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Fonte: INMET
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Centro de Educação da UFPB inscreve para 200 vagas em Curso Supletivo

l Feira de Artigos Religiosos segue até sexta-feira, no prédio da Reitoria da UFPB

l Unipê seleciona voluntários da área de saúde para projeto “Acesso Cidadão”

l Aberta inscrição para curso de manejo e criação de abelhas no Viveiro Municipal

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anualA UNIÃO  

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de setembro de 2013 120 Anos - PATRIMÔnIo DA PARAÍBA 

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

Ano CXX
Número 189

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

ALTA

ALTA

08h04

20h30

2.1m

2.1m

baixa

baixa

01h38

14h04

0.5m

0.7m

Nublado com 
chuvas ocasionais

PB registra redução de 15% 
nos assassinatos de mulheres

Os dados apontam que de 
janeiro a agosto deste ano fo-
ram 15 homicídios de mulheres 
a menos em relação ao mesmo 
período de 2012. A Polícia Civil 
atribui o resultado à “Operação 
Contra Ameaça”, que apura ca-
sos de mulheres que sofreram 
ameaças. PágInA  9

Preço de remédio 
varia em 1.124%
nas farmácias 
de João Pessoa

Campanha Cupom 
Legal suspende 
obrigatoriedade 
do CPF na nota

Servidores dos 
Correios podem 
entrar em greve 
na sexta-feira

Programa vai 
combater efeitos 
da desertificação 
nos municípios

 

  

peSquiSa

ecoNomiaReajuSteO Procon-PB pesquisou 
os preços de 42 medicamen-
tos praticados em 10 farmá-
cias pessoenses. PágInA 14

A Secretaria de Estado da 
Receita suspendeu a exigência,  
excepcionalmente, até o dia 30 
deste mês. PágInA  4

Se aprovado, movimen-
to deve atrasar a entrega de 
1,5 milhão de correspondên-
cias na Paraíba. PágInA 4

Ação foi lançada ontem 
pelo governador Ricardo 
Coutinho e inclui projetos em 
áreas como pesquisa e segu-
rança alimentar. PágInA 13
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Avião volta ao Castro Pinto após apresentar falha PágInA 14

2oCaderno Esportes

8

8

Artista plástico paraibano 
Danilo Moveo participa de 
concurso promovido pela 
Tallenge PágInA 8

Vicente Vilardaga 
fala sobre o livro 
que aborda o caso 
Pimenta neves 
PágInA 5

DÓLAR    R$ 2,280 (compra) R$ 2,282 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,200 (compra) R$ 2,340  (venda)
EURO   R$ 3,025 (compra) R$ 3,026s    (venda)

 Paraibano é 
preso com 
50 quilos de 
cocaína em PE

PágInA 4

Almeidão passa 
por primeira grande 
reforma (foto) 
desde que foi 
inauguradoPágInA 21

jogadores do Bota 
podem ser punidos 
por postagens 
contra árbitro na 
internet PágInA 23

Profissionais 
do Mais Médicos 
já atendem na 
Atenção Básica 
na Paraíba PágInA 10



Gestores de todas as esferas administra-
tivas estão trabalhando muito no sentido de 
encontrar soluções urgentes para a crise da 
mobilidade urbana que assola o país, após o 
boom do mercado automobilístico. É que os 
veículos automotores, no Brasil, geram como-
didade e prosperidade, mas também muitos 
problemas.

A mais recente pesquisa sobre pagamen-
to de indenizações, divulgada pela Seguradora 
Líder, responsável pela administração do Se-
guro de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre, o DPVAT, reve-
lou números impressionantes sobre a violên-
cia no trânsito em todo o país.

Antes de citar números, vale ressaltar 
uma obviedade: os casos registrados não com-
põem, simplesmente, meras estatísticas; não 
se tratam de fórmulas matemáticas abstratas, 
frias. Os acidentes foram reais e pessoas de 
carne e osso morreram, feriram-se ou ficaram 
para sempre mutiladas.

A triste história do DPVAT começa com o 
pagamento de quase trezentas mil indeniza-
ções nos seis primeiros meses deste ano. Isso 
equivale a um aumento de 38% em relação ao 
mesmo período do ano passado. O mais gra-
ve: as indenizações por invalidez aumentaram 
51%, no primeiro semestre de 2013.

Em números redondos, de janeiro a junho 
deste ano, o Seguro DPVAT pagou 215.530 in-
denizações por invalidez permanente. Duzen-

tos e quinze mil, quinhentos e trinta cidadãos 
e cidadãs brasileiros, em apenas seis meses, 
passaram a ostentar a lamentável condição de 
inválidos. 

O que todos veem toda hora e todo dia, 
nas ruas – um número crescente de acidentes 
envolvendo motocicletas -, é comprovado pela 
estatística divulgada, esta semana, pela Segu-
radora Líder. Mais de 70% de todas as inde-
nizações do DPVAT, no primeiro semestre do 
ano, foram pagas a motociclistas.

Cerca de 80% dos casos de invalidez per-
manente é resultado de acidentes envolvendo 
veículos de duas rodas. Sem falar que, de acor-
do com a Líder, a maioria das solicitações de 
reembolso de despesas médicas e hospitala-
res (DAMS) está relacionada a essa categoria 
de veículos.

Os governos federal, estadual e municipal 
estão investindo muito dinheiro para tentar 
reverter esse problema. Na Paraíba, por exem-
plo, o governador Ricardo Coutinho tem dedi-
cado atenção especial à questão da mobilidade 
urbana, investindo no policiamento de trânsi-
to e na melhoria da infraestrutura.

Não há outro caminho a seguir, senão o do 
investimento em campanhas educativas (uso 
de equipamentos de proteção), fiscalização 
(obediência à legislação), restauração e cons-
trução de estradas, pontes, viadutos etc. Trân-
sito não pode mais ser sinônimo de tragédia. E 
essa responsabilidade é de todos.

Editorial

Crônica

Quando nasce um jornalista?

 Números que impressionam

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

Nem sempre pode se dizer que seja 
um acontecimento sísmico, tampouco 
algo semelhante a uma tempestade so-
lar. Nada de roda de samba, distribuição 
de doces, choro alto. 

E velas? Pode ser que haja velas. Um 
jornalista, quando nasce, não surge do 
meio de escombros, mas, tem cheiro das 
antiguidades vasculhadas, das rarida-
des que tenta segurar, no anteparo das 
palavras, a medo, não vá o editor rasgar 
sua escrita ali, onde o texto lhe é mais 
caro.

Um jornalista pode nascer antes 
da palavra jornalista, entre livros e 
pontos de interrogação. Um jornalista 
pode nascer sob a cúpula das horas 
esquecidas, a conjugar os termos da 
sua curiosidade, a medo, não vá o chefe 
de redação arruinar sua ideia de pau-
ta, antes mesmo da saída do carro de 
reportagem.

Vem ao mundo do jornalismo com 
espinhas e imprecisões, lacunas filosófi-
cas e políticas. E sede, e humor sardôni-
co, e lá no fundo, medo do que pensa, do 
que escreve, de memória mesmo, que as 
anotações a lápis são só garatujas. 

Um jornalista, nem sempre nasce 
envolvido pelos cueiros das lições 
acadêmicas. Está lá, aponta seus 
lápis, escreve no seu laptop, f lagra os 
acontecimentos com seu smartpho-
ne, mas, seu mundo de nascimento é 
paralelo, desviante, estranho e soli-
tário. 

O nascimento de um jornalista é um 

acontecimento fortuito, silencioso, tal 
como o som do nascimento de uma par-
tícula subatômica. Não vem no jornal do 
dia seguinte, sequer é anunciado como 
um acontecimento para os próximos 
dias.

Um jornalista, quando nasce, já tem 
as unhas roídas de ansiedade, já traz 
a pressa e a métrica das trinta linhas, 
limpas, redondas, estilo singular de 
dizer o efêmero, o lógico, o verdadeiro, 
o ético, o estético, o injusto, o extraordi-
nário, o imprevisível, o poético...  

Um jornalista nasce surpreendido 
pelo mundo à volta, imundo de incer-
tezas, motivado por uma alegria quase 
infantil por estripar os fatos, conhecer 
suas entranhas, lavar suas impurezas, 
esventrar suas incongruências, para 
depois cinzelá-los com sua narrativa.

Nasce confuso, no meio dos aconte-
cimentos, apalpa verdades e mentiras, 
separa a sua ração diária de palavras 
e imagens, e com elas vai tecendo seu 
lugar no mundo. 

Um lugar sempre provisório, atem-
poral, que as suas mãos, as suas unhas 
roídas, a agilidade das suas pernas, o 
seu suor, tudo de si será posto a serviço 
do fato.

Um jornalista, quando nasce, não 
escutará canção de ninar, nem terá 
lugar onde descansar a cabeça. Um 
jornalista, quando nasce, participa de 
imediato do sequestro das suas horas, 
torna-se refém dessa faina de apurar, 
flagrar, anunciar. 

Os juízes já estão recebendo orientações da presidência do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, no sentido de observar a Lei 12.8444, 
sancionada em 19 de julho, que estabelece patamares para a re-
negociação dos débitos dos produtores com bancos oficiais. 
Essas instituições, conforme denunciou o deputado Francisco de 
Assis Quintans (foto), estão acionando os devedores na Justiça, 
que diariamente, pública editais de ações convocando e execu-
tando os inadimplentes.
“Se existe uma lei que pede a suspensão dessas cobranças para 
quem foi vítima da seca, a Justiça tem que disciplinar para que os 
bancos não cometam este abuso. 
Amenizar os prejuízos causados pela seca aos paraibanos é uma 
bandeira da Assembleia Legislativa, que continua procurando dis-
positivos legais para não prejudicar ainda mais os agricultores”, 
afirmou Quintans, que esteve pessoalmente com presidente do TJPB, desembargadora Fátima Be-
zerra, externando sua preocupação.
O parlamentar também luta pela consolidação e a aprovação do Projeto de Lei 688/11. A proposta, 
de autoria do senador Vital do Rêgo (PMDB), pretende beneficiar mini, pequenos ou médios agri-
cultores, suas cooperativas e associações com a extinção de dívidas de créditos rurais junto aos 
bancos.  

O núcleo paraibano da Escola de Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (Esmafe-PB) realizará o curso “10 
anos de vigência do Código Civil – Homenagem ao 
jurista Agnelo Amorim Filho”, nesta quinta-feira 
(12) e sexta-feira (13). O evento acontecerá na 
Subseção de Campina Grande, com transmissão por 
videoconferência para as demais seções judiciárias 
da 5ª Região. O curso terá entre os palestrantes o 
desembargador federal Rogério Fialho, o juiz federal 
Rogério Abreu e o professor Rodrigo Toscano. Aber-
to ao público, o evento receberá inscrições até esta 
quarta-feira (dia 11), através do e-mailesmafe@
jfpb.jus.br. Mais informações pelos telefones (83) 
2101-9100 ou 2108-4187.

O governador Ricardo Coutinho assina nesta sexta-feira, ordem de serviço para a recuperação do tre-
cho da estrada ligando, Tacima, Araruna, Cacimba de Dentro, indo a Solânea e Bananeiras. Trata-se 
de uma obra reivindicada há anos, pela importância de que se reveste ligando essas cidades por via 
terrestre, em boas condições de trafegabilidade.  

A Receita Federal e os órgãos tri-
butários estaduais e municipais 
poderão fiscalizar, em conjunto, o 
pagamento das parcelas do Sim-
ples Nacional. O Sistema Único 
de Fiscalização e Contencioso do 
Simples Nacional passou a fun-
cionar no dia 6 de setembro, em 
todo o País. Os fiscais estaduais e 
municipais estão sendo treinados 
e habilitados pelo Comitê Gestor 
do Simples Nacional.

FISCALIZAÇÃO

PROCURADORIA

ESTRADA

ESCOLA DA MAGISTRATURA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

INCÔMODO BANANEIRAS

BANCOS OFICIAIS

A Assembeia Legislativa inaugura 
hoje, às 8h30, a nova sede de sua 
Procuradoria Geral.  
As novas instalações ficam na 
Rua das Trincheiras, no centro da 
cidade. 
As instalações são compostas de 
amplo espaço interno, excelente 
estrutura e equipamentos novos, 
que servirão para atender aos 
deputados estaduais, os servido-
res da Casa  Epitácio Pessoa e o 
cidadão que desejar o auxílio dos 
procuradores da instituição.

O vereador Sérgio da SAC (PSL) 
abandonou o plenário da Câma-
ra Municipal de João Pessoa, na 
sessão de ontem, incomodado 
com a falta de atenção de seus 
pares ao seu pronunciamento. 
Indiferença ao orador não é 
privilégio apenas daquele par-
lamento, inclusive, na Assem-
bleia, onde às vezes o tom au-
menta. Mas a forma como ele 
saiu do recinto e as palavras 
ditas ferem que não tinha nada 
com a algazarra.

É a minha homenagem aos graduados em Jornalismo da Universidade 
Federal da Paraíba - UFPB -,  período 2013.1.”

A Assembleia Legislativa vai 
se reunir, extraordinariamen-
te, no dia 16 em Bananeiras, 
em sessão que contará com 
a presença de prefeitos da 
região para debater temas de 
interesse local. O requerimen-
to foi apresentado pelo líder 
do governo na Casa, deputado 
Hervázio Bezerra, justificando 
que se trata de homenagem à 
cidade, que está completando 
mais um ano de sua emancipa-
ção política naquela data.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de setembro de 2013



Fernanda Melo
Presidente da Confraria da Lapada

Durante muitos anos a Con-
fraria da Lapada movimentou o 
setor produtivo da cachaça na 
Paraíba. Essa atividade foi sus-
pensa, é intenção de vocês res-
gatarem esse trabalho?

No momento eu pretendo 
realizar grandes encontros, não 
com tanta frequência, mas pro-
porcionar esses encontros com 
um maior número de pessoas. Eu 
quero unir a confraria ao Fórum 
Regional de Turismo Sustentá-
vel do Brejo Paraibano, entidade 
responsável por agregar todos 
os municípios daquela região, na 
qual estou presidindo. Por sinal, 
no momento, nós estamos jun-
tamente com Corinto Lira Filho, 
que é proprietário do Engenho 
Olho D´água, desenvolvendo um 
projeto voltado para o turismo de 
visitação do engenho que, apesar 
de não produzir cachaça tem uma 
forte produção da rapadura, açú-
car mascavo e mel. Então, eu es-
tou com muita atividade no mo-
mento para dar continuidade a 
sistematização das reuniões que 
ocorriam na Confraria da Lapada. 
Na realidade o que eu quero pro-
mover mesmo são encontros nos 
municípios.

O que já foi feito de con-
creto através do Fórum Regio-
nal de Turismo Sustentável do 
Brejo Paraibano?

Faz apenas um mês que nós 
fomos eleitos, por isso, nós esta-
mos retomando as atividades do 
fórum porque ele teve uma perda 
muito grande quando a presiden-
te, prefeita de Pilões, Vânia Galdi-
no, faleceu a cerca de três meses 
atrás. O fórum estava sob admi-
nistração do empresário Vicente 
Lemos, presidente interino e por 
isso as atividades estavam sendo 
continuadas. Então, nós estamos 
regatando primeiro o fórum e tão 
logo esteja concluída essa etapa, 
nós daremos continuidade às ati-
vidades. No momento nós já esta-
mos de cara nova, pois lançamos 
uma nova logomarca, consegui-
mos juntar mais empresários do 
setor e estamos fortalecendo o 
fórum. A nossa intenção é convo-
car todos os prefeitos e secretá-
rios de Turismo dos municípios 
que integram a região no sentido 
de desenvolver uma política de 
turismo com o objetivo de gerar 
novas oportunidades de emprego 
e renda. 

Como surgiu a ideia de for-
mação da confraria?

Essa ideia surgiu em 2005, 
após um projeto que eu havia de-
senvolvido para o Sebrae da Para-
íba, onde sou consultora, que era 
voltado para o festival gastronô-
mico da cachaça e da rapadura. 
E foi através desse projeto que 
eu descobri nas minhas raízes o 
meu avô que já havia produzido a 
cachaça artesanal, então, eu res-
gatei esse gosto pela cachaça. Daí 
por diante eu comecei a discutir 
o produto com os amigos e for-
mamos um grupo para degustar a 

cachaça, e também visitas técnicas 
em engenhos paraibanos para ter 
conhecimento sobre a produção. 
Na verdade a entidade é integrada 
por apreciadores da cachaça que 
desenvolve o trabalho de preser-
var a tradição da produção local, 
somando às atividades culturais. 

Durante quanto tempo a 
confraria atuou?

Nós atuamos durante quatro 
anos, porém, no ano de 2009 eu 
tive que me ausentar porque fui 
fazer um curso de eventos em São 
Paulo, até porque o meu tempo 
também já não dava mais para 
atender os eventos da confraria. 
Então, o nosso grupo deu uma 
parada. No final do ano passado 
nós fizemos um encontro onde 
conseguimos reunir mais de 100 
confrades.

Além das visitas técnicas 
aos engenhos quais as demais 
atividades da confraria?

Nós fizemos uma parceria 
com o Clube do Feijão Amigo, rea-
lizávamos caminhadas ecológicas 
que consistia na união de um tra-
balho de limpeza das praias com 
a degustação da cachaça. Essa 
união ocorria porque nós enten-
díamos que a cachaça, por ser 
uma bebida genuinamente brasi-
leira, sendo ainda forte na econo-
mia do Nordeste, é a combinação 
perfeita para a preservação de 
dois importantes pontos da nossa 
região, que são as praias e a bebi-
da regional.

Qual era a importância des-
ses encontros para a produção 
da cachaça?

Esses encontros contribu-
íam para quebrar muitos para-
digmas, sejam eles com relação 
ao consumo da cachaça por par-
te das mulheres, por exemplo, a 
uma bebida valorosa quanto um 
bom whisky que pode ser servi-
do e consumido em todos os am-
bientes frequentados pela nossa 
sociedade no geral. Nesses en-
contros nós sempre discutíamos 
bons temas sobre a produção da 
cachaça porque, afinal de contas 
a nossa produção é fruto da civili-
zação do açúcar.

É intenção dos confrades 
resgatar as atividades desen-
volvidas pela confraria?

No momento eu pretendo re-
alizar grandes encontros, não com 
tanta frequência, mas proporcio-
nar esses encontros com um maior 
número de pessoas. Eu acredito 
que com a implantação do projeto 
turístico em vários engenhos da 
região, a exemplo do que está sen-
do realizado no Olho D’água, nós 
teremos mais um roteiro turístico 
na região para atender a deman-
da dos turistas e apreciadores da 
cachaça produzida na Paraíba. É 
um momento de se conhecer tam-
bém o trabalho que se desenvolve 
e despertar para preservação da 
produção local, somando às ativi-
dades culturais.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de setembro de 2013

EXCLUSIVO

 A
Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

arquiteta paraibana Fernanda Melo, presidente do Fórum Regional de Turismo 
Sustentável do Brejo Paraibano, entidade responsável por agregar todos os municípios 
daquela região, defende a cachaça como um forte produto para alavancar o turismo 
na Paraíba. Ela também é presidente da Confraria da Lapada, uma entidade integrada 
por apreciadores da cachaça, cujo objetivo é desenvolver o trabalho de preservar a 
tradição da produção local, somando às atividades culturais. Por isso, pretende unir as 
atividades do fórum ao da confraria, proporcionando ao turista uma viagem ao tempo 
nos engenhos existentes no Brejo. Um trabalho nesse sentido já vem sendo realizado 
no Engenho Olho D´água, através de um projeto voltado para o turismo de visitação do 
engenho que não produz a cachaça, mas tem uma forte produção da rapadura, açúcar 
mascavo e mel. A intenção do fórum é convocar todos os prefeitos e secretários de 
Turismo dos municípios que integram a região no sentido de desenvolver uma política 
de turismo com o objetivo de gerar novas oportunidades de emprego e renda. Na 
entrevista a seguir, Fernanada fala sobre as atividades a serem realizadas através 
do fórum e conta que a ideia de formação da Confraria da Lapada surgiu em 2005, 
após um projeto que ela havia desenvolvido para o Sebrae da Paraíba, que era voltado 
para o festival gastronômico da cachaça e da rapadura. Daí por diante, ela começou a 
discutir o produto com os amigos, formando um grupo de apreciadores da bebida para 
degustação e também para fazer visitas técnicas em engenhos paraibanos e obter 
conhecimento sobre a produção. 

Turismo da cachaça pode 
gerar emprego e renda
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Em cima da hora

Obrigatoriedade do CPF é suspensa
Campanha Cupom LEgaL

A Secretaria de Estado da 
Receita (SER) vai suspender, 
excepcionalmente, a obriga-
toriedade do número do CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) na 
nota fiscal para os participan-
tes da campanha do Cupom 
Legal até o dia 30 deste mês. 
A campanha é um dos eixos 
do “Programa Paraíba Legal. 
Receita Cidadã”, que estimula 
a cidadania fiscal.

A Receita Estadual re-
solveu suspender tempora-
riamente a obrigatoriedade, 
porque o número de estabe-
lecimentos denunciados pe-
los consumidores que não 
estavam conseguindo incluir 
o número do CPF no cupom 
fiscal ainda era relevante no 
Estado. A portaria com a sus-
pensão temporária do CPF 
será publicada no Diário Ofi-
cial do Estado.  

Segundo o secretário de 
Estado da Receita, Marialvo 
Laureano, o objetivo do pro-
grama é estimular a cons-
cientização do exercício da 
cidadania fiscal do cidadão 
paraibano em exigir o cupom 
fiscal em todo e qualquer es-
tabelecimento e não prejudi-
car os cidadãos participantes 
do programa em decorrência 
da falta de atualização dos 
aplicativos dos estabeleci-
mentos do Estado.

“Vamos suspender, ex-
cepcionalmente, até 30 deste 
mês a obrigação prevista no 
regulamento do Programa 
Paraíba Legal. Receita Cidadã 
para não prejudicar os con-

sumidores. Os cidadãos pa-
raibanos poderão enviar tor-
pedos sem a necessidade de 
impressão do número do CPF 
no cupom fiscal até 30 deste 
mês. Eles não terão qualquer 
prejuízo em caso também de 
premiação nesse período”, 
declarou o secretário.

 
Próximos sorteios
Os sorteios, em dinhei-

ro, da Campanha Cupom Le-
gal continuam nesta semana.  
Na próxima sexta-feira (13), 
a campanha do Cupom Legal 
vai sortear o primeiro prêmio 
temático, referente ao Dia da 
Independência, no valor de 
R$ 15 mil, e mais cinco prê-
mios no valor de R$ 1 mil cada.

Na última sexta-feira (6), 
houve os sorteios dos cinco 
primeiros prêmios da Cam-
panha Cupom Legal. Os ga-
nhadores foram Luís Carlos 
(código AA002075), Erival-
do Alves de Azevedo (código 
AA002662), Fábio Barbalho 
(código AA002662), Leo-
nardo Albuquerque Ramos 
(código AA003771) e Márcia 
Rosita Garrido Alves (código 
AA004347). Os quatro pri-
meiros de João Pessoa e a 
quinta da cidade de Sousa.

Torpedos 
A Campanha Cupom 

Legal, que faz parte do “Pro-
grama Paraíba Legal. Receita 
Cidadã”, vai realizar 21 sor-
teios somente neste mês de 
setembro. Os torpedos en-
viados, além de concorrerem 
aos sorteios das sextas-feiras, 
também vão participar dos 
sorteios dos próximos 90 dias, 
quando os códigos dos cupons 
fiscais enviados serão zerados.

Decisão foi tomada por 
conta de problemas com 
alguns estabelecimentos

A Câmara Intersecretarial de Segu-
rança Alimentar (Caisan) foi implanta-
da pelo Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Humano (Sedh), ontem, no 
auditório da Cinep, em João Pessoa. 
A Câmara tem parceria com o Conse-
lho Estadual de Segurança Alimentar 
(Consea) e contará com 21 órgãos do 
Governo. O objetivo é fortalecer as 
ações de segurança alimentar e nutri-
cional que existem na Paraíba.

A secretária de Estado de Desen-
volvimento Humano (Sedh), Apareci-
da Ramos de Meneses, destacou que 
o Governo do Estado tem dado passos 
importantes no enfrentamento à inse-

gurança alimentar, como a ampliação 
no número de restaurantes populares 
mantidos pelo Governo, que oferecem 
diariamente 3,5 mil refeições e a de 
ações como o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), que aumentou de 
14 municípios atendidos para 127, en-
tre outras. 

“Em 2011, tínhamos 613 mil pes-
soas que ainda viviam com menos de 
R$ 70, ou seja, população considerada 
extremamente pobre. Para garantir o 
direito à alimentação, o Governo do 
Estado tem adotado ações para en-
frentar esta situação, como ampliação 
do número de restaurantes populares 
e de programas como o PAA.

Implantada Câmara de 
Segurança Alimentar na PB

pELo govErno

Cerca de 1,5 milhão 
de correspondências 
deverão deixar de ser 
entregues caso os ser-
vidores da Empresa dos 
Correios e Telégrafos 
da Paraíba entrem em 
greve já a partir da pró-
xima sexta-feira. A pre-
visão é do Sindicato dos 
Servidores do órgão no 
Estado que na semana 
passada já havia apro-
vado o estado de greve 
após rejeição a contra-
proposta apresentada 
pela direção dos Cor-
reios em Brasília.

Para amanhã está 
marcada assembleia 
geral da categoria para 
deliberar pela defla-
gração de greve por 
tempo indeterminado. 
Segundo o diretor de 
Finanças da entidade, 
Tavares de Farias, a ca-
tegoria rejeitou contra-
proposta apresentada 
pela empresa que na 
questão salarial ofere-
cia reajuste de 5,27%. 
“Estamos reivindicando 
ganho real de 15%, au-

mento linear de R$ 200 
e ainda manutenção do 
plano de saúde”, disse.

Segundo Tavares de 
Farias, a greve deverá 
atingir as 265 agências 
instaladas na Paraíba o 
que representa cerca de 
400 carteiros responsá-
veis pela distribuição das 
correspondências no Es-
tado. “Nossa pretensão 
é paralisar as atividades 
em todas as agências”, 
prevê o diretor de Fi-
nanças ao citar que será 
solicitado o fechamento 
dessas agências de for-
ma ordeira. A ECT possui 
cerca de 1.500 servido-
res na Paraíba. Segun-
do Tavares, aqueles que 
trabalham no setor ad-
ministrativo deverão al-
cançar o número exigir 
pela lei de greve que é 
de 30 por cento.

De acordo com a 
diretoria do Sintec/PB a 
categoria segue a orien-
tação nacional onde em 
São Paulo, Rio de Janei-
ro, Bauru, Tocantins, Rio 
Grande do Norte e Ron-
dônia os funcionários 
dos Correios paralisam 
amanhã as atividades.

Servidores podem 
fazer greve dia 13

CorrEios

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Policiais federais lotados 
na Delegacia de Salgueiro, no 
Sertão, apreenderam drogas, 
armas, munições e mercado-
rias ilegais, além de um sus-
peito, acusado de tráfico inter-
nacional de entorpecentes. O 
comerciante Antônio Cesário 
de Araújo Neto, 27 anos, natu-
ral do município de São Bento, 
na Paraíba, foi pego durante 
uma barreira policial de rotina 
no posto da Polícia Rodoviária 
Federal no Trevo do Ibó, locali-
zado na cidade de Salgueiro. 

Os policiais realizaram 
diversas abordagens, contudo 
ao parar o veículo Caminho-
nete L-200, placa APG-9393, 
de Foz do Iguaçu, Paraná, 
notou certo nervosismo do 
motorista, que declarou estar 
vindo do Paraguai com desti-
no à Paraíba.  A prisão ocor-
reu no último domingo, mas 
só foi divulgada ontem. 

Após algumas perguntas 
não respondidas pelo acusa-
do, ele foi encaminhado, jun-
tamente com o veículo para a 
Delegacia de Polícia Federal. 
Ao chegar na Delegacia, An-
tônio Cesário confessou que 
tinha droga, armas, muni-
ções e produtos importados 
dentro do carro. 

Com a ajuda do cão detec-

tor de entorpecentes, os poli-
ciais conseguiram encontrar os 
objetos num compartimento 
na parte traseira da caminho-
nete.  Foram encontradas apro-
ximadamente 50kg de pasta 
base de cocaína, 1kg de ma-
conha, 1 pistola, calibre 380m 
fabricação theca, 1 revólver, 
calibre 38 e cerca de 500 muni-
ções de diversos calibres. 

Ainda foram apreendidas 
diversas mercadorias impor-
tadas, como perfumes e bebi-
das alcoólicas, sem compro-
vação de venda ou nota fiscal. 
Além disso, foi apreendido 
cerca de R$ 2 mil e 2 celulares 
que estavam com o suspeito. 

O preso afirmou que ad-
quiriu todos os produtos no 
Paraguai e iria revender no 
município de Caicó/RN. Re-
velou ainda que pagou apro-
ximadamente R$ 100 mil pe-
los produtos e que o valor de 
mercado desses totaliza por 
volta de R$ 600 mil. Vale lem-
brar, que essa é uma das maio-
res apreensão de cocaína da 
PF em Salgueiro/PE, tendo em 
vista que a maior incidência na 
região é o tráfico de maconha.

Após finalizar os traba-
lhos investigativos, foi sepa-
rado uma amostra das drogas 
encontradas para exames 
preliminares (que resultou 
positivo para cocaína e maco-
nha). As armas, munições e as 

mercadorias, além do veículo 
foram devidamente apreen-
didos, e o preso levado ao IML 
Salgueiro/PE, e em seguida 
recambiado para a cadeia pú-
blica, onde ficará à disposição 
da Justiça Federal. 

Antônio Cesário foi au-
tuado por tráfico internacio-
nal de drogas, crime previsto 
no artigo 33 c/c Art. 40, I, 
ambos da Lei nº 11.343/2006 
(Lei de entorpecente). Foi au-
tuado também por importar 
arma de fogo de uso restrito 
de forma irregular, contido 
no Artigo 18 c/c 19 da Lei 
10.826/2003 (Estatuto do 
Desarmamento) e Artigo 334 
do Código Penal Brasileiro: 
importar mercadoria proibida 
sem pagamento de imposto 
devido. Caso seja condenado, 
as penas somadas podem che-
gar até 40 anos de prisão.

Segundo a PF, com os 
50Kg de pasta base de cocaína 
daria para se fazer aproxima-
damente 150Kg de crack o que 
corresponde a 600 mil pedras. 

A droga seria entregue a 
traficantes de Natal/RN que 
por sua vez a transformariam 
em crack em laboratórios 
clandestinos para depois ser 
distribuída a outros peque-
nos traficantes que cuidariam 
de abastecer os principais 
pontos de venda de droga do 
Rio Grande do Norte.

Paraibano é preso com 50kg 
de cocaína em Salgueiro-PE

TrÁFiCo DE Drogas

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

professora da pB 
ganha r$ 212 mil

Bota toma medidas 
para evitar evasão

Para evitar a evasão de renda 
no próximo compromisso das quar-
tas de final da Série D do Brasileirão 
o presidente do Botafogo, Nélson 
Lira, anunciou ontem, na entrevista 
coletiva na Maravilha do Contorno, 
que tomará medidas severas em 
todas as partes do estádio Almei-
dão. Entre as decisões que serão 
colocadas em prática a presença 
da Polícia Federal, uma empresa 
para fazer a filmagem em todas as 
partes do estádio, uma fiscalização 
maior nos torcedores que terão 
acesso ao local, com relação aos in-
gressos, onde ficarão com o canho-
to, além de cadastrar as pessoas 
que trabalham dentro do Almeidão. 
Todas as medidas servem para que 
não haja evasão de renda, como 
ocorreu na vitória do time, diante 
do Central de Caruaru/PE (3 a 1 no 
tempo normal e 5 a 4 nos pênaltis), 
que ocorreu no último domingo. No 
borderô da partida foram oficializa-
dos 7.639 pessoas pagantes e 613 
não pagantes, numa renda de R$ 
151.835,00, quando o público foi 
bem maior, no prejuízo para o clube 
de aproximadamente R$ 60 mil.

Uma professora de João Pes-
soa ganhou  R$ 212 mil com seu 
Ourocap 200 anos, a cliente possui 
dois títulos de capitalização. Além 
dela, a Brasilcap já premiou outros 
182 títulos na Paraíba nesse ano, 
somando R$ 3,5 milhões.

Ourocap é um título de capi-
talização com duas modalidades de 
pagamento mensal ou pagamento 
único. No pagamento mensal o 
cliente escolhe um dos planos que 
varia de acordo com a vigência, que 
pode ser de 36, 48 ou 60 meses e 
no final do plano você recebe de 
volta tudo que  juntou com correção 
monetária. No título de pagamento 
mensal o cliente concorre a 500 
prêmios semanais de até R$ 10 mil, 
10 prêmios mensais de até R$ 100 
mil, 3 prêmios mensais de até R$ 1 
milhão, 1 prêmio mensal de até R$ 5 
milhões e 1 prêmio especial de até 
R$ 10 milhões. No pagamento único 
tem a vigência de 58 meses, você 
guarda o dinheiro e aplica parte do  
valor em um fundo de renda variá-
vel, os valores que são investidos 
podem ser 600,00 R$ ou 700,00 R$ 
ou ainda de 1 mil a 5 mil reais.

Justiça mantém 
pena de acusados

A Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça manteve, ontem, a decisão do 
Tribunal do Júri da Comarca de Pilões, 
que condenou Fernando Eduardo dos 
Santos a 37 anos e seis meses de reclu-
são, em regime fechado, por estuprar 
e matar a menina Maria Etelvina dos 
Santos, de 9 anos. O réu havia apelado 
ao TJPB para reforma da sentença, sob 
argumento de que “a pena imposta foi 
por demais danosa, devendo ser apli-
cada ao mínimo legal”. A Câmara negou 
à unanimidade. Segundo consta nos 
autos, Fernando Eduardo e um amigo 
de nome Sebastião Batista Severino 
praticaram o crime em abril de 2008, 
no Sítio Palmeira, no município de Cui-
tegi. Além de manter conjunção carnal 
com a garota, após a consumação, re-
solveram ocultar o delito, assassinan-
do a criança por meio de afogamento. 
O processo foi desmembrado para que 
o acusado Sebastião fosse julgado em 
separado. Ao ser levado a julgamento 
pelo Tribunal do Júri, Fernando foi 
condenado, por maioria de votos, pelo 
crime de homicídio qualificado e pelo 
crime de estupro, totalizando a pena 
em 37 anos de seis meses.

FOTO: Roberto Guedes/Secom-PB

Câmara implantada pela Sedh vai fortalecer as ações de segurança alimentar no Estado
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Allysson Teotonio faz uma 
homenagem ao publicitário 
Francesc Petit
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O jornalista paulista Vicente Vilardaga fala para o jornal A União a 
respeito do livro sobre o caso Pimenta Neves, lançado pela LeYa

Reflexões do Gato Murr,
de Hoffmann, é lançado 
pela Estação Liberdade

Paraibano Danilo Moveo 
divulga suas obras em 
concurso na internet
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preciso haver o 
aperfeiçoamento 
dos mecanismos 
processuais, para 
que sejam elimi-
nados os vícios 
sistêmicos, que são 
explorados pelos 

advogados dos poderosos, que ganham 
tempo e jogam as coisas para a frente. As 
pessoas poderosas têm muita facilidade 
de se safar. A Justiça falha por causa da 
demora. No caso de Pimenta Neves, ele 
conseguiu ir ganhando tempo. Embora 
se costume dizer o contrário, a Justiça 
que tarda falha. A demora vai sempre 
contra a vítima”. A declaração foi feita, 
durante entrevista para o jornal A 
União, pelo jornalista paulista Vicente 
Vilardaga, autor do livro À Queima
-Roupa (LeYa, 304 páginas, R$ 44,90), 
que chegou às livrarias brasileiras 
em julho. A obra é um relato sobre os 
bastidores do caso Pimenta Neves, ou 
seja, o assassinato que o então diretor 
de redação do jornal “O Estado de São 
Paulo” - e, na época, também, um dos 
jornalistas mais poderosos do país, 
Antônio Pimenta Neves - cometeu no 
dia 20 de agosto de 2000, ao disparar 
dois tiros contra a sua namorada, a 
jornalista Sandra Gomide. No entanto, 
o escritor não se limita apenas a tratar 
do crime, nem a produzir uma grande 
reportagem sobre a violência que - há 
muito tempo, a propósito - vitima a 
mulher, mas apresenta um novo olhar 

Vicente Vilardaga, que 
trabalhou com Pimenta 
Neves e Sandra Gomide, 
produziu uma grande 
reportagem sobre a 
violência

Edição da LeYa, lançada em todo o Brasil

FOtOS: Divulgação

sobre a falta de governança na grande 
imprensa. 

Vicente Vilardaga - que trabalhou, na 
“Gazeta Mercantil”, com os dois persona-
gens do romance que resultou em final 
trágico e marcou a história do jornalismo 
brasileiro - informou que o livro À Quei-
ma-Roupa – O Caso Pimenta Neves é um 
thriller corporativo, centrado em um caso 
amoroso, mas que desmonta o cenário 
de glamour construído em torno da 
imprensa brasileira e, de quebra, mostra 
como um diretor de redação se tornou um 
homem megalomaníaco e violento, sem 
jamais ter sido freado por seus superio-
res. “Decidi escrever por ter ficado surpre-
so e me parecer uma história confusa. Eu 

queria entender, esclarecer o romance de 
Sandra Gomide com Pimenta Neves, que 
usei como fio condutor e foi uma situação 
traumática para a imprensa brasileira”, 
disse ele, que chegou a ser subordinado 
- ou seja, repórter - da jornalista, quando 
ela era coordenadora do caderno Empre-
sas e Negócios no jornal.

“Como é um livro em que todo mundo 
já sabe o final, tive que oferecer uma coisa 
diferenciada, que são o conhecimento e 
a pesquisa. A obra é no gênero corpora-
tivo e um thriller, pois tem intensidade 
narrativa. Não tem nada de ficção. É um 
livro reportagem, mas que tem estrutura 
dramática literária, pois o clima de tensão 
perpassa todo o livro. Não fala de um as-
sassino. O livro termina quando ele mata”, 
explicou o autor, admitindo que lançaria 
a obra na Paraíba, se surgisse convite, 
oportunidade, por entender que o caso 
chamou a atenção do Brasil, na época.

A propósito, questionado sobre de 
que forma reagiu quando soube do crime, 
por ter partilhado do convívio com San-
dra Gomide e Pimenta Neves, o jornalista 
Vicente Vilardaga se surpreendeu com 
a  notícia do assassinato. “Não podemos 
prever a loucura humana. O homicídio é 
ato definidor: deixa de ser o que é e passa 
a ser um assassino. É um ato de ruptura”, 
disse o autor. Em 2009, ou seja, três anos 
depois do julgamento, ele entrevistou Pi-
menta - com exclusividade - para utilizar 
as informações, no intuito de compôr a 
vida profisisonal do agora assassino, na 
produção do livro. “Pimenta me contou 
que estava tomando muito remédio e per-
cebi que ele fez um balanço do caso que 
resultou na morte de Sandra Gomide, ao 
falar do assunto”, afirmou o jornalista, que 

aproveitou um trecho do material para 
publicar, em 2010 - portanto, antes do 
lançamento do livro - uma reportagem na 
revista Alfa, publicação da Editora Abril e 
da qual é editor. E, em 2011, o entrevista-
do seria preso. 

No primeiro capítulo do livro, por 
exemplo, o jonalista e escritor recons-
titui o que se sucedeu nos dias 19 e 20 
de agosto do ano 2000, que foi o fim 
de semana da ocorrência da morte de 
Sandra Gomide. No entanto, Vilardaga 
se limitou a relatar, nessa parte inicial, 
até 10 minutos antes da perpetração do 
assassinato da jornalista por Pimenta 
Neves. O momento do crime só vem a ser 
descrito no sexto capítulo. E no sétimo - 
que é o epílogo da obra - o autor deixa de 
ser o narrador para contar sua própria 
história e tratar do pós crime, fazendo 
uma refelxão sobre o caso e se revelando 
ao leitor, como alguém que conviveu de 
perto com os dois jornalistas. 

Quanto ao problema da falta de go-
vernança na grande imprensa, que o au-
tor levanta em seu livro, Vicente Vilarda-
ga comentou que era um quadro comum 
na época, quando profisisonais, embora 
possuidores de excelentes currículos e 
acima de quaisquer suspeitas - a exem-
plo do próprio Pimenta Neves - tomavam 
decisões irracionais sem serem questio-
nados. “Esse foi um período específico 
do chefe que ultrapassa limites e do 
qual trato no livro e que era pior do que 
agora. Antes, era um ambiente selvagem, 
meio que patriarcal. Hoje, a situação das 
redações mudou para melhor. O trata-
mento é mais cordial. Um dos fatores 
para essa evolução foi o aumento da pre-
sença feminina nas redações”, disse ele. 

Imprensa 
traumatizada

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

“É
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O inesquecível Luiz Gonzaga 
disse em ‘A Morte do Vaqueiro’, 
música escrita em 1963, conjun-
tamente com Nelson Barbalha: 
“Bom vaqueiro nordestino, morre 
sem deixar tostão; o seu nome 
é esquecido, nas quebradas do 
Sertão. Nunca mais 
ouvirão, seu can-
tar, meu irmão”. Ali 
estava relembrando 
o primo Raimundo 
Jacó, barbaramente 
assassinado e nunca 
o seu matador foi 
julgado pela Justiça.

Luiz Gonzaga foi 
um juiz consagrado 
do Nordeste brasi-
leiro, defensor dos 
sofredores sertane-
jos. Encarnou a figura do vaquei-
ro, através do seu gibão, chapéu 
de couro e perneiras. Criou uma 
doutrina própria para o vaqueiro, 
pois sabia que o “homem do gado” 
ganhava pouco e em nada era 
reconhecido pelos patrões. Aliás, 
ainda hoje é escravizado pelos 
donos do gado.

O vaqueiro é um dos profis-

sionais mais sofridos das nossas 
terras. Não tem profissão reco-
nhecida, tem uma vida arriscada 
enfrentando sempre os maiores 
perigos dos campos e das ma-
tas.

O Parque Cultural “O Rei 
do Baião” está 
homenageando 
a categoria neste 
ano de 2013 
através do eter-
no vaqueiro Luiz 
Peixoto, nascido 
em Lagoa Re-
donda, municí-
pio de Marizó-
polis, Paraíba, 
com a colocação 
de um busto seu, 
no centro das 

atividades culturais.
O Parque tem como principal 

objetivo manter viva a imagem 
do Gonzagão e seus adeptos, já 
que a história de Luiz é escrita e 
registrada para ele e seus segui-
dores.

Neste ano de 2013, o VI 
Fesmuza (Festival de Música 
Gonzagueana), da comunidade 

São Francisco, São João do Rio 
do Peixe, Paraíba, contou com as 
presenças de destacados gonza-
gueanos como: Dr. Onaldo Rocha 
Queiroga, Sérgio Gonzaga, Oliveira 
de Panelas, Kydelmir Dantas, Pinto 
do Acordeon, Padre Fábio Mota, 
Maria Alda de Oliveira, Marinalva 
Freire e Jota Farias. E para 2014, o 
planejamento é bem mais amplo, 
pois o Gonzagão já está consagrado 
no Sertão paraibano.A festa vai ga-
nhar maiores espaços no Nordeste, 
deixando as grotas da Fazenda São 
Francisco para ganhar campos e 
grotas noutras plagas.

Luiz Gonzaga previu o futu-
ro e cantava a verdade sobre o 
fim. Na música “A Morte do Va-
queiro”, ele lamenta a crueldade 
do último momento do primo: 
“Sacudido numa cova, despre-
zado do Senhor; só lembrado do 
cachorro, que inda chora sua dor. 
É demais tanta dor. A chorar com 
amor”.

O Parque “O Rei do Baião” ini-
cia a homenagem ao vaqueiro com 
a eterna lembrança de Raimundo 
Jacó e o trabalho árduo e persis-
tente de Luiz Peixoto.

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
LimaCorrupção, impunidade e a necessidade de reforma

O vaqueiro

A festa vai ganhar 
maiores espaços 
no Nordeste, 
deixando as grotas 
da Fazenda São 
Francisco para 
ganhar campos 
e grotas noutras 
plagas
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Artigo

O mês de junho deste ano ficará, certamente, mar-
cado para a história do Brasil como um dos momentos 
em que a população aparentou ter acordado para os 
problemas que assolam o sistema político da Nação, 
tendo disposição para levantar coro contra, dentre 
outras questões, aquela que figura como o começo e 
fim [paradoxalmente sempre indefinido, inconcluso, 
aparentemente insolucionável] de praticamente todos 
os debates acerca das fragilidades políticas e morais 
da gestão dos recursos de destinação pública: a cor-
rupção.

As manifestações de reprovação e insatisfação para 
com as práticas corruptivas do sistema político brasi-
leiro são, decerto, válidas. Não são, entretanto, suficien-
tes. Uma ação eficaz de combate à chaga do desvio de 
verbas públicas deve partir da base, atacar aquilo que 
fomenta a perpetuação desse costume doentio e egoís-
ta: a impunidade.

Explique-se: A atratividade de tais práticas vis na 
política brasileira se dá, sobretudo, por conta da falha 
no processo de aplicação de punições. Como acontece 
com qualquer outra medida coercitiva, todo crime deve 
ter agregado a si uma expectativa de reação por parte 
do Estado. O indivíduo, ao cogitar a prática do ato deli-
tuoso, deve ter em mente que tem grandes chances de 
ser flagrado. E, consequentemente, efetivamente puni-
do. Se a existência de expectativa de punição for inti-
midadora ao ponto de fazer o agente desistir da prática 
do ato criminoso, de forma a que tenha o bem jurídico 
sido, efetivamente, protegido, ponto a favor. Se, mesmo 
com a descoberta da prática do crime, o agente conse-
gue safar-se, ponto contra. Caso, esta situação se repita 
com certa frequência, o cenário fica ainda pior.

Este é, dentre outros fatores, o principal fomenta-
dor da deficiência de gestão proba dos frutos da arre-
cadação tributária do Estado. A Constituição atribuiu, 
de forma explícita, a responsabilidade da prestação 
de contas por parte de qualquer entidade pública que 
administre bens e valores da União. Além disso, cabe 
aos Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos 
Municípios o julgamento técnico acerca da regularidade 
ou não das contas orçamentárias praticadas pelos re-
presentantes do Executivo, de forma a auxiliar o poder 
Legislativo na função de fiscalização do uso das verbas 
públicas.

Percebe-se, assim, que há entes devidamente 
incumbidos de exercer o devido controle para coibir os 
desvios de verbas. Dois pontos, entretanto, comprome-
tem a eficácia de todo o sistema. O primeiro é de caráter 
técnico: os Tribunais de Contas brasileiros, por mais 

Viajando
De nada adiantaria ter escrito, registrado 

minhas impressões de viagem. Tê-las-ia per-
dido, como perdi tantas outras anotações de 
livros e CDs que emprestei pela vida afora.

Minha memória fugidia também não 
ajuda. No entanto, há impressões que ficam, 
a despeito dos mil esquecimentos quanto ao 
nome do lugar. À medida que o tempo passa, as 
lembranças se vão esgarçando, esfiapando e é 
difícil registrá-las. Mas o que vou registrar aqui 
é fruto de uma experiência que jamais esqueci. 
Experiência casada com profunda emoção.

Numa viagem que fiz pela Espanha e Fran-
ça, no início dos anos 80 do século passado, 
evitei lugares óbvios, as mesmas cidades que 
figuram em todos os guias turísticos. Deixei-me 
guiar pelas memórias afetivas, pelos marcos 
literários que tinham, até então, norteado a 
minha existência. Fui a Burgos, por exemplo, 
a procura da figura do El Cid, personagem de 
obra homônima de Corneille. Fui a Valência 
por causa de uma canção que havia num LP da 
discoteca do meu pai. Fui a Barcelona em busca 
de Gaudi. A Madri, em busca de um quadro de 
Bosch. Tudo assim, de forma aleatória, sem 
roteiros turísticos só com a ajuda de mapas. 
Na França, fui a Orleans, em busca da Donzela 
Guerreira e visitei a catedral que ostenta vitrais 
magníficos contando sua história.

Em meio a muitas experiências (agradáveis 
e outras nem tanto, muitas vezes tivemos que 
dormir no carro por falta de vagas nos hotéis e 
pousadas das cidades onde parávamos) nosso 
carro sofreu pane no norte da Espanha. Um 
lugarejo perdido no meio das montanhas, no 
norte da Espanha (Gurgel ou Gugel, não con-
segui identificá-lo seja no Larousse, no Google 
ou na Wikipédia, de tão obscuro que é). Pois é: 
ficamos dois dias sem poder prosseguir via-
gem e só nos restava sair a esmo e explorar a 
cidadezinha. Ficamos numa pousadinha sim-
pática, de frente à praça principal e dormimos 
a noite mais encantadora da viagem, ouvindo 
o barulho da chuva no telhado, entre lençóis 
engomados com cheiro de erva. Nas nossas 
incursões exploratórias chegamos a uma igreja 
católica antiga, imponente, (o Seo, ou Sé da 
cidade) mas de uma simplicidade espantosa. 
De traços retos, paredes altas e grossas, sem 
adornos ou vitrais, a luz que a iluminava sen-
do filtrada através de uma abertura rente ao 
teto. Quando entrei ali, senti uma necessidade 
imensa de recolhimento, de conexão com o Di-
vino. O silêncio, a nudez das paredes altíssimas 
convidavam a esse momento de reflexão. Este 
é um lugar que gostaria de revisitar, ou talvez 
não, pois jamais teria o mesmo sentimento, a 
mesma emoção que me religa ao lugar até hoje, 
um lugar que revisito na memória, sempre, e 
me traz a mesma paz e serenidade que senti 
naquela ocasião. Revisitações são quase sem-
pre frustrantes: ou o lugar mudou muito ou 
nós, com certeza, mudamos ao longo do tempo, 
não somos os mesmos. Prefiro então guardar o 
meu Seo de Gugel da forma que está registrado 
na minha falha memória. Se esqueci de dados 
geográficos e históricos sobre o lugar, perma-
necem os que realmente importam: a emoção 
que senti ao entrar naquela igreja e a noite que 
dormi naquela pousadinha aconchegante no 
centro do vilarejo. Aliás, acho que é essa paz, 
esse recolhimento que busco em vão quando 
entro numa igreja. Afastei-me totalmente dos 
ritos religiosos depois que se tornaram uma 
imitação grosseira dos programas de auditório, 
com jovens eufóricos, palmas estridentes, e 
músicas retiradas do cancioneiro popular que 
nada ajudam na busca de recolhimento, sereni-
dade e reflexão, que são, em minha opinião, os 
sentimentos que deveriam inspirar as pesso-
as que procuram o aconchego de um templo 
religioso.

contraditório que pareça, na verdade, não são tribunais. 
Não emitem decisões dotadas de segurança jurídica, 
senão que meros títulos extrajudiciais. Ou seja: os acór-
dãos condenatórios de natureza pecuniária emitidos 
pelos Tribunais de Contas não são dotados de eficácia 
de título judicial. Dessa forma, podem ser reapreciados 
no Poder Judiciário, o que compromete a eficácia de 
suas decisões.

O segundo aspecto é de viés predominantemente 
político: a composição dos Ministros dos Tribunais de 
Contas se dá, atualmente, exclusivamente através de 
opção política: um terço é escolhido pelo presidente 
da República, e os outros dois terços pelo Congresso 
Nacional. Esta prática, que propicia a proximidade 
excessiva entre os políticos – potenciais agentes cujas 
contas serão investigadas – e ministros dos Tribunais 
de Contas – os quais deveriam cumprir, na prática, os 
mesmos requisitos de presunção de imparcialidade 
dos membros do Judiciário (já que têm as mesmas 
garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e 
vantagens dos ministros do STJ, o que inclui a vitalicie-
dade) –, configura-se como nociva para a formulação de 
acórdãos condenatórios dotados de suficiente grau de 
confiabilidade.

Quanto à primeira questão, uma solução eficiente 
seria o enquadramento dos Tribunais de Contas efetiva-
mente dentro do Poder Judiciário, garantindo a emissão 
efetiva de títulos judiciais dotados de segurança jurídi-
ca. No que tange ao segundo ponto, bom cumprimento 
seria o de propiciar o enquadramento, dentro do corpo 
de Magistrados dos Tribunais de Contas, de, ao me-
nos, maioria absoluta de membros oriundos de cargos 
técnicos – Ministério Público, Magistratura ou mesmo 
auditores e procuradores dos próprios Tribunais de 
Contas.

A combinação das duas medidas relacionadas, em 
adicionamento ao disposto no art. 74 da Constituição 
– que garante que “qualquer cidadão [...] é parte legíti-
ma para [...] denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União” – proporciona-
ria efetiva independência ao sistema de fiscalização de 
gastos públicos e elevaria o potencial de aplicação das 
decisões emitidas. Consequentemente, portanto, maxi-
mizaria os investimentos efetuados para manutenção 
dos serviços no órgão e daria à população o retorno a 
que se destinam. Em matéria de cálculos dos gastos pú-
blicos, embora o uníssono clamor do povo pelo fim da 
corrupção seja deveras importante, sem que propostas 
concretas de mudança sejam encaminhadas, não tem 
jeito: a conta continuará não batendo.
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Em cartaz
Percy Jackson e 
o Mar de Monstros

Elementos da mitologia grega integram história de aventura

O 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 má-
gica do Acampamento Meio-Sangue foi 
envenenada por uma arma misteriosa 
e, ao menos que seja curada, todos os 
semideuses serão mortos. Não demora 
muito para que Percy e seus amigos te-
nham que enfrentar o mar de monstros 
para salvar o local. 

Foto: Divulgação/Fox 2000 Pictures

GIBIARTE

RENDEZ-VOUS (Maria)

Humor 

Val Fonseca

Henrique Magalhães

Livro de ficção fantástica de E.t.A. Hoffmann ganha 
tradução inédita do alemão para o português

Literatura

Como uma das ações do 
ano da Alemanha no Brasil, 
a importante e irreverente 
obra cômica de E.T.A. Hof-
fmann (1776-1822) é reedi-
tada. Reflexões do Gato Murr 
(Estação Liberdade, 434 
páginas, R$ 49,00) tem tra-
dução do alemão, prefácio 
e notas de Maria Aparecida 
Barbosa e ilustrações de Ma-
ximilian Liebenwein. O ano 
cultural pretende intensificar 
o intercâmbio entre os dois 
países, visando aprofundar 
a relação e a cooperação por 
meio de parcerias, como a 
Feira de Livro, em Frank-
furt, que este ano homena-
geia o Brasil, contando com 
a presença de, em média, 
setenta autores nacionais. 

Escrito entre 1819 e 
1822, Reflexões do Gato Murr 
traz as reflexões de um felino 
narrador, metido a erudito, 
que se dedica a produzir sua 
própria biografia com o intui-
to de deixar para a posterida-
de o registro de sua brilhante 
passagem por essa existên-
cia.  Em meio a questões filo-
sóficas e divagações munda-
nas, Murr repassa ao leitor os 
momentos marcantes de sua 
vida, desde a primeira mão 
humana que o recolhe para 
dar uma tigela de leite até as 
danações de sua fase adulta. 

A amizade com o poodle 
Ponto, o amor pela beldade 
bichana Miesmies e o trucu-
lento acerto de contas com o 
gatuno que a roubou dele fa-
zem parte das histórias des-
critas em sua ‘autobiografia’. 
A crítica de Murr aos seus 

Mídias em destaque

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

pares ‘filisteus’, desprovidos 
de qualquer erudição, refle-
te o tom de ironia com que o 
autor tratava os hábitos bur-
gueses que ele condenava. A 
mistura improvável de gêne-
ros e a originalidade na forma 
fazem com que a obra tenha 
um frescor cômico atemporal.

Conhecido pelas incur-
sões na ficção fantástica, 
E.T.A. Hoffmann é um nome 
influente na literatura euro-
peia do início do século XIX. 

O autor nasceu na Prússia 
Oriental, atual Kaliningrad, 
na Rússia, em 1776, e de-
senvolveu carreira como ju-
rista, atuando em tribunas 
de apelação em Berlim e 
Varsóvia. Desde cedo, Ho-
ffmann mostra inclinação 
para as artes, como pintu-
ra, teatro e principalmente 
música clássica. O autor fa-
leceu em Berlim, em 1822. 

Essa edição de Reflexões 
do Gato Murr conta com o 

apoio de fomento à tradução 
oferecido pelo Instituto Go-
ethe, em comemoração ao 
ano da Alemanha no Brasil. O 
evento tem motivado forte in-
vestimento da Estação Liber-
dade em traduções inéditas 
de língua alemã no país, das 
quais incluem, dentre outras, 
Sobre a vida de um imprestá-
vel, de Joseph Von Eichendor-
ff; Divã, de Johann Wolfgang 
Goethe; e Ensaios de Teo-
diceia, de Gottfried Leibniz. 

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de setembro de 2013

Livro de ficção 
do escritor E.T.A. 
Hoffmann trata com 
bastante ironia a 
hipocrisia e critica os 
hábitos da burguesia 
alemã do século XIX 
através da figura de 
Murr, um gato.

Francesc Petit, um ícone

A coluna de hoje é uma homenagem ao publicitá-
rio Francesc Petit, que faleceu na semana passada. Um 
dos ícones da propaganda brasileira, ele foi fundador da 
agência DPZ, ao lado de Roberto Duailibi e José Zaragoza. 
A seguir, transcrevo alguns dos principais trabalhos, se-
lecionados pelo jornal Meio & Mensagem, de São Paulo.

Petit foi autor de livros, entre os quais “Propaganda 
Ilimitada”, no qual fala sobre o negócio da propaganda, 
e “Faça Logo uma Marca”, sobre marcas famosas criadas 
por ele, como as do banco Itaú, da Sadia e da Gol. 

Homem com mais de 40 anos - Petit, junto com 
Washington Olivetto, criou o conceito do filme que en-
trou para a história como o primeiro Leão de Ouro da 
publicidade brasileira em Cannes, em 1975. “Homem 
com mais de 40 anos” é um filme assinado pelo Con-
selho Nacional de Propaganda que nasceu a partir de 
um anúncio veiculado em 1º de maio de 1975, Dia do 
Trabalho.  

Itaú, pedra preta - Na década de 70, o Itaú emergiu 
como o resultado da união de vários bancos. Francesc 
Petit foi o escolhido para a criação da marca e nome. 
“’Itaú’ é um nome muito curioso, ele chama a atenção 
porque ninguém entende, ninguém sabe o que é. E, no 
entanto, ele tinha que ter um símbolo, uma leitura e, em 
tupi-guarani, quer dizer pedra preta”, explicou Petit.

O S de Sadia - Foi criado em 1971 junto com o fran-
guinho que virou mascote da marca, como parte da 
estratégia da empresa para popularizar seu frango de-
fumado. Em 1985, o mascote recebeu o nome “Leque-
treque” por meio de um concurso entre consumidores. 

Garoto Bombril - Foi criado em 1978 junto com Wa-
shington Olivetto. O personagem criado inicialmente 
para anunciar apenas um produto, acabou se tornando o 
porta-voz da empresa, representado pelo ator Carlos Mo-
reno. Conquistou vários prêmios nacionais e internacio-
nais. Foi o início de linguagem coloquial na propaganda.  

Leão do Imposto de Renda - O símbolo do IR nasceu 
em uma campanha em 1980. A ideia era mostrar que 
não haveria nenhuma consequência se o contribuinte 
declarasse tudo corretamente. A figura do leão foi então 
usada pela imagem de respeito e nobreza que o animal 
impõe. 

Lançamento da Gol - Com o mote “Aqui todo mundo 
pode voar”, a Gol foi lançada em 2001 com campanha 
da DPZ. Com um pincel alemão de pelo de marta e um 
vidro de nanquim chinês, Petit escreveu o nome como 
se fosse sua assinatura. Para ele, no mundo da aviação 
comercial, o visual é muito importante, talvez mais do 
que o tipo de equipamento. Foi dele também a ideia de 
pintar as caudas dos aviões com a cor laranja. 

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 Barreto, 
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 Ste-
ve 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. Dura-
ção: 132 min. Classificação: 14 anos. Direção: Roland Emmerich, 
com Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal. 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 cesa-
rianas 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, psicológicas, sociais, 
antropológicas e financeiras tanto às parturientes 
quanto aos bebês. CinEspaço 1: 13h50.

ONE DIRECTION: THIS IS US (EUA, 2013). Gênero: Documentário. 
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). 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 fan-
tásticos. 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: Ani-
mação. 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 sur-
preendentemente 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.
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Artes visuais

Paraibano Danilo Moveo participa de concurso 
de artes visuais promovido pela Tallenge

FoToS: Divulgação

Exposição mostra fotografias que resumem 
os vinte anos de carreira de Toddy Holland

O fotógrafo renomado To-
ddy Holland completa em 2013 
vinte anos de carreira e 40 
anos de vida. Para esta dupla 
comemoração, o pernambuca-
no comemora com a exposi-
ção 20x40, que fica aberta ao 
público até o próximo sábado. 
Os trabalhos de Toddy podem 
ser conferidos no Espaço Mas-
sai Experience, localizado na 
Av. Fernando Luís Henrique dos 
Santos, 670, Bessa, em uma 
parceria entre a Massai, Colô-
nia Produções e TagZag.

O paraibano Danilo 
Moveo com suas 
telas e a obra 
Orpheus (ao lado), 
com a qual concorre 
na Tallenge 

Espaço para a arte

A internet é um excelente 
meio para divulgação de tra-
balhos artísticos. Por isso, 
vários artistas disponibili-
zam seu portfolio na web. 
O paraibano Danilo Moveo, 
biólogo e artista plástico, 
também enxergou na rede 

mundial uma oportunidade para mostrar 
sua produção. Assim, foi contactado por 
uma caçadora de talentos que indicou a 
Tallenge (www.tallenge.com), uma plata-
forma on-line de talentos, onde os partici-
pantes competem um contra o outro para 
conquistar os votos do público.

Na Tallenge – junção das palavras 
talent e challenge, talento e desafio, em 
inglês –, o visitante/internauta encon-
tra vários concursos, todos com votação 
‘cabeça a cabeça’, ou seja, um contra o 
outro. Nesses duelos virtuais o vence-
dor vai acumulando pontos e, encerrada 
a votação, quem tiver maior número de 
votos leva o prêmio em dinheiro e, prin-
cipalmente, divulga o nome e o trabalho, 
abrindo espaço para uma possível expo-
sição no exterior, já que há competidores 
de vários países.

No caso de Danilo, no concurso de 
artes visuais, a votação pode ser feita até 
o dia 25 deste mês. Embora a plataforma 
seja em Inglês, o visitante pode esco-
lher o idioma em que pretende navegar. 
Para votar, é só acessar o site ou o link  
http://tlng.me/13aT7OQ. É necessário 
escolher o oponente – com quem ele vai 
competir – e clicar na obra que achar 
melhor. Danilo Moveo concorre com uma 
obra intitulada Orpheus.

Segundo o artista plástico paraibano, 
que não conhecia o Tallenge, ele participa 
do concurso para divulgação seu trabalho, 
até porque o prêmio é U$ 200 (duzentos 
dólares), cerca de R$ 460. “Eu tenho um 
portifólio na internet, mas não conhecia 
essa plataforma. Fui chamado por uma 
produtora de Nova York e aceitei para mos-
trar minhas obras. É interassante, também, 

a possibilidade de um contato 
internacional”, disse o artista.

 O artista
 Danilo Moveo nasceu em João 

Pessoa, onde estudou desenho, 
pintura e fotografia no Centro 
Estadual de Artes (Cearte). Biólogo 
formado pela Universidade Federal 
da Paráiba (UFPB), ele se dedica 
ao estudo da neuroestética. Danilo 
já realizou duas expopsições indi-
viduais, a mais recente na Usina 
Cultural, em abril deste ano. Ainda 
este mês ele participa da Semana 
Internaciona de Neurociências, em 
Brumadinho-MG, onde vai fazer 
uma demostração de pintura. O 
estilo do paraibano é o neo-expres-
sionismo abstrato.

Juneldo Moraes
Juneldomoraes@gmail.com

Toddy Holland é requisi-
tado para trabalhos em todo 
mundo, conseguindo reconheci-
mento nacional e internacional 
por seus trabalhos com moda, 
música, celebridades, ensaios 
fotográficos (inclusive de ar-
tistas paraibanas, como Val 
Donato) e campanhas publici-
tárias. Sua experiência como 
diretor de arte em agência de 
publicidade lhe rendeu bastante 
conhecimento na área, já tendo 
realizado trabalhos para em-
presas como Embratur, Revista 

Playboy, Guias Quatro Rodas e 
Coca Cola. 

Pela primeira, vez ele apre-
senta suas obras em exposição. 
Em um texto de apresentação 
do site da exposição, no ende-
reço www.20x40.com, o publici-
tário Max Leal afirma que “Tod-
dy Holland é fotógrafo porque é 
artista e não o contrário”. Co-
nhecido por um trabalho reple-
to de cores vibrantes, ele tem 
formação completamente publi-
citária, exercendo o trabalho de 
fotografia desde 1993. 

FoTo: Toddy Holland
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Crimes têm redução de 15% em 8 meses na Paraíba
A redução de assassinatos de 

mulheres, na Paraíba, foi de 15% 
de janeiro a agosto deste ano em 
relação ao mesmo período de 2012. 
Os dados são do Núcleo de Aná-
lise Criminal e Estatística (Nace) 
da Secretaria da Segurança e da 
Defesa Social (Seds), que aponta 
a ocorrência de 15 casos a menos 
nos oito primeiros meses de 2013, 
enquanto que no ano anterior, nos 
dois quadrimestres, foram regis-
trados 101 Crimes Violentos Letais 
Intencionais (CVLI) – homicídios 
dolosos ou qualquer outro crime 
doloso que resulte em morte. Já em 
2011, o número de homicídios de 
mulheres foi de 146 nos oito pri-
meiros meses.

Ainda segundo dados da Seds, 
até o fim de agosto, 190 municípios 
não registraram homicídios de mu-
lheres na Paraíba. Em João Pessoa, 
cidade que concentra a maioria dos 
casos de CVLI de mulheres, este 
ano foram contabilizados 28 casos, 
seis a menos que em 2013, também 
de janeiro a agosto.

O secretário da Segurança e 
da Defesa Social, Cláudio Lima, 
destacou que esses números são 
resultado de um trabalho mais 
qualificado das Polícias Civil e Mi-
litar. “Na Civil, temos a integração 
com redes de proteção à mulher e 
com outras secretarias de Estado, 
além da parceria com a Delegacia 
de Crimes contra a Pessoa (Homi-
cídios), abordando tanto o aspecto 
de prevenção quanto a elucidação 
e crimes. A Polícia Militar, por sua 
vez, está cada vez mais presente, 
colaborando com as delegacias da 
mulher. Em Campina Grande há 
um importante projeto de visitas e 
acompanhamento da PM a mulhe-
res vítimas de violência”, afirmou 
Cláudio Lima.

Sem testemunhas
Em 2012, a portaria nº 54 da 

Seds determinou que nos casos de 
crimes de ameaça contra a vida ou 
qualquer crime cometido contra a 
mulher, ainda que sem a apresen-
tação de testemunhas, a autorida-
de policial deve receber a ‘notícia 
crime’, intimar e inquirir o suposto 
agressor, além de realizar as dili-

gências necessárias para encami-
nhar o caso à esfera judicial.

No caso específico de ameaça 
contra a vida, as ocorrências ainda 
serão repassadas para a Delegacia 
de Crimes contra a Pessoa (Homi-
cídios) da capital.

O documento, publicado no 
Diário Oficial do dia 3 de julho, 
ainda determina que a vontade da 
vítima, de que seja instaurado o in-
quérito policial, deve ser registra-
da por escrito e que o Instituto de 
Polícia Científica (IPC) viabilize a 
celeridade na realização de exames 
periciais e apresentação de laudos 
dentro do prazo legal.

Para Renata Matias, adjunta da 
Delegacia Especializada de Atendi-
mento à Mulher (Deam) da capital, 
um dos fatores que contribui para 
a redução de assassinatos de mu-
lheres, principalmente aqueles re-
lacionados à violência doméstica, 
é a ‘Operação Contra Ameaça’, exe-
cutada desde 2011 e constante no 
Plano Operacional da Seds.

Segundo ela, na prática, a mu-
lher chega na delegacia, relata que 
foi ameaçada por qualquer pessoa 
que cause a violência e é ouvida 
em Termos de Declarações. Ime-
diatamente o agressor é intimado 
para comparecer à delegacia e, se 
há receio de que outras violências 
possam acontecer, se requisita ao 
Judiciário uma medida protetiva, 
que vai do afastamento do lar até a 
proibição de qualquer tipo de con-
tato ou proximidade, por exemplo.

“O interessante é que o agres-
sor tem ciência, o mais rápido pos-
sível, de que a Polícia Civil está 
sabendo da agressão sofrida pela 
mulher, o que inibe a prática de ou-
tros crimes”, disse a delegada, res-
saltando que a divulgação do traba-
lho das Delegacias de Atendimento 
à Mulher no Estado e as campa-
nhas contra a violência doméstica 
têm encorajado as denúncias. “O 
movimento tem aumentado, mas 
isso não significa que há um maior 
número de crimes. Há sim um em-
poderamento, encorajamento, de 
mulheres que procuram a delega-
cia já na primeira agressão, decidi-
das a dar um fim à violência assim 
que ela começa”, finalizou.
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Há 12 anos, os atentados 
às Torres Gêmeas de NY 
mudavam os rumos do mundo

FOTO: Divulgação

Manifestante exibe cartaz que condena violência e convoca as mulheres a lutarem e denunciarem os delitos

Abaixo endereço e telefone das Delegacias Especializadas:

Delegacia da Mulher de João Pessoa (funciona 
24 horas e nos finais de semana e feriados atende 
aos municípios de Bayeux, Santa Rita e Cabedelo:
Avenida Pedro II, nº 853, Centro, João Pessoa. 
Fone: (83) 3218-5317

Delegacia da Mulher de Cabedelo:
R. Ernesto Vital, nº 34, Monte Castelo. 
Fone: (83) 3228-3707

Delegacia da Mulher de Bayeux:
R. Engenheiro de Carvalho, Centro. 
Fone: (83) 3232-3339

Delegacia da Mulher de Santa Rita:
Loteamento Jardim Mauritânia S/N Fone: (83) 3289-8738

Delegacia da Mulher de Campina Grande:
R. Raimundo Nonato de Araújo, S/N, Catolé. 
Fone: (83) 3310-9300/9303

Delegacia da Mulher de Guarabira:
R. Manoel Francisco do Nascimento, nº 157, Nordeste II. 
Fone: (83) 3271-2986

Delegacia da Mulher de Patos:
Rua Bossuet Wanderley, nº 337, Centro. Fone: (83) 3423-2237

Delegacia da Mulher de Cajazeiras:
R. Romualdo Rolim, nº 636, Centro. Fone: (83) 3531-7022

Delegacia da Mulher de Sousa:
R. Sardyr Fernandes de Aragão, S/N, Gato Preto. Fone: (83) 3531-2948

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) deflagrou na noite de anteon-
tem a Operação Sangria IV no muni-
cípio de Cruz do Espírito Santo, Re-
gião Metropolitana de João Pessoa. 
Seis pessoas foram presas. A Ação 
da PRF foi deflagrada no Km 60 da 
BR-230, no pátio de um posto de 
abastecimento de combustíveis lo-
calizado às margens da rodovia. Os 
agentes da PRF acompanhavam as 
ações do grupo e flagraram os acu-
sados enquanto furtavam combus-
tíveis de caminhões tanque e repas-
savam o combustível furtado para 
um receptador. Após a retirada do 
combustível, o grupo completava os 
caminhões tanques com água.

Foram presos Maciel Medeiros 
de Lira de 42 anos, Nilrivon Sucupi-
ra Dantas de 37 anos, Weldis Gomes 
Barbosa de 29 anos e Francisco Xa-
vier de Holanda de 64 anos, todos os 
quatro eram caminhoneiros, além de 
Luiz do Carmo de Albuquerque, res-
ponsável por receber o combustível 
furtado e revender em pequenas fra-
ções e Pedro de Alcantara Santos de 
41 anos, vigilante do posto de com-
bustível, que dava cobertura para a 
quadrilha. Um quinto caminhoneiro 
conseguiu fugir, mas já foi identifi-
cado pela PRF. Com os presos foram 

apreendidos cinco caminhões, 550 li-
tros de combustível furtado, diversos 
lacres utilizados nos tanques e um 
revólver calibre 38 que estava com 
um dos caminhoneiros.

A investigação da PRF teve iní-
cio após denúncia anônima efetuada 
através do telefone de emergência 
da PRF, 191. Além da distribuidora, 
também eram lesados pelo golpe 
os postos de abastecimento que re-
cebiam o combustível adulterado e, 
por consequência, os consumidores. 
Todos os veículos e objetos apreen-
didos foram encaminhados, junta-
mente com os presos, para a Delega-
cia de Polícia Civil de Itabaiana.

Os caminhões recebiam o com-
bustível nas distribuidoras e se-
guiam para as entregas nos postos 
de abastecimento. Antes de chegar 
nos postos de abastecimento, par-
te do combustível era retirada e 
repassada para um receptador. O 
caminhão tanque é abastecido com 
água, na mesma quantidade do 
combustível furtado e devidamente 
lacrado para que não haja suspeita 
no momento da entrega. Os postos, 
desconhecendo o esquema crimino-
so, recebem combustível adulterado 
com água. O combustível furtado é 
fracionado e revendido.

PRF prende seis pessoas

Brasília - A Justiça Federal em 
Brasília decidiu condenar um ho-
mem acusado de assassinar a ex
-mulher a ressarcir a Previdência 
Social pelas despesas pagas com 
pensão por morte concedida ao fi-
lho da vítima. Este é o primeiro caso 
no Distrito Federal de um agressor 
que é obrigado a fazer o ressarci-
mento. Cabe recurso contra a deci-
são, assinada no dia 23 de agosto.

A ação foi movida pela Advo-
cacia-Geral da União (AGU), que 
cobrou de Arismar Brito Rodrigues, 
réu confesso do homicídio, os valo-
res que o Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) gasta com a pen-
são concedida ao filho da vítima. Os 
procuradores alegaram que a Pre-
vidência e a sociedade não podem 
arcar com o ônus econômico causa-
do por quem comete atos ilícitos.

Na decisão, o juiz da 3ª Vara 
Federal do Distrito Federal, Bruno 
César Bandeira, concordou com os 
argumentos apresentados e enten-
deu que a Previdência não pode 
arcar com o pagamento da pensão 
neste caso de violência doméstica. 
O magistrado determinou que o réu 

é obrigado a custear a pensão men-
sal de R$ 645, até 2030, quando o 
filho da ex-mulher dele completará 
21 anos, além de ressarcir as quan-
tias que já foram pagas pela Previ-
dência. O valor de todas as parcelas 
chega a R$ 156 mil. No entanto, o 
juiz não afirmou como o pagamen-
to será feito, uma vez que o réu terá 
que cumprir a pena.

“O INSS e a coletividade não 
podem arcar com o custo da pensão 
por morte. Isso porque se o réu não 
tivesse cometido ato ilícito, não ha-
veria a necessidade de concessão do 
benefício, além do que a Previdência 
Social não tem a finalidade de abar-
car quaisquer contingências prove-
nientes de ilegalidade, ainda que a lei 
não exclua casos de ilicitude de sua 
cobertura”, afirmou o juiz na decisão. 
A militante feminista Maria Amélia 
de Almeida, integrante da União de 
Mulheres de São Paulo, avaliou com 
cautela a decisão. Ela disse à Agência 
Brasil que, por se tratar do primeiro 
processo, é cedo para avaliar os efei-
tos da decisão no combate à violência 
contra a mulher. Segundo a militante, 
além de fazer a cobrança financeira 
dos agressores, o Estado deve elabo-
rar políticas públicas eficientes para 
combater as agressões. 

Brasília tem decisão inédita

A Polícia Civil concluiu 
o inquérito ontem que 
apurou o estupro de vul-
nerável ocorrido na cidade 
de Riachão, quando três 
homens de 55, 20 e 23 anos 
mantiveram relações se-
xuais com uma criança de 
12 anos de idade à época 
do crime. O delegado de 
Araruna, Ilamilto Simplício, 
informou que indiciou os 
autores nas penas do artigo 
217-A, do Código Penal, ou 
seja, por estupro de vulne-
rável, e se condenados na 
Justiça poderão pegar de 
8 a 15 de reclusão. Segun-
do o delegado, os autores 
se aproveitaram do esta-
do de miserabilidade e in-
genuidade da vítima para 
praticarem os atos sexuais. 
Manter relações sexuais 
com menores de 14 anos é 
considerado estupro mes-
mo que tenha sido com o 
consentimento da menor.

12 indiciados 
por estupro André Richter

Da Agência Brasil



Direito e consumo
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Ações marcam 23 anos do CDC
Consumidor

Procon-PB atende as 
pessoas em tenda armada 
no Mercado Central

O Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) comple-
ta hoje 23 anos. Na Paraíba, a 
data será comemorada com 
atividades educativas e fisca-
lizações nas principais cidades 
do Estado. Em João Pessoa, o 
Procon-PB montará uma tenda 
no Mercado Público de Manga-
beira, onde, a partir das 9h30, 
serão prestadas informações 
sobre a legislação consume-
rista. Também está prevista 
palestra para fornecedores, a 
partir das 19h, no auditório da 
Companhia Estadual de Habi-
tação Popular (Cehap).

Ao longo desses 23 anos, 
na avaliação do secretário exe-
cutivo do Procon-PB, Marcos 
Santos, foram muitos avan-
ços na relação consumidor/
comerciante, embora ainda 
tenha muita coisa para se con-
quistar. “Nós só temos que co-
memorar, embora haja ainda 

uma estrada longa pela fren-
te”, afirmou. Segundo Marcos 
Santos, a população agora está 
mais consciente e reclama mais 
os seus direitos e o comercian-
te também passou a ter uma 
maior consciência dos seus de-
veres. Para ele, a decisão da pre-
sidente Dilma Rousseff de trans-
formar a política do consumidor 
em política de Estado melhorou 
consideravelmente a relação 
consumidor/comerciante; e até 
mesmo o comércio eletrônico 
está mais disciplinado.

O aniversário do Códi-
go de Defesa do Consumidor 
começou a ser comemorado 
ontem, com uma fiscalização 
sobre os contratos de seguro 
de garantia estendida, em João 
Pessoa. Foram observadas as 
cláusulas abusivas nos con-
tratos, o respeito ao direito de 
desistência do consumidor e 
as formas utilizadas pelos es-
tabelecimentos para divulgar 
e oferecer o serviço. A ação foi 
realizada em nível nacional e 
deverá se estender a outros 
municípios paraibanos.

Já o Procon-JP está co-
memorando os 23 anos do 

CDC com atividades do pro-
jeto ‘Procon-JP Itinerante’ em 
quatro bairros da capital. On-
tem,  o atendimento foi na La-
goa; hoje será em Mangabeira 
(mercado público); amanhã, 
na Torre (mercado público); e 
sexta-feira, em Cruz das Armas 
(mercado público), sempre 
das 10h às 16h. A coordenado-
ra-executiva do órgão munici-
pal, Nadja Palitot, também mi-
nistrará palestras em escolas 
municipais sobre os direitos 
do consumidor.

Em Campina Grande, o 
Procon Municipal está re-
alizando uma fiscalização 
nas agências bancárias da 
cidade  para verificar a qua-
lidade do serviço prestado à 
população, tendo em vista o 
grande número de  reclama-
ções. Na fiscalização, os fis-
cais observam a quantida-
de de guichês disponíveis, 
caixas em funcionamento, 
quantidade de consumido-
res na fila e de terminais 
existentes e em operação no 
auto-atendimento e presen-
ça de orientadores nos cai-
xas eletrônicos. De acordo 

com levantamento do Procon-
-PB, de janeiro até o dia 1º de 
setembro, foram realizados 
10.530 atendimentos, o que 
representa um aumento de 
17,96% em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando foram prestados 8.927 
atendimentos. 

A maioria das reclama-
ções é contra a cobrança in-
devida e abusiva dos serviços 
financeiros, como cobrança 
indevida em cartões de crédito 
e bancos; e serviços essenciais, 
como água/ esgoto e energia, 
bem como a telefonia celular. 

Segundo o Procon-PB, a 
maioria dos casos é resolvi-
da nas mediações realizadas 
por meio de audiências, onde 
62% chegam a um acordo. O 
índice de resolutividade dos 
casos sem a realização de au-
diência é de 38,5%. O Procon-
-PB informou que o esforço do 
setor de atendimento junto às 
empresas tem aumentado a 
resolutividade sem necessi-
dade de audiência, cujo índi-
ce em 2010 era de 18,76%. 
Os casos não solucionados 
no atendimento preliminar 

nem nas audiências são enca-
minhados para a consultoria 
jurídica, que faz uma análise 
e aplica sanções às empresas, 
caso seja verificada alguma 
infração ao CDC. O Procon-PB 
orienta os consumidores que 
não conseguirem um acordo 
com a empresa a recorrerem 
ao Poder Judiciário e utilizar 
o parecer emitido pelo setor 
jurídico do órgão de defesa do 
consumidor.

Atendimento
O Procon-JP atendeu 7.279 

pessoas até agosto passado, 
sendo que o maior índice de re-
clamações recai sobre as falhas 
e demora na entrega de eletro-
domésticos e eletroeletrônicos, 
mau atendimento em bancos, 
má prestação dos serviços e 
problemas nas contas em te-
lefonia, água e esgoto e luz 
elétrica. As dez empresas que 
lideram a lista, são: Oi (1.031); 
Energisa (503); Cagepa (494); 
Samsumg (440); Sky Brasil Ser-
viços (286); Banco IBI (274); 
Claro (242); Itaucard (225); 
Caixa Econômica Federal 
(159); Banco do Brasil (146).

O Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), instituído 
em 1990, estabelece instru-
mentos para garantir os direi-
tos do consumidor e o respeito 
nas relações de consumo. Entre 
eles está a assistência jurídica 
integral e gratuita para o con-
sumidor carente. Assim, o cida-
dão que não tiver condições de 
arcar com os custos que envol-

vam a defesa de seus direitos, 
como os honorários de um ad-
vogado, tem à disposição o au-
xílio do governo para esse fim.

A assistência gratuita in-
clui orientação e defesa jurídi-
ca, divulgação de informações 
sobre direitos e deveres, pre-
venção da violência e patro-
cínio de causas. Para contar 
com esse tipo de assistência, 

o cidadão deve procurar um 
posto de atendimento que ofe-
reça o serviço de defensoria 
pública. Instituições privadas, 
como universidades, também 
costumam prestar assistên-
cia jurídica gratuita. No site da 
Defensoria Pública da União é 
possível encontrar o endereço 
da instituição em cada Estado 
brasileiro e no Distrito Federal.

O Código de Defesa do 
Consumidor cita, ainda, ins-
trumentos como o Juizado 
Especial Cível (antigamente 
chamado de Juizado Especial 
de Pequenas Causas). Esse jui-
zado é o recurso mais indicado 
quando, depois de tentar um 
acordo, o consumidor precisa 
apelar à Justiça para exigir o 
cumprimento de seus direitos.

O Juizado Especial Cível 
somente aceita causas em que 
o valor envolvido seja de até 40 
salários mínimos. O acesso a 
um juizado cível nas primeiras 
etapas de um processo (antes 
que seja pedido recurso) é gra-
tuito. Em ações que não ultra-
passem 20 salários mínimos, 
não é obrigatória a assistência 
de um advogado.

Juizado Especial: assistência jurídica gratuita

Cleane Costa
 cleanec@gmail.com

Karinthea Kerlla é um dos dois profissionais 
de medicina que foram enviados pelo programa 
‘Mais Médicos’ para ocupar vagas que existiam 
em Unidades de Saúde de Bayeux desde o dia 3 
deste mês. “O programa é uma boa oportuni-
dade tanto para os municípios, quanto para os 
médicos que querem trabalhar na saúde públi-
ca como clínico geral”, disse Karinthea que era 
enfermeira concursada e cursava medicina. Ela 
concluiu o curso e inscreveu-se no programa do 
Governo Federal.

Duas das 28 USF de Bayeux estavam sem 
médicos há dois meses, o que deixa sem atendi-
mento cerca de 32 pessoas diariamente em cada 
posto. Natural de João Pessoa, a médica disse 
que trabalhar numa USF é gratificante pelo ní-
vel de responsabilidade com a população: “O 
bom da USF é que proporciona um conjunto de 
benefícios à população, já que trabalhamos na 
prevenção de doenças e distribuímos medicação. 
Atendemos a todos, desde gestantes e idosos a 
crianças”, disse.

As duas profissionais escaladas para Bayeux 
são paraibanas. Karinthea Kerlla era enfermeira 
na maternidade do município e hoje é médica 
na Unidade de Saúde da Família do Alto da Boa 
Vista II. Já para a vaga da USF Mário Andreazza I 
o Programa Mais Médicos escalou Priscilla Leite, 
paraibana que passou um período em São Paulo 
e agora retornou por conta do programa.

Para o secretário de Saúde de Bayeux, Fer-
nando Ramalho, o Programa Mais Médicos vem 
acabar com uma rotina: a rotatividade dos re-
cém-formados. “Eles entram no mercado de tra-
balho com outros projetos, diferentes da atenção 
básica, deixando as unidades de saúde sem pro-
fissionais. Com o programa há grande esperança 
de se melhorar a qualidade do atendimento e 
a acessibilidade da população aos serviços bási-
cos de saúde,” disse. Por várias vezes a dona de 
casa Janiele da Silva Ferreira foi à USF do Mário 
Andreazza com a filha doente e não encontra-
va médico. Da última vez foi atendida: “Achei 
excelente. A médica não só me escutou muito 

Profissionais já atendem pacientes na PB
ProGrAmA mAis mÉdiCos
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Pessoas esperam atendimento de profissionais do Mais Médicos em uma das Unidades de Saúde de Bayeux

bem como explicou o problema da minha filha e 
agora está fazendo o encaminhamento para fa-
zer uns exames”, disse. O mesmo aconteceu com 
o comerciante Bonifácio Medeiros da Silva, que 
também não havia conseguido assistência para 
a esposa na USF da Boa Vista. “Agora quando se 
precisa de médico tem”, festejou. O programa 
está disponibilizando 60 médicos para a Paraíba, 
sendo 47 brasileiros e 13 estrangeiros. Os brasi-
leiros já estão trabalhando nos seguintes municí-
pios: João Pessoa (20); Bayeux (2); Areia (2); Ala-
goinha (1); Bananeiras (1); Barra de Santana (1); 
Belém do Brejo do Cruz (1); Caaporã (1); Cacimba 
de Dentro (1); Cajazeirinhas (1); Catingueira (1); 
Caturité (1); Conde (1); Cruz do Espírito Santo (1); 
Cubati (1); Ingá (1); Itapororoca (1); Juripiringa 
(1); Lucena (1); Nova Floresta (1); Pocinhos (1); 
São Miguel de Taipu (1); Serra Redonda (1); Solâ-
nea (1); Tavares (1) e Vieirópolis (1).

População aprova médico estrangeiro
Pesquisa da Confederação Nacional do 

Transporte (CNT) divulgada na última terça-fei-
ra, em Brasília, mostra que 73,9% da população 
é a favor da vinda de médicos estrangeiros ao 

país pelo Programa Mais Médicos, do Governo 
Federal. A pesquisa apontou ainda que pelo 
menos 49,6% dos brasileiros acreditam que o 
programa Mais Médicos será capaz de solucio-
nar problemas graves de saúde. A pesquisa tem 
margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Ainda de acordo com a pesquisa, 62,4% da 
população pesquisada utiliza o serviço públi-
co de saúde, 20,8% o serviço privado e 16,5% 
usam ambos. A pesquisa aponta também a ava-
liação dos usuários dos dois sistemas. Sobre o 
sistema público,  2,7% consideram ótimo, 18% 
bom, 37,4% regular, 18,6% ruim e 22,9% péssi-
mo. A avaliação do sistema privado tem índices 
melhores: 13% consideram ótimo,  45% bom, 
34,5% regular, 4% ruim e 2,5% péssimo.

A pesquisa ainda questionou a expectativa 
dos pesquisados referente à saúde no país e, na 
opinião da maioria, nada deve mudar. Em se-
tembro, 42,7% disseram que ficará igual, ante 
aos dados coletados em pesquisas anteriores 
-- 43% em julho e 45,5%% em junho. Entre os 
que acreditam que a saúde vai melhorar, o índi-
ce aumentou para 34,7% em setembro, frente 
aos 31,5% em julho e 26,2% em junho. 

Bell marques deixa o 
Chiclete com Banana

Bell Marques anunciou oficial-
mente seu desligamento do Chiclete 
com Banana ontem. Ele estava há 
mais de 30 anos no comando da 
banda. O músico continua à frente do 
grupo até o Carnaval de 2014 e, daí 
em diante, continuará em carreira 
solo.”Nunca imaginei que esse dia 
pudesse chegar”, disse o cantor em 
vídeo no qual explica sua decisão. “É 
bom refletirmos, porque em todas as 
separações existem várias versões e 
precisamos respeitar todas elas pra 
não sermos injustos com ninguém. 
Somente quem conviveu 30 anos 
juntos sabe de tudo. Ninguém se 
separa de uma relação de 30 anos 
por aquele ou por esse motivo. Se 
separa por desgaste, conflitos e di-
vergências de opiniões envolvendo 
ambas as partes”, continua Bell, que 
completou 61 anos em setembro. 

Aposentado quer o 
fim de contribuição

Brasília - Centenas de aposen-
tados e pensionistas promoveram 
ontem, na Câmara dos Deputados, 
um ato pela aprovação da Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 
555/2006, que acaba com a contri-
buição previdenciária dos servidores 
públicos inativos. Atualmente, o 
desconto no contracheque é 11%. 
Segundo um dos organizadores do 
evento, o presidente do Movimento 
dos Servidores Aposentados e Pen-
sionistas do Serviço Público (Mosap), 
Edison Haubert, apenas o líder do PT, 
deputado José Guimarães (CE), não 
assinou um documento em apoio à 
aprovação da PEC. “Insistimos nesse 
movimento para, exatamente, bus-
car o apoio dele, para que a proposta 
possa tramitar legislativamente”, 
discursou Haubert.

maior julgamento 
do país é retomado

Brasília – O julgamento de 98 
pessoas envolvidas em uma onda 
de atentados em Santa Catarina 
foi retomado ontem no Complexo 
Penitenciário do Vale do Itajaí. Eles 
são acusados de participação em 
114 ataques em 37 cidades catari-
nenses, praticados entre novembro 
de 2012 a fevereiro de 2013. Foram 
registrados atentados, incêndios a 
ônibus e a carros particulares, além 
de ataques a bases policiais.

A investigação policial con-
cluiu que os 98 réus, integrantes de 
uma organização criminosa estabe-
lecida nas prisões do Estado, foram 
os responsáveis pelos atentados. 
Segundo o inquérito, a ordem dos 
ataques saiu de dentro das prisões. 
Escutas realizadas com autorização 
da Justiça apontaram a participa-
ção dos suspeitos.

FGTs: multa pode ir 
para o minha Casa

Brasília – O governo quer 
destinar a multa de 10% do FGTS, 
que é cobrada hoje das empresas 
que demitem sem justa causa, para 
o Programa Minha Casa, Minha Vida. 
A estratégia do governo para man-
ter a cobrança é enviar um projeto 
de lei nesta semana ao Congresso 
Nacional, conforme foi anunciada 
ontem pelo senador Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), que participou da reu-
nião entre líderes da base governista 
no Senado. “No Brasil, onde tem hoje 
só 5% de desempregados, do pon-
to de vista do Cage, incentivar que 
pessoas possam ser demitidas por 
justa causa, e ainda sacar o FGTS e 
o seguro-desemprego e ainda fazer 
um bico, não seria adequado”, ex-
plicou o senador.



Terrorismo
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Ataques completam 12 anos e mudam os rumos do mundo

11 de setembro
Após 12 anos dos ataques ter-

roristas de 11 de setembro de 2001 
é difícil encontrar alguém que não 
lembre com detalhes daquele dia. 
Mesmo os que eram muito jovens 
para lembrar ou entender algo, 
sabem da história, do sofrimento 
causado e das consequências que 
todo o mundo passou desde então. 
O grande impacto causado em di-
versas partes do mundo pode ser 
visto na queda do regime Talebã no 
Afeganistão, restrição de liberdade 
civil na Europa, maior rigidez para 
embarcar em um avião e, principal-
mente, no medo ainda latente de 
um outro ataque, de uma nova tra-
gédia, de mais morte e sofrimento. 
A tragédia americana, que o mundo 
tomou para si, mudou as relações 
internacionais, abalou governos e 
aguçou a desconfiança.

A magnitude da tragédia até 
hoje pode ser traduzida em núme-
ros. Foram 19 sequestradores, de 
quatro aviões comerciais. Os aviões 
atingiram três dos quatro alvos 
programados e uma quarta aero-
nave foi derrubada pela tribulação 
e passageiros, que preferiram mor-
rer e tentar salvar algumas vidas. 
Quase três mil vidas perdidas, in-
cluindo os 19 sequestradores, me-
tade dessas pessoas nunca foram 
identificadas.

Toda essa tragédia ainda é per-
meada por teorias da conspiração. 
Algumas delas afirmam que os pré-

dios do Word Trade Center foram 
implodidos, que apenas o impacto 
com os aviões não seriam capazes 
de destruir daquela forma as torres 
gêmeas e alguns dos prédios que fi-
cavam próximos. Os que defendem 
essa teoria ainda se dividem em 
pelo menos duas vertentes: os que 
acreditam que os terroristas já ha-
viam colocado explosivos em todos 
os prédios e os que acreditam que 
o próprio governo americano colo-
cou os explosivos.

Há ainda teorias que dizem 
que na verdade o Pentágono não 
foi atingido por um avião, que na 
verdade foi uma explosão. Os mais 
entusiasmados cogitam, inclusive, 
que o impacto no prédio foi de um 
Ovni. O fato é que independente 
das teorias e do que foi estabeleci-
do como verdade, o 11 de setembro 
foi um dia que nunca terminou, ele 
ainda transcorre junto com o medo, 
o pavor e as lembranças de quem 
o viveu e de quem vive suas con-
sequências, de quem vive àquela 
terça-feira ensolarada que mudou 
a história.

Em duas horas as torres gê-
meas estavam no chão. Às 8h da ma-
nhã ninguém imaginava que às 8h45 
começaria de verdade o século XXI, 
que o planeta entraria em pânico, 
que os países reforçariam suas fron-
teiras, que alguns aeroportos ameri-
canos passariam um mês fechados. 
Quem assistia tudo ao vivo pela TV 
não imaginava que estava presen-
ciando o maior ataque terrorista da 
história da humanidade.

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Maior ataque terrorista da história da humanidade foi marcada com aviões sendo lançados contra o Word Trade Center
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Para o historiador e analista po-
lítico Jaldes Menezes, muita coisa mu-
dou com os ataques terroristas de 11 
de setembro nos Estados Unidos, não 
só naquele país, em todo o mundo. Ele 
diz que foi naquela data que, junto aos 
ataques, que começou de fato o século 
XXI. “Houve uma estagnação da histó-
ria do mundo entre a derrubada do 
Muro de Berlim em 1989 e o ataque 
de 11 de setembro. Quando da derru-
bada do muro as pessoas diziam que a 
história tinha acabado, mas na verda-
de a história acelerou. Houve acelera-
ções fortes”, disse.

Jaldes diz que os conflitos pelo 
mundo de agudizaram, dando força 
para a Primavera Árabe. “A guerra ain-
da está forte e preocupante na Síria. 
Estamos, inclusive, na iminência de 
presenciar um ataque aéreo naquele 
país. Mas, diferente do Iraque, hoje os 
Estados Unidos não têm mais apoio 
da opinião pública para bombardear, 
invadir a Síria. Mais de 100 mil sírios 
já morreram, inclusive com ataques 
químicos”, comentou.

O analista disse ainda que as 
guerras do Iraque e Afeganistão na 
verdade nunca acabaram de vez. “Há 
uma forte luta política e religiosa, a 
guerra não acabou. Ainda há muitos 
focos de violência. Os Estados Uni-
dos fizeram a retirada de tropas da 
Guerra, mas os conflitos continuam, 
as fronteiras têm muita guerra. Essas 
guerras acabaram apenas formal-
mente”, disse.                              

“A nação americana saiu do pa-
raíso. Eles já haviam passado por duas 
guerras mundiais, por incontáveis 
guerras regionais, mas nunca haviam 
tido o seu território atacado, pois o 
ataque a Pearl Harbo não conta, pois 
foi em um ataque a uma base america-
na que ficava no Oceano Pacífico e não 
em território americano efetivamen-
te”, comentou Jaldes Menezes.

Para ele, os ataques de 11 de se-
tembro foram feitos estratégicos e 
militares. “Essa é uma guerra que ain-
da continua, aquele país está sempre 
em sinal de alerta, sempre com uma 
guerra declarada ao terror, mas a luta 
contra a Al-Qaeda não terminou com 

a morte de Osama Bin Laden, a Al-
Qaeda é muito mais que um único ho-
mem e já está em diversas partes do 
mundo”, explicou.

Xenofobia
O historiador lembra que a xe-

nofobia no mundo tomou propor-
ções enormes, pois tanto o mundo 
árabe repudiava as outras culturas, 
quando o resto do mundo repudiava 
a cultura árabe. “Foi xenofobia simé-
trica, de ambas as partes. A própria 
Al-Qaeda é xenófoba e fundamen-
talista religiosa. A insegurança no 
mundo todo tomou grandes propor-
ções”, disse.

Economia
Segundo Jaldes houve uma 

queda da doutrina econômica neo-
liberal, principalmente depois da 
crise de 2008 e isso é consequên-
cia, também do 11 de setembro. “A 
União Europeia passa por esta crise 
que vemos todos os dias nos jornais. 
O emprego nos Estados Unidos não 
tem os mesmos índices do início do 
Governo Bush. Os partidos e os po-
líticos do mundo inteiro estão na 
berlinda. Ainda veremos tempos 
interessantes. Seremos contempo-
râneos de acontecimentos decisivos 
na história da humanidade.

Militarização do Cyber-espaço 
O analista político e historiador 

faz ainda ligações entre os ataques 
acontecidos em 11 de setembro e 
os casos de espionagem que hoje 
viraram notícia no Brasil. “No nosso 
país a espionagem não é novidade. 
Na guerra, tanto aliados quanto na-
zistas espionavam nosso país. Nós, 
inclusive, também espionamos, em 
menores proporções. No entanto, o 
que vemos hoje, com o caso da Pe-
trobras ou de correspondência ofi-
cial da presidente é sim reflexo do 
11 de setembro, pois houve a mili-
tarização também do Cyber-espaço. 
A tecnologia é muito boa, é inclusiva, 
mas também tem seus pontos nega-
tivos, como este de facilitar a espio-
nagem”, comentou.

Xenofobia, conflito e guerra

São 12 anos do 11 de setembro mais famo-
so, no entanto, há 40 anos, outro 11 de setem-
bro também marcou a história de um país. Em 
11 de setembro de 1973  o Chile foi marcado de 
forma trágica, quando o governo democrático 
do presidente Salvador Allende foi deposto. O 
golpe foi comandado pelo general Augusto Pi-
nochet e deu início a uma sangrenta e violenta 
ditadura militar. Estima-se que mais de 30 mil 
pessoas foram mortas por causa e pela ditadura. 

Esse golpe teria contado com a ajuda do 
governo dos Estados Unidos, que não queria 
que o Chile fosse uma nova Cuba, em meio a 
tantos países dominados pela ditadura militar, 

como era o caso do Brasil. Era o Chile, com sua 
estabilidade política e democrática que rece-
bia os perseguidos políticos dos outros países 
do continente, inclusive parte dos intelectuais 
brasileiros. As mudanças propostas por Allen-
de não eram aceitas, pois beneficiavam as ca-
madas mais populares, eram reformas de base, 
que feriam os interesses econômicos dos gran-
des grupos empresariais.

A operação “Chove sobre Santiago”, lide-
rada pelas formas reacionárias do Chile, tinha 
Pinochet comandando e apoio da CIA, do go-
verno dos Estados Unidos, além dos ditadores 
dos outros países da América Latina.

Chile viveu o drama em 1973

O relatório sobre a Felicidade 
Mundial 2013, lançado pela Orga-
nização das Nações Unidas, na últi-
ma segunda-feira, aponta que dos 
156 países analisados, Dinamarca, 
Noruega, Suíça, Holanda e Suécia se 
inserem como os TOP 5 do ranking - 
todos são europeus. O Brasil aparece 
na 24° posição. “O documento ofere-
ce evidências que a medição e análise 
sistemática da felicidade podem nos 
ensinar muito sobre as formas de 
melhorar o bem-estar e desenvolvi-
mento sustentável do mundo”, afir-
mou o professor Jeffrey Sachs.

“Cada vez mais os líderes mun-
diais estão falando sobre a impor-
tância do bem-estar como um guia 
para seus países e para o mundo”, 
afirmou, ainda, Jeffrey Sachs, revi-
sor do relatório

Para a ONU, medidas para al-
cançar o bem-estar populacional 
podem ser utilizadas de forma efi-

caz para avaliar o progresso das 
nações. “Cada vez mais os líderes 
mundiais estão falando sobre a 
importância do bem-estar como 
um guia para seus países e para o 
mundo todo. O documento oferece 
evidências que a medição e análi-
se sistemática da felicidade podem 
nos ensinar muito sobre as formas 
de melhorar o bem-estar e desen-
volvimento sustentável do mundo”, 
pontua o revisor do relatório, o 
professor Jeffrey Sachs.

De acordo com o relatório, em 
uma escala que vai de zero a dez, 
em mais de 150 países entrevis-
tados no período de 2010/12, a 
pontuação média ponderada pela 
população é de 5,1 de felicidade. Os 
fatores incluem: o PIB real per capi-
ta, expectativa de vida saudável, ter 
alguém com quem contar, liberda-
de percebida ao fazer escolhas de 
vida, a corrupção e a generosidade.

Os pesquisadores chegaram 
a conclusão que os países mais in-
dustrializados diminuíram os seus 
índices de felicidade, prova disso é 
que os números apontam aumento 
do bem-estar na África Subsaariana 
e na América Latina, enquanto que 
os Estados Unidos, por exemplo, 
aparecem em 17° lugar no ranking.

Ainda segundo o relatório, os 
líderes políticos devem atentar-se 
aos índices que afetam a felicidade. 
Os principais efeitos colaterais be-
néficos da felicidade são: pessoas 
felizes vivem mais, são mais produ-
tivas, ganham mais, e também são 
melhores cidadãos.

A ONU alerta que os governos 
do mundo inteiro devem medir o 
bem-estar da população. O docu-
mento também explica o raciocínio 
por trás de suas novas diretrizes de 
padrão internacional para medir a 
felicidade.

Brasil é o 24o país mais feliz, diz 
Organização das Nações Unidas

BEM-ESTAR POPULACIONAL
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Lúcia Padilha foi homenageada por amigas leais pelo seu aniversário na Adega do Alfredo: Risomar 
Dias, Roberta Aquino, Céu Palmeira, Ruth Moura, Norma Pedrosa, Roziane Coelho e Marletti Assis

Sras. Maria da Natividade 
Saraiva Maia, Adriana Men-
donça, Maria de Fátima 
Gomes de Sousa, Célia 
Lombardi e Graça Gomes 
de Lima, apresentador de 
TV Sales Dantas, empre-
sários Aluísio Monteiro, 
Aluísio Monteiro Júnior e 
Isabella Maroja Alves, jor-
nalista Nelma Figueiredo.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A primeira traição 
enfraquece o amor, 
a segunda atravessa 
a alma”

“O amor não machuca. 
O que machuca é a 
traição, a mentira, a 
decepção...”

FELIPE CORDEIRO BÁRBARA CORÉ

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A cidade de Buenos Aires, 
na Argentina, está sediando mais 
uma edição do Festival de Turismo 
Internacional, o Fitur.
   Entre os participantes está 
o Tropical Hotel Tambaú, que apre-
senta através do seu gerente Fer-
nando Sousa as novidades do nosso 
cartão postal a exemplo das refor-
mas de seus apartamentos.

Zum ZumZum
   As empresárias Alda e Renata Gouveia, mãe e filha, comemoram a conquista 
do prêmio de reconhecimento de vendas da marca Lacoste no Nordeste. Em evento no 
Grand Hyatt Hotel, em São Paulo, Renata recebeu o prêmio em festa que contou com 
a participação do tenista Guga Kuerten.

   A cidade de São Paulo já dispõe de um guia turístico totalmente LGBT. 
A publicação foi lançada recentemente. 

Expofé
VALE A PENA 

conferir até a próxima 
sexta-feira a III Feira 
de Artigos Religiosos 
da Arquidiocese da 
Paraíba, que acontece 
no prédio da Reitoria 
da Universidade Federal 
da Paraíba. 

A feira ocorre 
paralelamente ao III 
Congresso de Gestão 
Eclesial promovido pela 
Arquidiocese da Paraí-
ba e pela Conferência 
Nacional dos Bispos 
do Brasil, reunindo os 
principais nomes no 
país no assunto.

FOTO: Goretti Zenaide

Gracinha e Josauro Paulo Neto em noite iluminada no Paço dos Leões

   Duas produções paraibanas estão integrando a Mostra Nordeste dentro 
do Festival Nordestino de Teatro que acontece na cidade de Guaramiranga, no 
Ceará. São elas “A Farsa da Boa Preguiça” e “Efemérico”, este dirigido por Eliézer 
Rolim.

FOTO: Goretti Zenaide

Taisa Lisboa Lopes, Natália Cantalice e Lucila Santiago curtindo a Qoi Chocolate Experience

O abraço amigo de Aracilba Rocha ao novo desembargador 
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho

FOTO: Goretti Zenaide

Colégio de presidentes
ACONTECE AMANHÃ e sexta-feira em Gramado, 

RS, o 96o Encontro Nacional do Colégio de Presidentes 
de Tribunais de Justiça, com abertura no Centro de 
Convenções do Hotel Serrano, com  palestras do con-
selheiro nacional de Justiça, desembargador federal 
Guilherme Calmon Nogueira da Gama e da presidente 
do TJRS, desembargadora Elaine Harzheim Macedo.

A Paraíba estará representada pela desembarga-
dora Fátima Bezerra, presidente do TJPB.

FOTO: Goretti Zenaide

Presença bacana de Valéria Albuquerque, da Aquarela Tintas

Rock in Rio
A CANTORA norte-americana Beyoncé fez no último 

domingo sua primeira apresentação no Brasil da nova 
turnê “Mrs. Carter World Tour”. A diva da música pop fez 
show no estádio do Castelão, em Fortaleza.

Para alegria de seus inúmeros fãs, ela fará o show 
de abertura do Rock in Rio, maior festival de rock do 
país, que vai começar nesta sexta-feira na cidade do 
Rio de Janeiro.

Feijoada da Solidariedade
AS PESSOAS  de bem interessadas em participar da 

Feijoada da Solidariedade em benefício da Amem - As-
sociação Metropolitana de Erradicação da Mendicância, 
poderão contatar pelos telefones 3245-2761, 3566-5651 
e 3225-8501 para adquirir o ingresso. O almoço será no 
próximo dia 29 na Bella Casa Recepções.

DORMIR  faz bem à 
saúde, fortalece a me-
mória, ajuda a controlar a 
hipertensão e o diabetes, 
além de diminuir riscos de 
doenças cardiovasculares 
e prevenir a obesidade e a 
depressão. Essas e outras 
dicas de saúde poderão ser 
encontradas no Informati-
vo Online www.maurilioal-
meida.com.br.

Saúde

O PORTAL  Paraíba, 
da jornalista Andréia Bar-
ros, com conteúdo ex-
clusivo sobre economia, 
negócios e mercado do 
Estado, está agora com 
uma sessão de cadernos 
especiais.

Na primeira edição, 
destaque para o universo 
da Terceira Idade, através 
de histórias dessa valo-
rosa turma, entre elas 
a da professora Yedda 
do Valle, que consome, 
investe e ainda produz.

Terceira Idade

   Selda Falcone se prepara para retornar no próximo dia 21 a João Pessoa 
depois de longa temporada no Texas, EUA, onde está hóspede da filha Maria Carmen 
e Gian Clavuot, que foram pais recentemente de mais um filho.

Advogados do Brasil
A CIDADE DE João Pessoa vai sediar a partir de 

amanhã a reunião do Colégio de Presidentes da Ordem 
dos Advogados do Brasil a ser realizada no Hotel Atlân-
tico Cabo Branco, porém com solenidade de abertura no 
Paço dos Leões, a partir das 19h.

Como anfitrião estarão os presidentes da OAB 
Paraíba e Nacional, respectivamente Odon Bezerra e 
Marcus Vinícius Coelho Furtado.

Nova sede
A MESA DIRETORA DA ALPB, sob o comando do 

deputado Ricardo Marcelo, inaugura hoje a nova sede da 
Procuradoria Geral do Poder Legislativo, em prédio localizado 
na Rua das Trincheiras, 169, no Centro da capital.

O espaço abrigará, ainda, a sede do Procon do Poder 
Legislativo que integra os sistemas Nacional e Estadual 
de Defesa do Consumidor.

Voluntários
O UNIPÊ está selecionando alunos de todos os 

cursos da área de saúde para atuarem como volun-
tários no projeto de extensão “Acesso Cidadão: ao 
lazer, esporte, arte e cultura”.

O projeto funciona todos os sábados na Praia do 
Cabo Branco, oferecendo inclusão social a pessoas 
com deficiências ou mobilidade reduzida.
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Pesquisa do Procon-PB 
aponta variação de quase 
400% em medicamentos
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Foi lançado ontem, du-
rante a 4ª Conferência Es-
tadual do Meio Ambiente, o 
Programa de Ação Estadual 
de Combate à Desertificação 
e Mitigação dos Efeitos da 
Seca. De acordo com João 
Azevedo Lins Filho, secretá-
rio de Recursos Hídricos, do 
Meio Ambiente e da Ciência 
e Tecnologia, o trabalho foi 
feito a partir de estudos re-
alizados com a participação 
de órgãos como universida-
des e, também, da própria 
sociedade, através dos fó-
runs. “Esse programa tem 
vários pontos de concen-
tração estratégica que es-
tão associados ao plano de 
ação nacional. Haverá todo 
um processo de gestão para 
a implantação deste plano, 
começando com a criação 
de um conselho estadual de 
combate à desertificação, 
que será criado através de 
decreto do governador”, ex-
plicou ele. 

Hoje, 208 dos 223 mu-
nicípios paraibanos estão 
suscetíveis à desertificação 
e a Paraíba é o Estado bra-
sileiro com maior área de-
vastada pelo processo. Re-
latório do Instituto Nacional 
do Semiárido (Insa) revela 
que 71% do território pa-
raibano está em processo de 
degradação do solo e dos re-
cursos hídricos, efeitos pro-
vocados pelo mal uso das 
terras, devido às práticas 
inadequadas, principalmen-
te, da pecuária e da minera-
ção. A região denominada 
de “Cariris Velhos” é a mais 
atingida e considerada área 
de concentração de estudos 
desenvolvidos pela Organi-
zação das Nações Unidas e 
outras instituições gover-
namentais. O Programa lan-
çado pelo Governo contará 

com ações em várias áreas, 
desde pesquisa à segurança 
alimentar.  

A abertura da 4ª Confe-
rência Estadual do Meio Am-
biente, reuniu cerca de mil 
participantes, entre dele-
gados eleitos nas conferên-
cias municipais, prefeitos, 
vereadores e autoridades 
ministeriais envolvidos com 
a temática. Na ocasião, foi 
assinado o Termo de Com-
promisso de Logística Re-
versa das Embalagens de 
Lubrificantes e foi lançado, 
também, o Prêmio Nacional 
Cidade Pró-Catador, além do 
Programa Estadual de Com-
bate à Desertificação. 

“Os municípios preci-
sam entender, até aqueles 
menores, que eles têm muito 
a contribuir à lógica ambien-
tal. Desde a coleta do lixo, que 
seria essencial não só como 
fonte de renda mas também 
como fonte de equilíbrio am-
biental, até nas grandes inter-
venções”, disse o governador 
Ricardo Coutinho, convocan-
do os representantes dos mu-
nicípios a se envolverem nas 
políticas voltadas ao meio 
ambiente, como é o caso do 
Prêmio Nacional Cidade Pró-
-Catador, lançado no even-
to pela Secretaria Geral da 
Presidência da República no 
evento, que irá premiar qua-
tro iniciativas de municípios 
que se destacam no desenvol-
vimento de políticas públicas 
junto aos catadores.
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Plano foi lançado ontem 
durante a 4a Conferência 
Estadual do Meio Ambiente

PB terá combate à desertificação
Programa de ação estadual

A Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Semob) de 
João Pessoa interditou para o tráfe-
go de veículos a parte de baixo da 
Praça 1817 e o início da Avenida Pa-
dre Meira, no centro. A interdição 
é necessária para a realização de 
obras emergenciais da Secretaria de 
Infraestrutura (Seinfra), da Prefeitu-
ra da capital, e Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

O asfalto cedeu no final da 
Rua José Lucas Carvalho (beco ao 
lado do Banco Santander), via que 
liga a parte de baixo da Praça 1817 
à Rua Treze de Maio. Equipes de 
manutenção da Seinfra trabalha-
ram para recuperar o pavimento, 
por isso não é possível o tráfego 
de veículos no local. Já no início 
da Avenida Padre Meira, ao lado 
da saída do Túnel Damásio Franca 
para a Lagoa, uma rede de esgo-
tos estourou e foi necessário inter-
ditar o trecho para que a Cagepa 
realizasse o conserto.

 A Semob permitiu o acesso de 

veículos à parte de baixo da Praça 
1817 apenas para estacionamento, 
o retorno poderá ser feito excep-
cionalmente durante as obras, pela 
contramão de direção. O trecho da 
Rua Treze de Maio, compreendido 
da Avenida Padre Meira até a Rua 
José Lucas Carvalho, que apenas é 
permitido transitar no sentido La-
goa, também excepcionalmente 
terá tráfego permitido no sentido 
Avenida Dom Pedro II, enquanto 
durarem as obras.

A Seinfra informou que está 
prevista para amanhã a libera-
ção da Rua José Lucas Carvalho 
ao tráfego de veículos. A Cagepa 
deu previsão para o término do 
conserto na rede esgotos na Rua 
Padre Meira apenas na próxima 
sexta-feira (13), quando voltará 
o tráfego no trecho. Agentes de 
mobilidade urbana estarão no lo-
cal durante as obras orientando 
os condutores de veículos sobre 
as opções de acesso ao destino 
desejado. 

Semob interdita ruas do centro de JP para obras
trÂNsIto

Ricardo Coutinho, que participou da 4a Conferência Estadual do Meio Ambiente, disse que os municípios têm muito a contribuir à lógica ambiental

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

Hoje, 208 dos 
223 municípios 
paraibanos estão 
suscetíveis à 
desertificação 
e a Paraíba é o 
Estado brasileiro 
com maior área 
devastada pelo 
processo

O Prêmio Cidade 
Pró-Catador reconhecerá 
boas práticas de inclusão 
social e econômica de 
catadores de materiais 
recicláveis, em especial 
na implantação da coleta 
seletiva. Serão premiadas 
quatro iniciativas de mu-
nicípios que se destacam 
no desenvolvimento de 
políticas públicas junto 
aos catadores. As inscri-
ções já estão abertas e 
poderão ser feitas até o 
dia 20 de outubro através 
do site www.secretaria-
geral.gov.br.

Entre as dez inicia-

tivas avaliadas serão es-
colhidas quatro para se-
rem premiadas durante 
a cerimônia de honra no 
Natal da Presidente com 
os catadores de materiais 
recicláveis e população 
em situação de rua, em 
dezembro de 2013. Dois 
representantes de cada 
experiência premiada - 
um gestor público muni-
cipal e um catador – irão 
conhecer uma experi-
ência de reciclagem em 
um país referência com 
todas as despesas pagas. 
As premiadas também 
farão parte da publica-

ção do CIISC sobre boas 
práticas de ações muni-
cipais.

Embalagens de óleo 
lubrificante passará a ser 
reciclada - Com a logísti-
ca reversa, as empresas 
do setor assumem res-
ponsabilidade comparti-
lhada pelo recolhimento 
e destinação final dos re-
síduos de seus produtos, 
independente dos siste-
mas públicos de limpeza 
urbana. O recebimento 
de embalagens usadas 
de lubrificantes é feito 
na cadeia de revenda do 
produto, com veículos es-

pecialmente adaptados 
para o transporte segu-
ro até centrais onde re-
cebem um tratamento 
inicial possibilitando seu 
encaminhamento para 
as empresas recicladoras 
licenciadas. “A recicla-
gem devolve um produ-
to novo para o mercado, 
que pode ser desde novas 
garrafas plásticas até ban-
cos de praças, simulan-
do madeira”, disse Jorge 
Luiz Oliveira, presidente 
do Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras 
de Combustíveis e de Lu-
brificantes (Sindicom). 

Prêmio para a inclusão social de catadores

Foto: José Lins/Secom-PB

Foto: Adriano Franco/Secom-JP

No início da Avenida Padre Meira uma rede de esgotos estourou e foi necessário interditar o trecho
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Pesquisa aponta variação de até 
1.124% em preços de remédios

Pesquisa do Procon Es-
tadual da Paraíba identificou 
variação de 1.124% no preço 
do medicamento em farmácias 
e drogarias de João Pessoa. O 
objetivo da pesquisa, realizada 
entre 2 e 5 deste mês, é orien-
tar os consumidores indicando 
os locais em que são encontra-
dos os preços mais acessíveis. A 
comparação foi feita em 10 esta-
belecimentos da capital, com 42 
medicamentos usados no trata-
mento de diabetes, hipertensão, 
controlados e gestacionais.

A maior variação acon-
teceu no caso do genérico Pa-
racetamol Infantil 32ml com 
diferença de 1124%. O produto 
é encontrado com preços entre 
R$ 0,98 na Drogaria Bompreço e 
R$ 12,00 na RedMed. A Dipirona 
Sódica (20ml), que custa de R$ 
1,95 a R$ 4,00, também apre-
sentar grande variação. Outro 
destaque foi o Luftal (15ml), que 
variou de R$ 3,33 a R$ 16,46.

A comparação foi feita en-
tre remédios de marcas (refe-
rência), genéricos ou similares, 
a fim de demonstrar ao consu-
midor quais os valores mais ba-
ratos na hora da compra. Além 
disso, observou-se que a aplica-
ção de descontos pode variar de 
acordo com as condições locais 
de mercado, rentabilidade da 
loja, condições comerciais de 
compra, e outros.

O Procon lembra que antes 
de uma criteriosa pesquisa de 
preço é interessante que se con-
sulte a lista de Preços Máximos 
(PMC) dos medicamentos, dis-
ponível no site da Anvisa (www.
anvisa.gov.br). A consulta tam-
bém poderá ser efetuada nas 
listas de preços que devem estar 
disponíveis ao consumidor nas 
unidades do comércio varejista, 
ou seja, nas farmácias / droga-
rias, conforme determina a Re-
solução da CMED. 

Comparação do Procon-PB 
foi feita com 42 remédios 
em 10 farmácias da capital

Acusado de matar 
policial é preso

Capacita Suas tem 
aula inaugural

O vice-governador Rômulo 
Gouveia participou, na última segun-
da-feira, da aula inaugural do Capaci-
ta Suas, curso nacional de formação 
dos profissionais que atuam no 
Sistema Único de Assistência Social 
(Suas). A solenidade aconteceu no 
Hotel Ouro Branco, em João Pessoa.

Nesta primeira etapa, serão 
qualificados 520 profissionais que 
atuam nos Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social 
(Creas), nos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) e em 
toda a Rede de Assistência Social. Ao 
todo, no final do processo de quali-
ficação, serão capacitados 1.545 
profissionais.

A Paraíba é um dos primeiros 
estados a realizar a capacitação 
por meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano, em 
parceria com o Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) e a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).

“Temos tido um cuidado muito 
grande com as políticas públicas. En-
tão capacitando esses profissionais, 
que ficam na ponta do atendimento, 
eles também poderão ser elementos 
multiplicadores, além de prestar um 
melhor serviço à população”, enfati-
zou Rômulo.

A secretária de Estado de 
Desenvolvimento Humano (Sedh), 
Aparecida Ramos, destacou que, 
quando o MDS resolveu realizar a 
Rede Permanente de Capacitação 
para melhorar o serviço socioas-
sistencial em todo o Brasil, a Paraíba 
saiu na frente por ter apresentado o 
Plano de Estudo para os profissionais, 
uma exigência do ministério.

“São três cursos que abor-
darão a Proteção Básica e Proteção 
Especial e teremos outro só para 
gestores da assistência social. Que-
remos qualificar o trabalho desses 
profissionais”, explicou a secretária.

A Polícia Civil da Paraíba, por 
meio da Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes (DRE) de João Pes-
soa, prendeu mais um acusado de 
matar o policial civil Sérgio Almeida. 
Jordão Ferreira dos Santos desem-
barcou no Aeroporto Castro Pinto, 
na madrugada de ontem, acompan-
hado da mulher, Francisca Janaína 
Januário dos Santos. O casal veio 
em um voo comercial e chegou es-
coltado por quatro policiais civis da 
delegacia.

Jordão e a mulher foram 
presos na comunidade Nova Ho-
landa que fica no complexo da 
favela da Maré, Rio de Janeiro (RJ). 
Ele já estava sendo investigado 
pelos policiais da DRE por tráfico 
de drogas na cidade de Bayeux e, 
com a morte do policial, no dia 25 
de março deste ano, foi identificado 
como um dos mandantes do crime 
juntamente com Elionaldo Galdino, 
o “Ursulão”, preso no mês de agosto 
em São Paulo (SP).

Contra Jordão havia um man-
dado de prisão preventiva e contra 
a mulher dele um de prisão tem-
porária, ambos expedidos pela co-
marca de Bayeux. Jordão, que é acusa-
do de tráfico de drogas e responde por 
homicídios, também vai ser autuado 
pela morte do policial Sérgio Azevedo. 
Já a mulher dele vai responder por 
associação para o tráfico. Os dois 
vão ficar recolhidos em unidades 
prisionais da capital, aguardando 
decisão da Justiça.

Cinquenta e dois pas-
sageiros que embarca-
ram na manhã de ontem 
em um avião da empresa 
aérea Trip/Azul, no Aero-
porto Internacional Pre-
sidente Castro Pinto, na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, com destino 
a Salvador, passaram por 
um grande susto quando 
o piloto anunciou que 
estava voltando à capital 
paraibana em razão de 
um problema mecânico 
na aeronave. Uma das 
passageiras, Amanda Do-
nato que estava dormin-
do, acordou imaginando 
que já estava chegando 
em Salvador, mas quando 
soube da pane e do pou-
so forçado em João Pes-
soa disse “meu Deus eu 
ia morrer e não sabia”.

O avião de pequeno 
porte da Trip/Azul, deco-
lou do Aeroporto Castro 
Pinto às 5h40, mas pre-
cisou retornar ao ponto 
de partida após 30 minu-
tos de voo, em razão de 
uma pane na turbina do 
lado direito.

Segundo o superin-
tendente da Infraero 
João Pessoa, Alexandre 
Oliveira, o retorno foi 
motivado por um pro-
blema mecânico que se 
apresentou após a deco-
lagem. Ele informou que 
a aeronave tem capaci-
dade para 62 passagei-
ros, mas estavam a bor-
do 52 pessoas. 

Logo após o pouso, 
os passageiros foram in-

Avião com problemas pousa no Castro Pinto
JOÃO PESSOA/SALVADOR

Para tentar diminuir a 
quantidade de crimes pra-
ticados na capital, especial-
mente os que ocorrem em 
paradas de ônibus, dentro 
destes veículos de transpor-
te coletivo e nas praças, a 
Polícia Militar, entidade res-
ponsável por inibir o crime 
de forma ostensiva, poderá 
atender ocorrências com 
maior rapidez e eficiência 
graças a uma parceria com 
a Guarda Municipal de João 
Pessoa, que pretende ins-
talar 300 câmeras de mo-
nitoramento até o começo 
do próximo ano e 1.200 até 
2015, segundo informou o 
diretor operacional do órgão 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), Jovenil-
do Trajano. 

De acordo com Trajano, 
a medida é preventiva e tem 
por objetivo desencorajar a 
ação de criminosos nos lo-
cais onde as câmeras serão 
instaladas. “A gente coloca 
o equipamento na rua e o 
infrator vai pensar antes de 
fazer a infração, antes de 

cometer o ilícito”, disse. Os 
bandidos mais ousados, que 
insistirem em praticar os 
crimes, vão enfrentar uma 
resposta mais ágil da Polícia 
Militar e, em casos de menor 
necessidade de utilização de 
força, da própria Guarda Mu-
nicipal. 

As localidades que irão 
receber as câmeras de moni-
toramento serão escolhidas 
após um estudo que apon-
tará os lugares com maior 
incidência de crimes, sendo 
priorizadas as paradas de 
ônibus e praças da capital. O 
monitoramento será realiza-
do a partir de uma base pró-
pria da Guarda Municipal, 
que ainda será estabelecida.

Enquanto aguarda a 
concretização dos planos de 
uma base própria de mo-
nitoramento e a instalação 
das câmeras em João Pessoa, 
a Guarda Municipal, assim 
como a Polícia Militar e até 
mesmo a Polícia Civil, utili-
zam, sempre que é preciso, 
as 22 câmeras da Superin-
tendência de Mobilidade 
Urbana (Semob), autarquia 
municipal que utiliza os 
equipamentos para monito-

300 câmeras vão monitorar as ruas da capital
PARCERIA ENTRE PM E GUARDA MUNICIPAL

rar e solucionar problemas 
relacionados ao trânsito da 
cidade.

PM tem câmeras
Para não depender ex-

clusivamente do equipamen-

to de outras entidades pú-
blicas ou estabelecimentos 
privados, a Polícia Militar 
do Estado da Paraíba dispõe 
de um sistema de vigilância 
móvel, composto por oito câ-
meras de vídeo interligadas 

a um micro-ônibus que serve 
de base de monitoramento. 
As câmeras são colocadas 
com antecedência em locais 
estratégicos para vigiar ocor-
rências em dias de grandes 
eventos.

A Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária 
estará implantando em 
breve projeto com o ob-
jetivo de oferecer mais 
segurança a agentes, de-
tentos e toda a população 
que reside nas proximida-
des dos estabelecimentos 
prisionais. Segundo o se-
cretário Wallber Virgoli-
no o projeto entrará em 
execução, logo após a as-
sinatura do contrato com 
a empresa vencedora da 
licitação para a instalação 
de câmeras de monitora-
mento nos principais pre-

sídios do Estado.
Para o próximo dia 

18, às 14h30 está marcada 
a licitação para a escolha 
da empresa que vai cuidar 
da locação, instalação e 
manutenção das câmeras. 
Edital nesse sentido não 
foi publicado, segundo 
Virgolino.

O sistema de moni-
toramente eletrônico, 
através de imagens, já é 
utilizado na maior parte 
das grandes cidades do 
Brasil para o controle do 
tráfego de veículos e por 
questões ligadas à Segu-
rança Pública. As imagens 
poderão ser acompanha-
das pela Secretaria de Ad-

ministração Penitenciária 
da Paraíba via internet e 
servirão para monitorar a 
segurança dos apenados 
e a maneira como traba-
lham os agentes, em tem-
po real, 24 horas por dia.

O objetivo desse pro-
cedimento é monitorar, 
durante 24 horas por dia, 
em tempo real, todos 
os passos dos detentos 
e monitorar os agentes 
com isso evitar tentativas 
de fugas, rebeliões, mo-
tins, entrada de drogas e, 
nos dias de visita também 
será feito o acompanha-
mento de familiares e ou-
tras pessoas que procura-
rem o interno.

Segurança de agentes e detentos

Herbert Clemente
Especial para A União

formados que a aeronave 
iria passar por perícia e que 
em seguida a viagem seria 
retomada, mas a maioria 
dos passageiros se recusou 
a seguir viagem na mesma 
aeronave e o voo acabou 
sendo cancelado com os 
passageiros sendo força-
dos a esperar pelo próximo 
voo da empresa Azul para 
Salvador no período da 
tarde. Alguns desistiram 
de esperar e pegaram um 
táxi para embarcar no Ae-
roporto de Recife. 

Alexandre Oliveira afir-
mou também que não hou-
ve feridos. “Com relação ao 
problema mecânico, não 
podemos detalhar, porque 
isso compete à Azul. E afir-
mou que nenhum dos pas-
sageiros correu risco”.

A assessoria de impren-

sa da Azul/Trip confirmou 
através de nota que houve 
um problema técnico no 
voo 5362, mas não infor-
mou exatamente qual.

Passageiros
O passageiro pesso-

ense Cícero Barbosa, disse 
que estava feliz por estar 
pisando em terra firme, 
confirmou que teve um 
grande susto quando a tur-
bina do lado direito parou 
de funcionar, mas ficou ir-
ritado com a demora para 
um novo reembarque. “No 
momento em que a turbi-
na parou eu senti que o 
avião deu uma baixada e 
logo em seguida o piloto 
anunciou que teria que re-
tornar a João Pessoa, mas 
sem dizer o motivo”, re-
latou Cícero, enfatizando 

que o pouso foi tranquilo, 
mas até as 10h  de ontem 
nenhum funcionário da 
empresa havia passado 
qualquer informação so-
bre a hora que eles embar-
cariam em outro voo.

Pierry Michel, um pau-
lista que também estava 
no voo, confirmou que viu 
exatamente o momento 
em que a turbina do lado 
direito parou de funcionar, 
já que sua poltrona estava 
localizada bem embaixo 
da asa do lado direito do 
avião. “No mesmo instan-
te o piloto fez a manobra 
retornou ao Castro Pinto e 
fez o pouso, mas bastan-
te tranquilo”, disse Pierry, 
anunciando que o mais 
chato foi esperar horas 
para poder embarcar em 
outro voo.

Avião decolou do Castro Pinto pela manhã, mas teve que voltar por apresentar problema mecânico

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

Foto: Evandro Pereira



Conab prevê que safra de grãos na 
Paraíba terá aumento de 492,3%

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de setembro de 2013

Serão produzidas 46,2 mil 
toneladas de grãos, com 
destaque para o feijão

A safra de grãos 
2012/2013 na Paraíba terá um 
aumento de 492,3% em relação 
em relação à safra 2011/2012. 
De acordo com a previsão do 
décimo segundo levantamento 
feito pela Companhia Nacional 
do Abastecimento – Conab, de-
verão ser produzidas 46,2 mil 
toneladas de grãos, com desta-
que para o feijão, cuja produção 
terá uma alta de 565,5%. A Pa-
raíba continua como o Estado 
brasileiro que terá o maior in-
cremento na produção, embora 
tenha sido registrado um de-
créscimo de mil toneladas em 
relação à previsão anterior.

O estudo da Conab prevê 
ainda que o arroz, cuja safra 
no período anterior foi de 200 
toneladas, será a única cultura 
que terá perda total. O sorgo, 
por sua vez, terá uma safra 
33,3% menor do que a registra-
da em 2011/12, caindo de 300 
toneladas para 200 toneladas. 

A região do Sertão não 
recebeu chuva suficiente para 
uma boa safra, por isso, se-
gundo o secretário de Estado 
da Defesa da Agropecuária e 
da Pesca, Marenilson Batista, a 
previsão está sendo pessimista. 
Ele acredita que, no entanto, o 
sorgo deverá obter melhores 
resultados nos próximos levan-
tamentos, uma vez que o plan-
tio começou recentemente.

O Governo do Estado vem 
desenvolvendo ações para me-
lhorar a produção de grãos, 
como a distribuição de semen-

tes  de feijão, milho e sorgo, e 
o repasse de tratores e outras 
máquinas agrícolas. 

Segundo levantamento da 
Conab, a produtividade média 
dos grãos na Paraíba terá um 
incremento de 329,6% em re-
lação à safra anterior, com uma 
alta de 98 kg/ha para 421 kg/
ha, enquanto a área plantada 
terá um acréscimo de 38,3%, 
passando de 79,4 mil hectares 
para 109,8 mil hectares.

O melhor desempenho 
será da cultura do feijão, para 
a qual está prevista uma pro-
dução de 19,3 mil toneladas, 
o que representa um aumen-
to de 565,5%. A produtivida-
de média será de 346 kg/ha, 
uma elevação de 338%. A área 
plantada também cresceu, 
passando de 36,8 mil hectares 
para 55,7 mil hectares, uma 
alta de 51,4%.

O milho primeira safra é a cultura 
que apresentará o segundo melhor de-
sempenho, segundo o levantamento 
da Conab, alcançando uma produção 
de 26,3 mil toneladas, um incremento 
de 526,2% em relação à safra 2011/12. 
A produtividade média terá um cres-
cimento de 367,9%, saltando de 106 
kg/ha para 496 kg/ha. A área plantada 
teve um acréscimo de 33,5%, passan-
do de 39,8 mil hectares para 53,1 mil 
hectares. O milho total (1a e 2a safras), 
no entanto, deverá sofrer uma redu-
ção de 34,4%, caindo de 24,1 mil tone-
ladas para 15,8 mil toneladas

A safra do amendoim deverá do-
brar passando de uma produção de 
200 toneladas para 400 toneladas, de 

acordo com o levantamento da Conab. 
A área plantada terá um crescimento 
de 300 hectares para 500 hectares, o 
que representa uma alta de 66,7%. E 
sua produtividade média, para a qual 
se estimava um decréscimo no levan-
tamento anterior,  deverá ter uma ele-
vação de 649 kg/ha para 800 kg/ha. 

Não houve estimativa de safra 
para o algodão em caroço e em plu-
ma, nem para o caroço do algodão.

Safra nacional 
O Brasil deverá colher este ano 

187,09 milhões de toneladas de 
grãos. O número é 12,6% superior à 
safra 2011/12, quando atingiu 166,20 
milhões de toneladas

Milho terá o 2o melhor desempenho
Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Duzentos quilos de 
semente de sorgo e 5 
mil raquetes de palma 
foram distribuídos com 
agricultores da cida-
de de Sumé. A palma 
forrageira e o sorgo se 
constituem na principal 
fonte de ração animal 
em período de longas 
estiagens, e são cultiva-
dos e armazenados se-
guindo orientações dos 
extensionistas da Ema-
ter, conforme as tecno-
logias pesquisadas pela 
Empresa Estadual de 
Pesquisa Agropecuária 
(Emepa).

Os 50 agricultores 
atendidos têm capacida-
de de realizar pequenas 
irrigações localizadas, 
necessárias à multiplica-
ção das raquetes de pal-
ma resistente a cochoni-
lha do carmim. O cultivo 
da palma forrageira e 
do sorgo para produção 
de ração animal foi des-
taque na Jornada de 
Inclusão Produtiva rea-
lizada pela Emater na 
cidade de Sumé, na se-
gunda-feira (9).

Durante o even-
to 30 agricultores que 
obtiveram Declarações 
de Aptidão ao Agricul-
tor (DAP) – documento 
emitido pela Emater 
que credencia ao cré-
dito agrícola – foram 

beneficiados com finan-
ciamentos concedidos 
pelo Banco do Nordes-
te. Mais 26 apresenta-
ram suas propostas para 
ingressarem no Pronaf 
Estiagem e Pronaf Mais 
Alimentos.

Informações sobre 
funcionamento e acesso 
a programas de estímu-
lo e desenvolvimento do 
setor agrícola – como o 
Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), a 
Tarifa Verde, Garantia 
Safra e outros – foram 
repassadas às famílias 
agrícolas.

Participaram da Jor-
nada de Inclusão Pro-
dutiva em Sumé o BNB, 
Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais, Conselho 
de Desenvolvimento 
Municipal de Desenvol-
vimento Rural Sustentá-
vel, Secretaria de Agri-
cultura, Secretaria de 
Ação Social e a Escola 
Agrícola.

Segundo Antônio 
Alberto, coordenador 
regional da Emater em 
Serra Branca, a parceria 
com a Prefeitura Muni-
cipal foi fundamental 
para a realização do 
evento, que contou com 
secretários de Agricul-
tura dos municípios de 
Amparo, Coxixola, Con-
go e Prata.

Governo distribui 
sementes de sorgo 

EM SUMÉ

Os agricultores também estão recebendo raquetes de palma

Foto: Divulgação

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 15:00 horas do dia 25 de Setembro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e fornecimento de 
oxigênio para a Secretária de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9175-4141.
Capim - PB, 10 de Setembro de 2013

TALITA BORGES BARBOSA
Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Setembro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Confecção de próteses dentárias totais 
ou parciais, para atender a população carente do município de Rio Tinto - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9175-4141.
Capim - PB, 10 de Setembro de 2013

TALITA BORGES BARBOSA
Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade no Estado da Paraíba a 

se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em caráter permanente, a ser realizada 
no dia 26/09/2013, no Auditório do CRF/PB, à Rua Diogo Velho, 06 – Centro, nesta Capital, as 19:00 
horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1- Discussão e analise de contra 
proposta feita pelos Sindicatos Patronais referente à Convenção Coletiva data base 1º julho de 
2013. 2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes 
dos empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3-Outros 
informes. João Pessoa, 11 de Setembro de 2013. Sérgio Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Móveis diversos e outros para o melhor funcionamento dos 
diversos setores da Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00050/2013. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente - 4.4.90.52.01/Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-
BIRA e: CT Nº 00248/2013 - 03.09.13 - EMPRESA SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA - R$ 
61.244,00. CT Nº 00249/2013 - 03.09.13 - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA - R$ 
89.210,20. CT Nº 00250/2013 - 03.09.13 - CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 
57.900,00. CT Nº 00251/2013 - 03.09.13 - NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE - R$ 83.245,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 199/2013
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 03/10/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para Aquisição de Bicicletas, destinado a Policia Militar da Paraíba – PMPB, 
conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 13-01343-9
João pessoa, 10 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação  

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

         CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 262/2013
       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 10/10/2013 às 09:00 horas para:
      Registro de preços para Contratação de Empresa para Manutenção Corretiva e Preventiva de 
Máquinas de Lavanderia, destinado ao Complexo de Saúde Cruz das Armas – CSCA, 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 - 13-01341-3.

João pessoa, 10 de setembro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ADIAMENTO COM DATA Nº 204/2012
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 08/10/2013 às 14:00 horas para:

Registro de preços para Aquisição de Gases Medicinais, destinado ao Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques – CPAM, 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 - 6494/2013.
João pessoa, 10 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

                                          SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA Nº 14/13
Registro CGE Nº 13-01176-6

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 14/13, que após análise detalhada na 
documentação, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, em especial em 
sua Cláusula 7.0, considera habilitada a Empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA; e inabilitada a 
Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, por não atender aos subitens: 7.1.10 (não apresentou as 
Demonstrações Contábeis DMPL, FC e NE) e 7.1.12 –(não comprovou a Capacidade Financeira 
exigida e calculada conforme estabelecido no item 2.1.2 do Edital quanto ao ILG e IET, tendo utilizado 
valores divergentes com o balanço apresentado).

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a reu-
nião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta Técnica ou vista(s) ao(s) 
recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 20/09/2013, às 10:00 horas.                                  

João Pessoa,10 de setembro de 2013.
Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 081111544 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2013

DATA DE ABERTURA: 23/09/2013 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-01687-0

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MOTORIZADAS PARA COLETAS DE SANGUE E 
HOMOGENEIZADORES AUTOMÁTICOS PARA BOLSAS DE SANGUE PARA A HEMORREDE 

DA PARAÍBA.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

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

João Pessoa, 10 de setembro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia
Pregoeira/Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO(*)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13 – 2ª ABERTURA

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

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

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, 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.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 23/09/2013, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

(*) Republicação por incorreção no Edital. Ajuste no Anexo K.
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA 
PREFEITURA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GEILSA 
LIMA CAVALCANTE - R$ 102.523,70; PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 321.274,40; TUTTO LIMP 
DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 5.527,30.

Queimadas - PB, 06 de Setembro de 2013
JACO MOREIRA MACIEL

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDA-

DES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 02020.04.122.0002.2004 - MANU-

TENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 02030.04.062.0051.2084 - MANUTEN-
CAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA 02040.04.122.0006.2011 - MANUTENCAO 
DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO 02050.04.123.0003.2005 - MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS 02060.12.361.0008.2012 - MANUTENCAO DO ENS.FUN-
DAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE 02060.12.361.0008.2065 - MANUTENCAO DA EDUCACAO 
BASICA C/FUNDEB 40% 02070.10.301.0022.2026 - MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/
REC. PAB VARIAVEL 02080.08.244.0025.2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO 
SOCIAO C/ REC.PR 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e:
CT Nº 0019A/2013 - 06.09.13 - GEILSA LIMA CAVALCANTE - R$ 102.523,70
CT Nº 0019B/2013 - 06.09.13 - PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 321.274,40
CT Nº 0019C/2013 - 06.09.13 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 5.527,30

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
PREFEITURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MADEIREIRA 
SÃO JORGE LTDA - R$ 1.393.311,74.

Queimadas - PB, 06 de Setembro de 2013
JACO MOREIRA MACIEL

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 02100.15.451.0042.2036 - MANUTEN-
CAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e: CT Nº 0020A/2013 - 06.09.13 - 
MADEIREIRA SÃO JORGE LTDA - R$ 1.393.311,74



UNIÃO  A16
Paraíba CAMPINA

Pela cidade

“Na época, o então secretário de Educação, Flávio 
Romero, determinou que o fardamento fosse recolhido 
ao depósito do Meninão até que o processo fosse 
julgado e houvesse a liberação para dar continuidade à 
distribuição com os alunos”, diz Magno.

l BACtérIAs 

O vereador Miguel Rodrigues apresentou 
requerimento na Câmara Municipal solicitando que 
a Vigilância Sanitária realize “vistoria nos grandes 
ambientes climatizados de CG, para evitar a colonização 
de bactérias nos aparelhos de ar-condicionado”.

l trANsMIssão 

Segundo Miguel, “um terço das pneumonias graves 
são causadas pela inalação de gotas de água contendo o 
bacilo. As epidemias são ocasionadas através do contato 
com a fonte dos organismos, como o ar-condicionado, e 
não por transmissão entre pessoas”.

Ilegalidade 
 

Palavras de Napoleão Maracajá, presidente do Sintab e 
vereador pelo PCdoB, sobre a decretação da ilegalidade da 
greve da educação pela justiça. “A decisão é eivada de uma 
contradição muito grande. Este mesmo tribunal, embora 
tenha sido uma decisão monocrática, deu ganho de causa 
aos servidores, via Sintab, por quatro vezes, numa ação 
para fazer cumprir a lei do piso. O meu entendimento, o que 
não representa a decisão da assembleia, é de que a gente 
não deva cumprir essa determinação judicial”.

Praça do Papa  

O prefeito Romero Rodrigues inaugurou, durante 
solenidade ontem pela manhã, uma pequena praça 
no bairro da Palmeira, Rua Professor Balbino, que 
homenageou o falecido papa joão Paulo Segundo. O 
equipamento ficou conhecido como “Praça do Papa”.

Ameaça e garantia

Professores e pais de alunos da escola Cassiano Pereira 
participaram ontem de uma sessão especial na Câmara 
de Campina Grande para tratar sobre a possibilidade 
de fechamento do educandário, que pertence à rede 
pública, mas não tem prédio próprio. A escola funciona 
em um prédio do Senai, cedido através de um contrato de 
comodato que já se encerrou. Presente à sessão especial, 
a secretária executiva da Educação do Município, Iolanda 
Barbosa, garantiu que o Cassiano Pereira não será 
fechado.

Prorrogação 

De acordo com informações divulgadas pela 
assessoria de imprensa, a Pró-Reitoria de Extensão 
(Proex) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
prorrogou até o próximo dia 13 de setembro as 
inscrições de projetos de extensão com solicitação de 
bolsas de financiamento. As inscrições estão sendo feitas 
na Proex, localizada na Rua das Baraúnas, 351, 3º andar, 
Sala 322, Campus de Bodocongó. Além disso, a entrega 
dos relatórios finais da Cota 2012-2013 também foi 
prorrogada até 13 de setembro.

Abandono

Foi descoberta a existência de centenas de pares 
de tênis, camisas e bermudas, que seriam fardamentos 
escolares, em um túnel no ginásio O Meninão. De acordo 
com as informações, o material teria sido deixado no 
local pela gestão do ex-prefeito Veneziano Vital.

resposta 

O ex-prefeito não se pronunciou, mas o seu ex-
coordenador de comunicação, Carlos Magno, emitiu 
nota alegando que o material foi recolhido por conta 
de “processo judicial que tinha como base denúncia de 
promoção pessoal no uso do fardamento”.

Alegação

Uso da mamona é o tema da semana
ProsA rurAl

Seu óleo é uma matéria-prima 
de aplicações únicas na 
indústria química 

Planta que já faz parte da 
cultura do agricultor nordestino, 
a mamona é tema do “Prosa Ru-
ral” que está sendo veiculado, 
nesta semana, pelas emissoras 
de rádio do Nordeste e Vale do 
jequitinhonha. Nesta edição do 
programa, que é produzido pela 
Embrapa Informação Tecnológi-
ca, os agricultores podem ou-
vir recomendações técnicas da 
Embrapa Algodão sobre plantio, 
especialmente o consorciado. 
Também tem a oportunidade de 
conhecer os novos usos do óleo 
e da torta, com a Embrapa Agro-
energia.

Para o produtor rural Ri-
cardo Albuquerque, de Campina 
Grande, a mamona “é uma vo-
cação natural da região semi-
árida”. Ele diz que o feijão e o 
milho são culturas de subsistên-
cia, mas que a mamona pode 
dar produção em escala para 
a região. Ele é presidente da 
Cooperativa Agroindustrial do 
Compartimento da Borborema 
e afirma que não tem tido di-

João Pessoa, Paraíba -  QUARTA-FEIRA, 11 de  setembro de 2013

Um comerciante e um 
pedreiro da cidade de Cam-
pina Grande foram presos 
em flagrante, na noite dessa 
segunda (9), com duas armas 
de fogo, sendo um revólver 
calibre 38 e outro calibre 32; 
além de 11 munições. Odval-
do Paulo dos Santos, 42, e o 
pedreiro Luiz Carlos Cordei-
ro da Silva, 37, foram detidos 
no Bairro jardim Borborema, 
após a polícia receber uma 
denúncia da população de 
que dois indivíduos armados 
estariam circulando em um 
veículo de luxo.

Ao chegarem no local 
indicado, os policiais milita-
res do 2º Batalhão observa-

ram Odvaldo estacionando o 
veículo em frente a uma re-
sidência, a qual ele entrou e 
depois saiu. No local, a polí-
cia encontrou o revólver ca-
libre 38 dentro de um cesto 
de roupa e, dentro do carro, 
foram apreendidas quatro 
munições também de cali-
bre 38. 

O outro suspeito, Luiz 
Carlos Cordeiro, estava na 
calçada da casa, sendo abor-
dado pelos policiais e flagra-
do com o revólver calibre 32, 
com uma munição aparente-
mente intacta. Os suspeitos e 
o material apreendido foram 
conduzidos para a Central de 
Polícia de Campina Grande. 

Comerciante foi preso 
por porte ilegal de arma

jArdIM BorBoreMA

Três jovens foram 
presos depois que pra-
ticaram um assalto, 
na noite dessa segun-
da-feira (9), na cidade 
de Campina Grande. 
Heitor dos Santos, 18;  
Weslley Diógenes Go-
mes de Sousa, 18;  e 
Matheus Henrique Silva 
Marques, também de 
18, praticaram o crime 
no Bairro Santa Rosa. 
Eles abordaram uma 
mulher, roubaram uma 
moto, além de um te-
lefone celular e R$ 500 
em espécie.

De acordo com a 
polícia, a vítima foi ren-
dida por dois assaltantes 
que também estavam 
de moto. A equipe da 
Força Tática do 2º BPM 
foi acionada e durante 
as diligências localizou 

um homem suspeito, 
que tentava vender a 
moto por R$ 600,00, 
no Jardim Borborema. 
Ao perceber a viatura, 
o acusado tentou fugir, 
mas foi detido e confes-
sou o crime. Com ele, a 
polícia encontrou um 
revólver de brinquedo 
e conseguiu recuperar a 
moto roubada.

Heitor dos Santos 
ainda apontou os ou-
tros envolvidos: Ma-
theus e Weslley. Com 
a dupla, a polícia en-
controu maconha, mu-
nições, outra arma de 
brinquedo e a moto 
usada para praticar o 
crime. O trio foi con-
duzido com o material 
apreendido até a Cen-
tral de Polícia de Cam-
pina Grande.

Polícia prende três 
jovens por assalto

2º BPM

A Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) obteve mais 
uma importante conquista no 
que diz respeito à avaliação de 
qualidade das universidades 
brasileiras. O Ranking Univer-
sitário Folha (RUF) 2013, di-
vulgado nessa segunda-feira 
(9), pela Folha de S. Paulo, co-
locou a UEPB em 6º lugar em 
relação às Universidades esta-
duais do Norte/Nordeste/Cen-
tro-Oeste e entre as 20 melho-
res universidades estaduais do 
país, sendo, neste caso, a 18ª 
universidade estadual melhor 
avaliada. 

O RUF é uma listagem 
das universidades brasileiras, 
de acordo com a sua qualida-
de. Para chegar ao ranking, a 
Folha criou uma metodologia 
própria (tendo como referên-
cias avaliações internacionais 
consolidadas), que mescla 
indicadores de pesquisa e de 
inovação e a opinião do mer-
cado de trabalho e de pesqui-
sadores renomados, cadastra-
dos pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep-MEC). 

Os indicadores que com-
põem a fórmula do RUF são 
qualidades de pesquisa, qua-
lidade de ensino, avaliação de 
mercado, indicador de ino-
vação e indicador de interna-
cionalização. O ranking geral 

contou com 192 universidades 
avaliadas. Em nível nacional, 
que reúne universidades es-
taduais, federais e privadas, 
a UEPB obteve a 92ª posição, 
com nota geral de 41,19.

Metodologia
O Ranking Universitário 

Folha busca medir a qualida-
de das instituições de Ensino 
Superior brasileiras, em suas 
diferentes missões, partindo 
de metodologias utilizadas 
em rankings internacionais, 
mas com adaptações para o 
cenário nacional. As 192 uni-
versidades do país que têm 
como missão constitucional 
fazer ensino, pesquisa e exten-
são foram avaliadas em cinco 
grandes áreas: ensino, inser-
ção no mercado de trabalho, 
pesquisa, internacionalização 
e inovação.

O RUF é dividido em duas 
vertentes: uma analisa as 192 
universidades do país como 
um todo e na outra são avalia-
dos 30 cursos de Graduação, 
independentemente se são 
oferecidos por universidades, 
centros universitários ou facul-
dades (as diferentes segmenta-
ções definidas pelo Ministério 
da Educação). As duas últimas 
modalidades são mais voltadas 
para o ensino do que para a 
produção científica.

UEPB está em 6º lugar   
entre as estaduais do país

rANKING dA FolHA

Campus da Universidade Estadual da Paraíba, em Bodocongó

FOTO: Divulgação

ficuldades para comercializar as 
safras. “A Cooperativa tem con-
vênios com empresas e não há 
problema de volume a ser pro-
duzido; as indústrias compram 
o que tivermos, com garantia de 
preço mínimo”.

O chefe de Transferência de 
Tecnologia da Embrapa Algodão, 
Odilon Silva, chama a atenção 
para a necessidade de o agricul-
tor firmar contratos para vender 
a produção, antes de iniciar o 

plantio. Silva afirma que a ma-
mona pode ser uma “poupança 
para o produtor”, gerando renda, 
principalmente se cultivada em 
consórcio com outras plantas, 
como o feijão. 

O óleo de mamona tem 
características únicas e encon-
tra mercado nas indústrias de 
tintas, lubrificantes e cosméti-
cos, por exemplo, além de poder 
ser usada para a produção de 
biocombustíveis. O chefe de 

FOTO: Divulgação

transferência de tecnologia da 
Embrapa Agroenergia, josé 
Manuel Cabral, explica que, tão 
importante quanto ter destinos 
para o óleo, é definir aplicações 
para a torta da mamona. Atual-
mente, ela já é utilizada como 
fertilizante, mas pesquisas es-
tão buscando eliminar as sub-
stâncias tóxicas que ela contém, 
de modo a inseri-la no mercado 
de rações. “Isso poderá ser de 
grande valia para os pequenos e 
médios produtores, que vão ter 
mais um produto para ser com-
ercializado ou mesmo utilizado 
para alimentação dos seus 
próprios animais”, comenta.

O Prosa Rural é dis-
tribuído gratuitamente para 
rádios de todo o Brasil, com 
apoio do Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate 
à Fome (MDS), da Associação 
Brasileira de Radiodifusão 
Comunitária (Abraço), da Ra-
diobrás, do Ministério das Co-
municações e da Associação 
Brasileira de Emissoras de Rá-
dio e Televisão (Abert). No site 
do programa (http://hotsites.
sct.embrapa.br/prosarural), é 
possível ouvir todas as edições 
já produzidas

Mamona, oleaginosa de destacada importância no Brasil e no mundo



Comissão realiza primeira reunião
DUODÉCIMO

Governador promete estudar 
proposta apresentada pelo
Legislativo e Judiciário

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de setembro de 2013

Quebra de quórum volta 
a encalhar votações de 
vetos na Assembleia
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O governador Ricardo 
Coutinho recebeu, ontem 
de manhã, em seu gabine-
te, a presidente do Tribunal 
de Justiça, desembargadora 
Maria de Fátima Bezerra Ca-
valcanti, o vice-presidente da 
Assembleia Legislativa, depu-
tado Edmilson Soares, o vice-
-presidente do Tribunal de 
Contas, conselheiro Umberto 
Silveira e o procurador-geral 
de Justiça, Bertrand Asfora, 
para uma primeira discussão 
sobre a solicitação de aumen-
to no percentual de repasse 
do duodécimo, a ser proposto 
na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para o próximo ano.

De acordo com informa-
ções da assessoria do Gover-
no do Estado, a previsão é 
de que a LDO apresente um 
reajuste de 6,7% no valor 
do duodécimo. A correção é 
construída com base na va-
riação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), apurado no pe-
ríodo entre julho de 2012 e 
junho de 2013. 

A medida contempla os 
poderes Legislativo e Judici-
ário, o Tribunal de Contas do 

Após o Tribunal de 
Justiça decretar a ile-
galidade da greve dos 
servidores da educação 
em Campina Grande, 
o procurador-geral do 
Município, José Fernan-
des Mariz, fez severas 
críticas contra o verea-
dor Napoleão Maracajá 
(PCdoB), que mantém o 
cargo de presidente do 
Sindicato dos Trabalha-
dores Públicos Munici-
pais do Agreste da Bor-
borema (Sintab). 

Mariz acusou Na-
poleão de prejudicar as 
crianças que ficaram sem 
aula para tentar atingir o 
prefeito Romero Rodri-
gues. “A maldade plan-
tada pelo vereador aca-
bou por atingir milhares 
de crianças carentes do 
município, que não so-
mente estavam perden-
do a merenda escolar, 
hoje uma das principais 
fontes de alimentos, mas 
impedindo o pão do sa-
ber. Faça-se política com 
tudo, menos com a vida 
do povo carente e a edu-
cação dos que precisam”, 
atacou Mariz, através de 
nota.

Napoleão Maraca-
já, por sua vez, afirmou 
ontem que seu enten-
dimento é de que a ca-
tegoria deve ignorar a 
determinação da Justiça, 
que, no entendimento 
do vereador e sindica-
lista, seria contraditória. 
“O meu entendimento, 

o que não representa a 
decisão da assembleia, é 
de que a gente não deva 
cumprir essa determina-
ção judicial”, afirmou, 
ontem à tarde, em con-
versa com a imprensa.

 “A decisão de justi-
ça é eivada de uma con-
tradição muito grande. 
Este mesmo Tribunal, 
embora tenha sido uma 
decisão monocrática, 
deu ganho de causa aos 
servidores, via Sintab, 
por quatro vezes, em 
2010, 2011, 2012 e ago-
ra em 2013, numa ação 
para fazer cumprir a lei 
do piso. E esse mesmo 
Tribunal, que disse, nas 
quatro vezes, que é para 
o município pagar o piso 
proporcional pelas trinta 
horas, decreta a ilegali-
dade da greve que pede 
tão somente o cumpri-
mento da sentença pro-
ferida por esse mesmo 
tribunal”, ponderou 
Napoleão Maracajá. Ele 
ainda acusou o gover-
no Romero de proferir 
inverdades e promover 
ataques ao Sintab.

A assembleia da 
categoria deve acon-
tecer na sexta-feira e, 
até lá, a determinação 
judicial não deverá ser 
cumprida. A greve dos 
servidores da educação, 
deflagrada no início do 
mês, teve sua ilegalida-
de decretada através de 
sentença prolatada pelo 
desembargador Frede-
rico da Nóbrega Couti-
nho, na última segunda-
-feira, 9. 

Agrava impasse da greve 
na Educação em Campina

O núcleo paraibano da Escola de Ma-
gistratura Federal da 5ª Região (Esmafe-
-PB) realizará, amanhã e depois de ama-
nhã,  quinta-feira (12) e sexta-feira, o 
curso “10 anos de vigência do Código Civil 
– Homenagem ao jurista Agnelo Amorim 
Filho”. 

O evento acontecerá no auditório da 
Subseção Judiciária de Campina Grande, 
com transmissão simultânea através de vi-
deoconferência para as seções de Pernam-
buco, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas 
e Sergipe.

Amanhã, a programação será iniciada 
às 8h com a palestra “Análise comparativa 
entre a responsabilidade civil e a responsa-
bilidade penal”, proferida pelo juiz federal 
Rogério Abreu. 

Em seguida, a professora da UFPE, 
Antonieta Lynch, falará sobre “A crise 
do direito comercial no Brasil”. Às 14h, 
o juiz federal Flávio Roberto de Lima 
abordará “A responsabilidade civil do 

administrador público ao não exercer a 
garantia em obra pública”.  

Para finalizar o primeiro dia do even-
to, o professor Rodrigo Toscano, da UFPB, 
dissertará sobre “A constitucionalização do 
Direito Civil”.

Na sexta-feira, segundo dia, o desem-
bargador federal Edilson Pereira Nobre ini-
ciará a programação com a palestra “A sis-
temática da prescrição e decadência”. Logo 
após, o tema “Problemas metodológicos 
do Direito de Empresa no Código Civil e o 
projeto de Código Comercial”, será tratado 
pelo professor da UFPE, Ivanildo de Oliveira 
Filho. 

No início da tarde (14h), o desembar-
gador federal Rogério Fialho irá discorrer 
acerca do jurista Agnelo Amorim e sua 
obra. Para concluir o curso, o professor 
da Escola Paulista de Direito (EPD), Mário 
Delgado Régis, abordará o tópico “Direito 
público e Direito privado: da dicotomia à 
simbiose”.

Curso sobre Código Civil presta 
homenagem a Agnelo Amorim

JUSTIÇA FEDERAL

A solicitação de aber-
tura de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
para apurar a existência de 
crimes de exploração sexual 
contra crianças e adolescen-
tes na capital foi o tema do 
pronunciamento da verea-
dora Eliza Virgínia (PSDB), 
ontem de manhã na Câmara.  

A parlamentar lembrou 
que, na tarde de hoje, o ve-
reador Fuba (PT) vai reali-
zar, às 15h, no plenário da 
CMJP, o lançamento da Fren-
te Parlamentar em Defesa da 
Criança e do Adolescente. Ela 
sugeriu, então, que a criação 
da CPI seja solicitada pela 
Frente Parlamentar para for-
talecer ainda mais a ideia de 
investigação pertinente às 
discussões propostas pela 
Frente.

A vereadora apresen-
tou alguns números relacio-
nados à violência contra as 
crianças e os adolescentes 
obtidos através do “Disk 
100”, serviço de proteção a 
crianças e adolescentes com 
foco em violência sexual, um 
canal de comunicação entre 
a sociedade civil com o poder 
público. 

No mesmo discurso, vol-
tou a cobrar mais rigor por 
parte da Polícia e da Justiça.

O vereador Marco An-
tônio (PPS) cobrou, ontem, 
durante pronunciamento na 
sessão ordinária da Câmara, 
Municipal, o cumprimento 
da Lei Municipal 8.744/98, 
que obriga as agências ban-
cárias a disponibilizarem 
pessoal suficiente para que 
o atendimento aos usuários 
seja efetuado em tempo ra-
zoável. 

O parlamentar lembrou 
que a chamada “Lei da Fila”, 
de autoria do vereador Fer-
nando Milanez (PMDB), foi 

acrescida de um parágrafo 
que determina seu cumpri-
mento não apenas nos ban-
cos, mas também em estabe-
lecimentos que atuam como 
correspondentes bancários, 
como casas lotéricas e agên-
cias dos Correios. 

A iniciativa para a emen-
da foi do vereador Bira (PT), 
que pretendia sanar lacunas 
e omissões na norma legisla-
tiva, garantindo sua eficácia. 

A “Lei da Fila” determina 
como razoável o atendimento 
prestado em: até 20 minutos, 

em dias normais; até 30 mi-
nutos, em dias de pagamento 
de funcionários públicos, de 
vencimentos de contas de 
concessionária de serviços 
públicos e de recebimento 
de tributos municipais, esta-
duais ou federais; ou até 35 
minutos, em véspera ou após 
feriados prolongados. 

Marco Antônio disse que 
é fundamental o cumprimen-
to da legislação. “É importan-
te que os órgãos fiscalizem 
e cobrem a execução dessas 
medidas”, disse. 

Vereador cobra cumprimento
da “Lei da Fila” nos bancos

Câmara vai criar 
Frente durante 
sessão especial 
que acontece 
hoje à tarde

FOTO: Ass. da ALPB

Governador Ricardo Coutinho recebeu, ontem pela manhã, membros da Comissão Interpoderes no Palácio da Redenção

Estado (TCE), o Ministério 
Público do Estado da Paraíba 
(MPPB) e a Defensoria Públi-
ca Estadual.

A assessoria do Governo 
do Estado explicou que a situ-
ação das finanças do Estado 
tem sido prejudicada pela di-
minuição no repasse no Fun-
do de Participação dos Esta-
dos (FPE), mas que o chefe do 
Executivo se comprometeu 
em analisar a proposta com 
a equipe econômica para de-
pois emitir alguma posição.

Também acompanha-
ram a reunião da Comissão 
Interpoderes, o vice-presi-
dente do TJ, desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira; o secretário-chefe 
da Controladoria Geral do Es-
tado, Luzemar da Costa Mar-
tins e o secretário chefe do 
Governo e deputado estadual 
licenciado, Adriano Galdino.

O conselheiro Umber-
to Silveira disse que, com a 
consequência do processo 
inflacionário e das contrata-
ções derivadas de concursos 
públicos, os atuais recursos  
deverão ser insuficientes 
para a execução do trabalho 
de forma adequada em 2014. 
“Por isso, estamos pleiteando 
ao governador que ele reveja 
esse percentual”, argumentou 
o conselheiro.  

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

Eliza propõe CPI 
para apurar crime 
contra crianças
e adolescentes

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de setembro de 2013



Quebra de quórum para votação e
Assembleia aguarda mais 22 vetos
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GERAL

Pauta contava com 13, mas
os deputados só apreciaram
mais um veto do Governo

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

11 de setembro: O dia em que 
o gigante assustou-se

Pode-se dizer, sumariamente, que uma ação 
terrorista tem por objetivo atingir diretamente a 
população, um órgão ou uma instalação governamental, 
criando algum tipo de instabilidade social, de modo 
que se pressione um governo a respeito daquilo que se 
quer.   

Como bem lembra Márcio Vasconcelos, no Brasil, 
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
(Creden) classifica como ato terrorista: “Ato com 
motivação política ou religiosa que emprega a força ou 
a violência física ou psicológica, para infundir terror, 
intimidade ou coagindo as instituições nacionais, a 
população ou um segmento da sociedade”.  

Os atentados terroristas de 11 de setembro de 
2001, executados pelo grupo fundamentalista islâmico 
denominado Al-Qaeda, representaram o início de uma 
nova fase da história mundial. 

A maneira como foram organizados e executados 
mostrou como é possível atingir, tão profundamente, 
“o coração” da maior potência do mundo de uma 
maneira simples e eficiente. Como uma organização 
não-governamental, clandestina, que tinha como base o 
interior do Afeganistão, conseguiu tanto êxito?

Sem dúvida, depois dos atentados terroristas 
de 11 de setembro de 2001, o contexto político-
diplomático internacional se modificou. Após a ação da 
Al-Qaeda, os EUA desenvolveram uma nova doutrina 
de ação de defesa baseada na guerra preventiva, 
podendo agir de maneira unilateral em qualquer lugar 
onde, ao seu ver, houver indícios de ações contra a 
segurança interna do país. A paranoia tomou conta dos 
americanos do Norte. 

Os atentados de 11 de setembro acabaram 
por dar respaldo ao domínio da tendência política 
conservadora republicana nas ações do governo Bush, 
criando assim uma postura diplomática inflexível e 
conservadora dentro do projeto governamental de 
“guerra contra o terror”. 

Outro ponto importante foi que, depois dos 
atentados de 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu 
ao enfraquecimento da ONU, frente às ações unilaterais 
do governo norte-americano.

Com isso, os EUA passaram por cima da 
Organização das Nações Unidas (ONU), tornando-a, 
de fato, uma instituição inoperante frente aos 
acontecimentos mundiais. Após os atentados de 11 de 
setembro, foram duas guerras preventivas executadas 
pelos EUA sem aprovação da ONU: Afeganistão (2002) 
e Iraque (2003). 

Por outro lado, a estrutura organizacional da Al-
Qaeda atua em células organizacionais independentes, 
distribuídas pelo mundo. 

A Al-Qaeda disseminou sua ideologia e sua 
metodologia operacional usando os meios globalizados 
de comunicação, de forma a tornar-se uma estrutura 
descentralizada com células operacionais em várias 
partes do mundo.

Os ataques realizados em Madrid (11 de março de 
2004) e em Londres (7 de julho de 2005) mostraram 
essa flexibilidade e revelaram a impossibilidade de 
se antever um ataque terrorista planejado pela Al-
Qaeda. 

Em maio de 2011, após quase dez anos de 
ocupação militar e aproximadamente US$ 400 bilhões 
gastos, o principal objetivo da guerra foi atingido, o 
líder da Al Qaeda e organizador dos atentados de 11 
de setembro, Osama Bin Laden, foi localizado e morto 
em um ataque militar na cidade de Abbottabad no 
Paquistão. 

O sucesso da operação provocou uma onda 
diversificada de reações pelo mundo, desde protestos 
populares realizados no próprio Paquistão até 
congratulações por parte de chefes de estado de 
vários pontos do mundo ao presidente Barack Obama. 
Certamente a Al-Qaeda não deixará de atuar e o risco 
de um atentado deverá ser tratado como iminente.

Após uma década dos atentados de 11 de 
setembro, o mundo ainda procura uma solução 
definitiva para os problemas ligados ao terrorismo que 
envolvem aspectos políticos, sociais e econômicos. 

Sendo assim, o terrorismo acabou tornando-se 
o principal fenômeno global do início do século XXI, 
marcando permanentemente o início de uma nova era 
na história mundial.

O povo dos Estados Unidos está hoje em eterno 
estado de medo. 

Plenário começa sempre lotado, mas o quórum para as votações raramente vai além de dois vetos

A Comissão de Consti-
tuiçã e Justiça da Assembleia 
Legislativa deve receber, nos 
próximos dias, mais 22 vetos 
do governador Ricardo Couti-
nho a projetos de lei dos de-
putados para serem aprecia-
dos. Na sessão ordinária de 
ontem, estavam em discussão 
outros vetos, que, desde o 
mês passado, estão em pauta 
para votação pela sua manu-
tenção ou não. 

Dos 13 vetos já aprecia-
dos pela CCJ, que constavam 
da pauta, apenas um, posto 
em votação e mantido, foi ao 
Projeto de Lei 1.482 de auto-
ria do deputado Janduhy Car-
neiro (PEN) que “estabelece 
que no âmbito do Estado da 
Paraíba toda propaganda re-
lacionada a veículos automo-
tores ou meios de transportes 
deverá conter a frase: Se be-
ber, não dirija”.

Mais uma vez, os traba-
lhos travaram nas discussões 
do segundo veto ao projeto 
de lei de autoria do deputa-
do João Henrique (DEM) que 

dispõe sobre o reconheci-
mento, no Estado da Paraíba, 
de diplomas de pós-gradua-
ção “stritu sensu” (mestrado 
e doutorado) cursados nos 
países que possuem tratados 
de reciprocidade acadêmica 
no Brasil. 

O deputado Hervázio 
Bezerra (PSDB), líder do go-
verno, defendeu a manuten-
ção do veto da proposta do 
deputado João Henrique, ale-
gando inconstitucinalidade. 
Já o deputado Gervásio Maia 
(PMDB) rebateu dizendo que 
“o projeto não modifica nem 

fere a Constituição, apenas 
aprimora”. Após quase uma 
hora de debates acirrados, o 
deputado Hervázio deixou o 
plenário. 

A sessão foi encerrada 
devido ao esvaziamento do 
plenário, adiando novamen-
te para a próxima sessão a 
continuidade de votação dos 
vetos. Hoje, a Casa pretende 
concluir a votação dos vetos, 
uma vez que os 400 projetos 
e requerimentos que estão 
encalhados só podem entrar 
em pauta após concluído o 
processo de votação de to-

dos os vetos. 
Entre os que ainda es-

tão em pauta, dstacam-se o 
veto ao Projeto de Lei 1.274, 
de autoria do deputado Frei 
Anastácio (PT), que “fica ins-
tituído o Serviço de Trans-
porte Móvel Social - STMS na 
Paraíba; e ao Projeto de lei 
1.280 de autoria do deputado 
Anísio Maia (PT), que “alte-
ra dispositivos da Lei 9.625, 
de 27 de dezembro de 2011, 
para disciplinar as saídas de 
emergência de casas de espe-
táculos, diversões ou eventos 
edificados no Estado. 

A exposição “Direito à 
Memória e à Verdade – A Di-
tadura Militar no Brasil de 
1964 a 1985”, aberta ao pú-
blico no último final de se-
mana, na Fortaleza de Santa 
Catarina, em Cabedelo, rece-
beu, ontem, a visita de alunos 
das escolas municipais Major 
Adolfo Pereira Maia e Pedro 
Américo da Silva. A visitação 
segue até o dia 19 deste mês, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 17h.

Durante a visitação, os 
estudantes também aprecia-
ram a mostra paralela da ex-
posição da Justiça Eleitoral da 
Paraíba “Trajetória de Helena 
Alves”, comemorativa aos 90 
anos da juíza Helena Alves de 
Souza, que foi a primeira ma-
gistrada da Paraíba e que foi 
cassada pelo Ato Institucional 
nº 5 (AI-5).

Para o chefe de cartó-
rio da 57ª Zona Eleitoral, em 
Cabedelo, Robson Carvalho, 

Atendendo a um pedido 
do deputado estadual Carlos 
Dunga, o Governo do Esta-
do, através da Secretaria de 
Agricultura, garantiu a parti-
cipação de diversos municí-
pios na realização da 2ª Jor-
nada de Inclusão Produtiva 
2013, entre os quais estão 
incluídos Catolé do Rocha e 
São Bentinho. 

“Com a nossa contribui-
ção e ainda neste mês de se-
tembro, a Jornada de Inclusão 
Produtiva também chegará 
às cidades de Alcantil, Mo-
geiro, Pombal, Cajazeirinhas, 
Juazeirinho e Paulista”, frisou 
Dunga, ao salientar que, em 
outubro,  nos municípios be-

neficiados serão Boqueirão, 
Barra de Santana, Cabaceiras, 
Caturité, Queimadas, Riacho 
de Santo Antônio e Condado. 

A iniciativa, segundo o 
parlamentar,  consiste em 
possibilitar aos agricultores 
familiares oportunidade de 

Governo insere mais cidades na Segunda
Jornadade de Inclusão Produtiva 2013

Exposição do TRE recebe estudantes
DITADURA NA FORTALEZA

além de abrir espaço para que 
a população do Litoral Nor-
te da Paraíba conheça mais 
sobre o passado histórico do 
Brasil, a dupla exposição so-
bre o período do regime mi-
litar no país é uma oportuni-
dade de educar os jovens de 
forma interativa. 

“Os painéis são bem inte-
ressantes e didáticos. Muitas 

escolas se interessaram e de-
vem trazer seus alunos, mas 
qualquer pessoa pode visitar 
a exposição”, ressaltou ele.

A exposição “Direito à 
Memória e à Verdade – A Di-
tadura Militar no Brasil de 
1964 a 1985” foi instalada  em 
solenidade prestigiada por 
diversas autoridades, contan-
do ainda com apresentações 

culturais, inclusive o grupo de 
dança Nau Catarineta. Na oca-
sião, a Câmara de Vereadores 
de Cabedelo também fez ins-
talar uma sessão solene para 
conceder o título de cidadã 
cabedelense à juíza Helena 
Alves. A propositura da home-
nagem foi da vereadora de Ca-
bedelo, Graça Rezende.

A professora da UFPB, 
Lúcia Guerra, falou sobre o tra-
balho que desenvolve na Co-
missão Estadual da Verdade no 
resgate da história da Paraíba 
no período do regime militar 
e o juiz da 57ª Zona Eleitoral, 
Paulo Roberto Régis de Oli-
veira Lima, também falou da 
importância de estudar mais 
profundamente o passado. 

“Somente resgatando 
nossa história e fazendo apli-
car o direito, poderemos falar 
em consolidação dos direitos 
humanos e aplicação do pre-
ceito constitucional da demo-
cracia”, afirmou.

Exposição continuará aberta ao público até o dia 19 deste mês

acesso às políticas públicas 
de financiamento de ativida-
des produtivas, de aquisição 
de imóveis rurais, de comer-
cialização e de crédito rural, 
através da ação da Emater.

Carlos Dunga destacou 
a iniciativa e disse que esta 
é uma grande oportunidade 
para os agricultores, que além 
de terem suas demandas 
atendidas serão beneficiados 
com distribuição de mudas 
frutíferas, demonstrações 
práticas de silagem e fenação, 
elaboração de projetos de 
crédito diversos, orientação 
sobre comercialização, aqui-
sição de terra, documentação 
e outras ações. 

Medida dá oportunidade a pequenos agricultores, afirma Dunga

FOTOS: Divulgação

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br
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A avaliação negativa do 
governo chega a 21,9% 
dos entrevistados.

Pesquisa mostra que aprovação do 
governo subiu 6,8 pontos percentuais

Brasília - O governo da 
presidente Dilma Rousseff 
tem a aprovação de 38,1% 
da população, segundo pes-
quisa divulgada ontem pela 
Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT). Na úl-
tima pesquisa da CNT, em 
julho, o governo teve ava-
liação positiva de 31,3% da 
população, o que mostra 
um aumento de 6,8 pontos 
percentuais – ainda que in-
ferior aos 54,2% de aprova-
ção divulgados em junho. A 
avaliação negativa do gover-
no chega a 21,9% dos entre-
vistados.

De acordo com a mes-
ma pesquisa, Dilma vence-
ria tanto o primeiro turno 
quanto um possível segundo 
turno – com 36,4% e 40,7% 
das intenções de voto, res-
pectivamente.

O desempenho pessoal 
da presidente foi avaliado 
como positivo por 58% dos 
entrevistados. O dado mos-
tra aumento da aprovação 
de Dilma, que tinha avalia-
ção pessoal em 49,3% na 
última pesquisa.

No total, 40,5% das 
pessoas desaprovam a ges-
tão de Dilma. Em julho, o 
percentual era 47,3%; em 
junho, 20,4%.

Nesta edição, foram en-
trevistadas 2.002 pessoas, 
em 135 municípios de 21 
estados, entre os dias 31 de 
agosto e 4 de setembro.

A aprovação do governo da presidente Dilma Rousseff subiu de 31,3% em julho para 38,1% em setembro, de acordo com pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional dos Transportes

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

Brasília - A presiden-
te Dilma Rousseff tem 16% 
da intenção espontânea de 
voto, no caso de uma possí-
vel candidatura para as elei-
ções presidenciais de 2014, 
segundo pesquisa divulgada 
ontem pela Confederação 
Nacional dos Transportes 
(CNT). Na pesquisa anterior 
da CNT, em julho, Dilma ti-
nha 14,8% das intenções de 
voto – 1,2 pontos percen-
tuais a menos, no caso de 
uma possível candidatura, 
quando não são apresenta-
das opções de candidatos.

Em segundo lugar, os en-
trevistados espontaneamen-
te citam o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (9,7%), 
Marina Silva (5,8%), Aécio 
Neves (4,7%), Eduardo Cam-
pos (1,6%), José Serra (1%), 
Geraldo Alckmin (0,5%) e 

Joaquim Barbosa (0,5%). 
Na pesquisa estimulada, 

quando são apresentados os 
nomes de possíveis candi-
datos para primeiro turno, a 
presidente Dilma tem 36,4% 
da intenção de voto. Na úl-
tima pesquisa, o percentual 
era 33,4%. Em junho, a in-
tenção chegava a 52,8%. 
Nesse cenário, Marina Silva 
tem 22,4% da intenção de 
voto, Aécio Neves, 15,2%, e 
Eduardo Campos, 5,2%.

Em um possível segun-
do turno, a presidente Dilma 
tem 40,7% das intenções de 
votos, contra Marina Silva, 
com 31,9%.

Nesta edição da pesqui-
sa foram entrevistadas 2.002 
mil pessoas, em 135 municí-
pios de 21 estados, entre os 
dias 31 de agosto e 4 de se-
tembro.

Vantagem de Dilma

No total, 40,5% 
das pessoas 
desaprovam a 
gestão de Dilma.
Em julho, o 
percentual era 
47,3%.

Brasília - O ministro das Re-
lações Exteriores, Luiz Alberto 
Figueiredo Machado, conversa 
hoje, no fim da tarde, com a 
conselheira de Segurança Na-
cional dos Estados Unidos, Su-
san Rice, em Washington. Ele 
desembarcará na capital nor-
te-americana procedente de 
Genebra (Suíça), onde partici-
pou de cerimônia que marcou o 
início da gestão do embaixador 
brasileiro Roberto Carvalho de 
Azevêdo na Organização Mun-
dial do Comércio.

O objetivo do encontro de 
Figueiredo com Susan Rice é 
cobrar pessoalmente as expli-

cações prometidas pelo presi-
dente norte-americano, Barack 
Obama, sobre as denúncias de 
espionagem à presidente Dilma 
Rousseff, a assessores e cidadãos 
brasileiros. Reportagem veicula-
da no último domingo pelo pro-
grama Fantástico, da TV Globo, 
diz que a Petrobras também foi 
alvo de espionagem por agên-
cias norte-americanas.

Na semana passada, em São 
Petersburgo (Rússia), Dilma e 
Obama conversaram sobre o 
mal-estar causado pelas denún-
cias de espionagem. Segundo 
ela, Obama prometeu respon-
der às perguntas encaminhadas 
pelo governo do Brasil. De acor-
do com a presidente, se for ne-
cessário, ela voltará a conversar 

com o norte-americano. “O pre-
sidente Obama declarou para 
mim que assumia a responsabi-
lidade direta e pessoal pelo in-
tegral esclarecimento dos fatos, 
e que proporia para exame do 
Brasil medidas para sanar o pro-
blema”, disse a presidente, em 
entrevista coletiva.

Nas últimas duas semanas, 
houve uma série de pedidos por 
informações aos Estados Unidos, 
reforçados pelo ministro da Jus-
tiça, José Eduardo Cardozo, e 
por Figueiredo. Em meio à ex-
pectativa pelas informações, a 
presidente deixou em aberto a 
possibilidade de viajar, em 23 de 
outubro, para Washington, nos 
Estados Unidos, com honras de 
chefes de Estado.

Espionagem ao Brasil é debatida
EM WASHINGTON

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Brasília - Os Estados 
Unidos e a França sinali-
zaram ontem que estão 
dispostos a discutir a pro-
posta russa de suspender 
um ataque à Síria caso o 
país entregue suas armas 
químicas. Mais cedo, o go-
verno de Bashar Al Assad 
havia anunciado a inten-
ção de entregar seu arse-
nal químico ao controle da 
comunidade internacio-
nal, caso os Estados Uni-
dos desistam de atacar o 
território sírio.

O presidente dos Es-
tados Unidos, Barack Oba-
ma, ainda não se pronun-
ciou sobre o discurso do 
governo sírio, mas o secre-
tário de Estado, John Ker-

ry, disse que o país espera 
para ver um plano “real e 
verificável” para a remo-
ção de armas químicas da 
Síria.

“Estamos esperando 
por essa proposta, mas 
não vamos esperar muito”, 
advertiu, ao falar em uma 
audiência. Segundo ele, o 
governo americano quer 
evitar que o anúncio seja 
uma tática “protelatória”.

Apesar de ter dito que 
os Estados Unidos poderia 
esperar antes de atacar a 
Síria, John Kerry não des-
cartou a ação militar, sob 
o argumento de eliminar a 
alegada capacidade do go-
verno sírio de obter armas 
químicas.

“Nós não queremos 
ações militares, não foi isso 
que Obama escolheu, mas 
se o regime de Bashar Al 
Assad continua usando ar-
mas químicas, cremos que 
deveríamos lhe dar uma 
lição. Estamos falando de 
ameaças reais para países 
como Israel, Líbano e Jor-
dânia”, comentou Kerry.

O ministro francês de 
Negócios Estrangeiros, 
Laurent Fabius, também 
comentou a intenção do 
governo sírio, dizendo que 
a França pretende apre-
sentar uma resolução ao 
Conselho de Segurança da 
ONU com base na propos-
ta russa. A ideia é forçar 
a Síria a esclarecer as in-

formações sobre seu pro-
grama de armas químicas 
e fazer com que aceite o 
controle internacional do 
arsenal.

Antes do anúncio do 
governo sírio, o presidente 
Barack Obama havia dito 
que mantinha a intenção 
de pedir autorização ao 
Congresso norte-america-
no para uma ação militar.

A oposição síria tam-
bém opinou sobre a pro-
messa do governo de co-
locar seu arsenal químico 
sob controle internacio-
nal. Para os opositores, o 
discurso do governo sírio 
foi uma “manobra polí-
tica” para evitar ataques 
militares ao país.

EUA e França discutirão proposta russa
ARMAS QUÍMICAS NA SÍRIA

FOTO: Fábio Rodrigues/ABr
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Anaf denuncia jogadores 
do Botafogo ao STJD
por “notícia infração”

OBRAS NO ALMEIDÃO

Primeira grande reforma
Trabalhos se concentram 
na arquibancada sol que 
terá assentos individuais

O Estádio José Américo 
de Almeida Filho (Almeidão), 
em João Pessoa, uma das 
principais praças esportivas 
do Estado, está passando por 
sua primeira grande reforma 
desde a inauguração, em 9 de 
março de 1975. O primeiro a 
ser reformado foi o grama-
do, entregue com o selo de 
Padrão Fifa e apontado ago-
ra comum dos melhores do 
Brasil.

“O Governo do Estado já 
devolveu ao Almeidão o seu 
principal cartão postal que 
é o gramado. Agora, a refor-
ma está acontecendo na ar-
quibancada sol, que já está 
interditada para o trabalho”, 
explicou o secretário de Ju-
ventude, Esportes e Lazer, 
Tibério Limeira.

Durante a reforma, a ca-
pacidade do estádio que era 
inicialmente de 42 mil espec-
tadores, caiu para 12 mil, já 
que apenas a arquibancada 
sombra e as cadeiras estão 
liberadas. Ao final da obra, o 
número não voltará aos an-
tigos patamares, porque em 
vez de arquibancadas o está-
dio terá assentos individuais, 
o que reduzirá o número em 
20 mil.

A reforma está corri-
gindo uma série de proble-
mas que foram surgindo ao 
longo das décadas de uso 
do prédio. “São cerca de 40 
anos sem uma grande re-
forma. Tem banheiro que 
não tinha água e agora tem. 
Muita gente está trabalhan-
do e algumas coisas já são 
visíveis, a exemplo do piso e 
dos banheiros, que estão em 
fase de acabamento”, disse o 
gerente do estádio, Haroldo 
Navarro. Em breve, o local 
deve voltar a receber o tor-
cedor.

As obras não se restrin-
gem ao estádio, já que todo o 
entorno deve ser revitaliza-
do: “A reforma do Almeidão 
também vai contemplar a 
área externa com estaciona-
mento pavimentado, campos 
de pelada, quadras polies-
portivas e pista de caminha-
da”, disse o secretário Tibé-
rio Limeira.

Além do Almeidão, ou-
tras praças esportivas de res-
ponsabilidade do Governo 
do Estado serão reformadas: 
Amigão (Campina Grande), 
Perpetão (Cajazeiras), Mari-
zão (Sousa), Ginásio Ronal-
dão e Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho, ambos em João 
Pessoa. Os investimentos de-
vem ultrapassar a marca de 
R$ 40 milhões.Entrada da arquibancada sol já sendo revitalizada pelos operários O trabalho de impermeabilização já vem sendo feito há vários dias

Fora do Estádio já existe trabalho para reurbanização da área Operários trabalham na parte interna no lado da arquibancada sol

Oito clubes da grande 
João Pessoa iniciam no pró-
ximo final de semana, na ca-
pital, a briga pelo título do 
Campeonato Paraibano Fe-
minino de Beach Soccer (fu-
tebol de areia), temporada 
2013. Dois jogos no sábado e 
outros dois no domingo mar-
cam a primeira rodada, que 
promete muita disputa, riva-
lidade e emoção. As partidas 
serão realizadas na arena 
oficial da Federação Paraiba-
na de Beach Soccer, situada 
na Praia do Cabo Branco, em 
frente ao Serviço Social do 
Comércio (Sesc).

A programação prevê 
para o sábado, às 14h, o con-
fronto entre CCLB Alto do 
Mateus x Clube Maníacos de 
Cruz das Armas. Às 18h será 
a vez do América do Ran-
gel enfrentar a Servicar. No 
domingo, todos no horário 
da manhã, estarão jogando 
Santa Cruz de Santa Rita x Ju-
ventude Brasileira e Vasco de 
Cabedelo x ADM Mangabeira. 
O campeonato tem final con-
firmada para o dia 19 de ou-
tubro, às 15h.

De acordo com o presi-
dente da Federação Paraiba-
na de Beach Soccer, Ailton 
Cavalcanti, o Campeonato 
Paraibano de Beach Soccer 
Feminino de 2013 é promo-
vido pela entidade e chance-
lado pela Confederação Bra-
sileira de Beach Soccer. Será 
disputado em dois turnos, O 
primeiro é denominado de 
Taça Cidade de João Pessoa 
e o segundo turno de Copa 
Paraíba.

“No primeiro turno os 
clubes se enfrentam dentro 

de suas chaves, e classifican-
do-se para as semifinais os 
dois clubes que mais pontuar 
em suas chaves”, disse Ailton 
Cavalcante, acrescentando 
que “esses dois clubes farão 
o cruzamento na ordem do 
1º da Chave A contra o 2º da 
Chave  B, e o 1º da Chave - B 
contra o 2º da Chave  A. Os 
vencedores decidem o tur-
no”, afirmou. O Campeão do 
primeiro turno estará garan-
tido na final do campeonato. 

Já o segundo turno será 
formado pelos quatro clubes 
que se classificaram para as 
semifinais do primeiro tur-
no, que jogarão entre si, em 
jogo único e os dois times 
que mais pontuar decidem 
em jogo extra o segundo tur-
no, com o vencedor sendo o 
campeão. O campeão do se-
gundo turno estará garanti-
do na final do campeonato. 

Paraibano Feminino
vai começar no sábado

BEACH SOCCER

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Secom/PB

Composição

Chave A
Servicar
Santa Cruz
Juventude Brasileira
América
Chave B
CCLB 
Maníacos
ADM Mangabeira
Vasco
Primeira rodada
Sábado (14.9)
14h – CCLB x Maníacos
18h – América x Servicar
Domingo (15.9)
9h – Santa Cruz x Juventude 
Brasileira
10h – Vasco x ADM Mangabeira

As modalidades coletivas dos Jo-
gos Escolares da Juventude 2013, que 
são realizados em Natal-RN, começa-
ram a ser disputadas ontem. As espe-
ranças de medalhas para a Paraíba es-
tão depositadas nas mãos das atletas 
do voleibol do Colégio IE João Pessoa, 
conforme disse Antônio Mineiro, um 
dos representantes do Governo do Es-
tado na competição. “O nível é muito 
alto. As equipes participantes no han-
debol, basquete e futsal são todas de 
primeira divisão. Infelizmente, nós, 
estamos abaixo deste índice”, alegou 
Mineiro.

Fazendo jus as declarações de 
Antônio Mineiro, as meninas do volei-
bol do IE João Pessoa estrearam com 
vitória na competição. Na manhã de 
ontem venceram o Piauí por 2 sets a 
0. “Foi um jogo bastante disputado e, 
no final, a Paraíba foi coroada com a 
vitória”, disse Antônio Mineiro. Até o 

próximo domingo, as disputas dos Jo-
gos Escolares da Juventude 2013 são 
nas modalidades de voleibol, hande-
bol, basquete e futsal. 

Nas modalidades individuais 
(atletismo, xadrez, tênis de mesa, 
natação, judô, ciclismo, luta olímpi-
ca, ginástica rítmica e badminton), 
cujas disputas se encerraram no úl-
timo domingo, a Paraíba fez bonito 
quando subiu ao pódio nove vezes, 
sendo três medalhas de ouro. Para 
o secretário da Juventude, Esporte e 
Lazer, Tibério Limeira, o Governo do 
Estado está ao lado dos atletas para 
que mais pódios possam vir. “O Go-
verno apoia esses atletas. Esperamos 
que eles possam nos dar mais ale-
gria”, destacou Tibério.

Copa Paraíba Sub-15
Dezessete equipes, sendo oito da 

cidade de Sousa e nove do município 

de Picuí, estarão jogando no próxi-
mo final de semana, em suas respec-
tivas cidades, durante torneio início 
de abertura da Copa Paraíba Sub-15 
de Futebol 2013, regional Sertão. O 
evento é promovido pelo Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB), em parceria com as prefei-
turas municipais.

A Copa Paraíba Sub-15 de Fute-
bol 2013 nesta região terá início ofi-
cialmente no próximo dia 21. Até o 
momento, de acordo com Raimundo 
Braga, coordenador geral da competi-
ção, já garantiram inscrição 92 equipes, 
no entanto, a meta da Sejel-PB é que 
o evento seja realizado com a partici-
pação de 119 equipes. “Esta é nossa 
meta, mas, até o início oficial da com-
petição, se aparecerem 110 escolinhas 
de futebol, o Governo do Estado estará 
satisfeito”, afirmou Braga. (ML)

Paraíba aposta em medalha no voleibol
JOGOS DA JUVENTUDE

Mineiro (centro),  disse que o nível técnico das equipes coletivas é muito alto e espera que o voleibol paraibano chegue ao pódio



Massa anuncia que não segue  
na equipe da Ferrari em 2014
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A Paraíba teve três vitórias, nos três jogos disputa-
dos ontem, primeiro dia das modalidades coletivas 
nos Jogos Escolares da Juventude de 2013, categoria 
de 12 a 14  anos que estão acontecendo em Natal. 
Os paraibanos venceram no basquetebol masculino, 
voleibol feminino e handebol masculino. No vôlei femi-
nino, a Paraíba ganhou de 2 a 0 do Piauí. No handebol 
masculino, o Colégio Diocesano(PB) venceu por 17 a 15 
o Ciep Jean(RJ). No basquete masculino, o Colégio Mo-
tiva (PB) ganhou de 65 a 20 da Escola Irene Gomes 
(MT). Parabéns aos nossos representantes.

Em Natal/RN

A dança do crioulo
 doido do STJD

Ontem, a camada esportiva brasileira foi surpreen-
dida com uma decisão unânime do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva: a exclusão do Betim da Série C do 
Campeonato Brasileiro. Em decisão do STJD, o clube 
mineiro foi punido por ter entrado na Justiça Comum 
contra uma decisão da Fifa e do CAS (Tribunal Arbitral 
do Esporte) pela perda de seis pontos referente a uma 
dívida com o Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, 
pela transferência do lateral Luisinho, em 2006.

O Betim tem uma dívida com o time português 
desde os tempos em que se chamava Ipatinga e tinha 
sede em outra cidade de Minas Gerais, localizada no 
Vale do Aço. O Nacional recorreu à Fifa para receber o 
valor, que não foi revelado, e a entidade máxima e o 
CAS recomendaram à CBF a perda de seis pontos aos 
mineiros, no dia 21 de agosto. 

A entrada na Justiça Comum se tornou “mania” 
para que clubes evitem punições do STJD. Isso porque 
a CBF foi frouxa e deu mole em outros casos, abrindo 
precedentes perigosos. Foi assim com Brasil de Pelotas 
e Rio Branco-AC em 2012. Ambos haviam perdido pontos 
pela escalação irregular de jogadores e foram punidos 
pelo Tribunal, mas resolveram levar a briga judicial para a 
esfera comum para evitar rebaixamento.

A competição chegou a ser paralisada pela CBF 
ano passado devido às chuvas de liminares. Nesta 
temporada, o STJ (Superior Tribunal Justiça), em 
Brasília, em uma audiência de reconciliação entre Rio 
Branco-AC e CBF, ordenou a reentrada do clube e a 
edição deste ano foi obrigada a ter 21 times.

Aqui fica o questionamento: que moral tem o 
STJD para excluir clubes de competições se, muitos 
deles, inclusive o Treze-PB também recorreram à Jus-
tiça Comum e não sofreram qualquer punição. Este é 
o retrado do nosso futebol!

Quem deu uma aula de 
indisciplina foi o ex-jogador 
do Botafogo-PB Júlio Cesar, o 
Imperador. No último sábado, 
insatisfeito com a derrota 
do seu time (o Londrina), não 
poupou palavrões contra a As-
sociação Desportiva do Cristo. 

Indisciplina

A Federação Paraibana de Futebol, através do Depar-
tamento de Futebol Amador, anunciou ontem que toda 
a rodada do Campeonato Paraibano de Futebol Juvenil 
2013, programado para o próximo sábado, está adiada. 
De acordo com Carmem Lúcia, o motivo é uma festa que 
está sendo organizada pelos árbitros paraibanos, que 
tem à frente o presidente Genildo Januário. Sendo assim, 
a estreia do Kashima contra o Femar não mais ocorrerá.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Sem receber jogos oficiais 
desde o Paraibano de 2013, 
o Estádio da Graça vai ser 
palco de um dos jogos da 
2a divisão do Estadual. O 
Santa Cruz de Santa Rita 
joga contra o Sport Campi-
na às 20h15 de hoje.

Na Graça

Paraibano Juvenil

Piloto brasileiro disse 
que o amor com a equipe 
se encerra este ano

OuTRAS
modalidades

No GP da Itália do último 
domingo, Felipe Massa com-
pletou 132 GPs pela Ferrari 
e alcançou o terceiro lugar 
na lista dos pilotos com mais 
corridas por uma mesma 
equipe, igualando a marca 
de Jacques Laffite (Ligier, de 
1976 a 86), atrás apenas de 
Michael Schumacher (180 
pela Ferrari entre 1996 e 
2006) e David Coulthard 
(150 pela McLaren entre 
1996 e 2004). 

Dois dias depois, a no-
tícia: sua história com a es-
cuderia de Maranello tem 
data para terminar: Dia 24 
de novembro, diante de sua 
torcida, no GP do Brasil, que 
encerra a temporada 2013. 
Ontem, a Ferrari liberou o 
piloto de 32 anos para anun-
ciar, ele mesmo através de 
suas redes sociais, que não 
seguirá na equipe em 2014. 
A Ferrari confirma hoje que 
o finlandês Kimi Raikkonen, 
atualmente na Lotus, fará 
dupla com o espanhol Fer-
nando Alonso.

“Não vou mais correr 
pela Ferrari a partir de 2014! 
Gostaria de agradecer pela 
amizade, vitórias e um lindo 
momento com a Ferrari. A 
ajuda da minha esposa, da 
minha família e de todos os 
meus fãs. Toda a ajuda dos 
meus patrocinadores. Vou 
com tudo para as últimas 
sete corridas como piloto 
da Ferrari. A partir de agora 
quero achar uma equipe que 
me dê um carro competitivo 
para conseguir mais vitórias 
e vencer um campeonato que 
é o meu sonho!! Um beijo a 
todos!”, divulgou o piloto em 
suas redes sociais.

Lotus e Sauber
Em sua mensagem, 

Massa fez agradecimentos à 
equipe, à família e aos patro-
cinadores e reforçou que não 
desistiu do sonho de ser cam-
peão mundial, título que teve 
nas mãos por alguns segun-
dos em 2008, mas que acabou 
ficando com Lewis Hamilton, 
na época na McLaren, em 
uma épica corrida em Inter-
lagos. Para continuar perse-

guindo seu sonho, o brasilei-
ro terá agora que buscar um 
novo lar. Uma das opções é a 
própria Lotus, que precisará 
de um piloto experiente para 
comandar o time, em caso 
da saída do finlandês. Outra 
possibilidade seria a Sauber, 
que tem parceria técnica com 
a Ferrari no fornecimento de 
motor, e enfrenta dificuldades 
financeiras. Caso só encontre 
vagas em times menores, o 
brasileiro não descarta deixar 
a categoria.

E caso seus compatrio-
tas Felipe Nasr e Luiz Razia 
não consigam vaga no próxi-

mo ano, o país começará uma 
temporada sem representan-
tes pela primeira vez desde 
1970, quando Emerson Fitti-
paldi interrompeu um jejum 
de 11 anos sem brasileiros, 
estreando com o campeona-
to em andamento.

História de Massa
Após o título da F-3000 

Europeia, uma das divisões 
de acesso da F-1, ele teve o 
passe comprado pela escu-
deria, que o alocou na Sauber 
no ano seguinte. Pelo time 
suíço, disputou também as 
temporadas de 2004 e 2005. 

Ingressou na escuderia do 
cavalo rampante como titu-
lar em 2006, fazendo parce-
ria com Michael Schumacher, 
que no fim daquele ano faria 
sua primeira aposentadoria.

Atrás apenas do alemão 
heptacampeão entre os pilo-
tos que tiveram o privilégio 
de vestir mais vezes o ma-
cacão da Ferrari, Massa dis-
putou 132 GPs pela equipe 
(184 na carreira). Foram 11 
vitórias, 15 pole positions e 
36 pódios. Em 2008, foi vice-
campeão, ficando a apenas 
um ponto do título, que ficou 
com Hamilton.

FOTOS: Divulgação

Ex-atleta de vôlei é membro do COI
Detentor da medalha de 

prata com a Seleção Brasilei-
ra de vôlei nos Jogos Olímpi-
cos de Los Angeles, em 1984, 
Bernard Rajzman foi eleito, 
nessa terça-feira, como novo 
membro do Comitê Olímpico 
Internacional (COI), em re-
união realizada em Buenos 
Aires, na Argentina. Famoso 
por criar o saque “Jornada 
nas Estrelas”, o membro do 
Comitê Olímpico Brasileiro 
teve sua indicação para o COI 
feita em julho. Com a votação, 
que resultou em 81 votos a 
favor, 12 contra e duas abs-
tenções, Bernard se tornou o 
quarto brasileiro na história 
a ocupar um lugar na organi-
zação.

Anteriormente, os re-
presentantes do Brasil foram 
Sylvio de Magalhães Padilha, 
nas décadas de 70 e 80, João 

Havelange, que deixou o car-
go em 2011, e Carlos Arthur 
Nuzman, atualmente presi-
dente do COB e que saiu do 
comitê internacional ao com-
pletar 70 anos, limite de ida-
de permitida.

Rajzman entrou para 
o hall da fama do vôlei em 
2005. Atualmente aos 56 
anos, o ex-jogador continuou 
envolvido no esporte mesmo 
longe das quadras. Diretor 
de esportes do COB, ele é o 
vice-presidente da Acade-
mia Olímpica Brasileira e foi 
o chefe de missão do país nos 
Jogos da Lusofonia (2006 
e 2009), Jogos Sul-Ameri-
canos (2006 e 2010), Jogos 
Pan-Americanos de 2011 e 
na Olimpíada de 2012.

Além das ações dire-
tas com o Comitê Olímpico, 
Bernand também tem uma 

COMITÊ OLÍMPICO

O homem da “jornada nas estrelas” venceu eleição para o COI

carreira na política, tendo 
ocupado os cargos de se-
cretário Nacional de Espor-
tes, deputado estadual e 
subsecretário estadual dos 
Jogos Pan e Parapan-Ame-

ricanos Rio 2007. No en-
tanto, a ação que deu mais 
destaque ao seu trabalho 
foi o apoio à regulamenta-
ção da profissão de Educa-
ção Física no Brasil.

Felipe Massa postou nas redes sociais ontem notícia dando conta que está deixando a Ferrari



Anaf quer punição de atletas do Bota
postagens na internet

FUteBoL 
paraÍBa
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Clube acredita que
stJD não irá penalizar
remerson e Fábio neves

Não é de hoje que os jo-
gadores de futebol publicam 
coisas polêmicas nas redes 
sociais e se complicam. O 
caso mais recente envolve 
dois atletas do Botafogo, o 
goleiro Remerson e o meia 
Fábio Neves. Eles publicaram 
fotos e declarações no Face-
book contra o árbitro cata-
rinense, Célio Amorim, no 
último dia 2 de setembro, e 
agora vão responder na Jus-
tiça por crime de difamação, 
caso o STJD acate a denúncia. 

A Associação Nacional 
dos Árbitros de Futebol(A-
NAF) protocolou no Superior 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva com uma "notícia in-
fração" sobre a conduta dos 
atletas botafoguenses.  A in-
formação está no site www.
anaf.com.br.

Um dia após o jogo con-
tra o Central, em Caruaru, os 
jogadores postaram no fa-
cebook uma foto do árbitro 
do jogo em um restaurante, 
com uma cerveja na mesa, 
momentos antes da partida. 
Insinuaram que ele tinha to-
mado bebida alcoólica antes 
do jogo e que tinha prejudi-
cado o Botafogo.

O fato rapidinho ganhou 
repercussão nacional e o ár-
bitro chegou a se defender, 
na mesma rede social, dizen-
do que a garrafa de cerveja 
pertencia a outras pessoas 
que tinham acabado de de-
socupar a mesa, e que ele 
tinha sido ameaçado por tor-

cedores do Belo, na ocasião, 
o prevenindo sobre uma pos-
sível divulgação, caso o time 
paraibano fosse prejudicado 
pela arbitragem, durante a 
partida.

Na ação contra os atle-
tas do Botafogo, o advogado 
da ANAF pede para que Re-
merson e Fábio Neves se-
jam punidos por difamação, 
baseado no artigo 243-F do 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva que diz: "ofender 
alguém em sua honra, por 
fato relacionado diretamente 
ao desporto. 

penalidades
A pena prevista para a 

falta é de multa, de R$ 100,00 
(cem reais) a R$ 100.000,00 
(cem mil reais), e suspensão 
de uma a seis partidas, pro-
vas ou equivalentes, se pra-
ticada por atleta, mesmo se 
suplente, treinador, médico 
ou membro da comissão téc-
nica, e suspensão pelo prazo 
de quinze a noventa dias, se 
praticada por qualquer outra 
pessoa natural submetida a 
este  Código.

Para a ANAF, os atletas 
ofenderam, denegriram e di-
famaram não só Célio Amo-
rim, mas também todos os 
árbitros brasileiros. A asso-
ciação quer que os jogadores 
sejam julgados e exemplar-
mente punidos com objetivo 
de serem respeitados os ár-
bitros brasileiros. 

No documento enviado 
ao STJD, a entidade conclui 
dizendo o seguinte: “A ANAF 
reitera a confiança e o apoio 
ao árbitro Célio Amorim, um 
profissional extremamente 
sério com uma história limpa 
na arbitragem brasileira."

O supervisor de futebol do 
Botafogo, Giancarlo Dantas, disse 
ontem que se surpreendeu com a 
notícia e que o clube ainda não foi 
informado de nada. Segundo ele, 
estão fazendo tempestade em um 
copo d'água. "Os jogadores não 
postaram nada. Eles apenas com-
partilharam, o que qualquer pessoa 
pode fazer. Na verdade, a postagem 
foi de torcedores, eles apenas com-
partilharam e comentaram o assun-
to", disse o dirigente.

Indagado se caso o STJD acate 
a denúncia e leve os jogadores para 
julgamento, Giancarlo disse que o 
Botafogo vai defender os atletas. 
"Não acredito que chegue a tanto, 

mas se chegar, claro que o clube vai 
defender os jogadores inocentes, 
mesmo eles não falando em nome 
do clube", afirmou.

Após a folga da segunda-feira 
para comemorar a classificação às 
quartas de final, os jogadores do 
Botafogo se reapresentaram ontem 
à tarde, na Maravilha do Contorno. 
Como o principal campo do CT está 
em reformas, o treino acabou sen-
do no campo da ACEP, ao lado do 
Almeidão. Para hoje, está previsto 
treino nos dois expedientes, sendo 
pela manhã em uma academia, e à 
tarde, em local que só será definido 
no final da manhã.

Como a União tinha informa-

do ontem, o meio campo Doda e 
o zagueiro Everton, que deixaram 
o campo domingo sentindo contu-
sões, já estão recuperados para o 
primeiro jogo das quartas de final, 
domingo, possivelmente em João 
Pessoa, dependendo do adversário. 
A principal preocupação é com o 
meia Lenilson, que está em trata-
mento de uma contratura no púbis. 
Ele fez uma ressonância e o Depar-
tamento Médico está aguardando o 
resultado, para saber se ele poderá 
jogar. Quem tem volta garantida á 
equipe domingo é o zagueiro An-
dré Lima, que não atuou contra o 
Central, porque estava cumprindo 
suspensão. 

supervisor diz que atletas apenas compartilharam

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Phillipy Costa
Especial para A União

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Jogadores do Botafogo retornaram aos treinos, ontem, depois de garantir a classificação para a terceira fase do Brasileiro da Série D

Esporte enfrenta hoje a Queimadense
Após a folga no final de 

semana os clubes da Segun-
dona entram em campo, hoje, 
a partir das 20h15, no início 
do returno da competição, que 
dará duas vagas - campeão e 
vice - no Estadual de 2014. Na 
rodada que estava programada 
para o último sábado (Dia da 
Independência) a Queimaden-
se recebe o Esporte de Patos, 
no Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande, enquanto o Santa 
Cruz de Santa Rita enfrentará 
o Sport Club Campina Grande, 
no Leonardo Vinagre da Silvei-
ra, a Graça, em Cruz das Armas. 
A partida mais emocionante da 
rodada será na Serra da Bor-
borema, quando os represen-
tantes de Queimadas e Patos 

fazem um jogo de seis pontos, 
onde quem vencer dará um 
grande passo para obter  uma 
das vagas. 

Os dois clubes estão com 
seis pontos - soma igual do 
Santa Cruz - e prometem um 
confronto acirrado e de muita 
disputa nas quatro linhas do 
gramado. No último compro-
misso entre as duas equipes o 
Carcará levou a melhor na Mo-
rada do Sol e venceu por 1 a 0. 
Além de encarar os patoenses 
o time de Queimadas terá pela 
frente o Sport Club Campina, 
no próximo dia 14, além do 
Santa Cruz de Santa Rita, no dia 
21 deste mês, ambos às 16h, 
no Estádio Amigão. Já o Espor-
te de Patos, nos mesmos dias 
e horários vai encarar o Santa 
Cruz (Graça) e Sport Club Cam-
pina (José Cavalcanti). 

Na busca pela reabilitação 
o Patinho terá a força máxima, 
com os retornos do lateral-
direito Eduardo Guarabira, 
liberado pelo Departamento 
Médico, além do meia Eduardo 
Recife, que está à disposição 
da comissão técnica. Confiante 
que desta vez o Esporte conse-
guirá a reabilitação e continu-
ará a caminhada em busca do 
título o treinador Marcos Nas-
cimento reconhece os erros e a 
falta de pontaria dos jogadores. 
Segundo ele, o grupo sentiu o 
desgaste físico, além de perder 
a oportunidade de "matar" o 
adversário. 

A Queimadense aprovei-
ta o bom momento que passa 
e espera obter mais três pon-
tos para brigar pela liderança 
isolada da disputa. O treina-
dor Luiz Carlos Mendes terá a 

segUnDa DiVisÃo

Ericina Assunção Batista, 
William Paiva, Francisco Ste-
ferson Mariz, Elisanira Souza 
Mariz e Duarte Catão. São es-
ses os cinco nomes dos sócios 
patrimoniais definidos pelo 
Conselho Deliberativo do Cam-
pinense para comandar as elei-
ções do clube, marcadas para o 
dia 15 de dezembro.

A homologação da co-
missão eleitoral aconteceu na 
noite da última segunda-feira, 
quando o Conselho raposeiro 
se reuniu pela terceira semana 
consecutiva no Estádio Renato 
Cunha Lima – “O Renatão”.

Em dezembro serão es-
colhidas as novas composi-
ções dos Conselhos Fiscal e 
Deliberativo, além da Direto-
ria Executiva do Campinense. 
As respectivas gestões são 

para o biênio 2014-2015. 
Ainda na reunião de segunda 
ficou acertado que as chapas 
interessadas em comandar 
o Campinense nas próximas 
duas temporadas terão o pe-
ríodo do dia 26 de novembro 
a 4 de dezembro para homo-
logar as candidaturas.

No ato de inscrição, de-
verá ser preenchida uma ficha 
contendo todos os nomes que 
farão parte da Executiva, um 
termo assinado concordando 
com todas as normas do pro-
cesso eleitoral, além de um 
plano de gestão para o biênio 
2014/2015.

Atual presidente, o em-
presário William Simões já avi-
sou que vai tentar a reeleição. 
Figura principal da oposição, o 
ex-presidente (junho a novem-
bro de 2010) e advogado Rô-
mulo Leal sinaliza com a possi-
bilidade de bater chapa. 

Eleição é marcada para 
o dia 15 de dezembro

CaMpinense

O técnico Marcos Nascimento do Esporte conversou com os jogadores durante a reapresentação

ausência do zagueiro Alemão, 
que no último jogo fraturou o 
braço direito e deverá ficar de 
fora do restante da Segundona. 
Totó será o substituto e com-
panheiro de Luciano Tandera 
na zaga. O árbitro será Renan 
Roberto, com bandeirinhas de 
Márcio Freire e Felipe Messias. 

santa x sport Campina 
Outro favorito a brigar 

pelo título é o Santa Cruz de 
Santa Rita, que terá pela frente 
o Sport Club Campina Grande, 
que ainda não venceu ninguém 
e cumpre apenas a tabela. Na 
última partida a Cobra Coral 
venceu (1 a 0), no Estádio Ami-
gão, na Serra da Borborema. O 
representante canavieiro ain-
da terá pela frente o Esporte 
de Patos (Graça/João Pessoa)  
e Queimadense (Amigão/Cam-
pina Grande ), em jogos nos 
dias 14 e 21 deste mês, às 16h, 
respectivamente. 

Com a obrigação de ga-
nhar o Santa Cruz terá os re-
forços do meia Ricardinho e do 
atacante Claudinho, que estão 
à disposição da comissão téc-
nica. Com dois jogos em casa 
e outro fora o time canaviei-
ro foca as atenções para fazer 
o dever de casa e carimbar o 
passaporte para uma das duas 
vagas no Estadual do próximo 
ano. De acordo com o treina-
dor canavieiro, Ramiro Sousa, 
chegou a hora do Santa jogar 
um futebol convincente e vito-
rioso para conseguir o objetivo.       
Eder Caxias apita o jogo, auxi-
liado por Damião dos Santos e 
Tarcisio José. Conselho Deliberativo se reuniu para discutir a sucessão da Raposa
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Equipe que perdeu de 
5 a 0 para o Cruzeiro no 
10 Turno usa a humildade 

Goiás não quer vingar goleada
Na estreia do Brasi-

leiro, em maio, o Goiás foi 
humilhado pelo Cruzeiro 
ao perder por 5 a 0. hoje, 
as duas equipes voltam a 
se encontrar no início do 
returno, às 21h, no Estádio 
Serra Dourada. No entanto, 
de acordo com o técnico 
Enderson Moreira, não ha-
verá clima de ‘vingança’ no 
duelo.

“Não temos que pensar 
em dar o troco, temos que 
pensar em fazer um bom 
jogo. Sabemos que aqui no 
Serra é muito difícil bate-
rem nosso time. Temos que 
manter a postura que apre-
sentamos em outros jogos, 
correr e marcar muito para 
sairmos vitoriosos”, disse o 
atacante Neto Baiano

“Temos que jogar com 
raça, determinação, marcar 
forte e aproveitar as opor-
tunidades, temos que cor-
rer mais do que eles. Vai ser 
um jogo difícil, vamos res-
peitá-los, mas vamos man-
ter a força que temos em 
casa, e a torcida vai ajudar”, 
projeta o jogador.

Aliás, Neto Baiano pode 
começar a partida de hoje.
Ele deverá ocupar a vaga 
do atacante Walter, que foi 
substituído no jogo contra 
o Santos por causa de do-
res musculares. O próprio 

Departamento Médico acre-
dita que o principal jogador 
do time na Série A não de-
verá estar em campo.

Ederson Moreira ainda 
tem outras duas dúvidas 
para a partida. Ernando e 
Dudu Cearense também 
estão lesionados e podem 
desfalcar o time goiano, que 
figura em oitavo lugar, com 
26 pontos.

Cruzeiro
O meia Julio Baptista 

mais uma vez será poupado 
e não viajou com a equipe 
para Goiânia, onde o Cruzei-
ro enfrenta o Goiás, hoje, às 
21h, na abertura do retur-
no do Brasileirão. O camisa 
10 já havia ficado de fora 
do jogo contra o Flamengo, 
quando foi preservado por 
causa de um princípio de 
edema na panturrilha es-
querda.

Dessa forma, o técnico 
Marcelo Oliveira vai man-
ter o time que venceu a 
equipe carioca, por 1 a 0, 
no domingo passado. Ricar-
do Goulart, que marcou o 
gol da vitória celeste, será 
mantido na vaga de Julio 
Baptista.

Outro desfalque para 
o técnico Marcelo Olivei-
ra será o argentino Marti-
nuccio. Em tratamento de 
uma pancada no pé sofrida 
no jogo contra o Bahia, na 
quarta-feira passada, ele 
desfalca o time pela segun-
da partida seguida.

CAMPEONATO BRASILEIRO

O Goiás enfrenta hoje o líder do Brasileirão da Série A desfalcado de Walter, mas, acredita na vitória

Holanda conquista 
vaga para Copa 2014

Itália confirmada 
na Copa do Mundo

A Itália é mais uma seleção 
classificada para a Copa do Mundo de 
2014. A vaga, com duas rodadas de 
antecipação, foi carimbada ontem, 
após a vitória de virada por 2 a 1 sobre 
a República Tcheca, na Juventus Are-
na, em Turim. Com gols de Balotelli e 
Chiellini (Jiracek descontou), a tetra-
campeã mundial (1934, 1938, 1982 
e 2006) garantiu a classificação pela 
18ª vez na história. Até agora ficou 
fora só de duas edições: 1930 e 1958.

Com o triunfo em casa, a invicta 
Itália chega aos 20 pontos e não pode 
mais ser alcançada na liderança do 
Grupo B. Com isso, a derrotada Re-
pública Tcheca vai buscar a segunda 
posição do grupo e brigará com Dina-
marca, que bateu a Armênia por 1 a 0, 
e Bulgária, que venceu Malta por 2 a 1, 
para disputar a repescagem. 

As equipes do Grupo B voltam a 
jogar em outubro, pela nona - e penúl-
tima - rodada das eliminatórias. A Itália, 
que pela primeira vez se classificou 
com duas rodadas de antecipação, vai à 
Dinamarca enfrentar a seleção da casa, 
enquanto o adversário da República 
Tcheca será a frágil seleção de Malta.

Não passou de um susto. De-
pois de ficar surpreendentemente 
no empate com a Estônia e perder a 
sequência de 14 vitórias consecuti-
vas na rodada anterior, a Holanda se 
recuperou ontem, venceu Andorra 
por 2 a 0 fora de casa e assegurou 
a primeira vaga europeia na Copa do 
Mundo 2014 com duas rodadas de 
antecedência.

O atacante Van Persie balan-
çou as redes duas vezes, chegou a 
38 gols em 79 jogos com a camisa 
laranja e ficou a dois de igualar Pa-
trick Kluivert como o maior artilhei-
ro de todos os tempos do país.

Não foi uma boa atuação dos 
comandados de Louis van Gaal. Com 
o desfalque de Robben, que volta 
de lesão no Bayern de Munique, a 
equipe sofreu para criar na etapa 
inicial e foi para o intervalo empa-
tando em 0 a 0 com a Andorra. Na 
volta dos vestiários, mesmo com o 
desempenho apagado de Sneijder 
na armação, os holandeses fizeram 
o seu papel e contaram com o ata-
cante do Manchester United para 
construir o placar.

Luxa faz mistério 
na escalação do Flu

O Fluminense enfrenta hoje, às 
19h30, no Estádio Durival de Brito, em 
Brasília, o Atlético Paranaense, no re-
turno do Campeonato Brasileiro. Desde 
segunda-feira em Curitiba, o Fluminen-
se tenta ser um turista discreto e evita 
ser visto na capital paranaense, pelo 
menos quando está em ação. Assim 
como fez na segunda-feira, Vanderlei 
Luxemburgo voltou a adotar a tática 
dos portões fechados no treino de on-
tem, no centro de treinamento do Cori-
tiba, ao trabalhar a parte tática do time. 

Apesar do mistério, a tendên-
cia é que o time que venceu o Bahia 
na rodada anterior tenha só duas 
mudanças: as voltas de Rhayner, 
após cumprir suspensão, no lugar de 
Marcos Junior, e de Leandro Euzébio, 
recuperado de lesão, na vaga de An-
derson. O Flu está em 14º lugar, com 
22 pontos, e tenta voltar a vencer 
duas partidas seguidas no Brasileiro. 
A única vez que conseguiu seis pon-
tos consecutivos na competição foi 
nos dois primeiros jogos: 2 a 1 sobre 
o próprio Atlético-PR e 3 a 0 sobre o 
Criciúma, ambos no Moacyrzão.

Muito criticado pela tor-
cida, Ibson deve voltar ao ban-
co de reservas do Corinthians, 
hoje, contra o Botafogo, às 
21h50 no Estádio do Mara-
canã. O volante, vaiado no úl-
timo domingo, foi preterido 
por Edenílson, que volta à sua 
posição de origem e dá espaço 
para o veterano Alessandro, 
que retorna à lateral esquerda.

A mudança foi feita no 
treino de ontem, em que o 
técnico costuma preparar a 
equipe que começará atuando 
no jogo seguinte. Além da me-
xida no meio, Tite não levou 
a campo o goleiro Cássio, que 

segue com dores de cabeça em 
decorrência do choque com 
Leandro Damião, do Inter, há 
uma semana, e deve ser subs-
tituído por Danilo Fernandes.

Ralf, suspenso, e Guilher-
me e Renato Augusto, lesiona-
dos, são os outros problemas 
do treinador. Alexandre Pato 
e Guerrero estão com suas se-
leções. O jogo é fundamental 
para as pretensões do Corin-
thians. Além do Botafogo, vice
-líder com 36 pontos, a situa-
ção alvinegra também não é 
das melhores. A equipe ocupa 
a quinta colocação e está a dez 
pontos do Cruzeiro.

Tite barra Ibson para 
partida contra Botafogo

NO MARACANÃ

Muricy Ramalho não 
quer perder tempo para ten-
tar ajustar o São Paulo no 
Campeonato Brasileiro. Logo 
no primeiro treino no retor-
no ao clube, ontem, o técnico 
realizou um coletivo visando 
a partida contra a Ponte Preta, 
amanhã, às 21h, no Morumbi.

Depois de conversar com 
os titulares no campo, o co-
mandante manteve o esque-
ma 4-2-3-1 usado por Paulo 
Autuori nas rodadas passadas, 
mas montou a equipe com 
duas mudanças em relação à 
derrota por 2 a 0 para o Coriti-

ba, domingo, no Couto Pereira.
Os volantes Wellington, 

com um problema digestivo, 
e Fabrício perderam as posi-
ções. Entraram Denilson, re-
cuperado de uma cirurgia no 
joelho direito, e Maicon. Ganso 
foi o único armador. Jadson fi-
cou no time reserva.

Aloísio, pela direita, e Lu-
cas Evangelista, pela esquer-
da, se alternaram entre o meio 
de campo e o ataque. Luis Fa-
biano foi o único homem mais 
avançado no setor ofensivo, 
mas recebendo o auxílio dos 
“pontas”.

Muricy muda time após 
retornar ao São Paulo

NOVA FILOSOFIA

Uma rápida conversa no fim do trei-
namento deu algumas indicações sobre 
qual será o time do Vasco para enfren-
tar a Portuguesa, hoje, no Estádio do 
Canindé, a partir das 21h50. No grama-
do de São Januário, na tarde de ontem, 
Dorival Júnior reuniu 12 jogadores de 
linha, mostrando que há duas vagas em 
aberto para quatro jogadores. A certe-
za, entretanto, é de que Pedro Ken foi 
barrado.

Juninho vai viajar para São Paulo, 
mas pode ser que comece no banco de 
reservas, assim como ocorreu contra o 
Náutico no Recife. Dessa forma, Fillipe 
Soutto e Wendel devem iniciar a parti-
da. A outra opção é Edmilson, que pode 
ser encaixado entre os titulares.

Titular do Vasco desde o início do 
Campeonato Brasileiro, Pedro Ken vi-

nha sofrendo críticas da torcida pelas 
repetidas más atuações e foi substituído 
no intervalo das duas últimas partidas, 
contra Náutico e Atlético-PR. Dorival Jú-
nior reforçou a importância do meia, a 
quem comandou no Coritiba, em 2008, 
mas admitiu a necessidade de preservá
-lo neste momento.

“Tenho uma confiança grande, e 
ele poderia até começar essa partida. 
Mas teve duas apresentações um pouco 
abaixo do esperado, então nesse mo-
mento optei pela preservação. De qual-
quer maneira, é uma situação momen-
tânea - explicou o treinador.

Dorival já não vai contar com o late-
raldireito Fagner, suspenso pelo terceiro 
cartão amarelo. Ele será substituído por 
Nei. Em compensação, Abuda volta e 
entra no lugar de Baiano.

Dorival atende pedido da 
torcida e barra Pedro Ken

VASCO DA GAMA

Dorival poupou jogador e optou em colocá-lo no banco de reservas na partida de hoje à noite
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& RESO
CPF/CNPJ....: 018322111/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            171,20
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054592
Responsavel.: JORGE SOARES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 207072234-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.280,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054066
Responsavel.: JOSE FRANCISCO DA CUNHA NETO
CPF/CNPJ....: 601796784-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            577,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054628
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 - 054845
Responsavel.: LUIZ RAMOS DA COSTA
CPF/CNPJ....: 022430174-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            525,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054891
Responsavel.: MARIA DO ROSARIO MONTEIRO DINIZ
CPF/CNPJ....: 109467564-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            490,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo...: 2013 - 053259
Responsavel.: OCULARE OPTICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 005387343/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            408,87
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054159
Responsavel.: PARAIBA COMERCIO DE PISCINAS 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 017864227/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054879
Responsavel.: RILMAR RIOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 730287543-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.286,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054725
Responsavel.: RITA ALEXANDRINA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012929626/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            437,41
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054883
Responsavel.: ROSILEIDE DO NASCIMENTO FER-
NANDES
CPF/CNPJ....: 010888609/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            521,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054810
Responsavel.: RUBERLANDIA RAMOS FLORENTINO
CPF/CNPJ....: 022331784-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            491,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Protocolo...: 2013 - 053279
Responsavel.: ROSSANA MEDEIROS C NOBREGA
CPF/CNPJ....: 977654224-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            653,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2013 - 053237
Responsavel.: SILVIA DA CRUZ RAMALHO
CPF/CNPJ....: 012822423/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054283
Responsavel.: SEVERINA LAURINDO LOPES
CPF/CNPJ....: 024626904-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            178,04
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054340
Responsavel.: URSILA MORORO MEIRA DE CAR-
VALHO
CPF/CNPJ....: 981481684-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.186,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054089
Responsavel.: WELLINGTON PEREIRA WANDERLEY
CPF/CNPJ....: 450930914-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054770
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 deProtesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  11/09/2013
----------------------------------------

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.: AGUIDA RAMALHO NEVES
CPF/CNPJ....: 379984714-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054191
Responsavel.: 3 L G COM MAT CONSTR LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017490861/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.450,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054778
Responsavel.: ALESSANDRA DA SILVA CUNHA
CPF/CNPJ....: 059990754-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             40,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054147
Responsavel.: ADRIANO FAUSTO PINHEIRO DE 
FREITAS
CPF/CNPJ....: 034855984-45
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            470,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo...: 2013 - 053258
Responsavel.: CICERA MARIA DA SILVA CARDOSO
CPF/CNPJ....: 088729524-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054331
Responsavel.: CLINICA INFANTIL NEUROATIVIDA-
DE LTD
CPF/CNPJ....: 013294745/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            775,96
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052929
Responsavel.: CLAUDIO ROBERTO DE JESUS A 
DOS SANT
CPF/CNPJ....: 737621057-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            470,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2013 - 053242
Responsavel.: CLINICA INFANTIL NEUROATIVIDA-
DE LTD
CPF/CNPJ....: 013294745/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             61,78
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052930
Responsavel.: CELSON JOSE HENRIQUE
CPF/CNPJ....: 044803334-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054708
Responsavel.: CFTV SISTEMA INTELIGENTE DE SE
CPF/CNPJ....: 010862502/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            940,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054536
Responsavel.: CLEOMANDO BATISTA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 486279684-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            800,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo...: 2013 - 053270
Responsavel.: EVARISTO LAURINDO DE SOUZA NETO
CPF/CNPJ....: 028606324-76
Titulo......: IND DE CARNET    R$            490,00
Apresentante: ZELIA ALENCAR DO AMARAL
Protocolo...: 2013 - 053301
Responsavel.: ELSON TADEU FERNANDES DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 047670024-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.810,71
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053401
Responsavel.: E R FISIOTERAPIA
CPF/CNPJ....: 011705482/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052880
Responsavel.: FABIO RICARDO ALVES MIRANDA
CPF/CNPJ....: 007410147/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            235,30
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054245
Responsavel.: FERNANDO ARY BEMVINDO TRA-
VASSOS
CPF/CNPJ....: 387987604-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054490
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS LUSTOSA XAI
CPF/CNPJ....: 570451434-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            339,64
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053561
Responsavel.: JTA ADMINISTRADORA DE HOTEIS 

JOHANNES JAN HUISMAN, CPF: 013.297.084-82, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Simplificada – Ed. Unifamiliar, Rua 
São Sebastião s/n – Zona Rural - Forte Velho- Santa Rita, CEP: 58.304-300 - Processo Nº 2013-
005617/TEC/LS-0098.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Setembro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais médicos 
e hospitalares diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 09 de Setembro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055088
Responsavel.: KAYO WEVERTON MARTINS MODESTO
CPF/CNPJ....: 701328634-64
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         17.188,09
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 053307
Responsavel.: RONCHI E CAVINATO CONST E IMOB 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008933618/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.000,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054248
Responsavel.: 3.LG COM DE MAT DE CONS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017490861/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.816,56
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054227
Responsavel.: 3 LG COMERCIO MAT DE CONSTRUCA
CPF/CNPJ....: 017490861/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            771,77
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054362
Responsavel.: 3 LG COMERCIO DE MAT DE CONS L
CPF/CNPJ....: 017490861/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            861,29
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054364
Responsavel.: VERONEIDE FERREIRA BARBOSA 
MOURA
CPF/CNPJ....: 000282670/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            275,90
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055001
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,  11/09/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.170,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053092
Responsavel.: CM INFOR COM E SERV DE INFORMA
CPF/CNPJ....: 009108087/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            647,88
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054030
Responsavel.: D & J PANIFICADORA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011617779/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            504,20
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055026
Responsavel.: GERIDRIANE LIRA GUEIROS VIDAL
CPF/CNPJ....: 800905914-53
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          6.537,24
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SE-
TOR DE P
Protocolo...: 2013 - 053306
Responsavel.: HERMES FRANCA DE MACEDO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 017934745/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.082,56
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053924
Responsavel.: JIVAGO CORREIA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 009168714-44
Titulo......: CHEQUE           R$            760,00
Apresentante: GBM ENGENHARIA LTDA
Protocolo...: 2013 - 054956
Responsavel.: JOAO PEREIRA SOARES
CPF/CNPJ....: 008799061/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,96
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054504
Responsavel.: JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO
CPF/CNPJ....: 078551484-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.900,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Setembro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
laboratório especializado para confecção de próteses dentárias totais ou parciais, para atender 
a população carente do município de Rio Tinto - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 09 de Setembro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de medicamentos psicotrópi-

cos, destinados a manutenção da saúde pública do município Bernardino Batista. Data e Local, 
às 09:00 horas do dia 24/09/2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 09 de Setembro de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Presidente da CPL.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de peças junto ao mercado 

paralelo, destinados a veículos diversos que compõe a frota da Prefeitura Municipal de Bernardino 
Batista. Data e Local, às 10:00 horas do dia 24/09/2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete 
Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 09 de Setembro de 2013.
Jarimarques Gomes Ferreira.

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2013, que objetiva: Aquisição de 
mobiliários e equipamentos destinados às ações no Plano de Ações Articuladas - PAR; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS 
LTDA ME - R$ 92.055,04.

Triunfo - PB, 10 de Setembro de 2013
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos destinados às ações no Plano de Ações 

Articuladas - PAR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2013.
DOTAÇÃO: 2.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 

- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2020 - MA-
NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / MDE 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TECEIROS 
PESSOA JURIDICA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - CONVÊNIO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00069/2013 - 10.09.13 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME - R$ 92.055,04

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ARARUNA PB
EDITAL DE LOTEAMENTO

ANTONIO MARTINS DE SOUSA, Tabelião do Cartório “Martins de Sousa”, localizado no mu-
nicipio de Araruna-Pb,  TORNA PÚBLICO,  para conhecimento dos interessados que a empresa  
BUFFALO ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPACOES LTDA-ME, CNPJ 09.133.745/0001-01,  que 
solicitou deste cartório o REGISTRO  do LOTEAMENTO NOVA TACIMA – situado no município de 
Tacima PB, constituído de (10) Quadras e 107(cento e sete) Lotes residenciais, totalizando uma 
área do Loteamento de 30.794,00m2., limitando-se ao Leste com o perímetro urbano da cidade de 
Tacima, Oeste com João Ferreira de Alexandria, Norte com o perímetro urbano da cidade de Tacima 
e Maria Ferreira de Lima e ao Sul com as terra de Manoel Soares de Oliveira.  Dado e passado 
nesta cidade de Araruna PB; aos 22(vinte e dois) dias do mês de agosto de 2013.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Antonio Martins de Sousa

Tabelião Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DA CAPITAL 
1a VARA DISTRITAL DE MANGABEIRA

Av. Josefa Taveira, s/n° - Mangabeira I - Fone 3238-6333
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS

PROCESSOS n° 200.2012.057888-1 E 200.2012.062386-9
A Drª Leila Cristlani Correia de Freitas e Sousa, Juíza de Direito desta 1a Vara Regional de 

Mangabeira da Comarca de João Pessoa - PB, em virtude da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que se 

processam por esta 1a Vara os termos de uma Ação Cautelar de Sustação de Protesto e de outra 
Ação Declaratória Negativa de Débito c/c Anulação de Protesto Indevido e Indenização por 
Danos Morais, ajuizadas por COMERCIAL DE ALIMENTOS TAVARES LTDA contra DM DISTRI-
BUIDORA LTDA, CNPJ n° 10.800.823/0001-55, atualmente com paradeiro desconhecido, incerto 
e não sabido. E, para que no futuro não se alegue ignorância, mandou a MM. Juíza de Direito 
expedir o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, correndo da data da primeira publicação, 
nos termos do art. 232, IV do CPC, para que a promovida seja CITADA, dos trâmites da presente 
ação até a sentença final, sob as penas da lei. Fica advertido que, não sendo contestada a ação 
no prazo de quinze (15) dias, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pela autora na 
peça inicial (art. 285, do CPC) e, sob pena de revelia (art. 319, do CPC). CUMPRA-SE. Drª. Leila 
Cristiani Correia de Freitas e Sousa, Juíza de Direito. João Pessoa - PB, 08 de agosto de 2013. 
Eu, Walfrêdo Rodriguez Neto, Técnico Judiciário, digitei o presente edital.

Drª. Leila Cristiani Correia de Freitas e Sousa
Juíza de Direito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material gráfico para atender as necessidades das secretarias de Poço 

Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00071/2013 - 09.09.13 - EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA - R$ 68.959,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN10001/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN10001/2013, que objetiva: Contratação de profissional destinado os serviços para realização de 
exames de Ultrassonografia em Geral; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO - R$ 5.400,00.

Triunfo - PB, 10 de Setembro de 2013
KENNALINE KESSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de profissional destinado os serviços para realização de exames de 

Ultrassonografia em Geral.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN10001/2013.
DOTAÇÃO: 02.050 -SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

02050.10.301.1002.2013 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS 3390.39 - PESSOA JURIDICA
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Triunfo e:
CT Nº 00025/2013 - 10.09.13 - MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO - R$ 5.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN10001/2013.
OBJETO: Contratação de profissional destinado os serviços para realização de exames de 

Ultrassonografia em Geral.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretária de Saúde, em 10/09/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2013, que objetiva: Aquisição de material 
gráfico para atender as necessidades das secretarias de Poço Dantas; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA - R$ 68.959,00.

Poço Dantas - PB, 09 de Setembro de 2013
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Setembro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Máquinas 
e Equipamentos, conforme contrato de repasse nº. 780814/2012. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-
1010. Email: licitacoesdeborborema@bol.com.br.

Borborema - PB, 09 de Setembro de 2013.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2013
A Prefeita do Município de Borborema-PB, no uso de suas atribuições, torna público para co-

nhecimento dos interessados, que em face das justificativas constantes no processo, fica revogado, 
por interesse público, a presente licitação, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993.

Borborema - PB, 02 de Setembro de 2013.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA

Prefeita

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2013
A Prefeitura Municipal de Borborema/PB, torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, s/n - Centro - Borborema-PB, 
Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreende-
dor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, conforme Lei 
11.947/2009, Resolução CD/FNDE 38/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26/2013. Os grupos informais 
e/ou formais interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda no dia 01 de 
outubro de 2013, às 10h00min. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3360- 1010. Email: licitacoesdeborborema@bol.com.br.

Borborema – PB, 10 de setembro de 2013.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM
MODIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO No 008/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, 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. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
Data e Local: onde se lê as 11:00 hs do dia 25/09/2013, leia-se 11:00 hs do dia 26/09/2013 na sala 
da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, localizado na Rua Gov. Flávio 
Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB. Maiores informações através do telefone: (083) 3285-1529 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 10 de Setembro de 2013.
Paulo Roberto Rangel de Paiva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 017/2013
A Prefeitura Municipal de Duas Estradas, Estado da Paraíba, comunica às Empresas e pessoas 

cadastradas para participarem da Tomada de Preço de nº 017/2013, que se realizaria dia 25 de 
setembro de 2013, as 10:00hs., na Sala da CPL,  através da Comissão de Licitação, devidamente 
autorizada pelo Prefeito Constitucional deste Município, informa que o referido Certame foi cancelado. 
Maiores informações,  dirigir-se ao prédio Sede da Prefeitura Municipal de Duas Estradas no Setor 
de Licitação ou através do telefone: (83) 3265-1030.

Duas Estradas – PB, 11 de setembro de 2013.
Emerson Luiz Trajano de Souza

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Setembro de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada em construção civil, para conclusão da construção da Quadra descoberta no distrito de 
Salema deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 09 de Setembro de 2013
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o
parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços 002/2013, que objetiva a  con-

tratação de empresa especializada em construção civil, para conclusão da construção da Quadra 
descoberta neste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Homologo o correspondente procedimento 
licitatório: LICITAÇÃO FRACASSADA. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 30 de agosto de 2013
Severina Ferreira Alves

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de dois caminhões tipo basculantes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00052/2013. DOTAÇÃO: RRECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS 
09.00 - Secretaria de Infra Estrutura 15.122.0016.2035 - Coordenação e Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Infra Estrutura 10.00 - Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente 17.512.0004.1028 
- Construção e Ampliação de Canal Macro - Drenagem e Urbanização 17.512.0004.1029 - Cons-
trução e/ou Recuperação melhorias sanitárias, galerias pluviais 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações 
11.00 - Secretaria de Agricultura 20.244.0017.2042 - Apoio e fortalecimento a pequenos e médios 
produtores rurais 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guara-
bira e: CT Nº 00256/2013 - 09.09.13 - FERNANDES ANTONIO DA SILVA - R$ 22.143,00; CT Nº 
00257/2013 - 09.09.13 - ROGERIO TEODOSIO DA SILVA - R$ 22.082,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 019/2013 de 02 de 

Janeiro de 2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste aviso 
TORNAR PÚBLICO para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 024/2013, cujo objeto é locação de 01 (um) veículo do Tipo VAN, usada, ano e modelo a partir 
de 2009, com 16 lugares, a diesel, com Ar Condicionado, e todos os equipamentos exigidos por 
Lei, destinado ao Uso da Secretaria Municipal de Educação, deste município,

VENCEDOR/VALOR:
JOSE UCHOA ALVES PEREIRA
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

MONTE HOREBE - PB, 10 de setembro de 2013
CRISTIANO BRAZ GOMES

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00063/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de serigrafia de confecção e im-
pressão de adesivos, crachás, banners, etc., de uso da Prefeitura Municipal de Vieirópolis. Data e 
Local: 24 de Setembro de 2013 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira 
Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 10 de Setembro de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

CAVALCANTE E SILVA LTDA (POSTO PORTAL DE ARARA), torna publico que requereu á  SUDEMA 
(superintendência de administração do Meio Ambiente) , a autorização para  LICENÇA PREVIA, para 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL, situado na: PB 105, KM 103,532, SITIO SERROTE 
BRANCO , MUNICIPIO DE ARARA/PB. CEP: 58.396-000.
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EMPRESA – EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL   ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31/12/2012

As Notas Explicativas são partes  integrantes  das Demonstrações Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇŐES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2012

As Notas Explicativas são partes  integrantes  das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2012

HISTÓRICO CAPITAL RESERVA RESERVA LUCRO/ TOTAL
SOCIAL CAPITAL LUCRO PREJ.

ACUMUL.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

C.N.P.J: 06.133.029/0001-28

As Notas Explicativas são partes  integrantes  das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO
EXERCICIO ENCERRADOS EM  31 /12/ 2012

As Notas Explicativas são partes  integrantes  das Demonstrações Contábeis

Senhores Acionistas:
Cumprindo as determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sªs. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31.12.2012. Outrossim, comunicamos aos senhores
que ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.                                                                                                                                                                                                                                                                           A DIRETORIA.

ATIVO 2012 2011

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa 4.494.693 3.051.040

Valores a Receber 214.784 6.526.100

Estoques Biológicos 1.259.335 874.973

Despesas do Exercício Seguinte 47.561 53.588

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 6.016.373 10.505.701

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo Realizável a Longo Prazo 7.795.838 5.736.201

Investimentos 4 4

Imobilizado Tangível 5.383.547 3.923.938

Intangível 3.982 3.982

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 13.183.371 9.664.125

TOTAL DO ATIVO 19.199.744 20.169.826

PASSIVO 2012 2011

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores 163.941 30.607

Obrigações Fiscais 1.049.127 1.324.566

Obrigações Sociais 5.497 7.047

Outras Obrigações 516.183 27.677

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.734.748 1.389.897

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Adiantam. P/ Futuro Aum. de Capital 5.831.677 5.831.677

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5.831.677 5.831.677

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social 10.586.230 10.586.230

Reservas de Capital 1 1

Reservas de Lucros 2.362.021 2.362.021

Prejuízos Acumulados -1.314.933 0

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.633.319 12.948.252

TOTAL DO PASSIVO 19.199.744 20.169.826

2012 2011
Receita Líquida das Vendas 77.591 58.534
Custos das Vendas -21.878 -12.148
Lucro Bruto 55.713 46.386
Despesas Financeiras Líquidas 114.176 54.346
Despesas Administrativas -323.577 -177.000
Despesas Tributárias -109.950 -42.579

-319.351 -165.233
Resultado Operacional -263.638 -118.847
Outras Receitas 27.373 18.488.280
Outras Despesas 0 -8.874.455
Result. do Exerc. Antes do IR e CSLL -236.265 9.494.978
Imposto de Renda -811.913 -831.062
Contrib. Social Sobre o Lucro Líquido -269.814 -301.342
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exerc. -1.317.992 8.362.574
Lucro ou Prejuízo por Ação                                                        -0,01                    0,09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2012

2012 2011
Result. Líquido do Período da DRE -1.317.992 8.362.574
(+/-) Outros Resultados Abrangentes 0 0
Resultado Abrangente do Período -1.317.992 8.362.574

MÉTODO DIRETO
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
(+) Recebimento de Clientes e Sócios 27.800
(+) Outros Recebimentos 12.237.818
(–) Pagamentos Diversos -9.845.483
(1) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac. 2.420.135
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
(–) Pagamento de Aquisição de Terrenos e Veículos 0
(–) Pagamento de Adiant. Para Aquisição de Terrenos -937.440
(–) Pagamento de Consórcio – Diversos -39.043
(2) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investim. -976.483
Aumento Líq. de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2) 1.443.652
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 3.051.040
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 4.494.692
Variações das Contas Caixa e Equivalentes de Caixa 1.443.652

Saldo em 31.12.2011 10.586.230 1 2.362.021 0 12.948.252

Prejuízo do Exercício – – – (1.317.992) (1.317.992)

Ajustes de Exercícios Anteriores – – – 3.059 3.059

Saldo em 31.12.2012 10.586.230 1 2.362.021 (1.314.933) 11.633.319

Continua

Renato Ribeiro Coutinho Cruz – Diretor Presidente Olavo Bilac Cruz Neto – Diretor Superintendente
Ricardo Ribeiro Coutinho Cruz – Diretor Financeiro Geraldo Rodrigues da Costa – TC CRC – PB 1.682

DIRETORIA

Nota 1 – Contexto Operacional: A sociedade tem por objetivo a exploração de atividades
agropecuárias, florestais e industriais comercialização de produção, introdução de moderna
tecnologia no trato de recursos naturais e elevação dos “Standarts” de vida de seus funcionários.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas e são apresentadas de conformidade com a Lei das Sociedades Anônimas e demais
legislações pertinentes, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis CPC. Os centavos de todas as demonstrações foram eliminados.

Nota 3 – Princípios e Práticas Contábeis:  Foram os seguintes princípios e as práticas
contábeis adotados para a elaboração das demonstrações contábeis: a) Ativos e Passivos
Circulantes e Não Circulantes: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável dos correspondentes encar-

gos e variações monetárias incorridas (passivo). b) Estoques – Ativo Biológico: Os estoques de
gados são avaliados ao custo médio de nascimento e não está avaliado pelo menor valor entre o
custo e o valor líquido de realização. c) Imobilizado Intangível: Os saldos são demonstrados ao
custo de aquisição. d) Imobilizado Tangível: São avaliados ao custo histórico deduzido das

respectivas depreciações, não utilizada neste exercício, não foi feita a provisão para redução ao
valor recuperável do ativo. e) Patrimônio Líquido: É demonstrado pelos valores históricos

corrigidos monetariamente até 31.12.95, adequado as disposições legais vigentes, bem como as
determinações estatutárias. Nota 4 – Estoques – Ativo Biológico: O saldo desta conta está
demonstrado ao custo médio de nascimento, inferior aos custos de reposição ou valores de

realização, os quais não superam os preços de mercado, não está avaliado pelo menor valor entre
o custo e o valor líquido de realização: 1.200.535. Nota 5 – Imobilizado Tangível: Os valores
estão representados por custos de aquisição corrigidos monetariamente até 31.12.95 e estava
assim demonstrado: não houve depreciação no exercício: 5.383.547. Nota 6 – Capital Social:

O Capital Social pertence a acionistas domiciliados no país, representado por 88.364.710 Ações
Nominativas, sem valor nominal, sendo 55.000.002 Ações Ordinárias, 113.199 Ações Preferen-
ciais Classe “A”, 33.251.069 Ações Classe “B” e 440 Ações Preferenciais Classe “C”. Direitos das
Ações – As ações preferenciais não têm direito a voto, mas gozam entre outros direitos, os

seguintes: Classes “A”, “B” e “C” – Prioridade na distribuição de dividendos de no mínimo 12%,
calculado sobre o Capital representativo dessa espécie e classe de ações, prioridade no reembolso
de capital no caso de liquidação da sociedade e participação igualitária as ações ordinárias na
distribuição de lucros excedentes, bem como na distribuição de novas ações decorrentes de

reavaliações de ativos e incorporações de reservas. Nota 7 – Depreciação: A empresa deixou de
contabilizar as depreciações de seus bens.

Continua

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ilmos. Srs. Acionistas da
EMPRESA – EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A
João Pessoa – PB

Examinamos as demonstrações financeiras da EMPRESA – EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS REU-
NIDOS S/A, levantado em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações de resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício encerrado naquela data, assim como o resumo
das principais práticas e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeira
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração das demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa audi-
toria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumpri-
mento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para a obtenção de evidências a respeito dos valores
e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis, independentemente
de fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que

são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião da eficácia desses controles internos
da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações finan-
ceiras tomadas em conjunto. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião com ressalva.
Base para opinião com ressalva
Não acompanhamos a contagem física do Caixa valor de R$ 3.340.843,54, Ativos Biológicos no valor de R$
1.259.335,19, bem como o Inventário do Imobilizado no valor de R$ 5.383.547,17. Não foi possível nos satisfazer-
mos sobre a realidade de seus saldos por meios de testes alternativos de auditoria. A Companhia não apresenta as
demonstrações dentro de todos os procedimentos requeridos na NBCT 19.41
Opinião com Ressalva
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva
e a Nota Explicativa nº 7, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA – EMPREENDIMENTOS
AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Outros Assuntos
O Balanço do exercício anterior fora por mim auditado, que foi emitido parecer com ressalva, estando aqui demons-
trado para fins comparativos.

João Pessoa – PB, 02 de setembro de 2013.

Manuel Nascimento da Costa
Contador CRC PB – 2510/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013
A Comissão Permanente de Licitação, constituída pela portaria nº. 001/2013 de 03 de Janeiro de 

2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através deste AVISO tornar 
público para os interessados, o resultado de julgamento da TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2013, 
cujo objeto é  Execução dos SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE 
DOS DISTRITOS DE: BOA VISTA, BOM JESUS, e PIRANHAS VELHAS, deste município de São 
Jose de Piranhas- PB.

VENCEDOR/VALOR:
LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
R$ 229.323,64 (Duzentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e quatro 

centavos)
São Jose e Piranhas PB, 09 de Setembro de 2013.

JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO
Presidente

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS – REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
Aos 02/01/2013, às 09 horas, em João Pessoa, sede da VOLCANO COMERCIO E REPRESEN-

TAÇÕES LTDA, sociedade limitada, nos termos da Lei 10.406/2002, com contrato social registrado na 
JUCEP, NIRE 25200553497, e CNPJ 13.881.499/0001-35; os sócios representando a totalidade do 
capital social; compareceram e declararam cientes do local, data, hora e ordem do dia, dispensando 
as formalidades da convocação; escolheram para presidir os trabalhos o sócio GLENIO LEITÃO 
MARQUES FILHO, ora Presidente, e a mim, sócio SILVANE MACAUBAS TORRES para secretariar, 
ora Secretário, membros da mesa diretora. Iniciados os trabalhos, os sócios deliberaram sobre a 
redução do valor do capital social de R$ 40.000,00 para R$ 10.000,00; posto a ordem do dia em 
discussão e votação, aprovaram sem reservas e restrições. Terminados os trabalhos, inexistindo 
qualquer outra manifestação, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada, e assinada pelo Presidente 
e por mim, Secretário, para apresentação e arquivamento na JUCEP. 

_____________________________________ 
GLENIO LEITÃO MARQUES FILHO

Presidente 
____________________________________ 

SILVANE MACAUBAS TORRES
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 019/2013 de 02 de 

Janeiro de 2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste aviso 
TORNAR PÚBLICO para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 025/2013, cujo objeto é Aquisição de Água Mineral, Refrigerantes de 02 (dois) litros  destinados 
ao consumo deste município,

VENCEDOR/VALOR:
ELDSON JOSE DOS SANTOS – ME]
R$ 18.450,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais).

MONTE HOREBE - PB, 10 de setembro de 2013
CRISTIANO BRAZ GOMES

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2013
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2013, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de um veículo tipo passeio, para a Secretaria de Saúde do 
Município de Mogeiro, no dia 24/09/2013 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 23/09/2013.

Mogeiro, 9 de setembro de 2013.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2013
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2013, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de próteses dentárias, para serem doadas as pessoas 
carentes do Município de Mogeiro, no dia 24/09/2013 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 23/09/2013.

Mogeiro, 9 de setembro de 2013.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2013
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2013, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de uma empresa fornecimento e manutenção de 
Internet via rádio digital, para atender a Prefeitura de Mogeiro e as Secretarias Municipais, no 
dia 24/09/2013 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João 
Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 23/09/2013.

Mogeiro, 9 de setembro de 2013.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Mesas e Cadeiras de Plásticos, conforme Termo de Referên-
cia. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00053/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente - 4.4.90.52.01 
- Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e: CT Nº 00259/2013 - 
10.09.13 - SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ - R$ 12.910,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

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

Registro na CGE Nº 13-01677-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 004/2013, torna público que no dia 26 de setembro de 2013, às 09:00 horas, na 
Sala de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 066/2013. Objeto: Aquisição de 
19.992 metros de Tubos, destinados ao Sistema Adutor Integrado de Canafístula II. Adquirir o edital 
ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na 
cidade de João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 09 de setembro de 2013.
João Santos de Menezes 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
Tomada de Preços 05/2013

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada 
pela Portaria nº 16/2013, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendi-
mento a Lei 8.666/93, que a empresa FS Empreendimentos LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
17.615.353/0001-07, foi classificada, apresentando a proposta no valor de R$ 194.132,00 (cento e 
noventa e quatro mil, cento e trinta e dois reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 10 de setembro de 2013.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

LUIS AUGUSTO DE CARVALHO NETO 
– CNPJ/CPF Nº 144.114.824-87, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Autorização Ambiental nº 2626/2013 em 
João Pessoa, 6 de setembro de 2013 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante (veículo FIAT UNO, Placa NPS 1498/
PB). Na(o) – Em Todo Estado da Paraíba 
Município: - UF: PB. Processo: 2013-003948/
TEC/AA-2001.

THIAGO DE ARAUJO MAXIMO – CNPJ/
CPF Nº 010.556.374-94, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2642/2013 em João Pessoa, 6 
de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Habitações Unifamiliar, dotada 
– sistema de esgoto sanitário – fossa, séptica 
e sumidouro. Na(o) Rua Projetada – QD. 09, 
LOTE. 278, Loteamento Plano de Vida – 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2013-004494/TEC/LO-5681.

USS INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF 
Nº 13.225.233/0001-34, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2648/2013 em João Pessoa, 6 
de setembro de 2013 - Prazo: 730 dias.  Para 
a atividade de: Edificação Multifamiliar C/04 
Unidades Habitacionais, dotado de sistema 
de esgotamento sanitário (fossa séptica e 
sumidouro). Na(o) – Rua José Lopes da 
Silva, QD. 386/LT. 81 – COLINAS DO SUL - 
GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2013-005200/TEC/LO-5862.

FONTANELLA TRANSPORTES LTDA – 
CNPJ/CPF Nº 85.127.983/0009-31, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2616/2013 em João 
Pessoa, 5 de setembro de 2013 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Transporte 
Rodoviário Interestadual de carga comum 
não perigosa (produtos cerâmicos em geral) 
e abastecimento próprio (diesel). Na(o) Rua 
Doutor Walter Bellian – Nº 2249 Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-
005213/TEC/LO-5867.

PARELHAS GÁS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
24.206.617/0024-12, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2633/2013 em João Pessoa, 6 
de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Comércio Atacadista de Lubri-
ficantes. Na(o) – Rua Luiz Amaro da Costa 
S/N CAMALAÚ Município:  CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2013-000838/TEC/LO-4714.

PG LUBRIFICANTES – LTDA – CNPJ/CPF 
Nº 04.225.515/0004-93, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2634/2013 em João Pessoa, 6 
de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Comércio Atacadista de Lubri-
ficantes. Na(o) – Rua Luiz Amaro da Costa, S/
Nº, CAMALAÚ Município:  CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2013-000837/TEC/LO-4713.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA 
BRANCA – CNPJ Nº 08.889.826/0001-65, 
torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Am-
biente, a Renovação da Licença de Instalação 
do Nº 2884/2010 do PROC. Nº 2010-004826 
- Construção de 25 UNDS Habitacionais, AC: 
1.158,75m² - Centro – PEDRA BRANCA – PB. 
Processo: 2013-005704/TEC/LI-2466.

PEDRO GUEDES BEZERRA NETO – CNPJ/
CPF Nº 054.437.814-80, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2279/2013 em João Pessoa, 8 
de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação Multifamiliar com 
04 (quatro) Unidades Habitacionais, com-
posto de 02 (dois) Pavimentos, térreo e 1º 
pavimento, com Sistema de Tratamento de 
Fossa Séptica e Sumidouro. Na(o) – Rua 
Projetada QD. 15 B LT. 38 – LOT. PLANAL-
TO TIBIRI I – TIBIRI I Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2013-003085/
TEC/LO-2176.

A ZÊNITE TECNOLOGIA E TELEINFOR-
MÁTICA LTDA., Inscrita sob o CNPJ Nº 
04.708.116/0001-30, torna público que 
requereu à SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a Renovação da Licença de Ope-
ração para exercer Atividade de Fabricação 
de Componentes Eletrônicos, situada à Av. 
Júlia Freire, 1453 – Tambauzinho – João 
Pessoa – PB.

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA 
RITA – LTDA – ME, CNPJ nº 18.785.851/0001-
52, torna público que requereu junto a SU-
DEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
com mudança de razão social para ativida-
de Comércio Varejista de Combustíveis e 
lubrificantes, na Av. Flávio Ribeiro Coutinho 
nº 02 – Centro – Santa Rita-PB, através do 
Proc. nº 2013-005551.

VENTURA I CENTRAL GERADORA EÓLI-
CA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.249.675/0001-
22, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1712/2013 em João Pessoa, 20 de junho 
de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Ventura I Central Geradora Eólica Ltda, 
para implantação da Central Eólica Ventura 
I, com capacidade nominal de 28 MW em 
uma área de 220,7761 ha, no Município 
de Teixeira-PB. Na(o) – ROD. PB 306, KM 
11 – PARQUE VENTURA I, ZONA RURAL 
Município:  TEIXEIRA – UF: PB. Processo: 
2013-003165/TEC/LP-1626.

VENTURA I CENTRAL GERADORA EÓLICA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.249.675/0001-22, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 2577/2013 em João Pessoa, 4 de setembro de 2013 – Prazo: 720 dias. Para a atividade 
de: Ventura I Central Geradora Eólica Ltda, para implantação da Central Eólica Ventura II, com 
capacidade nominal de 28 MW em uma área de 169,98 ha, no Município de Teixeira-PB. Na(o) 
– ROD. PB 306, KM 11, PARQUE VENTURA II, ZONA RURAL Município: TEIXEIRA – UF: PB. 
Processo: 2013-005590/TEC/LP-1793.

VALE DO GRAMAME EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 18.088.721/0001-60, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia – Loteamento Residencial Urbano, área: 35.55 ha, PB – 032 - PEDRAS DE FOGO – PB. 
Processo: 2013-005779/TEC/LP-1798.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO(2ª reunião)

PREGÃO PRESENCIAL nº 037/2013
OBJETIVO: Aquisição parcelada de óculos de grau(lentes e armações) destinados a população 

carente do município, conforme especificações constante no edital.
ABERTURA: 26 de setembro de 2013 ás 08:30
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 10 de setembro de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2013 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 012/2013 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o Registro de Preços para Locação de 
Veículos Automotores. Data de Abertura: 25/09/2013 às 11:30h. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 10 de setembro de 2013.
Higor Pereira Morais

Pregoeiro
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