é prudente fazer voto 
aberto para aprovação de 
ministros e para procura-
dor-geral da República”, 
afirmou Renan Calheiros.

Entre os senadores que 
defendem voto aberto para 
todas as situações está o lí-
der do PT, Wellington Dias 
(PI). Para ele, mesmo em 
votações de vetos presiden-
ciais e em indicação de auto-
ridades e chefes de missões 
diplomáticas, “é importante 
ter coragem e não temer 
possíveis represálias”.

Karine Melo
Da Agência Brasil

Encerrada ontem a fase 
de análise dos embargos de 
declaração apresentados 
pelas defesas dos conde-
nados no mensalão, o STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
começou a analisar a admis-
sibilidade dos embargos in-
fringentes, tipo de recurso 
que, se aceito, poderá reabrir 
o julgamento dos 11 réus 
que foram condenados, mas 
receberam ao menos quatro 
votos pela absolvição.

O ministro Joaquim 
Barbosa, relator do proces-
so e presidente do Supremo, 
votou de modo contrário à 
admissão dos embargos in-
fringentes. Os outros minis-
tros, contudo, ainda preci-
sam apresentar seus votos, 
o que deve ocorrer na próxi-
ma semana.

O STF ainda não ana-
lisou nenhum embargo in-
fringente, mas colocou o as-
sunto em pauta devido aos 
agravos regimentais (tipo 
de instrumento jurídico) 
impetrados pelas defesas de 
Delúbio Soares, ex-tesourei-
ro do PT, e  Cristiano Paz, ex-
sócio de Marcos Valério.

No caso do mensalão, a 
apresentação de tais embar-

gos é possível para os réus 
José Dirceu, José Genoino, 
João Paulo Cunha, Delúbio 
Soares, Marcos Valério, 
Cristiano Paz, Ramon Hol-
lerbach, Kátia Rabello, José 
Roberto Salgado, João Cláu-
dio Genu e Breno Fischberg.

Como teve quatro votos 
a seu favor no julgamento 
por quadrilha, Delúbio pedia 
que prevalecessem esses 
votos para o absolver pela 
prática deste delito. Já Paz 
pediu prazo em dobro para 
a apresentação de eventuais 
embargos infringentes, o 
que também foi rejeitado 
pelo relator. “Admitir em-
bargos infringentes no caso 
seria apenas um forma de 
eternizar o feito (o processo 
do mensalão)”, afirmou Bar-
bosa.

Para o presidente da 
Corte, os embargos infrin-
gentes se aplicam a proces-
sos julgados em Tribunais de 
Justiça dos Estados e Tribu-
nais Regionais Federais, e 
não no STF. “Não há como 
admiti-los no presente caso. 
Celso de Mello, o decano da 
Corte, se manifesta e diz que 
concorda com esta interpre-
tação”, afirmou o relator.

STF conclui análise
de primeiros recursos

MENSALÃO

HELIO GLAUBER GONÇALVES - ME, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença De Operação, para Lavagem de Veículos, Polimento 
e Troca de Óleo, situado a Rua Cônego Jose Neves, 31, Centro, Sousa – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 039/2013
Proc. Administrativo nº 129/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, PARA ATENDER OS VEÍCU-
LOS PRÓPRIOS, LOCADOS E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ NO 
EXERCÍCIO DE 2013.

ABERTURA: 18/09/2013, às: 08:30 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

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

Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Piancó, 05 de setembro de 2013.

PEDRO CABRAL CAZÉ
PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 040/2013

Proc. Administrativo nº 130/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTEN-

ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, RECARGA E FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, 
PARA ATENDER A DEMANDA DOS EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ 
NO EXERCÍCIO DE 2013.

ABERTURA: 18/09/2013, às: 10:00 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

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

Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Piancó, 05 de setembro de 2013.

PEDRO CABRAL CAZÉ
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 42/2013
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 42/2013, do tipo menor preço por item, para aquisição de uma motocicleta, cuja 
abertura será no dia 23.09.2013 às 15:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar-PB.

O edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 05 de setembro de 2013
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 43/2013
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 43/2013, do tipo menor preço, para prestação de serviços de técnico dentário, 
cuja abertura será no dia 23.09.2013 às 16:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar-PB.

O edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 05 de setembro de 2013
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/13

Registro CGE Nº. 13-01658-1

OBJETO: aquisição de fardamento especializado para equipes de operação, engenharia, segu-
rança e meio ambiente para segurança nos trabalhos realizados na SDGN/PBGÁS, em conformidade 
com o Anexo 2 – Termo de Referência.

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

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

09h00min do dia 23/09/2013.
ABERTURA: Dia 23/09/2013, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/13

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, DE MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RDGN DA PBGÁS, INCLUINDO SERVIÇO 
DE OPERADORES DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 
2 – TERMO DE REFERÊNCIA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2013 
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL 006/13

VIGÊNCIA: Validade de 12 (doze) meses a partir da publicação no DOE.
REGISTRO CGE: 13-01213-5

FRANKLIN DE ARAÚJO NETO
Diretor Presidente

PBGÁS

OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA RDGN DA PBGÁS

EMPRESA:  CONSTRUTORA BRTEC LTDA

REPRESENTANTE: SEVERINO ARAÚJO NETO

CNPJ: 13.493.236/0001-59

Telefone: (83)8136-4321

Conjunto Moto-bomba a diesel, com vazão de 30 
m³/h, para uma altura manométrica de 50 mca, com 
operador e auxiliar.
Escoramento contínuo metálico para valas

LOTE DESCRIÇÃO UNID. DE 
MEDIDA

QUANT. 
ESTIMADA

VALOR 
UNIT.

VALOR 
TOTAL

7

9

h

m³

80

100

99

120,00

7.920,00

12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB 
INEXIGIBILIDADE N° 06/2013

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na contratação de bandas 
e artistas regionais para abrilhantar as festividades do 19º Tradicional Festival de Campo no dia 
07/09/2013 e na Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores, no dia 15/09/2013, 
ambos na cidade de Natuba-PB. Empresas Contratadas: WL Produções e Serviços LTDA, CNPJ 
n° 14.256.609/0001-30 e Red Blue Gravatá Shows e Eventos LTDA, CNPJ n° 13.036.558/0001-79, 
com fulcro na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Natuba, 05 de setembro de 2013. 
Josinalva Guerra Lins Silva

Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE RIACHÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 00001/2013, que objetiva: AQUISI-
ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDI-
CO o seu objeto a: M TELES & CIA LTDA - EPP - R$ 8.587,00. Fica desde já o licitante ganhador 
convocado para num prazo de 05(cinco) dias comparecer para assinatura do respectivo contrato.

Riachão - PB, 04 de setembro de 2013
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA CAVALCANTE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013

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 20 de Setembro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo tipo utilitário 
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, 05 de Setembro de 2013.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013

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 10:30 horas do dia 20 de Setembro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Óleo 
Diesel tipo S 10 destinados a atender as necessidades da frota veicular do município de Riachão/
PB. 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. E-mail: riachao.licitacao@hotmail.com

Riachão - PB, 05 de setembro de 2013.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA

Pregoeiro Oficial

O CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTDA, torna público que requereu a 
SEMAM – secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividademédico hospitalar 
em clinica especializada em otorrinolaringológico, situada na Av. Maximiano Figueiredo, 44 – Centro 
– João Pessoa-PB – CEP n. 58.013-470.

LEANDRO FIRMINO BARBOZA - CNPJ/CPF Nº 06.151.554/0001-76 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇÃO DE OPERAÇÃO = 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (AC:140m²) RUA DO COMÉRCIO – CENTRO - 
PASSAGEM/PB(NRPATOS). Referente ao Processo: 2013-005581/TEC/LO-5984

BRUNA LETICIA DE SOUZA FREIRE - CNPJ/CPF Nº 073.056.894-67 Torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a RENOVAÇÃO DE LICENÇÃO 
DE OPERAÇÃO C/ MUD. RZ: PROCESSO Nº 2009-000450=LUANA ABILIO D.M. DE MEDEIROS 
(CNPJ:09.383.108/0001-85) BRUNA LETICIA DE SOUZA FREIRE (CPF: 073.056.894-67) –  MUNI-
CÍPIO PATOS/PB(NRPATOS).  Referente ao Processo: 2013-005656/TEC/LO-6001

IPI URBANISMO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 07.461.283/0001-18, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação Nº 943/2009/PROC. Nº 2009-001460 – Loteamento Residen-
cial do tipo Condomínio Horizontal fechado com 396 LOTES – INTERMARES – CABEDELO – PB. 
Processo: 2013-005630/TEC/LO-5994.

ISRAEL NOGUEIRA DA SILVA (RESIDENCIAL SOUSA) – CPF Nº 412.962.574-87, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de 
Instalação mediante Processo de LP. – Por Motivo de Transformação. Loteamento – (325-Lotea./
entre: 121/360m²) – Área total: 49725,00m²) – Rua Aliete Augusta de Sá – Várzea das Almas - 
SOUSA – PB. Processo: 2013-004257/TEC/LP-1699.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISAS DO ATLÂNTICO – CNPJ Nº 10.531.104/0001-86, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação (LO) do Residencial Brisas do Atlântico – Rua José Brasilino Leite, Nº 75 - Bairro: João 
Agripino – JOÃO PESSOA / PB – CEP: 58.034-000 – Processo: Nº 2013-005619/TEC/LO-5991.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 
08.679.991/0001-92, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 783/2013 em João Pessoa, 3 de abril de 2013 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Implantação do piso da ilha de abastecimento e na área de descarga 
em concreto armado com drenagem direcionada para caixa separadora de água e óleo, desativação 
de tanque subterrâneo e instalação de novos tanques subterrâneos de combustível, equipamentos 
e acessórios. Na(o) – Rua Bertulina Brasilina S/N Município: FREI MARTINHO – UF: PB. Processo: 
2010-002415/TEC/LA-0064.

CONSTRUTORA LITORAL LTDA – CNPJ Nº 02.909.693/0001-65, torna público que à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação - Loteamento AC: 
22007,30m² - BAIRRO AREAL – MAMANGUAPE – PB. Processo: 2013-005588/TEC/LO-5985.

JOSEFA RAMOS DE SOUZA – CPF Nº 030.172.174-26, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – ED. Unifamiliar – AC: 
131,15m² - L/ATV:LT 17 – QD V05 -  LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIA NOVO MUNDO – JA-
CUMÃ – CONDE – PB. Processo: 2013-005535/TEC/LP-1785.

AN-BER – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS – LTDA – Nº 11.641.021/0001-02, torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Licença de Operação para a atividade Edificação Multifamiliar com 04 unidades habitacionais, no 
Loteamento Jardim Camboinha QD - 27 LT – 13 Cabedelo – PB, através do Proc. nº 2013-005539.

AN-BER – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS – LTDA, CNPJ Nº 11.641.021/0001-
02, torna público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, Licença de Operação para edificação multifamiliar com 04 unidades habitacionais, no 
Loteamento Jardim Camboinha, QD 27 LT 13 – Cabedelo – PB, através do proc. nº 2013-005539.

ATACADÃO DO CRIADOR - COMÉRCIO INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES-LTDA, 
CNPJ Nº 06.049.929/0001-91, torna público que requereu junto a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da LO nº 1463/2011, para a atividade de fabricação 
de ração animal e comércio varejista de rações, artigos e alimentos animais, na Rua Antonio Bento 
de Paiva s/nº LT – 19 QD 05 Mangabeira João Pessoa-Pb, através do Proc. Nº 2013-005474.

AGIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.941.304/0001-03, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 2539/2013 em João Pessoa, 29 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Condomínio Residencial Horizontal em uma área de 26.351 m², 57 Lotes, além de 
guarita, salão de festas, equipamentos e piscina. Na(o) – Rodovia, BR 104 KM 7, Zona Urbana 
Município:  CUITE – UF: PB. Processo: 2013-005171/TEC/LI-2409. 

Brasília - Os eventos 
programados para o 7 de 
Setembro, em Brasília, de-
verão reunir cerca de 150 
mil pessoas em um raio de 
5 quilômetros na área cen-
tral da cidade, onde fica a 
Esplanada dos Ministérios. 
Pela manhã, estão sendo 
organizadas por meio das 
redes sociais diversas ma-
nifestações, com concen-
trações marcadas princi-
palmente para ocorrer na 
praça do Museu Nacional 
da República, na Esplana-
da, próximo à catedral.

A expectativa é que 
entre 40 mil e 50 mil pes-

soas compareçam, aumen-
tando o fluxo de pessoas 
que assistirão ao desfile – 
previsto para começar às 
9h10, na Esplanada, em 
frente ao Palácio do Pla-
nalto; e terminar às 10h, 
próximo ao Teatro Nacio-
nal e a Rodoviária do Pla-
no Piloto.

A estimativa foi divul-
gada pela Secretaria de Se-
gurança do Distrito Fede-
ral. Na manhã do feriado 
nacional, são esperadas 30 
mil pessoas no desfile cívi-
co, que terá a presença da 
presidente Dilma Rousseff 
e de outras autoridades.

Protestos vão reunir 
milhares de pessoas

7 DE SEtEMBRO
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Botafogo reforça a 
equipe feminina com 
jogadoras de seleção

jogos da juventude

Paraíba começa a competir
Modalidades individuais 
marcam o início das
disputas hoje em natal

Os atletas paraibanos 
das modalidades individuais 
(atletismo, badminton, ciclis-
mo, ginástica rítmica, judô, 
natação, tênis de mesa e xa-
drez) que se encontram em 
Natal-RN participando dos 
Jogos Escolares da Juventu-
de, iniciam hoje a caminhada 
rumo a uma medalha e um 
lugar no pódio. Depois da 
abertura realizada ontem à 
noite, no Ginásio Nélio Dias, 
em Lagoa Azul, na Região 
Metropolitana de Natal, o 
dia será de muita disputa. Na 
competição, o Estado está re-
presentado por 145 atletas. 
Nas modalidades coletivas 
(basquete, handebol, volei-
bol e futsal), as disputadas 
ocorrerão a partir do próxi-
mo dia 9.

A programação dos Jo-
gos Escolares da Juventude 
2013 prevê três dias de in-
tensas disputas nessas mo-
dalidades individuais. A Pa-
raíba, como demais estados 
da federação, tem até o pró-
ximo domingo a oportunida-
de de fazer um bom evento e 
trazer para o Estado um nú-
mero recorde de medalhas.

Os Jogos Escolares da Ju-
ventude 2013, etapa 12 a 14 
anos, serão disputados em 
13 modalidades: atletismo, 
badminton, basquete, ciclis-
mo, futsal, ginástica rítmica, 
handebol, judô, luta olímpica, 
natação, tênis de mesa, vôlei 
e xadrez. Em novembro terão 
inícios as disputas para atle-
tas de 15 a 17 anos, quando 
se terá o vôlei de praia e não 
o badminton.

Atletas viajaram confiantes em se destacar nas provas que acontecem em Natal em mais uma edição dos Jogos Escolares da Juventude que vai até o próximo dia 15

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTO: Evandro Pereira

Os Jogos Escolares da Ju-
ventude são o maior evento 
estudantil esportivo do Bra-
sil. A competição de abran-
gência nacional cresce a cada 
edição e reúne milhares de 
alunos-atletas de instituições 
de ensino públicas e privadas 
de todo o país. Atualmente, é 
tida como referência interna-
cional. Consideradas as fases 
seletivas, os números chegam 
a mais de dois milhões de 
atletas e cerca de 3.900 cida-
des participantes.

1o  Ceará 472 p.
2o  Rio G. do Norte 347 
3o  Pernambuco 329 
4o  Piauí 246 
5o  Maranhão 125 

Classificação

Locais das Modalidades

Atletismo

Pista: UFRN

Badminton

Ginásio: Facex

Ciclismo

Macaiba/RN

Ginástica Rítmica 

Ginásio: UFRN

Judô

Ginásio: Colégio Maristela

Natação

Piscina: Sesi Clube

Tênis de Mesa 

Ginásio: Henrique Castriciano

Xadrez

Centro de Convenções de Natal: 

Salão Genipabu

Os atletas Edvaldo Pe-
reira dos Santos (800 me-
tros) e Monique Costa de 
Araújo (100 metros), foram 
medalhas de bronze no Tro-
féu Norte-Nordeste Caixa 
de Atletismo de Juvenis, que 
ocorreu no Estádio da Uni-
versidade de Fortaleza (Uni-
for) durante três dias e se 
encerrou no último domingo. 
O desempenho da delegação 
paraibana não foi um dos 
esperados, porém, a Federa-
ção Paraibana de Atletismo 
comemorou os dois pódios, 
haja vista que aponta um 
crescimento e desenvolvi-
mento das categorias de base 
nesta modalidade esportiva.

Edvaldo Pereira dos 
Santos cruzou a linha de che-
gada dos 800 metros em ter-
ceiro lugar ao obter a marca 
de 1m58s68. Aos 19 anos de 
idade, ele treina na pista da 
Universidade Federal da Pa-
raíba e já aponta como uma 
das revelações do atletismo 
paraibano. Monique Costa de 
Araújo foi terceiro colocada 
na prova dos 100 metros ra-
sos ao marcar 12s79, tempo 
bastante comemorado, mas 
que ela garantiu que poderia 
ser melhor. A exemplo de Ed-
valdo, a atleta, também de 19 
anos, é uma das esperanças 

da Paraíba em competições 
de âmbito nacional.

O Troféu Norte-Nordes-
te/Caixa de Atletismo de Ju-
venis foi vencido pelo Esta-
do do Ceará  que, mais uma 
vez, ficou com o título de 
campeão. A equipe cearense 
somou 471 pontos após três 
dias de competição na classi-
ficação geral final, com 227 
pontos no feminino e 245 
no masculino. Pernambuco 
ficou em segundo lugar, com 
355, seguido do Rio Gran-
de do Norte, com 321 pon-
tos. O pernambucano Lucas 
Gabriel Ferreira da Silva foi 
eleito o melhor atleta da ca-
tegoria masculina, enquanto 
a potiguar July Ferreira da 
Silva foi o destaque feminino, 
segundo eleição da comissão 
formada no congresso técni-
co realizado na última quin-
ta-feira, na Universidade de 
Fortaleza (Unifor).

 
 

Paraibanos se destacam
no Troféu Caixa Juvenil

atLetIsMo

Liga Nordeste terá 4 clubes da PB
Quatro clubes da Pa-

raíba (HCP/Unipê, FHC, 
Grêmio Cief e Treze Fute-
bol Clube) ultimam os pre-
parativos para a estreia na 
Liga Nordeste Masculina e 
Feminina de Handebol de 
Quadra. A competição, que 
é a mais importante da mo-
dalidade na região, contará 
com nove equipes mascu-
linas e nove femininas, dos 
Estados de Alagoas, Cea-
rá, Paraíba, Pernambuco e 
Piauí. A primeira fase será 
disputada em dois turnos, 
com locais e datas distintas.

Os primeiros a en-
trarem em quadra são os 
homens das equipes de 
Morada Nova (CE), HCP/
Unipê (PB) e Cecepa (AL), 
que jogam pelo Grupo B, 
em Morada Nova (CE), no 
período de 13 a 15 de se-
tembro.  Ainda pelo mas-
culino, compõem o Grupo 
A o Handebol Maracanã 
(CE), Clube Novo Poty (PI) 
e UFPI (PI), que terá o pri-
meiro turno em Fortaleza 
(CE), de 4 a 6 de outubro. O 
Grupo C é formado por FHC 
(PB), Grêmio Cief (PB) e 
Cesmac (AL) e terá os jogos 
em João Pessoa (PB), de 27 
a 29 de setembro. 

Já pelo feminino, em 
Fortaleza (CE), de 4 a 6 de 

HandeBoL

outubro, serão realizadas 
as partidas das chaves A 
e C. A primeira é formada 
por LQHD/Diário/Chelsea 
(CE), Cecepa (AL) e HCP/
Unipê (PB), e a C por For-
taleza/IFCE (CE), Grêmio 
Cief (PB) e Português/Aeso 
(PE). A chave B, com con-
frontos em Campina Gran-
de (PB), de 27 a 29 de se-
tembro, é composta pelos 

times Treze Futebol Clube 
(PB), Ipanema (AL) e Ara-
cati (CE).

 Ontem, o presiden-
te da Federação Paraibana 
de Handebol, Isaac Alencar 
informou que o handebol 
do Estado vive uma fase de 
crescimento e a participa-
ção dos clubes paraibanos 
na Liga Nordeste é vista 
com muita qualidade, até 

mesmo porque, as equi-
pes passam por bons mo-
mentos e que com certeza 
estarão no pódio da com-
petição. O técnico Rômulo, 
do HCP garantiu que sua 
equipe está preparada e a 
fase de treinamento já foi 
encerrada. “Vamos agora 
buscar apenas os resulta-
dos nas competições”, afir-
mou ele.

A equipe masculina do HCP tem presença confirmada nas disputas que começam no próximo dia 13

A competição na Unifor, em Fortaleza, terminou no domingo

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação



Bolt confirma aposentadoria 
após a Olimpíada no Brasil
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A atleta Luana Lira, dos Saltos Ornamentais e integrante 
do Grêmio Cief/PB, desembarcou ontem em Pequim, na 
China, para mais um estágio de três meses com a técni-
ca Yu Fen. Ela e outras oito atletas ficarão até novem-
bro. Luana e demais integrantes da Seleção Brasileira 
de Saltos Ornamentais foram selecionados pela técnica 
chinesa no Campeonato Brasileiro de categorias, no mês 
passado. Yu Fen foi treinadora da seleção de seu país 
e reveladora de campeãs olímpicas como Wu Mingxia e 
Guo Jingjing. A estratégia adotada é focada nas provas 
sincronizadas de trampolim e plataforma.

A saga dos paulistas na 
zona do rebaixamento

O futebol paulista, pelo menos na atual tempora-
da, está repleta de crises. Se não bastasse as equipes 
pouco investirem no futebol profissional, cinco clubes 
da elite do nosso futebol, diga-se na Série A do Cam-
peonato Brasileiro, passam a cada rodada vexames que 
tem levado a torcida ao desespero e, muitas das vezes, 
a promoverem atos de vandalismo, a exemplo da que 
ocorreu no Mané Garrincha, em Brasília, recentemente, 
entre Corinthians e Vasco.

É bom frisar que, ao longo dos anos, o futebol de São 
Paulo tem sido os “ovos de ouro” da alta cúpula da CBF. 
Este ano não foi diferente. Reconhecemos os critérios de 
ascensão, mas, os “paulistas” sempre foram beneficiados.

Justiça seja feita, os cinco clubes na Série A do Brasi-
leirão (Corinthians, Santos, São Paulo, Portuguesa e Ponte 
Preta) fazem um pífio campeonato. Basta ver apenas a 
posição na tabela de classificação. Portuguesa, São Paulo 
e Ponte Preta estão na zona da degola (rebaixamento) e, 
a situação fica cada vez mais complicada a cada rodada.

Procurar a solução? claro, os dirigentes têm corrido 
atrás, mas, muitos dizem que o culpado é o treinador? 
E ele joga futebol? muitos dizem que sim, pois o clube 
depende dele para um bom resultado. Nesta história de 
altos e baixos, o treinador tem sido o mais crucificado. 
Este ano, muitos deles já perderam seus cargos por 
maus resultados.

Estamos ainda no primeiro turno do Brasileirão da 
Série A e muitas águas ainda vão rolar. Para o colunis-
ta, tanto faz a situação caótica que vive as equipes 
paulistas no Brasileirão. Sempre disse ser flamenguista 
de carteirinha, no entanto, o rubro-negro também não 
está lá essas coisas e meu desenho era vê-lo ao lado 
de Portuguesa, São Paulo e Ponte Preta. Pena é que o 
Náutico-PE está no meio do caminho...

Laryssa Lélis, natural de 
Campina Grande e que 
reside em Recife-PE ocupa a 
terceira posição no ranking 
nacional da modalidade de 
pentatlo moderno. A atleta 
é um dos nomes do Brasil 
para as Olimpíadas 2016.

Pentatlo

A Paraíba vai receber uma etapa do Campeonato Brasi-
leiro Juvenil de Squash na próxima semana, nas quadras 
do Squash Bessa, em João Pessoa. A competição é para 
atletas dos 11 aos 19 anos, que vão jogar divididos pela 
idade. De acordo com o presidente da Federação Parai-
bana da modalidade, Gilvandro Rodrigues, as partida do 50 
Squash Top Class de João Pessoa vão ocorrer no mesmo 
local e simultaneamente a competição nacional

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Ex-jogador do Porto, de 
Portugal, Vitória/BA, Flumi-
nense/RJ, Goiás, Botafogo/
PB, o lateral Esquerdinha 
vem sendo a grande atração 
em jogos amadores e de ve-
teranos na zona sul de João 
Pessoa. Tem muito gás!

Esquerdinha

Brasileiro de Squash

Jamaicano ainda quer
brilhar como o melhor
do mundo em 2016

OutrAS
modalidades

Usain Bolt anunciou on-
tem que irá se aposentar após 
as Olimpíadas de 2016, no 
Rio de Janeiro. O homem mais 
rápido do mundo já tinha fa-
lado sobre a possibilidade de 
encerrar sua carrreira depois 
da participação nos Jogos 
Olímpicos da cidade maravi-
lhosa, mas a confirmação veio 
durante  a entrevista coletiva 
que antecede a última etapa 
da Diamond League, em Bru-
xelas, na Bélgica.

“Eu acho que vai ser 
um bom momento para me 
aposentar por cima, depois 
de dominar por tanto tem-
po” afirmou Bolt, que ga-
nhou três medalhas de ouro 
(100m, 200m e revezamento 
4x100m) no Mundial de Atl-
tetismo, em Moscou,  afirmou 
que durante a entrevista que 
seu objetivo é estabelecer 
um novo recorde mundial 
nos 200m e conquistar o lu-
gar mais alto no pódio nos 
Jogos da Comunidade Britâ-
nica em Glasgow, em 2015, e 
no Rio de Janeiro, em 2016.

“Se eu quero estar entre 
Muhammad Ali e Pelé como 
os melhores de todos os tem-
pos, preciso continuar domi-
nando o esporte até me apo-
sentar” disse Bolt.

Sonho de medalhas
No Mundial de Atletis-

mo em Moscou, 18 hinos 
nacionais soaram no Estádio 
Luzhniki. Mas não o brasilei-
ro. O país saiu sem medalhas, 
justamente no início de um 
ciclo olímpico em que será 
o anfitrião. De acordo com o 
presidente da Confederação 
Brasileira de Atletismo, José 
Antônio Martins Fernandes, 
o objetivo agora é retomar a 
trajetória vitoriosa no espor-
te. Em participação no “Are-
na SporTV” da última terça-
feira, ele apresentou uma 
projeção para as Olimpíadas 
do Rio de Janeiro.

“É uma responsabilida-
de muito grande. O atletis-
mo brasileiro tem tradição, 
grandes nomes que foram 
recordistas mundiais. A úl-
tima campeã olímpica foi a 
Maurren (Maggi). A gente 
pretende no Mundial de Pe-
quim, em 2015, ter 12 finais 
com medalhas (consideran-

do finalistas até o oitavo co-
locado). E, claro, se no Mun-
dial a gente conseguir isso, o 
objetivo para os Jogos Olím-
picos do Rio será ficar nesse 
patamar com possibilidade 
efetiva de medalha. É essa a 
nossa realidade hoje. Não dá 
para a gente pensar muito 
além dessas possibilidades” 
disse o dirigente.

Campeã olímpica no sal-
to em distância em Pequim 
2008, Maurren Maggi acre-

dita no potencial da nova 
geração do atletismo para o 
Brasil fazer bonito em 2016, 
destacando o crescimento 
do número de finalistas no 
último Mundial como ponto 
positivo, apesar do fraco de-
sempenho.

“Eu acho que com certe-
za vão ser as Olimpíadas do 
século para a gente. Eu vejo o 
Brasil com três medalhas. Só 
o calor de estar competindo 
em casa e ter a situação do 

último Mundial que a gente 
não foi ruim (fomos finalis-
tas em nove modalidades)... 
Então, temos nove caminhos 
andados. Tem o pessoal do 
salto com vara masculino 
que está arrebentando, o 
pessoal do triplo que eu te-
nho certeza que vai brilhar 
também... Vários nomes es-
tão aparecendo” afirmou a 
atleta. Maurren diz que vive 
do atletismo, mas ressalta: ‘É 
complicado no Brasil’.

O jamaicano afirmou que após a Rio 2016 será o momento exato para sair de cena do atletismo

Mesmo estando na segun-
da colocação do Campeonato 
Mundial, com 46 pontos atrás do 
líder Sebastian Vettel, Fernando 
Alonso é o primeiro colocado na 
lista divulgada pela revista For-
bes de pilotos mais bem pagos 
do automobilismo mundial. Se-
gundo a publicação, o espanhol 
ganhou cerca de R$ 70,7 milhões 
no período entre junho de 2012 
e junho de 2013. Desse valor, R$ 
66 milhões são de salários pagos 
pela Ferrari, enquanto o restan-
te vem de acordos publicitários.

A Fórmula 1 também con-
tinua no segundo lugar do ran-
king, com Lewis Hamilton. O 
britânico, que trocou a McLaren 
pela Mercedes nesta temporada 
recebeu aproximadamente R$ 
64,8 milhões, juntando o salário 

das duas equipes e os contratos 
de publicidade.

Na sequência, o terceiro mais 
bem pago é Dale Earnhardt Jr, 
eleito pelo décimo ano consecuti-
vo o piloto mais popular da Nas-
car, que ganha R$ 61,3 milhões, 
sendo praticamente metade do 
valor proveniente de publicidade. 
O quarto colocado é Jimmie John-
son, que recebe R$ 56,6 milhões.

A MotoGP ganha um repre-
sentante na lista no quinto lugar, 
com Valentino Rossi. O italiano, no 
período de um ano entre Ducati e 
Yamaha faturou R$ 51,9 milhões.

Tricampeão da Fórmula 1, 
Sebastian Vettel é o oitavo, com 
valor arrecadado estimado em R$ 
42,4 milhões. Danica Patrick, da 
Nascar, recebe R$ 35,3 milhões e 
é a única mulher do top 10.

Alonso lidera a lista dos mais bem pagos
rEviStA fOrBES

O espanhol ganhou R$ 70 milhões entre 2012 e 2013
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Belo contrata jogadoras de seleção
futebol feminino

futebol 
PARAÍbA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de setembro de 2013

Clube quer fazer bonito 
no brasileiro que terá
início no próximo dia 18

O Botafogo resolveu in-
vestir forte na formação de 
um grande time para as dis-
putas do Campeonato Bra-
sileiro de Futebol Feminino 
da Série A. A diretoria anun-
ciou uma série de contrata-
ções, inclusive de 4 atletas 
com passagens pela Seleção 
Brasileira, como a lateral 
esquerda Jéssica Modia, a 
zagueira Ingrid Pardal, a vo-
lante Lucimara e a goleira 
Monique Somosse.

Jéssica estava no Ju-
ventus/SP, onde atuou com 
Ingrid. A zagueira tem pas-
sagens pelo Botucatu/SP, 
Santos/SP e Vitória de Santo 
Antão/PE. Lucimara também 
atuou pelo Juventus, além de 
Foz Cataratas/SP, Atlético 
Mineiro. Monique defendeu 
o Juventus, o Foz Cataratas, o 
Centro Olímpico/SP, Vitória 

de Santo Antão e ainda o Bo-
tucatu.  Já a zagueira Ingrid 
vestiu as camisas da Portu-
guesa, Centro Olímpico, Pal-
meiras, Atlético Mineiro e 
São Bernardo. 

Além das atletas com 
passagem pela Seleção Bra-
sileira, o Belo contratou 
também as atacantes Ceará, 
que já jogou no Corinthians, 
Juventus, Centro Olímpico e 
Santos, e Jennifer Telles, que 
vem do Botucatu, além da 
meia Erika Vitoriano, que  jo-
gou na Juventus, Foz Catara-
tas e Botucatu e já disputou a 
Libertadores.

A meio-campista Vilma 
Nascimento, com passagem 
pelo Flamengo/PI, São Fran-
cisco de Conde/BA e Petro-
lina/PE completa a lista de 
grandes contratações. Elas 
se unirão ao grupo já forma-
do nas últimas semanas.

Além dos reforços im-
portados de outros estados, 
o Botafogo também repatria-
rá as atletas da parceria com 
o Sport de Recife, que esta-
vam defendendo o clube per-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTOS: Divulgação

A zagueira Ingrid Pardal jogou por vários clubes e na seleção

A volante Lucimara é mais uma das contratações do BotafogoA goleira Monique em ação com a camisa da Seleção Brasileira. Ela chega para ser titular no Botafogo nas disputas do Brasileiro

nambucano. Estarão de volta 
ao Alvinegro da estrela ver-
melha a lateral direita Jéssi-
ca, as zagueiras Vivi e Suza, 
além das volantes Janaína e 
Lili, e a goleira Thainara.

As demais atletas do 
elenco são as que partici-
param das seletivas e já es-
tão treinando. Este grupo é 
formado pelas jogadoras do 
Central de Caruaru Nadja 
Pikachu (lateral esquerda), 
Lorena Amaral (zagueira) e 
Cabrom (meia), e as ex-Kashi-
ma, Neide (lateral direita) e 
Tati (atacante). A meia Jacia-
ra, referência desde 2010, 
também continua na equipe.

“Nós temos uma base já 
consolidada, com boas atle-
tas. Eu posso destacar a ata-
cante Juliana Félix, de apenas 
15 anos, e a meia-atacante 
Raiza Tavares, além de novas 
promessas, como as laterais 
Amanda e Vitória, a zagueira 
Márcia Thuram, e outras atle-
tas que vieram de Pernam-
buco e Rio Grande do Norte”, 
disse o diretor do Departa-
mento Feminino, Oddo Villar.

Mesmo depois de tan-
tas contratações, a diretoria 
segue pensando em reforçar 
ainda mais a equipe. “O time 
não está fechado e nós sabe-
mos que precisamos ter mais 
reforços. O grupo que for-
mamos já é muito forte, mas 
queremos estar na briga no 
Brasileiro”, disse Oddo.

As novas contratadas 
se juntarão ao restante do 
grupo no próximo dia 18 
de setembro, quando os 
treinos passarão a ser diá-
rios. A estreia da equipe no 
Campeonato Brasileiro não 
será mais no dia 11 de se-
tembro, como tinha sido di-
vulgado anteriormente pelo 
Ministério dos Esportes. A 
primeira rodada da com-
petição foi adiada e deve 
acontecer no dia 18, uma 
semana após a assinatura 
do contrato entre o Minis-
tério e a Caixa Econômica 
Federal. As Belas do Belo 
estreiam diante do Vitória 
de Santo Antão, dentro de 
casa, em local ainda a ser 
definido pela diretoria.

“Não existe jogo fácil. Entre 
uma boa atuação e um resultado 
positivo, eu prefiro vencer o jogo”. 
A frase do técnico Luciano Silva resu-
me o momento do Treze no Grupo 
A da Série C do Campeonato Brasi-
leiro.

Agora com 20 pontos, o Galo 
está na oitava colocação, fora da 
zona de rebaixamento da chave 
pela primeira vez na competição. 
Ontem à tarde, os jogadores se rea-
presentaram mais aliviados por con-
ta da situação na tabela.

O foco nesse momento é o due-
lo de domingo, às 16h, mais uma vez 
no Estádio Presidente Vargas. A pa-
rada é indigesta, já que o Luverden-
se chega a Campina Grande como 
líder do Grupo A, com 26 pontos.

Para o embate, Luciano Silva 
sabe que não vai poder contar com 
um de seus principais jogadores, o 
lateral direito Hudson. O camisa 2 
recebeu o terceiro cartão amarelo 

Técnico Luciano Silva prevê mais um jogo
difícil contra a Luverdense no domingo

tReze

contra o Baraúnas, na última quar-
ta-feira. Por outro lado, o coman-
dante galista tem a volta do meia 
Cristian, que fez muita falta no úl-
timo jogo.

“Não tomar gol a probabilidade 
de vencer a partida até seu último 
minuto acontece. Foi o que aconte-
ceu na quarta. Sabemos que temos 
o desfalque de Hudson, mas temos 

Cristian de volta, o que pode fazer o 
setor ofensivo encaixar melhor. O Lu-
verdense vem num bom momento, 
mas chegam com desfalques tam-
bém. Vamos estudar bem o adversá-
rio e preparar a equipe para mais um 
jogo decisivo”, comentou Luciano.

Hoje à tarde, no PV, o treinador 
alvinegro comanda o único trabalho 
tático.

Tiago Chulapa voltou a ser decisivo no jogo contra o Baraúnas na vitória por 1 a 0

Phillipy Costa
Especial para A União

O técnico Marcelo Vilar 
pretende tirar hoje as últimas 
dúvidas sobre qual será a me-
lhor escalação do Botafogo 
para o jogo decisivo de domin-
go contra o Central, às 16h, no 
Estádio Almeidão. Hoje à tarde, 
ele vai comandar um coletivo 
apronto no local da partida, 
quando definirá quem será o 
substituto de André Lima na 
zaga, e se fará mudanças no 
ataque.

Para o lugar de André 
Lima, o treinador vem alter-
nando entre Mário e Everton, 
durante os treinos técnicos 
desta semana. Mas tudo indica 
que ele vai optar pelo zaguei-
ro Mário, que deverá jogar ao 
lado de Marcel. No ataque, ele 
vem começando os treinos 
com a dupla Fausto e Rafael 
Aidar, mas Warley e Paulinho 
Macaíba têm treinado também 
no time titular. A quem aposte 
no clube que a primeira dupla 
será a que vai começar jogando 
contra o Central, e que o técni-
co está tentando confundir um 
pouco e fazer mistérios para o 
treinador da equipe pernam-

bucana.
Apesar de saber que não 

será nada fácil a tarefa de ven-
cer o Central com dois gols de 
diferença, ou 3 se levar algum 
gol, os jogadores e a comis-
são técnica estão confiantes 
na classificação. O meia Doda 
aposta em dois fatores para 
pensar positivamente. “Vamos 
jogar com o apoio máximo de 
nossa torcida, e num gramado 
melhor e maior, o que favore-
ce a nossa equipe, que precisa 
atacar, e dificulta para quem 
necessita se defender, que é o 
caso deles. Acredito que pode-
mos tranquilamente reverter 
esta vantagem do Central”, dis-
se o jogador.

Em todos os treinos des-
ta semana, o técnico Marcelo 
Vilar falou em superação. Ele 
acha que o grupo já provou que 
quando é necessário, se supe-
ra para conseguir os objetivos. 
“Estamos conscientes das difi-
culdades, mas também do nos-
so potencial. Vamos jogar com 
inteligência e tentar aproveitar 
as chances criadas durante a 
partida, sem desespero”, disse.

Vilar define a equipe
para o jogo decisivo

ColetiVo
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Meia do Chelsea pode 
não jogar amistoso da 
seleção contra a Austrália

Oscar sai machucado em treino
seLeçãO brAsILeIrA

O técnico Luiz Felipe Sco-
lari testou uma modificação 
na Seleção brasileira no trei-
no de ontem, no Centro de Ca-
pacitação Física do Corpo de 
Bombeiros, em Brasília. Em 
vez de iniciar a atividade com 
bernard, como ocorreu na 
última quarta-feira, o coman-
dante apostou na entrada do 
volante Ramires, do Chelsea. 
Durante a atividade, o meia 
Oscar pisou em falso e deixou 
o gramado com uma entorse 
no tornozelo direito.

Segundo a assessoria de 
imprensa da CbF, o local está 
“inchado, mas não muito”. De 
acordo com a informação ofi-
cial, não haverá necessidade 
de exame de imagem. Como o 
duelo contra a Austrália acon-
tecerá amanhã, às 16h15 (de 
Brasília), no Mané Garrincha, 
em Brasília, a comissão técni-
ca vai aguardar a evolução da 
lesão.

Com a mudança de Feli-
pão, o time canarinho iniciou 
a atividade com a seguinte 
formação: Júlio César, Mai-
con, Thiago Silva, David Luiz 
e Marcelo; Luiz Gustavo, Pau-
linho, Ramires e Oscar (Ber-
nard); Neymar e Jô.

O problema com Oscar 
aconteceu no meio da ativida-
de. O jogador pisou em falso, 
sentiu a perna direita e dei-

xou o gramado mancando e 
sem chuteira. O atleta foi am-
parado pelo médico Rodrigo 
Lasmar e pelo massagista 
Deni e passou a preocupar a 
comissão técnica para os dois 
próximos compromissos da 
Seleção brasileira. Bernard 
entrou na equipe titular no 
lugar do meia do Chelsea. 

No fim do treino, que foi 
em campo reduzido, Felipão 
repetiu a alteração da véspe-
ra. Sacou Bernard e apostou 
na entrada de Alexandre Pato.

Diferentemente dos dias 
anteriores, quando apenas 
os bombeiros e os jornalistas 
acompanharam as atividades, 
o treino de ontem foi aberto 
aos familiares dos militares. 
Todos puderam acompanhar 
a movimentação da seleção.

Austrália 
Ao contrário do atacante 

Archie Thompson, que disse 
não ser grande fã do futebol 
de Neymar, outros jogado-
res da Austrália admitiram 
preocupação com o principal 
nome da Seleção brasileira. 
No entanto, apesar dos elo-
gios ao craque do barcelona, 
os australianos garantem que 
não estarão atentos apenas a 
ele no amistoso de amanhã. , 
no Estádio Mané Garrincha, 
em Brasília.

“O Brasil ainda é top. É 
um time repleto de bons jo-
gadores”, disse o meia Robbie 
Kruse, do Bayer Leverkusen, 
da Alemanha Durante treinamento, Oscar pisou em falso e sofreu uma entorse no tornozelo direito

FOTOS: Divulgação

Hernane diz 
ser “iluminado” 
na hora de fazer 
os gols do Fla

Hernane fez um grande 
início de Campeonato Cario-
ca, mas depois caiu de rendi-
mento e acabou perdendo es-
paço no elenco do Flamengo. 
No Campeonato Brasileiro, o 
atleta começou como reser-
va, mas vem aproveitando 
muito bem suas oportunida-
des. Em grande fase, o joga-
dor rubro-negro espera agar-
rar de vez uma vaga entre os 
titulares de Mano Menezes.

“Trabalhei muito por 
essa oportunidade. Sei que 
vou ser titular se continuar 
fazendo gols. Graças a Deus, 
na quarta-feira, consegui aju-
dar com mais dois. Acho que 
estou pronto para ser titular”, 
disse o atacante, em entrevis-
ta a jornalistas.

Para explicar seu faro de 
gol, o “Brocador” foi bastan-
te ousado. “Sou iluminado. 
Estou sempre na hora certa 
e no lugar certo para fazer 
os gols. E as bolas estão so-
brando para mim. Quero que 
essa luz brilhe para mim até 
o final da minha carreira”, 
afirmou o goleador, que se 
disse esperançoso em roubar 
a vaga de titular de Marcelo 
Moreno.



CPF/CNPJ....: 013585024/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.227,23
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054388
Responsavel.: LUCIANA PEREIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 804614844-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053757
Responsavel.: MARCIO AUGUSTO PINTO RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 193404004-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053905
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA LACERDA 
BEZERRA D
CPF/CNPJ....: 007798506/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.110,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053506
Responsavel.: MEGAIMAGEM COMUNICACAO 
VISUAL LTDA
CPF/CNPJ....: 007627534/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.056,75
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053690
Responsavel.: MERCIA BORBA DE ARAUJO SA-
RAIVA  ME
CPF/CNPJ....: 035581578/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053856
Responsavel.: PONTUAL DISTR DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.212,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054194
Responsavel.: PORTOFINO CONSTR, INCORP E 
IMOB LTD
CPF/CNPJ....: 011340448/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.294,40
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053450
Responsavel.: ROSENEIDE BEZERRA DE MELO
CPF/CNPJ....: 012935599/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            975,38
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 051654
Responsavel.: RR COM EPECAS E ACESS P VEI-
CULOS LT
CPF/CNPJ....: 010346214/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            385,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054279
Responsavel.: RR COM EPECAS E ACESS P VEI-
CULOS LT
CPF/CNPJ....: 010346214/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            298,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054273
Responsavel.: VERDE VILL RESIDENCE CONSTR IN
CPF/CNPJ....: 013699879/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.250,16
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053163
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  06/09/2013
----------------------------------------

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.: ANTONIO FERNANDES MEDEIROS ME
CPF/CNPJ....: 015600657/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            696,67
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053852
Responsavel.: ADILSON DIAS DE PONTES FILHO
CPF/CNPJ....: 080249894-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             57,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053707
Responsavel.: CONSTRUTORA GMV LTDA
CPF/CNPJ....: 011479321/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.094,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054059
Responsavel.: CRISTIANNY QUIRINO GOMES ME
CPF/CNPJ....: 006124685/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            474,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053820
Responsavel.: CRISTIANNY QUIRINO GOMES ME
CPF/CNPJ....: 006124685/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            401,02
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053821
Responsavel.: DALVA SIQUEIRA CAMPOS PINHEIRO
CPF/CNPJ....: 083495764-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053671
Responsavel.: ENGETEC PROJETOS E CONSTRU-
COES LTDA
CPF/CNPJ....: 011229428/0001-27
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.055,83
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053930
Responsavel.: IZAEL BATISTA DE SOUZA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 727763664-34
Titulo......: IND DE CARNET    R$            425,00
Apresentante: ZELIA ALENCAR DO AMARAL
Protocolo...: 2013 - 053292
Responsavel.: IONEIDE DE BEZERRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 691243704-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053331
Responsavel.: IONEIDE DE BEZERRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 691243704-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053329
Responsavel.: IONEIDE DE BEZERRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 691243704-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053330
Responsavel.: JL COM DE MAT ELETRICOS E CONS
CPF/CNPJ....: 010548447/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.115,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053846
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013585024/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.716,39
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054382
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO No 008/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO 
MIGUEL– PB, tornar público aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade 
TOMADA DE PREÇO do tipo Menor Preço, objetivando a aquisição de equipamentos e suprimentos 
de informática, destinados a manutenção das atividades das Secretarias Municipais, em sessão 
pública para abertura dos envelopes que realizar-se-á as 11:00hs do dia 27/09/2013, na sede da 
Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO MIGUEL/PB, na CPL localizado na: Rua Zeferino de Paula, 
661 – Centro – BARRA DE SÃO MIGUEL – PB Fone: (083) 3358-1186 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 Horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL 04 de Setembro de 2013
Francisco de Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO No 009/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO MIGUEL– PB, 
tornar público aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇO  do 
tipo Menor Preço, objetivando a contratação de serviços de remanufatura de toners e cartuchos e locação 
de impressoras, destinados a manutenção das atividades das secretarias municipais,  em sessão pública 
para abertura dos envelopes que realizar-se-á as 14:00hs do dia 27/09/2013, na sede da Prefeitura Municipal 
de BARRA DE SÃO MIGUEL/PB, na CPL localizado na: Rua Zeferino de Paula, 661 – Centro – BARRA 
DE SÃO MIGUEL – PB Fone: (083) 3358-1186 no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL 04 de setembro de 2013
Francisco de Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição dos Serviços de Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP. FUNDAMEN-

TO LEGAL: Pregão Presencial nº. 00013/2013. DOTAÇÃO: Orçamento de 2013 - Recursos Próprios 
do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/Federais: 02:070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - 10.301.0918.2214/10.301.091
8.2224/10.301.0918.2225/10.301.0918.2226/10.301.0918.222710.302.0918.2057 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 339030.0000 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: 
CT Nº. 00049/2013 - 05.09.13 - IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA - R$ 6.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº. 00013/2013, que objetiva: Aquisição dos Serviços 
de Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA - R$ 6.600,00.

Alagoa Grande - PB, 04 de Setembro de 2013.
ALANA SOARES BRANDÃO BARRETO

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

COMISSÃO PERM ANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2013
A presidente da Comissão Permanente de Licitação no uso de suas atribuições legais comunica 

a população de Cacimba de Dentro e para quem interessar que após a reunião de abertura dos 
envelopes de PROPOSTA, da Tomada de Preço n.º 004/2013 realizada no dia 04/09/2013 as 11:00 
horas, a comissão apurou que a Empresa: FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA ficou em 2º lugar com a proposta no valor total de R$ 430.884,60 (quatrocentos e trinta mil 
e oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) e em 1º lugar a empresa COMERCIAL 
ITAMBE LTDA com o valor total de R$ 421.594,00 (quatrocentos e vinte um mil e quinhentos e 
noventa e quatro reais).

Cacimba de Dentro – Pb, 05 de Setembro de 2013.
CHIARA LÍGIA ALMEIDA NASCIMENTO

Presidente 

PREFEITRURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

Data: 04 de setembro de 2013
PROCESSO                       Nº 044/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2013
INSTRUMENTO: Aquisição direta de 01 (um) Terreno medindo 148,0m de cumprimento por 

41,40m de largura, perfazendo uma área de 6.127,20m², localizado na zona urbana, destinados a 
construção de 40 (quarenta) casas do programa Minha Casa Minha Vida2, nesta cidade de Monte 
Horebe - PB.

PARTES:  SOCEPE SOCIEDADE EMPRESARIAL PECUÁRIA LTDA e 
Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE  e 
OBJETO: Aquisição direta de 01 (um) Terreno medindo 148,0m de cumprimento por 41,40m de 

largura, perfazendo uma área de 6.127,20m², localizado na zona urbana, destinados a construção 
de 40 (quarenta) casas do programa Minha Casa Minha Vida2, nesta cidade de Monte Horebe - PB, 
subordinado a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática – 4.4.90.61 – Aquisição de Imóveis.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31.05.2013.
SIGNATÁRIOS:

SOCEPE SOCIEDADE EMPRESARIAL PECUÁRIA LTDA - Pela Contratada
CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE .

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
(HOMOLOGAÇÃO) RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores e

Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarada em atendimento a Co-
missão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 044/2013;

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 044/2013
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 da empresa: SOCEPE SOCIEDADE EMPRESARIAL PECUÁRIA 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF n° 09.245.408/0001-06 e INSC. EST. n° 16.075.912-9, estabelecida a 
Rua Pedro Gondim n° 22, Centro, Monte Horebe, Estado da Paraíba, pelo Valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais).

Fonte de Recursos: Orçamento Vigente do Município (Recursos Próprios do Município).
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete DA PREFEITA Municipal de MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, em 04 de setembro 

de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DIAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

30 de Agosto de 2013
PROCESSO Nº 044/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2013
INSTRUMENTO: Contrato para CONTRATACAO DE PESSOAS FISICA OU JURIDICA, PARA 

REALIZACAO DOS SERVICOS DE INDIVIDULIZACOES DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DEST 
E MUNICIPIO.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME.
OBJETO: Contrato para CONTRATACAO DE PESSOAS FISICA OU JURIDICA, PARA REA-

LIZACAO DOS SERVICOS DE INDIVIDULIZACOES DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DEST E 
MUNICIPIO., subordinados a Secretaria Municipal de Administração

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 12.000,00(Doze 
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 31/12/2013
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO     Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME.          Pela Contratada

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.14.028/2013

PARTES: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente E EMAM – EMULSÕES E TRANS-
PORTES LTDA.

OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Emulsão Asfáltica RM-1C, para uti-
lização nos serviços de recuperação de vias da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente.

VALOR: R$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS).
LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 2.14.013/2013 
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N° 10.520/02 e Lei Federal N° 8.666/93
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.452.1015.2171/3390.30/0110.
SIGNATÁRIOS: Geraldo Nobre Cavalcanti e Leonardo Machado de Azêvedo Vilela.
DATA DE ASSINATURA: 15 de agosto de 2013.

Protocolo...: 2013 - 053515
Responsavel.: FERRAMENTAL COM E LOC DE FERRAM
CPF/CNPJ....: 013846743/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.559,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053530
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DE 
SANTA
CPF/CNPJ....: 029553334-09
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          3.893,40
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 053312
Responsavel.: G DIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMEN-
TOS L
CPF/CNPJ....: 005823472/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.800,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053519
Responsavel.: JORGE PAULO DA FONSECA SANTOS
CPF/CNPJ....: 009493934-95
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             68,46
Apresentante: GDR FILHOS LOCACAO E SERVICOS 
LTDA
Protocolo...: 2013 - 052843
Responsavel.: JOSE GILBERTO DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 146338174-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053343
Responsavel.: JOSE JACKSOM GUIMARAES
CPF/CNPJ....: 023451954-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054268
Responsavel.: JOSELTON BRUNO DE SOUZA TA-
VARES  BO
CPF/CNPJ....: 012609314/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.206,79
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052766
Responsavel.: JOSELTON BRUNO DE SOUZA TA-
VARES  BO
CPF/CNPJ....: 012609314/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            821,88
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052767
Responsavel.: RENATO MONTEIRO MELO DE AL-
CANTARA
CPF/CNPJ....: 016796169/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            421,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053040
Responsavel.: RILMAR RIOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 730287543-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.286,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052892
Responsavel.: ROBERIVALDO SILVA TOMAZ
CPF/CNPJ....: 013997821/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            125,50
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052906
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a virem 
pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  neste  
1o. Oficio de  Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos  
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  06/09/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ACACIO MARQUES MOREIRA
CPF/CNPJ....: 379940934-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             68,46
Apresentante: GDR FILHOS LOCACAO E SERVICOS 
LTDA
Protocolo...: 2013 - 052838
Responsavel.: AGRO INDL TABU SA
CPF/CNPJ....: 009053646/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.100,00
Apresentante: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054330
Responsavel.: ALOISIO SILVA
CPF/CNPJ....: 323636484-04
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$          4.011,61
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 053321
Responsavel.: BARNABE C DE ALIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 001433685/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            489,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053130
Responsavel.: BARNABE C DE ALIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 001433685/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.373,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053603
Responsavel.: BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA
CPF/CNPJ....: 011208130/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053467
Responsavel.: BOMPLASTIC COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 006278668/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.002,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052987
Responsavel.: DANIELLE DE ALMEIDA COSTA
CPF/CNPJ....: 011814733/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.482,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052914
Responsavel.: DOUGUE BOSCOLI CORREIA DE 
VASCONCEL
CPF/CNPJ....: 114959188-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            244,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054242
Responsavel.: ECL ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ....: 003263174/0001-35
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             68,46
Apresentante: GDR FILHOS LOCACAO E SERVICOS 
LTDA
Protocolo...: 2013 - 052840
Responsavel.: EL TIMANI CONST. E INCORP. LTD
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            970,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053151
Responsavel.: FERRAMENTAL COM E LOC DE FERRAM
CPF/CNPJ....: 013846743/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,29
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053456
Responsavel.: FERRAMENTAL COM E LOC DE FERRAM
CPF/CNPJ....: 013846743/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.498,75
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

MADEREIRA PESSOA D. E C. DE MADEIRAS E ESQUADRIAS LTDA– CNPJ/CPF Nº 
03.033.798/0001-66, Torna público queaSUDEMA-Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiua Licença de Operação – LO nº 2237/2013 em João Pessoa 06 de agosto de 
2013, para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 
Processo Nº 2013-004351/TEC/LO-5638.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  025/2013

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 08:30 horas do dia 19 de setembro de 2013, para contratação de pessoa física e/ou 
jurídica, para registro de preços, consignado em ata, para eventual locação de bens móveis, com 
e sem condutor, destinados a todas as secretarias do município. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras informações no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 05 de Setembro de 2013
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ATA DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI-
PAIS DE CABEDELO - SINDCAB, REALIZADA  NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, NA SEDE 

DO SINDCAB LOCALIZADA  A RUA DESEMBARGADOR MANUEL FELICIO PINTO, Nº 97 NO 
BAIRRO DE MONTE CASTELONA CIDADE DE CABEDELO – PARAIBA.

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dezessete horas foi dado encerramento a 
eleição do sindcab com inicio as 08:00h e termino as 17:00hs, em conformidade o Edital sob numero 
dois, publicado no Jornal a União, no Diário Oficial do Estado e no site eletrônico, no endereço 
WWW.sindcab.org . Iniciando o processo de contagem da lista de votantes e apuração, encerrado 
a sobredita contagem constatou-se aptos a votar 472 filiados e participaram para a votação 103 
votantes. Em virtude do ocorrido e conformidade com estatuto da entidade esta comissão declara 
eleita a chapa Aprendendo, construindo e conquistando. Não tendo mais nada a ser registrado 
esta comissão declara encerrada e encaminhada o resultado acima declinado para a Prefeitura 
Municipal de Cabedelo, registro em cartório e as devidas publicação para conhecimento de todos 
os servidores, foi assinada por mim Ivan Oliveira do Nascimento que secretariei a reunião e os 
demais integrantes da Comissão Eleitoral do Sindcab.

Ivan Oliveira do Nascimento
Lucio Jose do Nascimento Araujo

João Carlos Peixoto
Fiscal da Chapa e testemunha do pleito

Wellington da Silva Carvalho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA 

SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO N.º EDT. 0002.000019-4/2013/2/SC
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL N.º 0003460-37.2012.4.05.8200        CLASSE 98
EXEQUENTE(S):   CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO(S):   MARCELINO FELIPE DA SILVA NETO
CITAÇÃO DE:  MARIA SELMA RIBEIRA SILVA, 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$ 7.998,04 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais e quatro centavos), 
acrescidos dos honorários advocatícios no valor de 240,00 (duzentos e quarenta reais).
OBSERVAÇÃO:  No caso de integral pagamento, no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária 
será reduzida para R$ 120,00 (cento e vinte 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, _________ Fábio Lacerda de 
Castro Martins, Técnico Judiciário, o digitei e fiz imprimir. Eu, _________ RICARDO CORREIA DE 
MIRANDA HENRIQUES, Diretor da Secretaria da 2ª Vara, o conferi.

João Pessoa, 10 de outubro de 2012
ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE

Juiz Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA
1º VARA

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0001.000008-7/2013

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AÇÃO MONITÓRIA nº 0002206-97.2010.4.05.8200 – CLASSE 28
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUCOES LTDA

CITAR E INTIMAR: REU: REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ de nº 
24.426.603.0001/18 e ARONILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CPF de nº 014.711.534-52, em 
local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da soma em dinheiro 
objeto da ação monitória anteriormente referida, nos termos do CPC, art. 1.102-B, na qual figurem 
a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, na qualidade autor(a)(es), e REU:, na qualidade de ré(u)s, 
REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUCOES LTDA tendo os honorários sido arbitrados, para 
o caso de não cumprimento de ordem de pagamento, em 10% (dez por cento) do valor da causa, 
c/c as custas processuais, conforme o seguinte demonstrativo:

Valor principal (débito)     Honorários advocatícios (%)    Custas processuais             Total
    R$ 43.399,71              R$ 4.339,97                  R$ 216,99      R$ 47.956,67

OBSERVAÇÕES:
(a) Na hipótese de cumprimento da ordem de pagamento, o(a)(s) R.(R.) ficará(ao) isento(s) 

das custas e dos honorários advocatícios, conforme o mesmo CPC, art. 1.102c, §1º;
(b) No prazo de 15 (quinze) dias, (o)(s) R(R). poderá(ao) oferecer embargos, ficando 

advertido(a)(s) de que, caso não venha a ser cumprida a obrigação ou oferecidos embargos, 
constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 
mandado executivo, por força do CPC, art. 1.102-C, parte final, prosseguindo-se o feito em seus 
ulteriores termos, na forma do CPC, art. 475-J, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005;

SEDE DO JUÍZO: Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, Brisamar, CEP: 58031-900- João 
Pessoa/PB. – PABX: (83) 3216-4040.

Eu,____________, Alexandre de Sá Leitão Cunha, Sup. Assistente do Setor de Ações de Rito 
Especial e Mandado de Segurança, digitei o presente Edital.

Eu,____________, RÔMULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª 
Vara, o conferi e subscrevo. João Pessoa, 13 de junho de 2012.

PHELIPE VICENTE DE PAULA CARDOSO
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara/PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços advocatícios no ajuizamento e 
acompanhamento de Ação de Conhecimento; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA - R$ 20.000,00.

Cajazeiras - PB, 28 de Agosto de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços advocatícios no ajuizamento e 

acompanhamento de Ação de Conhecimento.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2013.
DOTAÇÃO: 2.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03.091.1002.2004 - MANTER 

AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUN. 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00129/2013 - 28.08.13 - QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA - R$ 20.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2013.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços advocatícios no ajuizamento e 
acompanhamento de Ação de Conhecimento.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 28/08/2013

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo

Comissão Permanente de Licitação
Pregão Presencial 0083/2013

AVISO DE ADIAMENTO  
A Prefeitura Municipal de CABEDELO-PB, através da Comissão Permanente de licitação, torna 

público aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial 0083/2013, Locação 
de Equipamentos para Realização de Exames de Bioquímica, Hematologia Imuno Hormônio e 
Uroanálise para a Secretaria de Saúde de Cabedelo - LACEN e Laboratório do Hospital P. Alfredo 
Barbosa -, com fornecimento dos respectivos reagentes, fica adiada para o dia 24 de setembro de 
2013 às 14:30 hs. Cabedelo, 05 de setembro de 2013/ ISABELLA DUARTE GOUVEIA/Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.05.010/2013

AVISO 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOMOLOGA O PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº 2.05.010/2013, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS AS UNIDADES E PROGRAMAS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL., EM FAVOR DE EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS 
DE FRUTAS - ME (POLPAS SABOR DA GENTE), CNPJ Nº. 09.600.517/0001-96, VENCEDORA 
DOS ITENS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 
018, 019, 020, 021, 022, 023 E 024 COM UM VALOR GLOBAL DE R$ 90.619,84 (NOVENTA 
MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DO REFERIDO 
PREGÃO PRESENCIAL.

CAMPINA GRANDE, 27 DE AGOSTO DE 2013.
JOÃO DANTAS

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE PLANO DO LOTEAMENTO “LOTEAMENTO INDUSTRIAL”
MARIA IVETE FONSECA PINTO, Oficiala do Registro de Imóveis do 20 Oficio da Comarca 

de Itaporanga, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições, a quem interessar possa, e o que 
determina a Lei n0 6.766 de 19 de Dezembro de 1979, torna público para conhecimento em geral, 
que foram depositados neste cartório do 20 Oficio, pelo Sr. DIVALDO DANTAS, Brasileiro, casado, 
empresário, inscrito no CPF n0 441.827.164-34 e portador do RG n0 3.986.427 SSP/PB, residente 
e domiciliado na Rua Elvideo de Figueiredo, n0 80, Bairro Xique-Xique, nesta Cidade, Memorial 
Descritivo, plantas e demais documentos exigidos por lei, referente ao LOTEAMENTO INDUSTRIAL 
DIVALDO DANTAS, deste município de Itaporanga, Estado da Paríba, constantes do áreas e lotes 
de terrenos, áreas destinadas a Prefeitura Municipal, referente a Matricula 9.143 às fls. 02 do livro 2/
CB, de propriedade do requerente, formado por 11 quadras, descritas de A a K, com 122 lotes; área 
total do terreno 410.000,00 m2; área líquida dos lotes 332.401,07 m2, limitando-se ao Norte, com 
terras de Djalma Dantas, por cercas; Sul, com Maria Valdeni Pinto; Leste, com a estrada asfaltada, 
que liga Itaporanga – Pedra Branca e ao Oeste, com a BR-361. Todo aquele que se julgue capaz 
com direitos sobre o imóvel loteado ou tenha justas razões para oferecer-lhe impugnação, deverá 
fazê-lo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da publicação deste Edital, junto ao 
Cartório do 20 Oficio. Findo o mesmo, não havendo reclamação ou impugnação, será o loteamento 
registrado para que por ele possam ser feitas as vendas de quadras e lotes de terrenos. Dado e 
passado nesta cidade de Itaporanga, aos 05 dias do mês de Setembro de 2013. Eu, Maria Ivete 
Fonseca Pinto, Oficiala do Registro de Imóveis, o subscrevi. Conforme o original; dou fé.

Itaporanga-PB, 05 de Setembro de 2013.
Maria Ivete Fonseca Pinto

Tabeliã Pública de Notas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2013, que objetiva: SERVIÇOS DE 
INFRAESTRUTURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Areia - PB, 03 de Setembro de 2013.
PAULO GOMES PEREIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2013, que objetiva: Contratação de 400 
horas máquinas de trator sobre esteiras modelo D4 ou similar; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: COMPAC CONSTRUTORA LTDA - CONSTRUTORA STE-
FANIO LTDA - R$ 57.600,00.

Poço de José de Moura - PB, 05 de Setembro de 2013

AURILEIDE EGIDIO DE MOURA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de 400 horas máquinas de trator sobre esteiras modelo D4 ou similar.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2013.
DOTAÇÃO: 016 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos 0412220012095 - Atividades da Sec. 

de Obras e Serviços Públicos 339039 - Outros Serviços de terceiros - pessoa juridica Recursos 
Próprios do Município de Poço de José de Moura e convenio

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço José de Moura e:
CT Nº 00042/2013 - 05.09.13 - COMPAC CONSTRUTORA LTDA - CONSTRUTORA STEFANIO 

LTDA - R$ 57.600,00

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 1/0013/2013

OBJETIVO: Aquisição de Enxovais  para Pré-natal humanizado destinado à doação.
ABERTURA: 20 de Setembro de 2013 às 10:00:00, na sala de reuniões da PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE DUAS ESTRADAS situada a RUA DO COMÉRCIO, 23, CENTRO, DUAS ESTRADAS-PB, 
CEP nº 58265000, fone 8323651030, procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO

Interessados poderão adquirir cópias do edital, no horário de expediente, no endereço supracitado.
DUAS ESTRADAS-PB, 6 de setembro de 2013

Emerson Luiz Trajano de Souza
Presidente da CPL

LOTEAMENTO RESIDENCIAL PEDRO EMIDIO FERREIRA - CNPJ/CPF Nº 586.141.094-15 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICEN-
ÇÃO DE OPERAÇÃO = LOTEAMENTO RESIDENCIAL C/ 44 LOTES (121-360m²)/04 QUADRAS 
= AREA TOTAL: 12.400m² = ZONA RURAL – MUNICÍPIO POMBAL/PB(NRPATOS).  Referente ao 
Processo: 2013-005645/TEC/LO-5997
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n.º 022/2013
Torna público que fará realizar através da CPL, as 10h00min do dia 23 de Setembro de 2013, 

licitação mod. Tomada de Preços, do tipo menor preço por item, PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 
INFORMÁTICA (contabilidade, tesouraria, folha de pagamento e controle de doações) destinados a 
atender as necessidades das secretarias de Administração, finanças e Ação Social de Piloezinhos. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 123/2006. Informações: 
na Prefeitura Municipal de PILOEZINHOS sita a Rua Manoel Alvino Moura, 56 – centro – Pilõezinhos/
Pb – CEP: 58.210-000 no horário de expediente normal de 12h00min: às 17h00min.

PILOEZINHOS, 05 de Setembro de 2013.
Durval Monteiro Filho

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2013. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº.021/2013, no 
dia 19 de setembro de 2013, ás 09h00min, horário local, que tem como objetivo a aquisição de 
Combustível – Óleo Diesel S10, destinados ao uso e consumo deste município de Santa Helena 
– PB, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  os itens encontram-
-se especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o edital na 
sede da prefeitura municipal

Santa Helena PB, 05 de setembro de 2013.
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 

Pregoeiro(a) Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2013
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar licitação 

na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e/ou corretiva, por 
demanda conforme necessidade do órgão e quando solicitado, com fornecimento e reposição de 
quaisquer componentes/peças novas e originais, inclusive gás refrigerante e compressores, rela-
tivamente aos sistemas de condicionadores de ar. Data: 18 de setembro de 2013. Horário: 14:00. 
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação – Secretaria de Saúde situada na Av. Liberdade, 
nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, 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, 05 de setembro de 2013.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/2013

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudi-
cou o objeto desta licitação em favor da empresa RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME CNPJ 
18.457.320/0001-30 no valor total de R$ 35.847,75. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, 
em 05 de setembro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/2013

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 
licitação em favor da empresa RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME CNPJ 18.457.320/0001-30 no 
valor total de R$ 35.847,75. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 
Cuité – PB, em 05 de setembro de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita 
Constitucional de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial n.º 070/2013.

OBJETIVO: Locação e cessão de uso mensal de software para administração de Pessoal, do-
tado de todos os relatórios e programas exigidos para órgãos públicos, incluindo o processamento, 
emissão da folha de pagamento e transmissão do SAGRES, dos servidores do Município, com a 
finalidade de cumprimento da resolução TCE/PB (SAGRES – Modulo Coletor folha de pessoal) para 
atender as necessidades do Instituto de Seguridade Social do Município de Patos (PB) – PatosPrev.

ABERTURA: 20/09/2013 às 08:00h.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 05 de setembro de 2013.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013
O Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação e 

pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modali-
dade PREGÃO PRESENCIAL  Nº 009/2013, para aquisição de material de limpeza para diversas 
Secretarias e PDDE, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital, e leis 
federais, cuja abertura será no dia 19.09.2013 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB, 04 de Setembro de 2013.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013
O Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação e 

pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 010/2013, para aquisição de material de expediente e escolar e PDDE, 
de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital, e leis federais, cuja abertura 
será no dia 19.09.2013 às 13:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto 
de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB, 04 de Setembro de 2013.
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2013
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 007/2013, 

tendo como objeto PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDA-
DE, onde foi declarada vencedora a NOVA TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
CNPJ 10.609.163/0001-20, somando um valor total de R$ 353.116,32. Informações na CPL, sede 
da prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, 83-3372-2246.

Cuité/PB, 05 de setembro de 2013.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 1/0013/2013

OBJETIVO: Aquisição de Enxovais  para Pré-natal humanizado destinado à doação.
ABERTURA: 20 de Setembro de 2013 às 10:00:00, na sala de reuniões da PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE DUAS ESTRADAS situada a RUA DO COMÉRCIO, 23, CENTRO, DUAS ESTRADAS-PB, 
CEP nº 58265000, fone 8323651030, procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO

Interessados poderão adquirir cópias do edital, no horário de expediente, no endereço supracitado.
DUAS ESTRADAS-PB, 6 de setembro de 2013

Emerson Luiz Trajano de Souza
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 1/0014/2013

OBJETIVO: Aquisição de pães, doces, frios e salgados diversos
ABERTURA: 25 de Setembro de 2013 às 10:00:00, na sala de reuniões da PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE DUAS ESTRADAS situada a RUA DO COMÉRCIO, 23, CENTRO, DUAS ESTRADAS-PB, 
CEP nº 58265000, fone 83 2365 1030  procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO

Interessados poderão adquirir cópias do edital, no horário de expediente, no endereço supracitado.
DUAS ESTRADAS-PB, 10 de setembro de 2013

Emerson Luiz Trajano de Souza
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2013

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas, Estado da Paraíba, comunica às Empresas e pessoas 
interessadas, através da Comissão de Licitação, devidamente autorizada pelo Prefeito Constitucio-
nal deste Município, que fará realizar no dia 20 de Setembro de 2013, às 15:00 horas na sala de 
Comissão de Licitação, Tomada de Preços nº 15/2013, na modalidade Menor Preço, objetivando 
a Locação de 02 (dois) veículos 1.0, Flex, Ano/modelo 2013, capacidade para 05 passageiros, 04 
(quatro)  portas laterais, potência mínima de 69 cv e demais especificações contidas no edital que 
poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Duas Estradas no Setor de Licitação, das 08:00 da 
manhã até as 12:00, nos dias úteis, de segunda à sexta-feira.

Duas Estradas – PB, 06 de Setembro de 2013.
Emerson Luiz Trajano de Souza

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2013

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas, Estado da Paraíba, comunica às Empresas e pessoas 
interessadas, através da Comissão de Licitação, devidamente autorizada pelo Prefeito Constitucio-
nal deste Município, que fará realizar no dia 23 de Setembro de 2013, às 10:00 horas na sala de 
Comissão de Licitação, Tomada de Preços nº 16/2013, na modalidade Menor Preço, objetivando 
Contratação de Empresa(s) ou pessoa(s) física(s) para efetuar(em)   Execução de transporte de 
Lixo das artérias da Zona Urbana e Rural do Município, com 02(dois) caminhões, motorista e demais 
especificações contidas no edital que poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Duas Estradas 
no Setor de Licitação, das 08:00 da manhã até as 12:00, nos dias úteis de segunda a sexta feira.

Duas Estradas – PB, 06 de Setembro de 2013.
Emerson Luiz Trajano de Souza

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013

O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 de 
Janeiro de 2013, da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 013/2013, cujo objeto é CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALISTAS EM: Ginecologia e 
Obstetrícia, DESTINADOS AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO..

VENCEDOR (ES):
OSCAR SOBRAL NETO

18.000,00(Dezoito Mil Reais)
SANTA HELENA - PB, 05 de Setembro de 2013

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES
Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013

O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 de 
Janeiro de 2013, da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 014/2013, cujo objeto é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO 
DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, PARA ATENDER AOS 
USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB..

VENCEDOR (ES):
D SILVA BRUNO & CIA LTDA. ME.

56.000,00(Cinquenta e Seis Mil Reais)
SANTA HELENA - PB, 05 de Setembro de 2013

THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES
Pregoeiro(a) Oficial

PREFEIRURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comu-
nicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013, no dia 19 de setembro 
de 2013 às10:00 horas, que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE MEDICOS ESPECIALISTAS 
EM: Cardiologista e Fonoaudiólogo, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de 
Referência. Os interessados poderão retirar o Edital na sede da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB, 05 de setembro de 2013.
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 025/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 24 de Setembro de 2013 as 10:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR 
AS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi, 05 de Setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FMS MUNICIPAL DE ARAÇAGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2013.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interes-

sados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei n.º 123/2006 que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 24 de Setembro 
de 2013 as 14:00 horas, tendo como objetivo: Locação de 01 veículo tipo caminhoneta ambulância 
tipo “a” (para simples remoção), ano/mod. Mínimo 2012/2013 para ficar a disposição 24hs. da 
secretaria Municipal de Saúde. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi, 05 de setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FMS MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Resultado Julgamento de PROPOSTA
Tomada de Preços n. 016/2013

O presidente da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Araçagi, torna 
público a população de Araçagi e para quem interessar  possa que o resultado da análise dos en-
velopes de propostas das empresas  habilitadas  na Tomada de Preços nº 016/2013 foi o seguinte 
a EMPRESA:  AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA – ME não venceu nenhum item, já a empresa 
MILTON VEIGAS – ME, venceu nos itens 01 ao 28 DO Lote I – Fiat Uno Modelo Antigo e Itens 01 
ao 22 do Lote II – Uno Novo, totalizando R$ 32.744,00 (Trinta e Dois Mil Setecentos e Quarenta 
e Quatro Reais).

Araçagi, PB, 05 de Setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 363/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 25/09/2013 às 14:00 horas para:

Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar, destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde – SES.

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 13-01635-8

João pessoa, 05 de setembro de 2013.
Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

        CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 343/2013
    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 subsidia-
riamente 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 02/10/2013 às 14 e 00mim para:

    Registro de Preços para Aquisição de Fardamentos, destinado a Casa Militar do Governador 
- CMG, 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 - 13-01647-4
João pessoa, 05 de setembro de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

                CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 327/2013
            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 19/08/2013 às 14h e 30mim para:
            Registro de preços para contratação de serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado, 
destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, 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 - 13-01649-0

João pessoa, 05 de Setembro de 2013.
Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 365/2013
           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 subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial 
na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 25/09/2013 às 14:00 horas para:
Aquisição de Gasolina Comum na Cidade de Campina Grande-PB, destinado a Fundação de Apoio 
a Pesquisa do Estado da Paraíba - FAPESQ, 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 - 13-01650-6

João pessoa, 05 de setembro de 2013.
Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 384/2013
       O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 24/09/2013 às 14:00 horas para:
Registro de Preços para aquisição de cães, destinado a Polícia Militar do Estado 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 - 13-01659-9

João pessoa, 05 de setembro de 2013.
Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2013
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 016/2013, do tipo Menor Preço, objetivando o fretamento de veículos, para 
atender as necessidades desta municipalidade. Data de Abertura: 19/09/2013 às 09:00h. O Edital 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, 
Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, 
no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 05 de setembro de 2013.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

MODIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de ARAÇAGI– PB, tornar 
público aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇO 
na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, tipo Menor Preço 
GLOBAL. Fundamentação Jurídica: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e Lei n.º 123/206. Objetivo: 
a Contratação de Empresa para realizar Obra Civil Pública de ampliação das unidades básicas de 
saúde das localidades de: Sítio Tainha, Canafistinha, Pitombas e Santa Lucia todas na zona rural 
no Município de ARAÇAGI. Data e Local: onde se lê as 14:00 hs do dia 23/09/2013, leia-se 14:00 
hs do dia 25/09/2013 na sede da Prefeitura Municipal de ARAÇAGI/PB, na CPL localizado na  na 
Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Informações na CPL no endereço acima descrito.

ARAÇAGI, 05 de setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

MODIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 024/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de ARAÇAGI– PB, tornar 
público aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇO 
na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, tipo Menor Preço 
GLOBAL. Fundamentação Jurídica: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e Lei n.º 123/206. Objetivo: 
a Contratação de Empresa para realizar Obra Civil Pública de construção de Unidade básica de 
saúde na cidade de Araçagi. Data e Local: : onde se lê as 16:00 hs do dia 23/09/2013, leia-se 16:00 
hs do dia 25/09/2013, na sede da Prefeitura Municipal de ARAÇAGI/PB, na CPL localizado na  na 
Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Informações na CPL no endereço acima descrito.

ARAÇAGI, 05 de setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 017/2013, do tipo Menor Preço, objetivando o fornecimento de refeições, para 
atender as necessidades desta municipalidade. Data de Abertura: 19/09/2013 às 10:30h. O Edital 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, 
Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, 
no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 05 de setembro de 2013.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 018/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de serviços mecânicos 
para manutenção preventiva, corretiva e recuperação de veículos da frota Municipal. Data de Aber-
tura: 19/09/2013 às 12:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, 
situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3352-1005, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 05 de setembro de 2013.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 019/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a Contratação de serviços de lavagem 
de veículos e máquinas. Data de Abertura: 19/09/2013 às 14:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, Centro, São João do Tigre 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 05 de setembro de 2013.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 020/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de frutas, legumes e 
verduras. Data de Abertura: 19/09/2013 às 15:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 05 de setembro de 2013.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 021/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a locação de veículos. Data de Aber-
tura: 20/09/2013 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, 
situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3352-1005, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 05 de setembro de 2013.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 022/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a Contratação de transportador au-
tônomo (pessoa física) para efetuar o transporte escolar. Data de Abertura: 20/09/2013 às 11:30h. 
O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. 
nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-
1005, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 05 de setembro de 2013.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 023/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a RECARGA DE GÁS DE COZINHA 
GLP. Data de Abertura: 20/09/2013 às 14:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São 
João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3352-1005, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 05 de setembro de 2013.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 023/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE PÃES E PRODU-
TOS DE PANIFICADORA. Data de Abertura: 20/09/2013 às 15:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, Centro, São João do Tigre 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 05 de setembro de 2013.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 023/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a Contratação de mão de obra 
(pessoa física) para o conserto de cata-ventos. Data de Abertura: 20/09/2013 às 16:30h. O Edital 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº 06, 
Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, 
no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 05 de setembro de 2013.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº. 001/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE– PB, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que fará re-
alizar licitação, modalidade Leilão nº. 001/2013, do tipo Maior Lance. Objeto: Alienação de Bens 
Móveis (Veículos e Motocicleta), no estado em que se encontram, autorizado pela Lei Municipal 
nº. 400/2013. Data da realização: 24/09/2013 ás 10h00min (horário local). O Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa. nº 
06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1005, 
no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 05 de setembro de 2013.
Márcio Alexandre Leite

Presidente da CPL

EDITAL DE LOTEAMENTO
Domício Monteiro da Silva, Notário e Registrador do Ofício de Notas de Pilar/PB, na forma da lei, etc.
Faz público para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no artigo 19, §3º da 

Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que a loteadora LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF sob o nº 10.477.812/0001-86), depositou neste Serviço Registral, na 
Av. Anísio Pereira Borges, 162 – Centro – Pilar/PB, o projeto e demais documentos relativos ao 
imóvel de sua propriedade, constituído de uma área de 20,50ha., situado na zona de expansão 
urbana do município de Pilar/PB, registrado neste Registro Imobiliário sob a matrícula nº 1.908, 
no Livro 2-O, fls. 48 – Registro Geral, datado em 21 de agosto de 2013, destinado a loteamento, 
com a denominação de “LOTEAMENTO ALTO DO ENGENHO”, na forma seguinte: PLANO DE 
LOTEAMENTO: com área total de  205.000m² (duzentos e cinco mil), correspondente a 20,50ha, 
sendo composto de 22 (vinte e duas) quadras, nomeadas de  “Q A” a “Q V”, sendo distribuídos em 
739 (setecentos e trinta e nove)  lotes edificáveis, 21 (vinte e uma) ruas, 02 (duas) áreas verdes, 
03 (três) área de institucional e áreas para passeio, devidamente aprovado, conforme autorização 
da Prefeitura Municipal de Pilar/PB, em data de 07 de agosto de 2013. As exigências, dispensadas, 
proibições e ressalvas, inclusive a indicação para cada lote, contidas no memorial, ficarão fazendo 
parte integrante do registro e serão lançadas no seu respectivo campo.

 Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas neste Registro, durante o expediente, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da terceira e ultima publicação deste; e, não as 
havendo, será feito de imediato, o registro.    

Pilar/PB, 04 de setembro de 2013
Domício Monteiro da Silva 

Notário e Registrador

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Segurança e da 

Defesa Social, torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 
e alterações, pelo Decreto Estadual nº 24.649/03, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, que realizará na sede deste órgão, situada na Av. Hilton Souto Maior, sn, bairro Manga-
beira I, João Pessoa/PB,  Telfax (83) 3213-9015, no dia 20/09/2013 às 09:00 horas, licitação para:

Contratação de serviços de Higiene e Limpeza destinado a SEDS, IPC e AEP, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Pregão Presencial nº 09/2013.

Maiores informações e cópia completa do edital do pregão poderão ser obtidas na Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço acima indicado ou solicitada pelo e-mail: secretariadase-
gurancapb@gmail.com.

Processo nº. 26.000.04356.2013 - Registro na CGE: 13-01632-4/2013.
João Pessoa, 05 de setembro de 2013.

Rodrigo Pacheco Ferreira
Pregoeiro

SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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