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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Seleção para professor substituto de Geografia da UFCG encerra inscrições hoje

l Sebrae-PB em Sousa inscreve até hoje para Oficina de Empreendedorismo

l Santander inscreve até dia 22 para seleção de bolsas de intercâmbio no exterior

l Cefor inicia cinco novas turmas na área de saúde em Guarabira e Bananeiras

R$ 1,00

R$ 160,00
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Ano CXX
Número 191

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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2.0m
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04h13
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0.7m
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Polícia Militar prende acusados 
de assaltos a ônibus na capital

Cinco pessoas foram deti-
das  ontem acusadas de praticar 
assaltos a ônibus em João Pes-
soa. As prisões, que ocorreram 
em menos de seis horas, foram 
resultado das ações realizadas 
pela Polícia Militar para coibir 
este tipo de crime. PágInA 4

Governo instala 
alas LGBT nas 
unidades penais 
paraibanas

Estado isenta 
emplacamento 
de motos para 
pescadores

 

 

cidadaNia

beNefício

O projeto inédito no país 
prevê a implantação de unida-
des LGBT nos presídios. Alas 
especiais já existem no Róger, 
PB1 e Serrotão. PágInA  4

O governador Ricardo Cou-
tinho assinou ontem a MP 
isentando pescadores do paga-
mento do IPVA e demais taxas 
do Detran para motos de até 
200 cilindradas. PágInA 17

DÓLAR    R$ 2,273 (compra) R$ 2,274 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,200 (compra) R$ 2,340  (venda)
EURO   R$ 3,023 (compra) R$ 3,025    (venda)

2oCaderno EsportesLuiz Carlos Durier assume 
como regente da OSPB 

Concerto mistura erudito 
e rock hoje na UFPB Bota diz que mudança 

do jogo trará prejuízos
Jogos Escolares definem 
hoje novos campeões

Maestro (foto) prometeu ao ser 
apresentado desmistificar concertos 
com artistas locais PágInA 5

seis solistas apresentam músicas de 
Mozart, Beethoven e Beatles com a 
sinfônica Jovem da UFPB PágInA 8

Partida contra o Tiradentes vai 
ser na segunda-feiraPágInA 23

Futsal masculino terá a final hoje  
no Colégio da PM PágInA 21

 Paraíba pode 
receber mais de 
R$ 1 mi do Brasil 
Mais Seguro 

PágInA 14
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Lotep realiza 
segundo sorteio 
da Campanha 
Cupom Legal

 ecoNomia

Será realizado hoje o pri-
meiro sorteio temático da 
Campanha Cupom Legal. Em 
celebração ao Dia da Indepen-
dência, o prêmio pode chegar 
a R$ 15 mil. PágInA  10

Funcionários dos 
Correios entram 
em greve hoje e 
bancários dia 19

 mobiLizadoS

Os funcionários dos Cor-
reios param hoje e devem dei-
xar 350 mil correspondências/
dia sem serem entregues. Os 
bancários também decidiram 
pela greve. PágInAs  4 e 13

AL: deputados 
ignoram corte de 
ponto. faltam e 
prejudicam sessões

 ReiNcidêNcia

Dez deputados que falta-
ram à sessão de quarta-feira 
voltaram ontem a não com-
parecer à Assembleia. Outros 
parlamentares justificaram a 
ausência. PágInA  18

Decisão sobre novo 
julgamento do 
mensalão fica para 
a próxima semana

 imPaSSe No STf

A sessão de ontem ter-
minou empatada em 5 a 5. O 
desempate será do ministro 
Celso de Melo e pode bene-
ficiar pelo menos 11 conde-
nados. PágInA  4

Policiais militares intensificaram o policiamento nos principais corredores urbanos de João Pessoa, realizando abordagens a veículos e revistas a passageiros



Quando se vai reformar a casa ou aparta-
mento, é preciso ter paciência. Sabe-se que os 
contratempos virão até que a moradia se ree-
quilibre, após as inovações, e seus moradores se 
adaptem às mudanças, que, logicamente, foram 
pensadas e executadas para melhorar a qualida-
de de vida da família.

É claro que houve dias de muito barulho e 
poeira. De canos estourados. De material inade-
quado que precisou ser trocado. Cheiro de tin-
ta e selador. Dormir na sala, para desocupar os 
quartos. Domingo sair de casa, visitar amigos ou 
parentes, para aliviar o cansaço e olvidar o abor-
recimento dos dias úteis.

No final, todos usufruem dos benefícios. A 
casa ou apartamento fica mais bonito e funcio-
nal. Seja pelo colorido novo, seja pelos novos cô-
modos anexados. Em pouco tempo, todas as con-
trariedades ocasionadas pelas obras de reforma 
são esquecidas. Nem os entulhos restam mais, 
para lembrar o passado.

Superada a fase de reforma da casa ou apar-
tamento, é chegado o tempo de planejar férias, 
viagens; mudar de ares, para sair da rotina. Um 
ciclo se fechou e um novo deve ser iniciado ime-
diatamente, pois a vida é cambiante. Vive-se de 
conquistas. O horizonte é o futuro, não o passado. 

O mesmo acontece com um Estado que se 
encontra sob a ação administrativa de um novo 
governo. A Paraíba de hoje, por exemplo. Levará 
algum tempo para que os resultados concretos 

do enorme canteiro de obras em que o Estado se 
transformou sejam plenamente sentidos e per-
cebidos pela população.

Enquanto cada um cuida de sua vida pes-
soal, homens e máquinas rasgam a terra, plan-
tando as tubulações que vão garantir o abaste-
cimento de água. Estradas são construídas ou 
restauradas, garantindo o intercâmbio - no co-
mércio, na cultura, na história, na política – que 
dá vida ao Estado.

O mesmo acontece nas áreas de educação 
e saúde, entre outras, com novas escolas e hos-
pitais nascendo da labuta diária dos que foram 
eleitos para desenvolver o Estado. A cada dia 
uma cidade acorda diferente, com um bem pú-
blico novo ou reconstruído servindo aos seus 
habitantes.

A paisagem jamais será a mesma. Seja no li-
toral, com um portentoso centro de convenções, 
seja no interior, com um paquidérmico canal de 
irrigação. Talvez sintam primeiro, essa mudan-
ça, as centenas de trabalhadores que, constan-
temente, são contratados para os canteiros de 
obras.

Como na metáfora da casa reconstruída, 
certamente chegará o momento em que a maio-
ria da população terá consciência de que o Es-
tado presente, distante quase mil e quinhentos 
dias do início da reforma, apresenta-se estrutu-
ralmente renovado, e que é hora de lançar-se em 
novos e maiores planos.
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Pronto, agora a onça saiu para ir 
tomar água. É assim que a gente se sente 
no dia seguinte, após o lançamento de 
um livro. É assim que se diz em nosso 
“nordestinês”, quando se quer dizer que 
o pior vem agora.

Não vejam nisso amargura, nem 
pessimismo. Pelo contrário: estou muito 
feliz pela missão cumprida. Mas tam-
bém já me acostumei que, a partir do dia 
seguinte, inicia-se a via-crúcis do autor 
que sai com seu livro debaixo do braço, 
de livraria em livraria, de banca em ban-
ca, pedindo aos seus proprietários para 
colocarem a obra na vitrine.

Estou falando, claro, daquela situ-
ação em que um livro é publicado em 
sistema de auto-edição – ou seja: o pró-
prio autor banca a obra, ele mesmo faz 
a distribuição. Alguns têm a paciência, 
e a coragem, de percorrer lugares aqui 
e alhures; outros fazem diversos lan-
çamentos em locais diferentes, noutras 
cidades ou bairros; outros fazem a cha-
mada venda “mano a mano”, oferecendo 
seus livros em lugares frequentados – 
como barzinhos e restaurantes.

Tem autores que já encheram o 
saco de tudo isso e publicam por pura 
devoção, depois distribui com amigos e 
amantes da leitura. O nosso W. J. Solha é 
o caso típico de escritor que já nem faz 
lançamento. Escritor respeitado, inclu-
sive editado por importantes editoras 
deste país, recentemente instituiu um 
sistema de desova do seu estoque com 
uma prática pouco comum: Solha não 
faz o lançamento, manda o livro gra-
tuitamente por Correios para qualquer 

pessoa que o solicite através de email.
Bem, cada um tem a sua razão ou 

forma de fazer, nessa hora em que a 
onça sai para beber água.

O fato é que a gente escreve, pu-
blica, promove um lançamento como 
forma de homologar a entrada do livro 
no mercado literário, e fica esperando 
as boas resenhas. Só esperamos as rese-
nhas, não mais as vendas, pois também 
nos acostumamos que não é fácil vender 
livro. Outro dia encontrei um livreiro 
na rua que me avisou:

– Todos os seus livros foram ven-
didos. Passe lá, para a gente prestar 
conta.

Fui então naquela livraria. Realmen-
te já não havia um único exemplar na 
estante. E a proposta de pagamento, a 
mim, por parte daquele livreiro, foi um 
tanto inusitada:

– Escolha alguns livros aí na estan-
te, em cima do seu saldo.

Bem, eu ontem lancei meu livro, O 
Autor da Novela, e agora vejo a onça 
sair para ir beber água. Quando não 
temos editora comercial que nos pro-
mova, ou algum sistema de distribuição 
profissional, vamos sempre passar por 
essa situação. O que nos consola, no 
entanto, é saber que a missão foi cum-
prida, que temos um compromisso com 
a nossa arte e que a mesma sempre se 
coloca diante da plateia, seja qual for o 
número da plateia.

É comprometimento, é devoção, 
realização e necessidade de sobreviver 
espiritualmente. Quanto à onça, o que 
não devemos é ter medo dela.

 

As contas bancárias das prefeituras amanheceram ontem sorrindo 
para os gestores. Caiu nelas a primeira parcela do Apoio Financeiro 
aos Municípios, dos  recursos no valor de R$ 3 bilhões, divididos em 
duas parcelas, anunciado pela presidenta Dilma, para compensar as 
perdas das unidades com as quedas das receitas.
O pagamento do primeiro R$ 1,5 bilhão foi feito pelo Banco do 
Brasil, seguindo os mesmos critérios de distribuição do Fundo de 
Participação dos Municípios, um apoio financeiro que vai contribuir 
para reduzir, em parte, o tamanho da crise enfrentada pela grande 
maioria dos prefeitos. 
Nessa primeira parcela liberada, a cidade paraibana que mais levou 
foi João Pessoa, a quem coube R$ 6.252.605,04. Em seguida, vem 
Campina Grande com R$ 1.627.358,56. Em terceiro, vem Santa Rita, 
com R$ 741.566,00, seguida de Bayeux, com R$ 654.322,94 e Ca-
bedelo, com um depósito na ordem de R$ 479.836,83.
Os municípios que menos receberam são de grau menor dentro dos critérios do FPM, como Água Bran-
ca, Santa Terezinha, Aguiar, Baía da Traição, dentre outros, que foram contemplados com a importân-
cia de R$ 130.864,59. A segunda parcela de R$ 1,5 bilhão está programada para abril de 2014, mas há 
uma expectativa que ela seja antecipada pela presidente Dilma, possivelmente para março.

O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba indeferiu, por una-
nimidade, a medida cautelar em ADIN interposta pelo Fede-
ração das Empresas de Transportes de Passageiros contra 
a Prefeitura de Campina Grande, no que diz respeito a apli-
cação da Lei Municipal 5.268/12, que garante a gratuidade 
para passageiros com deficiência no transporte público do 
município.
A entidade alegou que a Lei, estabeleceu critérios para 
concessão do passe sem indicar a fonte de custeio. Neste 
ponto, o relator da ação, o desembargador Saulo Benevi-
des, assegurou que STF já manifestou sobre o tema, de-
clarando que não se exige a fonte de custeio no caso de 
transporte público de deficiente físico. “O transporte dos 
deficientes físicos promove a sua integração à vida comu-
nitária”, acentuou no relato.

MEDICINA
O médico legista paraibano Genivaldo Veloso vai estar hoje em Natal, como um dos convidados do 
1º Encontro Nacional de Direito Médico, que se realiza desde ontem no hotel Ocean Palaca, Na pauta 
do encontro, temas como programa “Mais Médicos”, o “Ato Médico” e as questões jurídicas. Além de 
Genival, que também é advogado, estarão presentes os presidentes do Conselho Federal de Medicina 
e do Instituto Brasileiro de Direito Médico, Roberto D`Ávila e Raul Canal, respectivamente.

Marcado para o dia 26, em 
ato possivelmente na As-
plan, o “pacotão” de adesão 
ao PSDB inclui alguns depu-
tados e inúmeros candida-
tos a um mandato eletivo 
nas eleições de 2014. Entre 
os deputados estaduais 
estariam Branco Mendes, 
Edmilson Soares e João Gon-
çalves. Falta menos de um 
mês para expirar o prazo da 
troca de partidos.

ADESÕES

FREQUÊNCIA

TJ DERRUBA ADIN DOS ÔNIBUS

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

JANGUIÊ DINIZ ADESTRAMENTO
O deputado Edmilson Soares, 
vice-presidente da Assembleia, 
revelou ontem, que a Mesa Di-
retora da Casa vai tomar provi-
dência contra os parlamentares 
que estão faltando às sessões. 
A de ontem mesmo estava 
esvaziada, classificada por ele 
como uma “sessão solitária”, 
face ao baixo número de de-
putados presentes. Na quarta, 
considerado o “pico” de frequên-
cia, não houve quórum para 
votação.

O paraibano Janguiê Diniz  lan-
çou ontem à noite em solenidade 
muito concorrida no restaurante 
Manuel Bandeira, em Recife,  
“Palavras em Pergaminho”, que 
tem prefácio do ex-ministro 
Gustavo Krause. Natural de San-
tana dos Garrote, onde nasceu 
em março de 1964, é um empre-
sário vitorioso no Nordeste, com 
inúmeros empreendimentos, 
dentre eles a Faculdade Maurício 
de Nassau, com pés bem finca-
dos na Paraíba.

Autorizado pelo ministro da 
Justiça, Eduardo Cardoso, 
o perito criminal Eduardo 
Aparecido Toledo, lotado na 
Superintendência Regional 
do Departamento de Polícia 
Federal na Paraíba, está 
de viagem marcada para o 
Canadá. Em Ottawa, onde-
participa do “Programa de 
Treinamento Internacional 
de Primeira Resposta Quí-
mica, Biológica, Radiológica, 
Nuclear  e explosivos.

É assim que se diz em nosso “nordestinês”, quando se quer dizer que o 
pior vem agora. Não vejam nisso amargura, nem pessimismo.”
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Geraldo Aguiar
Coordenador geral da Arca

Associação capacita jovens e 
adolescentes na Ilha do Bispo

ma vida com conhecimento é uma vida com perspectivas. 
Quando um jovem participa de um projeto social, ele 
participa também de uma causa, e isso consequentemente 
criará nele uma motivação para sair da inércia e lutar em 
busca de um futuro mais promitente.
Com o pensamento voltado para a capacitação e apoio aos 
jovens e adolescentes, a Associação Recreativa Cultural 
e Artística, localizada na comunidade Ilha do Bispo, vem 
realizando há seis anos um trabalho de promoção do 
desenvolvimento humano e social. Para o coordenador 
geral do projeto Arca, Geraldo Aguiar, além de ser uma 
missão pessoal dele, a Associação é uma ideia coletiva 
de pessoas que têm o mesmo foco em contribuir para a 
melhoria de outras vidas. 

Quais projetos os jovens e 
adolescentes podem encontrar 
na Associação?

Atividades de serviços contí-
nuos, como por exemplo, o projeto 
Adolescente.com que é uma parce-
ria com o conselho municipal dos 
direitos da criança e do adolescente 
e através do fundo financeiro des-
se conselho, que a gente executa o 
projeto. Todo início de ano ele pas-
sa por uma seleção e em seguida é 
executado. Esse projeto tem como 
eixo principal a informática, a in-
clusão digital, e utilizamos o nosso 
laboratório próprio de informática. 
Como anteriormente não tínhamos 
uma sede, utilizávamos o prédio do 
Conselho Comunitário, nós levamos 
os computadores para lá e as aulas 
eram ministradas. Funcionávamos 
da seguinte forma: os computado-
res eram da Arca, o espaço era do 
Conselho Comunitário e os instru-
tores vindos da Estação Digital. O 
prédio da Associação ainda está 
finalizando a reforma, mas pôde 
acomodar o Adolescente.com junto 
com a estrutura necessária a ele. 

A respeito do projeto ECA, 
como ele funciona?

Ele é o Educação Esporte Cida-
dania e Arte, ECA, cujo nome tam-
bém é referência ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente e é uma 
parceria com a Secretaria de Educa-
ção do município. A principal fun-
ção dele é desenvolver a elevação 
escolar, e para isto, nós utilizamos 
os métodos de contação de história, 
mantemos um foco nas operações 
matemáticas básicas, leitura e escri-
ta, estas são as ações maiores deste 
projeto. Não queremos substituir 
a função da escola, mas queremos 
agregar valores para que as crian-
ças possam ter um desenvolvimen-
to melhor. Além disso, eles fazem 
atividades de colagem, reportagem, 
vão produzindo texto e fazendo a 
leitura para as outras turmas. Te-
mos ainda o Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil, PETI, que 
já desenvolve uma linha definida. A 
proposta é prevenir e combater o 
trabalho infantil e para isso a gen-
te faz várias ações de arte, esporte 
cultura, para esses adolescentes.  O 
esporte, balé, capoeira, percussão, 
atividades socioeducativas, tudo 
com temas que estão relacionados 
ao fortalecimento dos vínculos fa-

miliares e comunitários. E temos o 
projovem adolescente, que segue 
a mesma linha do PETI, mas, a fai-
xa etária é diferente, o PETI a gen-
te trabalha com crianças de 6 a 14 
anos e o Projovem de 15 até 17 anos 
e 11 meses. Outro projeto nosso é o 
Nas Ondas da Rádio, onde os meni-
nos elaboram programas e fazem a 
veiculação nas rádios comunitárias. 
No mês de agosto eles fizeram a 
programação voltada para o Estatu-
to da Criança e do Adolescente. Os 
jovens do Nas Ondas da Rádio pro-
duziram programas entrevistando 
pessoas que fazem parte da defe-
sa, garantia e direito para crian-
ças e adolescentes. Temos quatro 
grandes grupos do Projovem, cada 
um deles com educadores. O pro-
jeto Tocando e Construindo Novos 
Ritmos, tem uma parceria com o 
Criança Esperança. O eixo principal 
dele é a música usada como for-
ma atrativa para os adolescentes. 
Nela eles têm aulas teóricas e prá-
ticas de música, e desenvolvem as 
técnicas para poder tocar. E dessa 
forma convidativa, nós trabalha-
mos diversas temáticas. Agregado a 
banda, tem o corpo coreógrafo, que 
são as meninas que fazem as core-
ografias na comissão de frente da 
banda enquanto ela toca. Uma das 
metas da Arca é trabalhar a visibi-
lidade social e nada melhor do que 
uma banda marcial com 65 com-
ponentes para isso. Nossa agen-
da está com 14 apresentações em 
todo o Estado somente no mês de 
setembro, entre as cidades previs-
tas para apresentação, estão as de 
Alhandra, Bayeux, Cabedelo, Sousa, 
Lucena entre outras. Estamos ar-
ticulando com a Casa Militar para 
desfilar pela primeira vez na Lagoa 
no desfile de João Pessoa. Além de 
disputarmos o norte-nordeste de 
bandas marciais que será realizado 
em Sousa e pretendemos obter uma 
boa classificação.  A banda já existe 
há dois anos. Iniciou com o apoio 
do Criança Esperança, e no ano pas-
sado conseguimos uma nova apro-
vação do projeto para 2013.

Nós percebemos que as crian-
ças, adolescentes e jovens perma-
necem bem ativos na Associação. 
A família efetua algum acompa-
nhamento das atividades deles?

Com as mães a gente sempre se 
reúne a cada três meses, e trabalha-
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EXCLUSIVO

Nádya Araújo
Especial para A União

mos sempre os temas que a gente 
discute com as crianças, para tam-
bém ampliar esse desenvolvimento 
da família, assim como o desenvol-
vimento comunitário. Em todas as 
reuniões que a gente faz, só apare-
ce as mães, naturalmente são elas 
quem representam os filhos na esco-
la, nas reuniões, então pensamos em 
fazer algo diferente, fazer um evento 
que fosse atrativo aos pais, nasceu o 
primeiro Futchope, um torneio de 
futsal exclusivo para os pais. Ao final 
dele, colocamos as músicas do agra-
do dos pais, fizemos um churrasco e 
muito chope. O sucesso foi tão gran-
de que eles queriam que fizéssemos 
mais vezes ao ano. 

O trabalho da Arca é bas-
tante articulado, mas, de que se 
mantém a associação?

Nossos projetos são convênios, 
como também partem de abertu-
ra de editais onde inscrevemos os 
nossos projetos e eles são selecio-
nados. Estas são nossa maior fonte 
de recurso. Além disso, temos as 
contribuições dos sócios, que não 
são grandes contribuições, mas já 
é um auxílio que temos aqui nas 
questões administrativas que os 
projetos não cobrem. E esta é a 
nossa maior dificuldade, os recur-
sos dos projetos vêm para garantir 
a atividade determinada, ou seja, a 
aula de balé, esporte, entre outras. 
Nós estamos fazendo uma refor-
ma, mas os projetos não apoiam a 
reforma, paralelamente a isso nós 
estamos buscando outros parceiros 
para contribuir neste quesito. 

Para o público que estiver 
interessado em participar de al-
gumas dessas atividades, existe 
alguma restrição?

Nós trabalhamos sempre com 
a inclusão, mas o nosso público-
-alvo são os beneficiados pelo 
programa Bolsa Família, mas to-
dos que quiserem participar é só 
nos procurar. Quando a demanda 
é muito grande, nós aumentamos 
a turma. 

Você tem um histórico de li-
derança e de contribuição para a 
comunidade, através de diversos 
projetos sociais que você já reali-
zou. Como é saber que o teu tra-
balho auxilia a tantas pessoas?

De fato eu tenho um envol-
vimento grande com esse tipo de 
ação.  Desde pastorais, fui de inte-
grante, a coordenador e assessor 
de grupo de jovens. Fiz parte da as-
sessoria da diocese e eu tenho uma 
preocupação muito grande com 
a juventude. Na minha infância e 
adolescência eu não tive a oportu-
nidade que muitas crianças e ado-
lescentes tem hoje. Eu senti a falta 
disso. Minha fase de adolescente 
era para me dedicar exclusivamen-
te aos estudos e nessa época não 
tinha um espaço onde a gente pu-
desse ir para ter aulas e atividades 
de lazer no local. Eu percebo que 
a criança hoje, ela precisa ter esse 
contato com a infância. A maior 
importância que esses projetos po-
dem dar é a de mostrar aos jovens 
que existem caminhos melhores 
para serem seguidos. Que a droga, 

a criminalidade não devem ser uma 
opção. Que o jovem que tem uma 
condição financeira baixa, também 
tem oportunidades e chances de 
crescer na vida. 

Alguém já saiu daqui e voltou 
para agradecer?

Sim, diversos, entre eles posso 
citar Armando Araújo, que fez a for-
mação dele na associação e passou 
três anos conosco e hoje está situa-
do no mercado de trabalho. Temos 
também Eduarda Pereira que co-
meçou na capoeira, Rádio Comuni-
tária, desenvolveu diversas ações e 
hoje está se graduando em Psicope-
dagogia na Universidade Federal da 
Paraíba, e vários outros sócios tam-
bém. É muito gratificante ver estes 
resultados. 

Quem desejar fazer essa ou 
outras contribuições, o que deve 
fazer?

Nós temos o nosso blog www.
arcapb.blogspot.com assim como 
a página no Facebook, e o nosso 
telefone é 3045-1650 ou 3241-
1871, a Associação fica localizada 
na Av. Redenção, SN, Ilha do Bis-
po, João Pessoa e quem desejar 
nos ajudar de qualquer forma, 
basta nos procurar. As pessoas 
quando olham de fora o espaço, 
não imaginam que dentro sejam 
realizadas tantas coisas, embora 
seja um espaço rústico, ele está se 
aprimorando. Mas ao avaliarmos 
que a instituição tem apenas seis 
anos, nós observamos que ela vem 
alcançando os objetivos.
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Em cima da hora

Polícia prende cinco acusados
assaltos a ônibus na CaPital

Ação da PM aconteceu 
em menos de seis horas 
após a prática dos crimes

A Polícia Militar da 
Paraíba intensificou o po-
liciamento nos principais 
corredores urbanos de João 
Pessoa e conseguiu deter, em 
menos de seis horas, cinco 
acusados de praticar assal-
tos a ônibus na capital. De 
acordo com o comandante 
do Policiamento Regional 
Metropolitano, coronel Je-
ferson Pereira, estão sendo 
realizadas blitze em vários 
pontos da cidade.  “Estamos 
reforçando o policiamento 
em vários bairros, bem como 
aumentando o número de 
rondas e abordagens. O po-
liciamento está sendo apli-
cado de forma estratégica 
para interceptar suspeitos 
de crimes e assim garantir a 
tranquilidade da população”, 

destacou o comandante.  
Ontem, três adolescen-

tes foram apreendidos em 
flagrante após roubarem o 
ônibus da linha 513 (Tam-
baú-Bessa). Policiais da 
Companhia Especializada de 
Apoio ao Turista consegui-
ram interceptar os suspeitos 
e recuperar o dinheiro do as-
salto. Os suspeitos foram en-
caminhados para a Delegacia 
da Infância e Juventude, cen-
tro da capital.

Flagrante 
Pela manhã, policiais 

do 1º Batalhão prenderam, 
também em flagrante, Rafael 
Vicente Oliveira e Alisson 
Douglas Chaves, ambos de 
22 anos, após tentar assaltar 
um ônibus que fazia a linha 
517 (Castelo Branco). Os sus-
peitos foram encaminhados 
para a 3ª Delegacia Distrital, 
no conjunto Pedro Gondim, e 
autuados por roubo.

A Polícia Militar agiu rá-
pido e prendeu em flagrante, 
ontem, dois homens suspei-
tos de assaltar um  homem no 
estacionamento de um gran-
de supermercado localizado 
na Avenida Epitácio Pessoa, 
na capital.  Em seguida, a du-
pla ainda teria tentado roubar 
um passageiro de um ônibus  
coletivo 517 - que faz a linha 
Castelo Branco/ Epitácio.

Diligências
Após a primeira ocor-

rência, a Polícia Militar foi 
acionada e iniciou as diligên-
cias em busca dos suspeitos. 
Com a ajuda da população, a 
guarnição localizou os dois 
em uma parada de ônibus 
em frente à Primeira Igreja 

Batista, no bairro do Centro. 
“Eles entraram no 517 e ain-
da tentaram fazer outra ví-
tima, que percebeu que eles 
estavam armados apenas 
com um bisturi e reagiu. A 
dupla acabou descendo do 
ônibus  e sendo presa em fla-
grante pela guarnição”, rela-
tou o sargento Valter Sousa, 
que participou da prisão.

Ele informou, ainda, que 
os suspeitos chegaram a negar 
o assalto, mas foram reconhe-
cidos pelas vítimas, além de 
estarem com o celular rouba-
do. Após o flagrante, Rafael Vi-
cente Oliveira, 22 anos, e Alis-
son Douglas Chaves, 22, foram 
encaminhados para a 3º De-
legacia Distrital, onde foram 
autuados por roubo e ameaça.

Dupla fora de circulação

A Unidade de Tratamen-
to de Queimados do Hospital 
Estadual de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena terá condições de do-
brar o número de transplan-
tes de pele. Os procedimentos 
cirúrgicos passarão de 20 
para 40 por mês, com a aqui-
sição de equipamentos de 
ponta que chegaram no início 
desta semana, como uma faca 
de blair, dermátomo elétrico 
e expansor de pele.

De acordo com o coor-
denador da UTQ do Hospital, 
Saulo Montenegro, todos es-
tes equipamentos auxiliam 
nos procedimentos cirúrgi-
cos realizados nos pacientes 
queimados ou que tiveram 
grandes perdas de pele, além 
de possuir inúmeras vanta-
gens, dentre elas a abrevia-
ção em até 30% do tempo de 
internação hospitalar. “Se o 
paciente vai mais cedo para 
casa diminui-se o risco de in-
fecção pela permanência no 
hospital, evita-se principal-
mente o óbito em crianças 
e gera novas internações e, 
consequentemente, a rotati-
vidade dos leitos”, destacou.

Saulo Montenegro in-
formou que todos os equipa-

mentos são essenciais para a 
reconstituição da pele, mas al-
guns possuem peculiaridades 
na função como o dermátomo, 
que faz a retirada do enxerto 
com mais precisão, confor-
to e agilidade tanto para o 
profissional médico como ao 
paciente. Já o expansor ser-
ve para realizar enxertos em 
pacientes com pouca área de 
pele como os grandes queima-
dos na fase adulta, e crianças, 
sendo esta última faixa etária 
responsável por 45% das in-
ternações na unidade.

“Os novos investimen-
tos vêm corroborarem com 
o perfil da UTQ do Hospital 
de Trauma, que se destaca 
no Nordeste e no Estado pela 
alta complexidade no trata-
mento às vítimas de queima-
duras, concedida ao serviço 
de cirurgia plástica da unida-
de pelo Ministério da Saúde”, 
disse Saulo Montenegro.

O diretor executivo da 
Instituição, Constantino Pires, 
lembrou que os novos inves-
timentos têm um significado 
ímpar no restabelecimento da 
saúde dos usuários do hospi-
tal, pois são equipamentos de 
última geração que vão auxiliar 
nos procedimentos cirúrgicos.

Trauma dobrará cirurgias 
com novos equipamentos

transPlantEs dE PElE

Após empate de cinco vo-
tos a cinco sobre a validade dos 
chamados embargos infrin-
gentes, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) deixou para quar-
ta-feira (18) o voto do ministro 
Celso de Mello, que decidirá se 
é ou não cabível o recurso. O 
adiamento foi motivado pela 
sessão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), do qual fazem 
parte três ministros do STF.

Previstos no regimento 
do Supremo, os infringentes 
podem ser usados para quem 
obteve ao menos quatro votos 
favoráveis e, caso sejam acei-
tos, levar a um novo julgamen-
to nos crimes de lavagem de 
dinheiro e formação de quadri-
lha para 12 dos 25 condenados 
no processo do Mensalão.

No voto que levou ao 
empate, o ministro Marco 
Aurélio Mello destacou a 
“responsabilidade” de Celso 
de Mello no caso.

“Sinalizamos para a socie-
dade brasileira uma correção 
de rumos visando um Brasil 
melhor pelo menos para os nos-
sos bisnetos, mas essa sinaliza-
ção está muito próxima de ser 
afastada. Cresceu o Supremo, 
órgão de cúpula do Judiciário, 
junto aos cidadãos, numa épo-

ca em que as instituições estão 
fragilizadas. Mas estamos a um 
passo, ou melhor, a um voto - 
que responsabilidade, hein, 
ministro Celso de Mello?”, disse 
Marco Aurélio Mello.

Será a segunda vez que 
Celso de Mello dará um voto de 
desempate relevante no pro-
cesso do Mensalão. Em dezem-
bro do ano passado, também 
houve empate sobre a perda de 
mandato dos deputados conde-
nados e o voto Celso de Mello 
definiu o caso. Na ocasião, a ses-
são também foi suspensa com o 
voto dele pendente.

Os embargos infringen-
tes estão previstos no artigo 
333 do Regimento Interno do 
Supremo, mas não constam 
na lei 8.038/1990, que regu-
la as ações no STF. É a primei-
ra vez que a Corte discute a 
validade de embargos infrin-
gentes para questionar de-
cisões dentro de ação penal, 
como é o caso do Mensalão.

Para os ministros Joaquim 
Barbosa, presidente do Supre-
mo, Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Gilmar Mendes e Marco Auré-
lio, a lei de 1990 revogou taci-
tamente (quando não há anu-
lação explícita de um artigo) a 
existência dos infringentes.

Empate deixa votação 
para a próxima semana

MEnsalÃo

O curso nacional 
de capacitação pro-
fissional, o Capacita 
Sistema Único de As-
sistência Social, ou 
simplesmente, Capa-
cita Suas passa para a 
segunda etapa.

A formação teve 
início na ultima segun-
da-feira (9) e a aula 
inaugural contou com 
a participação do vi-
ce-governador Rômu-
lo Gouveia no hotel 
Ouro Branco em João 
Pessoa. Somente na 
primeira fase, foram 
qualificados 520 pro-
fissionais que atuam 
nos Centros de Refe-
rência Especializados 
de Assistência Social 
(Creas), nos Centros 
de Referência de As-
sistência Social (Cras) 
e em toda a Rede de 
Assistência Social.

Iniciada 
2ª fase do 
capacita 
Suas

Nádya Araújo 
Especial para A União

trE abre mais 5 mil 
vagas para biometria

A secretária de Tecnologia 
da Informação do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba, responsável 
pela campanha de recadastramento 
biométrico, ativou, ontem, no Siste-
ma de Agendamento da Biometria, 
mais 5 mil vagas de agendamento, 
via internet, para o atendimento 
dos eleitores de João Pessoa.

As novas vagas disponíveis 
são para os dias 21 a 25 de outubro 
e estão distribuídas nos postos de 
atendimento da Casa da Cidadania 
de Mangabeira, Câmara Municipal 
de João Pessoa, Centro Administra-
tivo da Prefeitura, Fórum Eleitoral, 
sede do TRE-PB e Tribunal Regional 
do Trabalho – 13ª Região.

Vacina contra raiva 
já são distribuídas

A Secretaria de Estado da 
Saúde, (SES), por meio no Núcleo de 
Zoonoses,  começou nesta semana 
a distribuição das 800 mil doses de 
vacina contra a raiva animal com os 
municípios paraibanos. O dia D da 
campanha de vacinação será no dia 
28 deste mês e a meta na Paraíba 
é vacinar 607.643 animais, sendo 
414.892 cães e 192.751 gatos.

Nesta semana, foi encerrado o 
calendário de reuniões com todas as 
Gerências Regionais de Saúde, nas 
quais foram repassadas todas as 
informações para os profissionais de 
saúde com relação à campanha  de 
vacinação contra a raiva animal.

O Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Administração Peniten-
ciária, está implantando uma política 
pública inédita no sistema prisional 
do país. Trata-se da instalação de Alas 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Transgêneros (LGBT) nos 
presídios do Estado. Até agora, três 
unidades já contam com a ala, são as 
penitenciárias Flósculo da Nóbrega 
(Presídio do Róger), Penitenciária Dr. 
Romeu Gonçalves de Abrantes (PB1) 
e Penitenciária Regional Raimundo 
Asfora (Complexo do Serrotão), em 
Campina Grande.  A medida vai se es-
tender gradativamente para as outras 
penitenciárias do Estado e para as ca-
deias públicas. 

De acordo com o secretário de Es-
tado da Administração Penitenciária, 

Wallber Virgolino, esta é uma ação 
que busca respeitar a orientação se-
xual dos apenados bem como preser-
var a integridade física dos mesmos. 
“Ainda existe muito preconceito na 
nossa sociedade e na comunidade 
carcerária não poderia ser diferente. 
Com iniciativas como esta, nós esta-
mos garantindo o direito das pessoas 
de exercerem a sua orientação sexual 
da forma que elas desejarem e ao mes-
mo tempo, evitando que as mesmas 
sofram agressões. Outro ponto que 
estamos atentos é a sensibilização dos 
agentes penitenciários neste processo, 
para que possamos prestar cada vez 
mais, um serviço público de boa quali-
dade e principalmente, com respeito à 
dignidade humana, respeitando a di-
versidade”, afirmou o secretário.

Alas LGBT são instaladas 
em presídios da Paraíba

PionEirisMo

Integrantes da Ala LGBT dizem que iniciativa do Governo do Estado melhorou a qualidade de vida

FOTO: José Lins/Secom-PB

Bancários 
entram em 
greve a partir 
do dia 19

Os bancários da Paraí-
ba decidiram ontem à noite 
através de assembleia ex-
traordinária no ginásio de 
esportes da entidade, na 
Avenida Beira Rio, em João 
Pessoa, entrar em greve por 
tempo indeterminado, a par-
tir do próximo dia 19. 

A categoria reivindica 
reajuste salarial de 11,93%, 
piso de R$ 2.860, fim do as-
sédio moral, das metas abu-
sivas e mais contratações 
nos bancos públicos e priva-
dos. Durante a assembléia, 
os bancários discutiram so-
bre a proposta da Fenaban 
– reajuste de 6,1% sobre 
os salários, os pisos, a PLR 
e demais verbas de caráter 
salarial.  

Rejeição de proposta 
O Comando Nacional 

dos Bancários, coordenado 
pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf – CUT) 
recomenda a rejeição da 
proposta dos banqueiros e 
a decretação da greve. Se-
gundo a direção do Sindica-
to, somente os seis maiores 
bancos tiveram lucro líquido 
de R$ 29,6 bilhões no pri-
meiro semestre, alcançando 
a maior rentabilidade do sis-
tema financeiro internacio-
nal, graças principalmente 
ao aumento da produtivida-
de dos bancários.

José Alves
zavieira2@gmail.com
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A cantora Gitana Pimentel 
é a atração de hoje do 
Projeto Usina da Música
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Mostra de Cinema 
da cidade de Bayeux 
será aberta hoje

OSUFPB homenageia 
Beatles em concerto na 
Sala Radegundis Feitosa
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AUDIOVISUAL CONCERTO

ceitei o convite com 
muita humildade para 
este grande desafio de 
continuar escrevendo 
a boa história da OSPB 
de forma decente e 
elegante, trazendo 
alegria para quem toca 

e emoção para quem vai ouvir. Apesar das 
dificuldades, não espere milagre de uma 
batuta. Ela, sozinha, não soa, mas conto 
com o apoio e a compreensão de todos, 
pois pretendo ampliar as vagas e estimu-
lar os jovens a tocarem na orquestra, que 
é um orgulho da nossa terra. O maestro 
é o criador de ideias que serão lançadas e 
acordadas. Contem comigo e quero convidar 
a realizar um sonho”, disse, na manhã de on-
tem, o regente Luiz Carlos Durier, na ocasião 
em que foi apresentado - pelo secretário 
de Estado da Cultura, Chico César - como o 
novo maestro titular da Orquestra Sinfôni-
ca da Paraíba, em substituição ao gaúcho 
Alex Klein, durante solenidade que ocorreu 
no auditório do Jardim Botânico, em João 
Pessoa. “Tratarei a Orquestra como uma joia, 
porque ela é uma das joias de grande valor 
que o Estado tem, na sua história cultural, 
que merece sempre ser polida e mostrada, 
divulgada, apreciada e, principalmente, 
avaliada por nós mesmos, para que apresen-
te sempre um trabalho de qualidade para a 
população”, disse ele para o jornal A União. 
A primeira apresentação ao público em 
concerto didático está prevista para o pró-
ximo mês de outubro. Os músicos ensaiarão 
em locais temporários, até que a nova sala 
específica da orquestra seja entregue, nas 
dependências do Espaço Cultural, que no 
momento passa por reformas, o que deve 
acontecer em março, ou abril de 2014. 

O novo maestro titular assume a 
função na vaga do regente Alex Klein, que 
passa a coordenar o Programa de Inclusão 
através da Música e das Artes (Prima), 
implantado por ele mesmo na Paraíba, em 
2012. Luiz Carlos Durier antecipou que 
pretende “valorizar a identidade sonora 
e a diversidade artística” da OSPB”. Nesse 
sentido, disse que suas primeiras provi-
dências serão a de juntar os antigos e os 
novos integrantes - no total de 32 con-
cursados - da Orquestra para discutir a 

Luiz Carlos Durier é apresentado como regente da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba e diz que pretende desmistificar concertos com artistas locais

elaboração de uma programação artística 
e iniciar os ensaios na próxima semana, 
nas dependências do Instituto de Educa-
ção da Paraíba (IEP), localizado no centro 
de João Pessoa. “Farei concertos de todos 
os tipos: eruditos, populares e, principal-
mente, didáticos. Continuaremos realizan-
do concertos com artistas locais. Quero 
desmistificar a ideia de que a orquestra é 
elitista. Ela não é elitista, mas é popular”, 
confessou ele. 

Na solenidade, o secretário de Estado 
da Cultura, Chico César, justificou a saída 
do regente Alex Klein, que continuará no 
Programa de Inclusão através da Música 
e das Artes. “O Prima, que já tem 12 a 13 
núcleos criados, é uma tarefa bastante 
exigente e chama o maestro Klein para 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

dedicação exclusiva. O Prima, para nós, 
é muito mais que inclusão social”, disse 
ele, acrescentando que a realização de 
concurso para o corpo da orquestra foi 
necessária por considerar como sendo de 
“importância para a renovação”. 

“Para nós é uma satisfação termos Luiz 
Carlos Durier como novo maestro titular da 
OSPB. Ele tem compreensão da dinâmica 
do atual processo e para o qual contribuirá. 
Admiramos o trabalho que ele tem feito 
com a Orquestra Sinfônica Jovem, que tem 
se portado com decência e exuberância. 
Nós queremos que essa dinâmica contagie 
a orquestra principal e o novo maestro seja 
essa força motriz”, comentou o secretário 
Chico César, acrescentando que há tratati-
vas no sentido de que os músicos utilizem 

um espaço dentro da UFPB. “Não podíamos 
mais esperar para fazer a orquestra funcio-
nar. Há algumas questões que precisam ser 
vistas. Uma delas é a autoestima, pois que 
a OSPB goste de si mesma. Outra é recon-
quistar o público local através de concertos 
e, depois, buscar a autoestima que vem de 
fora e de outros países. O governador Ri-
cardo Coutinho gosta muito da OSPB e quer 
vê-la feliz e funcionando com brilho na 
música e nos olhos. Que ela se reconstrua 
no mesmo momento em que se reconstrói 
o espaço físico. O que estamos fazendo não 
é para nós, é para a Paraíba. Queremos dei-
xar uma contribuição boa para a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba “, afirmou, ainda, o se-
cretário,desejando, em seguida, “boa sorte 
e boas-vindas” ao novo maestro titular. 

A solenidade de apresentação do 
maestro titular da OSPB - da qual também 
participaram a secretária executiva da 
Cultura, Amazile Vieira, e a vice- presi-
dente da Funesc, Lu Maia - foi aberta pelo 
presidente da Fundação Espaço Cultu-
ral, Lau Siqueira, quando confessou sua 
convicção de que “a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba começa a ter perspectiva com 
o novo concurso. Tenho certeza”, prosse-
guiu ele, “que, em breve, a orquestra volte 
a ser, novamente, a melhor do Brasil”. Já 
a diretora executiva da Orquestra Sinfô-
nica da Paraíba, Erlaine Sousa, garantiu 
que o Plano de Cargos e Remuneração da 
Orquestra será elaborado com a participa-
ção dos músicos. Quanto aos concursados, 
ela salientou que virão integrar os naipes, 
devendo a convocação ocorrer no mais 
tardar um mês depois do envio à Secreta-
ria da Administração do Estado. 

O regente
Natural de João Pessoa,  Luiz Carlos 

Durier -  regente titular da OSPB Jovem 
há 15 anos e regente assistente da OSPB 
desde 2001 - já comandou, como convi-
dado, a Orquestra Sinfônica de Sergipe, 
Orquestra Sinfônica da UFRN e Orquestra 
Criança Cidadã do Recife em apresentações. 
Na sua formação como regente foi aluno 
de Wolfgang Groth, Nelson Nuremberg e 
Guilhermo Scarabino e, desde 2005, estuda 
com o maestro Osvaldo Ferreira. Na UFPB 
concluiu o Ensino Superior de Música 
nos cursos de Licenciatura e Bacharela-
do. Desde que chegou à Escola de Música 
Anthenor Navarro – EMAN, em 1991, lidera 
atividades de educação musical ensinando: 
Musicalização, Viola e Música de Câmara. 

O novo maestro

Luiz Carlos Durier diz que vai desmitificar a ideia de uma orquestra elitista

Durante a apresentação do novo maestro, o secretário Chico César afirmou que a orquestra precisa reconquistar o público com a realização de concertos

FOtOS: Ortilo Antônio
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Prezadas leitoras e leitores, antes de tudo devo esclare-
cer-lhes sobre a palavra conSerto grafada com “s” no título 
deste artigo. Não se trata de erro ou distração no emprego 
do vocábulo em português. É conSerto mesmo, porquanto, 
da forma que se encontra o mundo a pré-abrasar-se com 
o aquecimento global, é melhor que os gêneros confrater-
nizem, unam forças e realizem o conSerto urgente do que 
ameaça quebrar-se, porque, do contrário, poderemos acabar 
nuclear ou climaticamente cozidos numa panela fenome-
nal: o planeta que habitamos. Isto sem falar no ameaçador 
bioterrorismo.

Feita a observação, peço-lhes licença para justa home-
nagem às mulheres de todos os segmentos da sociedade, 
àquelas que são a base das nações, quando integradas em 
Deus e/ou nos mais elevados sentimentos que honram a raça 
humana, apresentando-lhes texto que enviei e foi traduzi-
do pela ONU em seus seis idiomas oficiais (árabe, chinês, 
espanhol, francês, inglês e russo), por ocasião da “51ª Sessão 
do Status da Mulher”, em 2007, na sede das Nações Unidas, 
em Nova York. Evento que sempre tem a presença da LBV, 
que leva a sua palavra de paz às delegações do mundo, como 
ocorreu novamente este ano.

“Pão e rosas”
A luta pela emancipação da mulher é antiga. Já nos tem-

pos clássicos da Grécia, esse espírito libertário procurava, 
sob certo aspecto, o seu caminho nos esforços e dificuldades 
de Lisístrata, com sua greve do sexo, na qual moveu mulhe-
res de Atenas e de Esparta, para deter a Guerra do Pelopone-
so, segundo a comédia de Aristófanes.

Em 1857, centenas de operárias das fábricas têxteis e de 
vestuário de Nova York iniciaram um forte protesto contra os 
baixos salários, jornada de mais de 12 horas e péssimas con-
dições de trabalho. Em 1908, mais de 14 mil delas voltaram 
às ruas nova-iorquinas. Sob o slogan “pão e rosas” — “tendo 
o pão como símbolo da estabilidade econômica e as rosas 
representando uma melhor qualidade de vida” —, pleitea-
vam idênticos direitos aos reivindicados pelas trabalhadoras 
da década de 50 do século 19. Aproximadamente 130 delas 
faleceram durante misterioso incêndio. Mas não ficou só nis-
so a luta. Três anos depois, também naquela cidade, ocorreu 
outro trágico acontecimento provocado pelas infernais con-
dições de segurança na Triangle Shirtwaist Company. Em 25 
de março de 1911, mais de 140 tecelãs e tecelões, de maioria 
italiana e judia, morreram calcinados (21 eram homens). Os 
fatos foram, em sua dramaticidade, registrados: criaturas 
em desespero jogando-se das janelas do prédio em cha-
mas. As manifestações ocorridas na metrópole cosmopolita 
alinham-se entre os principais degraus para a emancipação 
da mulher, bem como os esforços de tantas outras, a exemplo 
da alemã Clara Zetkin, uma das mais famosas ativistas pelos 
direitos femininos, que, em 1910, durante o II Congresso 

A tentativa de impor algum 
controle às drogas no Brasil é 
muito antiga, desde o tempo do 
império, segundo relatam alguns 
historiadores.

Há registro, por exemplo, de 
normas proibitivas, estabelecidas 
pelo imperador D. Pedro II, para o 
controle do consumo da “maconha” 
também denominada “Pito de pan-
go” pelos escravos que a traziam do 
Continente Africano.

Seguindo 
este perfil de 
controle, o Brasil 
sempre foi sig-
natário de todas 
as convenções 
promovidas pela 
Organização das 
Nações Unidas, 
acerca da regula-
mentação destas 
substâncias. 
Contudo, foi só 
a partir do ano 
de 1998 que o 
país deu início 
à construção de 
uma política na-
cional específica 
sobre o tema da 
redução da demanda e da oferta de 
drogas.

Não restam dúvidas que o 
país desde os primórdios, como 
já citamos, sempre tentou impor 
algum controle ao comércio e ao 
uso indevido de algumas drogas, 
mas foi só a partir do final da 

década de noventa que formal-
mente foi estabelecida a Política 
Nacional sobre Drogas – Pnad . 
Advindo com as diretrizes desta, 
a criação do Sistema Nacional de 
Políticas sobre drogas – Sisnad, 
cujo braço executor de todo este 
sistema é a Secretaria Nacional 
de Políticas Públicas sobre Dro-
gas – Senad, também criada em 
1998.

Assim, toda a política relativa às 
drogas no Brasil atual-
mente, é regida pela Lei 
nº 11.343/2006. Legis-
lação esta que, apesar 
de ser alvo de algumas 
críticas, é tida pela 
maioria dos operado-
res do direito como 
sendo uma norma bas-
tante moderna.

Sob nossa ótica, a 
“lei de drogas”, como 
é popularmente co-
nhecida a legislação já 
citada, trouxe avanços 
significativos no que se 
refere à política nacio-
nal sobre estas subs-
tâncias. Dentre estes 
destaco, por exemplo, o 

fato da referida norma, ter seguido 
uma tendência mundial, ao enten-
der que usuários e dependentes de 
drogas, mesmo sendo estas ilícitas, 
não devem ser punidos com penas 
restritivas de liberdade. Assim, 
a Justiça retributiva baseada no 
castigo é substituída pela Justiça 

restaurativa, cujo objetivo maior 
é a ressocialização, por meio de 
penas alternativas, como: adver-
tência sobre os efeitos da droga, 
prestação de serviços à comu-
nidade e medida educativa de 
comparecimento a programa ou 
curso educativo.

Outro avanço considerável é o 
reconhecimento do poder público 
da impossibilidade de enfrentar 
sozinho o problema do uso inde-
vido de drogas. Com isto, institui 
uma política descentralizada com 
estados e municípios e convida a 
sociedade civil a compartilhar das 
ações educativas sobre tais subs-
tâncias.

Ademais, vale acrescentar 
dentre tais avanços, o estabeleci-
mento de gradações mais justas 
para a penalização do tráfico, pois 
na lei anterior o grande e o peque-
no traficante estavam sujeitos às 
mesmas penas. Algo que não acon-
tece na norma atual.

Esta “lei de drogas”, também 
prescreve pena de oito a vinte anos 
de reclusão para o “financiador do 
tráfico”, algo que a legislação ante-
rior era omissa.

Desta forma, vislumbro avan-
ços significativos na atual política 
nacional sobre drogas, mesmo 
admitindo que ainda há um longo 
caminho a percorrer, especialmen-
te no que se refere às ações edu-
cativas voltadas para a prevenção 
ao uso indevido destas substân-
cias.

Diácono e jornalista - jnunes48@gmail.com

Vanildo Brito: poeta 
que precisa ser relido

Augusto dos Anjos ainda não teve o reconheci-
mento merecido da Paraíba, apesar da importância 
como poeta universal. Igualmente temos outros con-
terrâneos que também são pouco lidos e menos estu-
dados. Alguns de sensibilidade aguçada continuam no 
escanteio e na escuridão. Nesse raio colocaria Celso 
Novais e Vanildo Brito, somente para falar destes já 
falecidos, mas a galeria seria maior se contasse os que 
estão na efervescência criativa.

Deparei-me com livro do poeta Vanildo Brito, 
numa publicação da UFPB do ano de 1987, encon-
trado num sebo da cidade. A leitura e a meditação 
de seus poemas me trouxeram alegria. Confesso que 
deste poeta tinha conhecimento de algumas compo-
sições esparsas em jornais, mas nunca lidas em forma 
de livro.

Depois da leitura dos livros Sinal das Horas e 
Cantigas de Amor para Inalda, penitenciei-me e ajoe-
lhei-me com a imagem do autor na memória. Aquele 
homem circunspecto verteu inspirados poemas que 
agora tenho ao meu alcance e nesta noite, após sua 
leitura, me deu uma alegria imensa. Pela primeira 
vez faço a releitura imediata de um livro, arrastado 
por estranho sentimento. Não o tinha lido em outras 
oportunidades. Não me dava conta do modo sutil 
como o poeta trata as emoções e flutua pelas paixões, 
emparelhadas aos nossos devaneios.

Quando do lançamento deste livro, estava 
numa época quando meu coração mais precisava de 
palavras acalentadoras, em momentos de paixões 
sufocantes, mas não percebia que ele estava perto de 
mim.

Os livros Sinal das Horas e Cantigas de Amor 
para Inalda, publicados num único volume, encontra-
do no sebo, tem prefácio da talentosa Ângela Bezerra 
de Castro, que tanto admiro, e o estimado Hildeberto 
Barbosa Filho, luminar da crítica literária, está pre-
sente com um esclarecedor depoimento na contra-
capa da obra. Leitor sem visão acadêmica, eu sempre 
recorro aos exórdios para descobrir na obra aquilo 
que os olhos e o coração não captam nas entrelinhas. 
Foi o que fiz com relação a este livro que emocionado 
comecei a folhear ainda no ônibus, a caminho de casa, 
agradecendo aos professores Hildeberto e Ângela pe-
las dicas que me conduziram até esse alimento posto 
ao meu alcance.

Gostei do engarrafamento do trânsito naque-
la tarde porque, apesar dos solavancos do ônibus, 
degustei por completo os intróitos e o livro que 
contém tinta e seis poemas ricamente ilustrados pelo 
conterrâneo Hermano José. Ao anoitecer, em casa, 
agora no silêncio da minha biblioteca, estatelado na 
cadeira, retornei às suas páginas, ansioso por renovar 
as emoções.

Os poemas de Vanildo Brito, que me chegaram 
ao conhecimento no frescor de minhas lucubrações 
da juventude, às vezes refrescadas pelos versos de 
Neruda, Camões, Jansen Filho e Augusto dos Anjos, 
apresentados por Nathanael Alves, guia de minhas lei-
turas, mas não levei a sério. Era um tempo em que no 
meu jardim de solidão cresciam rosas com espinhos. 
Nunca tinha dado atenção merecida para poetas pela 
falta das explicações com as contidas neste volume 
que tenho nas mãos. Este poeta agora terá um lugar 
de destaque na minha biblioteca.

Seu lirismo confessional nos faz lembrar Neru-
da, apaixonado e inquieto, com seu “eu poético nu, 
nas suas ressonâncias da mais vibrátil sensibilidade”, 
como nos fala Hildeberto. Ângela faz entender que 
“contrariar expectativas previsíveis é o procedimen-
to constante dos poetas”. Como aprendemos coisas 
novas lendo esses dois estudiosos da arte e da litera-
tura.

Na segunda leitura da obra em foco, percebi que 
o autor apresenta-se com um lirismo confessional 
que agrada a todos porque fala aquilo que gostaría-
mos de dizer a mulher, mas às vezes, não temos cora-
gem. Seus poemas nos levam a refúgio na memória, 
obrigando-nos a catar as paisagens guardadas.

Assim como Neruda, que cantou as paixões de 
sua juventude e a solidez do amor na idade madu-
ra, nosso conterrâneo pronunciou uma canção com 
aperitivos que emocionam. Recomendaria, sobretudo, 
a leitura do livro “Cantigas de Amor para Inalda”. Feliz 
quem tem coragem de cantar seus amores e suas pai-
xões de uma maneira poeticamente correta.

Vanildo Brito é um poeta que precisa ser relido. 
Com urgência.

José
NunesA mulher no conSerto das nações

Legislação Brasileira sobre Drogas

Esta “lei de 
drogas”, também 
prescreve pena 
de oito a vinte 
anos de reclusão 
para o “financiador 
do tráfico”, 
algo que a 
legislação anterior 
era omissa
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Artigo

Internacional de Mulheres Socialistas, propôs a criação do 
Dia Internacional da Mulher.

A atitude corajosa delas encontra-se perfeitamente 
enquadrada nesta exclamação da inesquecível Helen Keller: 
“A vida é uma aventura ousada ou nada!”

É palmar que a famosa ativista social se refere à audácia 
que impulsiona os vanguardeiros a rever costumes e concei-
tos ultrapassados, que retardam a evolução das criaturas e 
dos povos (sobretudo no campo imprescindível do conheci-
mento espiritual). Ela própria é um modelo constante dessa 
premissa. Cega, surda e muda, em decorrência de uma doen-
ça manifestada aos 18 meses, rompeu barreiras, tornando-se 
uma das mulheres mais respeitadas da história.

A Alma da Humanidade
O papel da Mulher é tão importante, que, mesmo com 

todas as obstruções da cultura machista, nenhuma organi-
zação que queira sobreviver — seja ela religiosa, política, 
filosófica, científica, empresarial ou familiar — pode abrir 
mão de seu apoio. Ora, a Mulher, bafejada pelo Sopro Divino, 
é a Alma de tudo, é a Alma da Humanidade, é a boa raiz, a 
base das civilizações, a defesa da existência humana. Qual 
mãe deseja ver seu filho morto na guerra? Ai de nós, os 
homens, se não fossem as mulheres esclarecidas, inspiradas, 
iluminadas! 

Essas nossas afirmativas encontram ressonância nas do 
educador norte-americano Charles McIver (1860-1906), que 
dizia: 

“— O caminho mais econômico, fácil e certo para a edu-
cação universal é educar as mulheres, aquelas que se torna-
rão as mães e professoras de gerações futuras”.

Verdade seja dita, homem algum pouco realiza de ver-
dadeiramente proveitoso em favor da Paz se não contar, de 
uma forma ou de outra, com a inspiração feminina. Real-
mente, pois, “se você educar um homem, educa um indiví-
duo; mas se educar uma mulher, educa uma família”. Exato, 
McIver.

Apropriada também a assertiva do velho Goethe: “O 
homem digno irá longe guiado pelas boas palavras de uma 
mulher sábia”.

Às mulheres do Brasil e do mundo, a nossa saudação 
pela data especial: 8 de março. Assim como ao 26 de agosto, 
dia da igualdade da mulher. Todo dia, porém, é dia da mu-
lher, cujo exemplo de coragem encontramos no Evangelho 
do Cristo, segundo João, 19:25, que relata o apoio por Ele re-
cebido, na derradeira hora: “E diante da cruz estavam a mãe 
de Jesus, a irmã dela e também Maria Madalena, e Maria, 
mulher de Clopas”. Essas heroínas, no instante supremo da 
dor, não O abandonaram, permanecendo ao Seu lado, num 
inaudito sinal de bravura. Nenhuma ação humana pode, de-
cisivamente, progredir sem o auxílio, reservado ou público, 
das mulheres. A História está repleta de comprovações.
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Roteiro

Bayeux terá sua primeira mostra 
de cinema neste final de semana

Audiovisual

A partir de hoje até 
domingo, Bayeux terá uma 
programação dedicada 
ao audiovisual através da 
I Mostra de Cinema, com 
patrocínio do FIC Augusto 
dos Anjos, pelo Edital Lin-
duarte Noronha. A aber-
tura do evento, que conta 
com a performance do can-
tor lírico Kleiton D’Araú-
jo, acontece no Salão de 
Eventos da Escola Lar Fa-
biano de Cristo, no bairro 
da Imaculada, a partir das 
18h30, com a presença de 
cineclubistas do Estado e 
amantes da sétima arte, 
agentes culturais, além da 
comunidade em geral.

A mostra contará com 
roda de diálogos sobre a 
produção audiovisual na-
cional e regional, oficinas 
teórico-prático sobre a 
produção audiovisual, com 
a supervisão da Cesar Fil-
mes, e de preparação para 
atores em câmera, com 
a atriz Suzy Lopes. Para 
participar das oficinas, é 
preciso realizar inscrição 
prévia, através do blog do 
evento (http://www.mos-
tracineatitude.blogspot.
com.br/p/oficinas.html).

Após a exibição dos 
filmes, ocorre um debate 
com a presença dos dire-
tores e produtores com a 
plateia. Uma das atrações 
da mostra será a sessão 
de lançamento de Sophia, 
produção do cineasta e co-
ordenador do Curta Core-
mas, Kennel Rógis. Na bus-
ca por entender melhor o 
universo de Sophia, Joana, 
mãe dedicada, passa por 

Sagarana: Feito Rosa 
para o Sertão

Guimarães Rosa é, sem dúvida, um dos maiores nomes da li-
teratura brasileira. Autor de obras como Grande Sertão Veredas 
e Sagarana, o escritor mineiro foi responsável por pensar sobre o 
chamado “Brasil Profundo”, desnudando para o mundo o interior 
do país, assim como fizeram João Cabral de Melo Neto, Euclides da 
Cunha e Raquel de Queiroz. Baseado na herança literária de Guima-
rães Rosa foi criado o festival “Sagarana: Feito Rosa para o Sertão”, 
que acontece há seis anos no sudoeste de Minas Gerais, próximo ao 
município de Arinos, no Distrito de Sagarana.  

Com uma vasta programação que inclui oficinas, debates, en-
contros, articulações intersetoriais e shows, o festival transforma 
a comunidade de Sagarana onde vivem, aproximadamente, 600 
pessoas.  Tendo como tripé os conceitos de cultura, identidade e 
sustentabilidade, o evento envolve os moradores da região, além 
dos milhares de visitantes vindos de todos os cantos do Brasil, em 
diversas atividades. Em uma semana de programação intensa são 
compartilhados com os participantes as diversas tecnologias sociais 
desenvolvidas na região.  Balde cheio (desenvolvimento da cadeia 
produtiva do leite), fossa de evapotranspiração, agrofloresta, fossa 
séptica biodigestora, minhocário e fabricação de vassouras ecoló-
gicas de garrafas PET são algumas das inúmeras tecnologias sociais 
desenvolvidas na comunidade Sagarana.

Outro destaque é a Bambuzeria Sagarana que tem por objetivo 
diversificar as oportunidades de trabalho e renda no âmbito da eco-
nomia solidária, optando-se pela introdução e desenvolvimento da 
cadeia produtiva do bambu. Com ele, são produzidos móveis, utilitá-
rios e objetos decorativos, difundindo a cultura do bambu entre os 
agricultores familiares do distrito de Sagarana. A partir da utilização 
desse material foram construídas na comunidade duas grandes es-
truturas geodésicas que são utilizadas para o desenvolvimento das 
atividades do festival como debates, intervenções artísticas e ofici-
nas. Destaque também para o envolvimento da comunidade com o 
festival, abrindo as portas das casas e sítios para abrigar os milhares 
de participantes que invadem a região durante o evento. 

O Festival Sagarana é realizado pelo Centro de Referência em 
Tecnologias Sociais do Sertão (CRESERTÃO), que também integra a 
Estação Ecológica Sagarana.  Trata-se de uma entidade sem fins lu-
crativos que tem como objetivo básico promover os direitos elemen-
tares de cidadania, alicerçados nos valores humanos de paz, não vio-
lência, ação correta, amor e verdade, através de ações voltadas ao 
esporte, educação, qualificação profissional, saúde, lazer e cultura.

Exemplo de festival politicamente correto e engajado na me-
lhoria das condições de vida dos moradores da região onde ocorre, 
Sagarana é uma luz no fim do túnel nessa estrada de eventos vazios 
de significado. Um lugar onde diversão e arte caminham junto à con-
ceitos de cidadania, identidade e responsabilidade social.  

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Mídias em destaque

experiências sensoriais. O 
curta marca a estreia da 
pequena Isabelly Domin-
gos nas telonas.

Já Luís Barbosa traz 
Leprosário, gravado em 
Bayeux no ano passado, 
que retrata o ostracismo 
dos atingidos pela han-
seníase, que até hoje per-
manecem isolados em um 
centro de reabilitação, 
abandonados pela família. 
A produção já passou pelo 

Festival Internacional de 
Cinema da Bienal de Curi-
tiba e pela Mostra Comu-
nicurtas. Além disso, os 
filmes Jabiraca, de Marcos 
Rodrigues, e Lex Talionis, 
de João Paulo Palitot, com-
pletam a programação de 
filmes do evento.

O objetivo principal 
da I Mostra Audiovisual de 
Bayeux é trabalhar a for-
mação de plateia e a cria-
ção de espaços populares 

Lex Talionis, curta-metragem de João Paulo Palitot, será exibido no evento
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Em cartaz
Boa Sorte,
Meu Amor

Produção filmada em Recife é destaque de cinema em JP

Recife, Pernambuco. Dir-
ceu tem 30 anos e vem de uma 
família aristocrata do Sertão 
nordestino. Ele trabalha em 
uma empresa de demolição, 
ajudando nas diversas trans-
formações que a cidade tem 
passado nos últimos anos. Ao 
encontrar Maria, uma estu-
dante de música com alma de 
artista, ele passa a sentir a 
urgência por mudanças em sua 
própria vida

Foto: orquestra Cinema

AVIÕES (Planes, EUA, 2013). Gênero: Animação. Duração: 
94 min. Classificação: Livre. Direção: Klay Hall, com Dane 
Cook, Priyanka Chopra, Julia Louis-Dreyfus. Dusty é um 
avião que trabalha pulverizando plantações. Seu grande 
sonho é participar de corridas internacionais, ao lado de 
alguns dos mais famosos competidores, mas seu medo 
de altura e a própria composição da carroceria impedem 
que esta vontade se torne realidade. Sabendo do sonho 
do amigo, Chug busca a ajuda de Skipper , um reservado 
avião que, devido a um acidente no passado, não con-
segue mais voar. Após muita insistência, Skipper aceita 
ser o mentor de Dusty nesta empreitada. CinEspaço 3/3D: 
14h, 16h, 18h e 20h. Tambiá 1: 14h20, 16h20 e 18h20. 
Tambiá 6/3D: 14h, 16h e 18h.

BOA SORTE, MEU AMOR (BRA, 2012). Gênero: Drama.  
Duração: 95 min. Classificação: 14 anos Direção: Daniel 
Aragão, com Vinicius Zinn, Christiana Ubach, Maeve 
Jinkings. Recife, Pernambuco. Dirceu tem 30 anos e 
vem de uma família aristocrata do sertão nordestino. 
Ele trabalha em uma empresa de demolição, ajudando 
nas diversas transformações que a cidade tem passado 
nos últimos anos. Ao encontrar Maria, uma estudante de 
música com alma de artista, ele passa a sentir a urgência 
por mudanças em sua própria vida. CinEspaço 1: 20h.

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 e 22h. Manaíra 8: 13h30 e 18h. Tambiá 6: 20h. 

CINE HOLLIÚDY (BRA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 91 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Halder Gomes, com Edmilson Fi-
lho, Miriam Feeland, Roberto Bomtempo. Interior do Ceará, déca-
da 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 1: 12h30 
(somente sábado e domingo), 14h30, 16h50, 19h e 21h15. 
Tambiá 4: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

DOSE DUPLA (2 Guns, EUA, 2013). Gênero: Ação. Duração: 
109 min. Classificação: 16 anos. Direção: Baltasar 
Kormákur, com Denzel Washington, Mark Wahlberg, 
Paula Patton. Um agente especial e um perito em 
inteligência militar são contratados para roubar um 
banco. Logo, eles descobrem que sua verdadeira tarefa 
é outra: eles devem investigar um ao outro. Para piorar 
a situação, o mandante da tarefa é o mesmo banco que 

eles pretendiam roubar. Manaíra 7: 17h, 19h30 e 22h. 
Tambiá 3: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

HANNAH ARENDT (ALE/FRA, 2013). Gênero: Drama. Dura-
ção: 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: 17h30.

INVOCAÇÃO DO MAL (The Conjuring, EUA, 2013). Gênero: 
Terror. Duração: 110 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
James Wan, com Vera Farmiga, Patrick Wilson. Harrisville, 
Estados Unidos. Com sua família cada mais mais apavora-
da devido a fenômenos sobrenaturais que a atormentam, 
Roger Perron resolve chamar dois demonologistas 
mundialmente conhecidos, Ed e Lorraine. O que eles não 
imaginavam era ter que enfrentar uma entidade demo-
níaca poderosa, que demonstra ser a maior ameaça às 
suas carreiras. Manaíra 4: 13h50, 16h10, 18h30 e 21h. 
Tambiá 5: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40.

JOBS (JOBS). Gênero: Biografia. Duração: 127 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Joshua Michael Stern, com Ashton Kutcher, 
Dermot Mulroney, Josh Gad. Cinebiografia sobre Steve Jobs, 
enfocando a época de sua vida de quando era hippie até a 
fundação da Apple, que fez com que fosse considerado um 
dos empresários mais criativos da época. CinEspaço 3: 21h40. 
Manaíra 2: 21h45.

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 6: 13h10, 15h50, 
18h45 e 21h30.

O CONDE

ONE HIT WONDERS

Humor 

Tônio

Igor Tadeu

O RENASCIMENTO DO PARTO (BRA, 2013). Gênero: 
Documentário. Duração: 90 min. Classificação: 10 anos. 
Direção: Eduardo Chauvet. A produção retrata a grave 
realidade obstétrica mundial e sobretudo brasileira, 
que se caracteriza por um número alarmante de ce-
sarianas ou de partos com intervenções traumáticas e 
desnecessárias, em contraponto com o que é sabido e 
recomendado hoje pela ciência. Tal situação apresenta 
sérias consequências perinatais, psicológicas, sociais, 
antropológicas e financeiras tanto às parturientes 
quanto aos bebês. CinEspaço 1: 15h40.

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. Manaíra 7/3D: 13h e 15h.

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: 15h30 e 20h.

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 fantásticos. Para ajudá-la, 
Fray conta com os amigos Simon e o caçador de demônios 
Jace Wayland, mas acaba se envolvendo também em uma 
complicada paixão. Tambiá 1: 20h50.

RUSH – NO LIMITE DA EMOÇÃO (Rush, EUA/ING, 2013). 
Gênero: Drama. Duração: 123 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Ron Howard, com Chris Hemsworth, Daniel Brühl, 
Olivia Wilde. Anos 1970. O mundo sexy e glamouroso da 
Fórmula 1 é mobilizado principalmente pela rivalidade 
existente entre os pilotos Niki Lauda e James Hunt. Eles 
possuíam características bem distintas: enquanto Lauda 
era metódico e brilhante, Blunt adotava um estilo mais 
despojado, típico de um playboy. A disputa entre os dois 
chegou ao seu auge em 1976, quando ambos correram 
vários riscos dentro do cockpit para se sagrar campeão 
mundial de Fórmula 1. CinEspaço 2: 14h, 16h30, 19h e 
21h30. Manaíra 3: 14h, 16h40, 19h10 e 22h10.

para exibição por meio 
da mostra de cinema que 
tratem questões referen-
tes à reafirmação, fortale-
cimento e divulgação da 
produção cinematográfica 
regional. A I Mostra é uma 
realização pelo coletivo 
Atitude Cultural – Bayeux 
Precisa, coordenado pelo 
agente cultural, Berg Lima. 
A programação completa 
do evento pode ser encon-
trada no blog do evento.

Foto: Divulgação
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Música

Concerto da Orquestra Sinfônica da UFPB terá repertório 
com músicas de Mozart, Beethoven e do grupo The Beatles

De Mozart e Beethoven 
aos The Beatles. Este é 
o programa do concerto 
da Orquestra Sinfôni-
ca Jovem da UFPB que 
acontecerá hoje, a partir 
das 20h na Sala Radegun-
dis Feitosa (no Campus 

Universitário), com entrada franca. Este 
é o décimo sexto concerto da tempora-
da 2013 da OSUFPB, que comemora 
o encerramento do Semestre Letivo 
2013.1 da Universidade e os 30 anos da 
Associação Paraibana dos Amigos da 
Natureza (Apan). 

Seis solistas se apresentarão à frente 
da OSUFPB Jovem: Robson Gomes tocará 
o Concerto para Trompa em Ré Maior 
(K. 412) de Mozart, enquanto Beatriz 
Drummond (voz), Junielson Nascimento 
(corne inglês), Leo Medina (violoncelo 
elétrico), Mayra Montenegro (voz) e Tom 
Drummond (voz e violão) interpretarão 
músicas dos Beatles, especialmente ar-
ranjadas para a Orquestra pelo Maestro 
Rogério Borges. O concerto será condu-
zido por três maestros: o regente titular 
da OSUFPB Jovem, Geraldo Rocha Júnior, 
e os regentes convidados Rogério Borges 
e Edílson Bonner Marinho, que regerá a 
Sinfonia nº 1 de Beethoven. 

Eli-Eri Moura, responsável pelos 
concertos da OSUFPB, contou que há 
sempre uma preocupação em relação à 
Orquestra Jovem. “No caso dela, a gen-
te tenta mesclar os concertos com um 
repertório popular e erudito”. Sobre mais 
tarde, “será uma programação muito 
especial, porque convidamos Rogério 
Borges para elaborar os arranjos parti-
cularmente para o concerto”.

Hoje será o último concerto do primei-

 

ro período de 2013 da UFPB. “Temos sem-
pre um concerto de abertura do semestre 
e um de fechamento. A ideia é que cada 
data marcante da universidade tenha um 
concerto comemorativo alusivo a ela”, con-
tou Eli-Eri. Entre as várias novidades sobre 
o segundo período do ano, que começará 
em outubro, Eli-Eri contou uma delas. “A 
gente tem um repertório bem variado com 
o solista Dilson Florêncio, um dos melho-
res saxofonistas do Brasil”. 

Coordenada pela Profa. Luceni 
Caetano, a Orquestra Sinfônica da UFPB 
e seus diversos segmentos ainda farão 
mais nove concertos até o final do ano, 
sempre às sextas-feiras, às 20h, na Sala 
Radegundis Feitosa. O evento é uma rea-
lização do Lamusi (Laboratório de Músi-
ca Aplicada do CCTA-UFPB), coordenado 
pelo Prof. Heleno Feitosa “Costinha”, em 
parceria com o Departamento de Música 
e de Educação Musical da UFPB.

Do erudito ao rock
Cairé Andrade
Especial para A União

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

Nascida em Patos, Gitana Pimen-
tel vem se destacando no cenário mu-
sical da Paraíba. Com um CD gravado 
de forma independente, Enfim Só, em 
2011, a cantora apresenta nas com-
posições um samba romântico que se 
tornou o seu estilo de trabalho. É esse 
show que Gitana Pimentel realiza 
hoje, às 21h, na Sala Vladimir Carva-
lho, na Usina Cultural Energisa, com 
entrada ao preço de R$ 20 (inteira) e 
R$ 10 (meia). 

O início da sua trajetória artística 
foi na banda Som Estéreo Rock, onde 
fez suas primeiras composições. Logo 
em seguida, integrou bandas de forró 
e sertanejo, com os cantores Tom 
Oliveira e Léo Sttar. Mesmo passando 
por vários estilos musicais, Gitana 
Pimentel não demorou a encontrar 
o samba e suas vertentes, fundando, 
com músicos de Campina Grande, a 
banda Amigos do Samba. Até que, em 
2011, a cantora se voltou para sua 
carreira solo e para o lançamento do 
seu primeiro registro fonográfico.  

Acompanhada de seis músicos, 
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O concerto de 
hoje terá a 
participação de 
vários solistas, 
como a 
cantora 
Mayra 
Montenegro, 
que interpretará 
canções 
dos Beatles

Gitana Pimentel 
vai cantar 
músicas do seu 
disco, Enfim Só, 
e de Chico Buarque, 
Jorge Aragão 
e outros 
compositores

Artista plástica Cristina 
Strapação vale o seu 
trabalho para expor em 
Málaga, na Espanha

A artista plástica Cristina Strapação apre-
senta a partir de hoje na Espanha uma expo-
sição individual com suas principais obras. 
A exposição é uma parceria entre o governo 
espanhol e o governo brasileiro, através do 
Fundo Nacional de Cultura. A vernissage acon-
tece a partir das 20h30 (horário da Espanha), 
na Casa Fuerte Bezmiliana, em Málaga. Os es-
panhois poderão conferir os belos trabalhos da 
curitibana radicada em João Pessoa de quarta 
a sábado, das 11h às 13h30 e aos domingos 
das 11h às 14h.

Graduada em Serviço Social, deixou a área de 
formação para se dedicar à arte. Ela já fez expo-
sições individuais e participou de coletivas em 
Curitiba, Rio de Janeiro, João Pessoa, São Paulo, 
Natal e Recife. Na Europa, expôs na Itália, França 
e Espanha. Frequentou vários cursos ministra-
dos por artistas brasileiros como Danilo Lorusso, 
Daniel Freire, Hélcio Croseta, Dalva Lobo, Luis de 
Andrade Lima e Sérgio Prata. 

Na Espanha, em Barcelona, fez curso de 
Restauração em Pintura, na Associación d’Amics 
de lês Antiguitats, de Anatomia, na Casa Elizalde, 
de Pintura sobre Vidro e de Técnica de Vitral, na 
Fundación Del Vidree, e de Especialização sobre 
a Obra de Antoni Gaudi, na Universidade Politéc-
nica da Catalunya.

Gitana irá trazer um show percus-
sivo e dançante, com canções do 
seu primeiro CD e novas interpreta-
ções de músicas de compositores já 
consagrados, como Chico Buarque, 
Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Zeca 
Pagodinho e Arlindo Cruz. A apre-
sentação de hoje ainda conta com a 
participação do cantor campinense 
Walderon e da sambista pessoense 
Dandara Alves. 

A cantora conta com participa-
ções em vários projetos em nosso 
Estado, como edição local do Palco 
Giratório do Sesc, Seis e Meia, Esta-
ção Nordeste, Festival de Inverno de 

Campina Grande, Música na Praça 
em Pocinhos, Caminhos do Frio em 
Bananeiras, Sete Notas, dentre outros. 
Recentemente, Gitana Pimentel fez a 
abertura do show de Rita Bennedit-
to, no Teatro Municipal de Campina 
Grande, na celebração ao Dia Interna-
cional da Mulher, e realizou seu show 
em João Pessoa, durante a comemo-
ração dos 428 anos da cidade, ambos 
eventos promovidos pelo Governo do 
Estado. Ainda em 2013, a cantora foi 
finalista no Prêmio Multishow, com a 
faixa Pra Cima de Mim, que ficou entre 
as quatro músicas mais votadas na 
internet. 
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Dia traz marca do azar, da tragédia e maldição

Os supersticiosos vão pensar 
bem antes de programar as ativida-
des que irão desempenhar no dia 
de hoje, uma sexta-feira 13. Para 
quem acredita, a data traz má sorte 
e evitar situações de perigo, além 
de andar com objetos que quebrem 
a mandinga deste dia são boas di-
cas para se proteger do azar. Neste 
ano, a sexta-feira 13 aparece ape-
nas duas vezes: hoje e na segunda 
semana de dezembro.

De acordo com o professor 
de Sociologia da UFPB, Adriano 
de León, que desenvolveu estudos 
na área de magia e religião em seu 
doutorado, a origem sombria da 
sexta-feira 13 veio do “Arcano 13” 
do tarô, que é a carta da morte. Esta, 
sem dúvida, é uma das versões que 
determinam a crença na má sorte 
deste dia, mas existem outras ex-
plicações históricas que apontam 
para o surgimento da superstição.

Historicamente o 13 é consi-
derado um número incompleto, 
diferente do seu antecessor, o 12. 
Um ano solar tem 12 ciclos lunares, 
que correspondem aos 12 meses 
do ano, e a contagem dos sumérios 
era baseada em 12 unidades, dan-
do origem a porção padrão conhe-
cida até os dias de hoje como dúzia. 

Já o número 13 traz más re-
cordações, especialmente para os 
cristãos. Esta era a quantidade de 
pessoas presentes na última refei-
ção de Cristo. Conhecida como a Úl-
tima Ceia, o evento antecedeu duas 
mortes, a de Jesus na cruz, ocorrida 
numa sexta-feira, segundo a tradi-
ção cristã, e a de Judas por suicídio. 
Alguns historiadores acreditam 
que Jesus Cristo tenha sido cruci-
ficado em uma sexta-feira 13, uma 
vez que a Páscoa judaica é celebra-
da no dia 14 do mês de Nissan, no 
calendário hebraico.

Outro acontecimento impor-
tante, ligado novamente à tradição 
cristã, que pode ter criado ou aju-
dado a reforçar a superstição de 
azar da sexta-feira 13 diz respeito 
à prisão, tortura e morte dos mem-
bros da Ordem dos Templários. O 
grupo de sacerdotes e cavaleiros 
que protegiam cristãos em suas 
peregrinações foi declarado ilegal 
pelo rei Filipe IV da França no dia 
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Sonda Voyager 1 deixou 
o sistema solar e ruma em 
direção ao espaço interestelar

13 de outubro de 1307. Tam-
bém ligadas à religião, outras 
duas lendas da mitologia nór-
dica reforçam o negativismo 
em torno do número 13. Reza 
uma das lendas que Loki, es-
pírito do mal e da discórdia, 
apareceu de surpresa em uma 
festa destinada a 12 divinda-
des e arranjou uma briga que 
terminou com a morte de Bal-
der, o deus favorito entre as di-
vindades nórdicas. 

Deste acontecimento veio 
a crença de que não se deve 
convidar 13 pessoas para um 
jantar ou festa. A outra lenda 
nórdica conta que a deusa do 

amor e da beleza, Friga, teria 
se transformado em bruxa 
depois da conversão dos nór-
dicos ao cristianismo. Como 
vingança, ela teria passado a 
se reunir todas as sextas-feiras 
com outras 11 bruxas e o de-
mônio, totalizando 13 entida-
des, para jogar feitiços contra 
os humanos.

No Brasil, em 13 de de-
zembro de 1968, uma sexta-
feira, o governo militar decre-
tou o Ato Institucional Número 
Cinco (AI-5) que, entre outras 
coisas, limitou os direitos e 
garantias civis e ampliou o po-
der dos militares. Também em 

uma sexta-feira 13, em agosto 
de 1961, a Alemanha deu iní-
cio à construção do Muro de 
Berlim, que dividiu o país eu-
ropeu pelo período de 28 anos. 

Mesmo diante de estó-
rias, lendas e acontecimentos 
históricos que retratam as 
sextas-feiras 13 como azara-
das, o número de pessoas que 
alimentam superstições deste 
tipo é cada vez menor. “A so-
ciedade moderna se baseia em 
tecnologia.  Toda previsão, se 
for tecnológica, é aceita, como 
é o caso da previsão do clima”, 
explicou o professor Adriano 
de León.

Herbert Clemente
Especial para A União
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Doutor em Psicologia Social e profes-
sor da Faculdade Maurício de Nassau, Nil-
ton Formiga esclareceu as motivações que 
levam as pessoas a acreditarem em supers-
tições. “A gente tem por condição huma-
na o que eu chamo de economia cognitiva. 
Isso seria um elemento de proteção do ser 
humano para filtrar todas as informações 
que chegam até nós por todos os fatores 
perceptivos. 

As pessoas terminam querendo, atra-
vés disto, controlar o mundo e tudo o que 
está em seu entorno. Se alguma coisa foge 

aos seus padrões e aos seus controles, as 
pessoas terminam utilizando a formação 
de uma superstição para procurar pelo me-
nos amenizar um conflito de reposta que 
ele não consegue encontrar”, disse.

Formiga alertou para os limites que 
diferenciam a crença sadia ou doentia nas 
superstições. “Acreditar em superstição é 
saudável até o momento em que ela não 
passa a controlar sua vida. Até o momento 
em que uma superstição é apenas um cri-
tério especifico por um fator ainda não ex-
plicado pela sua complexidade”, afirmou.

Superstição ameniza um conflito

Exemplo das superstições mais populares no Brasil:

l Cruzar na rua com um gato preto dá azar;
l Quebrar um espelho provoca sete anos de azar na vida de quem quebrou;
l Passar por debaixo de uma escada dá azar;
l Achar um trevo de quatro folhas trás sorte;
l Pé de coelho trás sorte;
l Deixar um sapato ou chinelo de cabeça para baixo pode provocar a morte da mãe;
l Abrir guarda-chuva dentro de casa pode atrair morte;
l Toda sexta-feira 13 é um dia perigoso e podem ocorrer fatos ruins para as pessoas;
l Jogar moedas numa fonte de água pode realizar um desejo da pessoa que jogou;
l Bater três vezes numa madeira pode evitar eventos ruins;
l Colocar uma vassoura atrás da porta faz as visitas irem embora logo;
l A maneira mais eficiente de encontrar algo que desapareceu é dar três pulinhos para 

São Longuinho;
l Não se pragueja ao acender o fogo, porque isso chama o demônio para ajudar;
l Se a palma da mão coçar de repente e sem parar, é sinal que irá receber dinheiro;
l Muitos brasileiros não comem ave no Ano-novo por acreditar que elas ciscam para 

trás;
l  Se sua orelha esquentar de repente, é porque alguém está falando mal de você.

Fala Povo 

l Guiomar Ribeiro, 55 anos, funcionária pública
Eu não acredito em sexta-feira 13. Eu acredito numa 
energia, que está presente não só na sexta-feira 13, 
mas em qualquer dia. Para mim o que dá sorte são 
boas ações e o que dá azar é exatamente o contrá-
rio, é fazer mal às pessoas e isso pode acontecer a 
qualquer dia. 

l Yassanan Lima, 57 anos, funcionária pública
Minha mãe nasceu no dia 13 de agosto e foi muito 
feliz. Fez 62 anos de casada, morreram os dois, ela 
faz 13 anos e meu pai 22 anos, mas isso não existe 
não. Meu neto nasceu no dia 13 também, essa sexta-
feira faz 13 anos. Pra mim toda a vida deu sorte, isso 
é superstição do pessoal. Sorte é Deus quem dá e 
azar cada qual procura o seu azar e acha.

l Wanderley Silva, 52 anos, comerciante
Quem tem Deus não acredita nesse negócio de sorte 
ou azar não. Tanto faz um dia 13 numa sexta-feira 
como numa segunda ou numa terça, pra mim é nor-
mal. Tudo que eu vou fazer eu peço a Deus. Quando 
você vai fazer uma coisa e pede orientação a Deus 
você faz tudo bom, tudo certo, tudo correto.
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Sorteios de prêmios ocorrem hoje
campanha cupom LegaL

R$ 15 mil e mais cinco 
prêmios serão sorteados 
a partir das 14h na Lotep

A campanha Cupom Le-
gal sorteia hoje o primeiro 
prêmio temático, referente 
ao Dia da Independência, no 
valor de R$ 15 mil para os 
participantes do programa 
“Paraíba Legal. Receita Cida-
dã”. Além dele, outros cinco 
prêmios de R$ 1.000 cada 
também serão realizados na 
segunda semana de premia-
ção da campanha. O sorteio 
começa às 14h na sede da 
Loteria do Estado da Paraíba 
(Lotep), em João Pessoa.

Para concorrer aos prê-

mios desta sexta-feira, os pa-
raibanos precisavam enviar 
mensagens de SMS com os 
dados completos do cupom 
fiscal até as 23h59 de ontem. 
Com a suspensão temporária 
até o dia 30 de setembro da 
obrigatoriedade do número 
do CPF, passam a valer todos 
os cupons fiscais emitidos 
pelos estabelecimentos do 
Estado nos meses de agosto 
e setembro.

Os contemplados no 
sorteio serão comunicados 
por um torpedo já no dia de 
hoje, após duas horas da di-
vulgação na Lotep. Os códi-
gos dos bilhetes sorteados 
também vão estar disponí-
veis na internet e nas redes 

sociais do programa nos en-
dereços: www.cupomlegal.
pb.gov.br; www.facebook.
com/cupomlegal; www.face-
book.com/ReceitaEstadual e 
www.twitter.com/sergovpb.

Como concorrer 
Para participar dos pró-

ximos sorteios, o consumidor 
deverá enviar uma mensa-
gem (SMS), via celular, para 
o número 8383, informando 
os seguintes dados presen-
tes no cupom fiscal: inscrição 
estadual (IE), data completa 
da compra, número do COO 
(Contador de Ordem de Ope-
ração) e o valor da compra. 

A digitação desses nú-
meros terá de ser nessa se-

quência, mas não será ne-
cessário dar espaço entre 
os dados, colocar vírgula ou 
mesmo ponto. Após envio do 
SMS, o consumidor recebe 
automaticamente uma men-
sagem de volta, confirmando 
a sua participação com um 
código de bilhete eletrônico 
com o qual passará a concor-
rer aos prêmios.

Os sorteios públicos da 
campanha vão contar com 
os representantes da Secre-
taria de Estado da Receita e 
da Escola de Administração 
Tributária (Esat), órgão da 
Receita Estadual, da Lotep, 
da MJV, empresa licitada que 
desenvolveu uma plataforma 
mobile para receber os da-

dos do cupom fiscal, via SMS 
e, também, de um represen-
tante da população.

O programa “Paraíba Le-
gal – Receita Cidadã”, lançado 
em agosto pelo Governo do 
Estado, consiste em uma sé-
rie de campanhas educativas 
com entrega de prêmios para 
estimular a cidadania fiscal 
dos paraibanos como, por 
exemplo, passar a exigir a 
nota fiscal nas compras com 
inclusão do CPF. Uma das 
ações do programa é o sis-
tema de sorteios públicos de 
prêmios em dinheiro deno-
minado ‘Torpedo Premiado – 
Cupom Legal’, que vai sortear 
prêmios de R$ 1 mil a R$ 30 
mil até o final deste ano.

Bahia fica de fora 
do horário de verão

Brasília – Da mesma forma 
que em 2012, o governador da 
Bahia, Jaques Wagner, decidiu não 
aderir ao horário de verão que co-
meça no dia 20 de outubro. Wagner 
justificou a medida alegando que a 
maioria dos baianos é contra adian-
tar os relógios em uma hora. Desde 
outubro do ano passado, quando foi 
publicado o Decreto 7.826, o Estado 
não consta da relação de unidades 
federativas em que a iniciativa 
deve ser instituída. Além de não 
ter participado do horário de verão 
2012/213, o Estado também não 
aderiu à proposta entre os anos de 
2003 e 2010. De acordo com o go-
vernador, em 2011/2012, quando a 
Bahia foi o único Estado do Nordeste 
a alterar os horários, a maior parte 
da população reagiu contrariamen-
te.

prefeitos pedem 
mudança no ISS

Os governos municipais tenta-
rão fechar com o Governo Federal uma 
proposta única para a atualização do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS), administrado pelos 
municípios. Segundo o presidente 
da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
e prefeito de Porto Alegre, José For-
tunati, a Lei Complementar 116, que 
regulamentou o imposto em 2003, 
está defasada. 

Na próxima quinta-feira, as 
entidades municipalistas se reunirão 
com a ministra de Relações Institu-
cionais, Ideli Salvatti, em busca de 
um consenso. “Vários componentes 
que estão aplicados, como as novas 
tecnologias, não foram previstos 
pela lei anterior e nós queremos que 
isso seja devidamente estabelecido”, 
disse Fortunati.

perspectivas para a 
economia melhoram

Brasília – O presidente do Banco 
Central (BC), Alexandre Tombini, disse 
ontem que “as perspectivas para a 
economia internacional têm melhora-
do”, durante encontro com dirigentes 
da Associação Nacional de Jornais, em 
São Paulo. Ele entende que a economia 
mundial está em transição, dando iní-
cio ao processo de normalização das 
condições monetárias. 

Segundo ele, o momento de 
transição apresenta desafios para os 
quais o Brasil está preparado, e “o BC 
tem atuado para reduzir a volatilidade 
(variação) decorrente desse processo”. 
Tombini destacou a importância do pro-
grama de leilões de swap cambial (mé-
todo equivalente à venda de dólares no 
mercado futuro), promovidos de se-
gunda-feira a quinta-feira, e os leilões 
de venda de dólares com compromisso 
de recompra, sempre às sextas-feiras.

juros para pessoas 
físicas têm a 4a alta 

São Paulo – A taxa de juros mé-
dia para pessoa física em agosto ficou 
em 5,51%, a quarta alta registrada 
este ano. O índice apresentou eleva-
ção de 0,03 ponto percentual em re-
lação a julho, segundo a da Associação 
Nacional de Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade (Ane-
fac). Das seis linhas pesquisadas, 
apenas uma manteve estabilidade, o 
crédito rotativo do cartão de crédito, 
que permaneceu em 9,37%. 

Os juros do comércio tiveram 
elevação de 0,24%, passando de 
4,1% (61,96% ao ano) registrado em 
julho, para 4,11% (62,15% ao ano) 
em agosto. O cheque especial teve 
alta de 0,51%, passando de 7,77% 
(145,46% ao ano) em julho, para 
7,81% (146,55% ao ano) em agosto.

A Paraíba alcançou índices posi-
tivos no setor de comercio varejista 
quando comparados com os indicado-
res de todo o país, conforme aponta os 
dados de pesquisa do IBGE. O Estado 
demonstrou o melhor índice em duas 
das variáveis e ficou em segundo lugar 
em outras duas, se comparado com os 
demais estados e com o Distrito Fede-
ral. Todos os resultados apresentados 
pela Paraíba foram melhores que a mé-
dia ostentada pelo segmento no Brasil.

No índice e variação do volume de 
vendas no comércio varejista, a Paraí-
ba apresentou resultado de 13,8% no 
mês de julho, resultando num acumu-
lado de crescimento de 9,8% em 2013, 
e de 10,1% nos últimos 12 meses. Es-
tes números deixam a Paraíba em se-
gundo lugar em crescimento, ficando 
atrás apenas do Mato Grosso do Sul, 
que apresentou crescimento de 15,7% 
em julho. A média do país neste mes-
mo índice foi de 6% para julho, de 
3,5% para o acumulado dos sete pri-
meiros meses do ano e de 5,4% nos 
últimos 12 meses.

No índice e variação de volume de 
vendas no comercio varejista amplia-
do, para o mesmo período, a Paraíba 
foi o estado com maior crescimento 
em julho, com 15,1%, o quarto em 
acumulado em 2013, com 9,3% e o 
nono se comparado o crescimento dos 
últimos 12 meses.

Receita nominal
Em relação aos índices de varia-

ção da receita nominal de vendas do 
comércio varejista, a Paraíba teve o 
segundo maior crescimento em julho, 

com 22,4%; o terceiro maior cresci-
mento entre os estados, quando com-
parados os primeiros sete meses de 
2013 e o quinto quando comprados os 
últimos 12 meses. 

Já no índice e variação de receita 
nominal de vendas do comercio vare-
jista ampliado, apesar de ter ficado 
melhor colocado quando comprado 
apenas o crescimento de julho, com os 
outros estados da federação, a Paraí-
ba ficou em segundo lugar no acumu-
lado do ano e em oitavo no acumula-
do dos últimos 12 meses.

O IBGE, nesta pesquisa, destacou o 
crescimento das taxas da Paraíba e do 
Mato Grosso do Sul, além de Rio Gran-
de do Norte, Rondônia e Pernambuco.

Entre as dez atividades do comér-
cio varejista pesquisadas, oito tive-
ram variação positiva no volume de 
vendas: Tecidos, vestuário e calçados 
(5,4%); Outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (3,9%); Equipamentos e 
material para escritório, informática 
e comunicação (3,5%); Móveis e ele-
trodomésticos (2,6%); Hipermercados, 
supermercados, produtos alimentí-
cios, bebidas e fumo (1,8%); Artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos (1,3%); 
Material de construção (0,8%) e Livros, 
jornais, revistas e papelaria (0,6%). 

As duas atividades que apresenta-
ram variação negativa foram Combus-
tíveis e lubrificantes (-0,4%) e Veículos 
e motos, partes e peças (-3,5%). No 
entanto, comparando os números com 
julho do ano passado, todas apresen-
taram crescimento. A análise do IBGE 
para o país é que, em julho, o comércio 
varejista cresceu 1,9% no volume de 
vendas e 2,0% na receita nominal, am-
bas na série com ajuste sazonal.

Crescimento na Paraíba foi 
acima da média no Brasil 

comÉRcIo VaReJISTa

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com
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Vendas no comércio varejista cresceram 9,8% em julho, segundo aponta pesquisa do IBGE

O Governo do Estado reú-
ne a classe empresarial parai-
bana hoje para o lançamento 
do Edital Tecnova, destinado 
a inovação dos processos de 
gestão e produtivos nas mi-
cro e pequenas empresas do 
Estado da Paraíba. Trata-se de 
um programa do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, através de convênio com 
a Financiadora de Estudos e 
Projetos e a Secretaria Execu-
tiva de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Paraíba, executa-
do pela Fundação de Apoio à 
Pesquisa (Fapesq). O Tecnova 
é um programa de subvenção 
econômica que vai investir R$ 
13,5 milhões (a fundo perdi-
do) nas micro e pequenas em-
presas da Paraíba.

O lançamento acontece 
pela manhã, às 10h30, no au-
ditório do Sebra-PB de Cam-
pina Grande, e à tarde, às 
15h, no Auditório Marrom, 
do Sebrae-PB de João Pessoa. 
Os recursos da subvenção 
econômica vão dar oportuni-
dade às empresas de peque-
no porte da Paraíba de ino-
var seus empreendimentos, 
resultando em crescimento 
para a economia do Estado. 
Nessa modalidade de aplica-
ção de recursos as empresas 
não terão que devolver o di-
nheiro recebido. 

O Governo do Estado en-
trou com a contrapartida para 
garantir o benefício aos em-
presários paraibanos. O gover-
no está investindo na inovação 

para o desenvolvimento de 
produtos (bens ou serviços) 
e/ou processos inovadores - 
novos ou significativamente 
aprimorados - de empresas 
paraibanas para o desenvol-
vimento dos setores econômi-
cos considerados estratégicos 
nas políticas públicas. 

O objetivo principal do 
Programa de Subvenção Eco-
nômica é promover um signifi-
cativo aumento das atividades 
de inovação e o incremento da 
competitividade das empre-
sas e da economia local. Desta 
forma, esta Chamada Pública 
visa apoiar projetos de inova-
ção, que envolvam significati-
vo risco tecnológico associado 
a oportunidades de merca-
do. Serão apoiados projetos 
de inovação em cinco temas: 
Tecnologias da Informação e 
Comunicação; Energia; Saúde; 
Biotecnologia; e Desenvolvi-
mento Social. 

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

Governo lança Tecnova
em João Pessoa e CG

mIcRo e peQuena empReSa

O valor solicitado como 
subvenção econômica à ino-
vação na proposta deverá ser 
de no mínimo R$ 180 mil e no 
máximo R$ 600 mil. Para em-
presas da área de Tecnologias 
da Informação e Comunica-
ção serão alocados recursos 
na ordem de R$ 3 milhões; já 
para as empresas na área de 
Energia, R$ 2,5 milhões; Saú-
de, R$ 3 milhões; Biotecnolo-
gia, R$ 3 milhões; e Desenvol-
vimento Social, R$ 2 milhões. 
Cada empresa poderá inte-
grar apenas uma proposta, 
em um dos temas citados, 
seja como beneficiária propo-
nente, seja como beneficiária 
coexecutora. As empresas in-
teressadas devem ficar aten-
tas a um fato importante; no 
caso de uma empresa figurar 

em mais de uma proposta 
todas as propostas serão eli-
minadas. As empresas bene-
ficiárias (proponente e coe-
xecutoras) deverão realizar 
as atividades do projeto no 
território nacional. 

Vale destacar também 
que este edital vai contemplar 
Despesas de Custeio (mate-
rial de consumo, vencimento 
e obrigações patronais, ser-
viços de terceiros, etc) e de 
Capital (obras e instalações, 
equipamentos e materiais 
permanentes). Quanto ao 
prazo de execução do projeto, 
a empresa terá 24 meses para 
concluir ao que se propõe na 
proposta. Mais informações 
pelo e-mail faqtecnova@
fapesq.rpp.br ou pelo telefo-
ne (83) 3333 2600.

Valor de até R$ 600 mil 
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Sonda deixa sistema solar e ruma ao espaço interestelar 

Voyager 
Um novo estudo afirma que a 

sonda Voyager 1, da Nasa (agência 
espacial americana) deixou o sis-
tema solar e entrou no espaço in-
terestelar.  Essa foi a conclusão de 
pesquisadores da Universidade de 
Maryland, nos Estados Unidos. A 
Voyager 1 está no local mais distan-
te da Terra que um objeto feito pelo 
homem conseguiu alcançar. E agora 
começou a exploração da nossa ga-
láxia além da influência do Sol, se-
gundo Marc Swisdak, principal autor 
do estudo publicado esta semana na 
revista científica “The Astrophysical 
Journal Letters”. Para chegar nessa 
conclusão, Swisdak e seus colegas, os 
físicos James Drake (Universidade de 
Maryland) e Merav Opher (Univer-
sidade de Boston) construíram um 
modelo da borda externa do Sistema 
Solar que se encaixa nas observações 
recentes da Nasa.

O modelo indica que a sonda en-
trou no espaço interestelar há pouco 
mais de um ano, no dia 27 de julho 
de 2012. Swisdak assume que esta é 
uma visão um tanto controversa. Isso 
porque esta é uma opinião oposta a 
da Nasa e de outros cientistas, que 
sugerem que a sonda ainda está em 
uma zona de transição entre a esfera 
de influência do Sol e o resto da galá-
xia. O equipamento da Nasa, agência 
espacial americana, tem explorado 
um território virgem, onde é possível 
sentir os efeitos do espaço intereste-
lar. Mas os cientistas desconhecem a 
amplitude dessa região e não sabem 
quanto exatamente a sonda deve via-
jar para sair do Sistema Solar.

A sonda 
Lançada em 1977, a Voyager-1 

foi criada para estudar os planetas 
mais afastados da Terra junto com a 
sua irmã, a Voyager-2. As duas son-
das foram lançadas com um mês de 
intervalo e seguem em bom estado. 
Principalmente se for levado em 
consideração que elas passaram por 
Júpiter, suportaram o frio por estar 
longe do Sol e passaram por radia-
ções perigosas. As fontes de energia 
das sondas são feitas de plutônio e 
devem parar de produzir eletricida-
de entre 10 a 15 anos. As duas trans-
portam discos de cobre banhados a 
ouro com gravações em 60 línguas, 
amostras de música de várias cultu-
ras, sons naturais da Terra ou produ-
zidos pelo homem.

Rio de Janeiro – A entrada em operação 
de usinas termelétricas na região Nordeste para 
fornecer 1.100 megawatts (MW) extras e ainda 
garantir a segurança do sistema elétrico vai cus-
tar R$ 200 milhões ao contribuinte apenas neste 
mês. As usinas foram ligadas ao Sistema Interli-
gado Nacional (SIN) no último dia 5, depois do 
blecaute, provocado por uma queimada, que 
atingiu a região no final de agosto.

A informação foi divulgada ontem pelo di-
retor do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), Hermes Chipp. O custo adicional deve-se 
ao fato de o custo da energia termelétrica (a gás 
e a óleo) ser mais alto do que o de outras fon-
tes. A previsão é que as usinas sejam mantidas 
pelo menos até o final deste mês. “Nós propo-
mos manter até setembro, porque este é um mês 
de maior intensidade de queimada. Enquanto 

houver a possibilidade de foco de calor que pos-
sa repetir um evento dessa natureza, a gente vai 
propor que se opere suportando contingência 
dupla. Em termos de encargos, se for só o mês de 
setembro, deve adicionar R$ 200 milhões a serem 
pagos pelo consumidor”, disse Chipp.

O diretor do ONS também defendeu a ex-
pansão da contingência dupla (N-2) para garantir 
uma maior segurança do sistema em caso de pro-
blemas no país. O sistema hoje é de contingência 
única (N-1). O N-2 está sendo fase de implantação 
em Brasília.

O presidente da Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), Maurício Tolmasquim, disse que a 
contingência dupla aumenta também os custos 
da transmissão da energia elétrica. Por isso, é pre-
ciso avaliar onde é necessário fazer isso. Há outras 
opções para aumentar a segurança do sistema, 
segundo ele, como aumentar a possibilidade de 
isolar os problemas e evitar grandes efeitos casca-
tas nos blecautes.

Início de operação vai custar
R$ 200 milhões ao consumidor

USINAS TERMELÉTRICAS

O Programa Água para Todos 
beneficiará 124 municípios no 
Nordeste setentrional. O acordo 
foi firmado na última terça-feira 
pelo Departamento Nacional de 
Obras Contra Secas (Dnocs) com 
a assinatura de um termo de com-
promisso com 336 prefeituras mu-
nicipais. 

O pacto prevê um investimen-
to de mais de R$ 135,4 milhões 
do programa, cujo objetivo visa à 
implantação do Programa Simpli-
ficado de Abastecimento Coletivo 
de Água, com o intuito de univer-
salizar o acesso à água no Semi-
árido nordestino. O Dnocs será 
responsável pela implantação nos 
124 municípios que fazem parte 
da área do órgão no Nordeste se-
tentrional.

A iniciativa prevê o uso de di-
ferentes tecnologias, como cister-
nas, sistemas de abastecimento, 

barragens subterrâneas, pequenas 
barragens e poços com vistas a dar 
mais condições de sobrevivência e 
de sustentabilidade ao homem do 
campo.

 O Plano Brasil Sem Miséria, 
por meio do Programa Água para 
Todos, prevê que até 2014 serão 
implantadas 750.000 cisternas 
e seis mil sistemas simplificados 
de abastecimento direcionados 
para o consumo. Com relação à 
produção, as metas são de 3.000 
barragens de acumulação de água 
pluvial, 150.000 cisternas de pro-
dução e 20.000 pequenos sistemas 
de irrigação. 

Os novos mecanismos permi-
tirão a ampliação da capacidade 
produtiva dos pequenos agriculto-
res, garantindo o desenvolvimen-
to regional com sustentabilidade, 
uma vez que poderão comerciali-
zar o excedente produzido.

Programa beneficiará 
124 municípios do NE

ÁGUA PARA TODOS

Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil

No espaço desde 1977, a sonda Voya-
ger-1 procura, agora, sair do Sistema Solar. 
E para quem acredita que o equipamento 
é antigo e não vai alcançar o objetivo, os 
cientistas do projeto afirmam que a sonda 
enviará dados até 2025.

A sonda da Nasa, agência espacial ame-
ricana, é considerada muito antiga, prin-
cipalmente por causa dos avanços que a 
tecnologia fez desde seu lançamento. Mas, 
segundo o jornal O Globo, Edward Stone, 
cientista-chefe da missão, avalia que Voya-
ger-1 continuará capaz de coletar e enviar 
dados científicos pelo menos até 2025 . Esse 
tempo é considerado o suficiente para a 
sonda atingir o espaço interestelar. Voya-
ger-1 já cumpriu a missão de estudar Júpiter 
e Saturno. Para Stone, a sonda ainda é uma 

nave saudável e eficiente. Principalmente se 
for levado em consideração que ela passou 
por Júpiter, suportou o frio por estar longe 
do Sol e passou por radiações perigosas.

A fonte de energia da sonda é feita de 
plutônio e deve parar de produzir eletricida-
de entre 10 a 15 anos. Suas pilhas nucleares 
ainda geram mais de 300 watts de potência, 
o suficiente para alimentar o computador de 
bordo, o rádio e os quatro instrumentos cien-
tíficos. Essa energia diminui em 4 watts a cada 
ano. Isso obrigará que os últimos instrumen-
tos comecem a ser desligados ou passem a 
funcionar em revezamento a partir de 2020. 
Mas a sonda continuará capaz de coletar 
e enviar dados científicos pelo menos até 
2025, tempo considerado suficiente para a 
sonda atingir o espaço interestelar. O equi-

pamento da Nasa tem explorado um territó-
rio virgem, onde é possível sentir os efeitos 
do espaço interestelar. Mas os cientistas des-
conhecem a amplitude dessa região e não 
sabem quanto exatamente a sonda deve 
viajar para sair do Sistema Solar.

Stone afirma que a saída poderá acon-
tecer a qualquer momento ou demorar 
vários anos. O cientista já havia descrevido 
essa zona inexplorada em uma reunião da 
Associação de Geofísica dos Estados Unidos 
no ano passado. As leituras de um dos ins-
trumentos da Voyager-1 mostraram um au-
mento da intensidade do campo magnético. 
Mas não houve mudança na direção. Esse é 
um sinal de que a sonda não saiu do Siste-
ma Solar. A sonda está apenas em uma nova 
região. 

Equipamento viaja desde o ano de 1977

Voyager 1 é a invenção humana que conseguiu chegar mais longe da Terra; sonda deixou o sistema solar, começou explorar a galáxia e enviará dados até 2015

FOTO: Divulgação
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A festejada Maria Barros com as netas Priscila e Rebeca e a filha Germana Maria

Procuradora Ilcléa Go-
mes de Sousa Neves, 
advogados Abílio Forte 
Negreiros Neto e Lucia-
no Bernardo, sras. Ana 
Corina Teixeira, Lucimar 
Padilha Eloy, Tetê Nó-
brega de Morais, Tere-
za Marinho e Maria de 
Fátima Neves, executivo 
Marcílio Franca, empre-
sário Lamartine Barbosa 
de Sousa, promotor 
Murilo Lemos, publicitário 
Eduardo Correia.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com gorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   Para felicidade das brasilei-
ras, a popular rede de fast fashion 
norte-americana “Forever 21” vai 
abrir sua primeira loja no país, pre-
cisamente no Morumbi Shopping, em 
São Paulo, em data ainda não definida.

  A marca, criada em 1984, em 
Los Angeles, EUA, já possui mais de 
500 lojas em 16 países espalhados 
pela Europa, América Latina e Ásia.

Zum Zum Zum
   A finalista do Prêmio Multishow, com a música “Pra Cima de Mim”, a cantora 
Gitana Pimentel faz show de samba hoje, às 21h, na Usina Cultural Energisa.

FOTO: Dalva Rocha

Carla Bezerra, Roziane Coelho e Tereza Neuman Vaz

Alegria

A ADVOGADA  
Maria Diniz Barros foi 
a festejada aniversa-
riante da semana, em 
badalado almoço no 
restaurante Adega do 
Alfredo.

O encontro reu-
niu amigas leais para 
momentos de alegria, 
porém com propósi-
tos filantrópicos, pois 
como presentes de 
aniversário ela pediu 
latas de leite em pó 
que foram doadas à 
Amem.

“São sempre as virtudes 
e não as imperfeições 
que nos precipitam
ao desastre”

REBECCA WEST

“O homem começa a
ser forte a partir do 
momento que reconhece 
suas fraquezas”

MÁRIO NOGUEIRA

Troféu Heitor Falcão
A NOITE DE HOJE será do Troféu Heitor Falcão, 

instituído há anos pelo colunista social Abelardo Jure-
ma para homenagear personalidades paraibanas, com o 
prêmio que leva o nome do saudoso colunista Agá.

A solenidade será a partir das 20h30 no auditório Sér-
gio Bernardes, do Tropical Hotel Tambaú, com participação 
especial do Coral do Unipê, regido pelo maestro João Alberto 
Gurgel, seguida de coquetel e jantar no Salão Parahyba, no 
Centro de Convenções, animado pela Orquestra Black Tie.

   A agência de propaganda paraibana Criart Comunicação é quem vai assinar 
os trabalhos de mídia local da Grafjet, gráfica paulista especializada em impressos 
para eventos e papelaria personalizada. 

Helena Almeida, Idalina Lemos e Céu Palmeira no festejado aniversário de Maria Barros
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Turismo
A ASSOCIAÇÃO Brasileira da Indústria de Hotéis da 

Paraíba, em parceria com o Governo do Estado e o trade 
local, promove nova edição do road show de capacitação 
da Visual Turismo de São Paulo.

O evento está acontecendo durante esta semana nas 
cidades paulistanas de Campinas, Sorocaba, Santo André 
e Santos, com divulgação para agentes de viagens sobre 
as potencialidades turísticas da Paraíba.

Mulheres
O INTERNACIONAL Women´s Club of João Pessoa, 

sob a presidência de Laís Arruda, vai realizar o XXVIII En-
contro Nacional da entidade e a Assembleia Geral Anual, 
nos dias 20 a 24 deste mês, no Hotel Caiçara.

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa, terá a presença da presidente da 
Confederação Nacional de São Paulo, Orquídea Corciolli.

    Com direção de arte de Aurélio Araújo, redação de Gustavo Pozzobon, aten-
dimento de Máximo Serpa e Mídia de Larissa Muniz, a Antares Comunicação inicia mais 
uma etapa da campanha desenvolvida para a PBTur, intitulada “Paraíba:  muito mais do 
que sol e mar”. 

Cidade Verde

A PRESIDENTE do 
Clube da Melhor Idade Ci-
dade Verde, Elma Virgulino 
convocando os associa-
dos para uma reunião, 
onde serão tratados 
assuntos relativos as 
atividades para este mês. 
Será às 15h30 na sede da 
entidade.

   A cidade de Olinda, em Pernambuco, vai sediar de 5 a 7 de dezembro o 5o  

Encontro de Cidades Históricas e Turísticas do Brasil. O evento vai reunir represen-
tantes de 170 cidades históricas do país.

Envelhecimento
DADOS DO IBGE dão conta de que daqui a 17 anos, 

a Paraíba terá o terceiro maior Índice de Envelhecimento 
do Nordeste, com 63,03% da sua população formada 
por pessoas com 60 anos de idade ou mais.

Este e outros assuntos vão ser abordados no 
6o Fórum Internacional de Saúde e Envelhecimento 
que será realizado dias 21 a 24 deste mês, numa pro-
moção da Universidade Federal da Paraíba e do Unipê.

Amigas para sempre: Nídia Azevedo e Conceição Imperiano

Lions Clube
O DIA ESTADUAL do Leonismo Paraibano foi 

comemorado com uma sessão especial promovida pela 
Assembleia Legislativa da Paraíba, proposta pelo depu-
tado Janduhy Carneiro. 

A governadora do Distrito LA5, Terezinha Paiva, foi 
prestigiada durante a solenidade, recebendo flores dos 
representantes da Casa de Epitácio Pessoa.

Prefeitos

SERÁ LANÇADO 
hoje o Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreende-
dor, com o objetivo de 
reconhecer os gestores 
que promovem o desen-
volvimento econômico 
e social dos municípios 
paraibanos, por meio do 
incentivo aos pequenos 
negócios locais.

Será durante o 
Encontro de Prefeitos 
Paraibanos na Estação 
Cabo Branco, cujas 
inscrições podem ser 
feitas no site www.
prefeitoempreendedor.
sebrae.com.br até o 
próximo dia 22 de no-
vembro.

    O cantor e compositor mineiro Milton Nascimento passa o final de semana na 
Ilha de Fernando de Noronha, onde comanda show comemorativo de 25 anos do Parque 
Nacional Marinho. 
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R$ 1 milhão do Programa 
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Os funcionários da 
Empresa de Correios e Te-
légrafos (ECT) entram em 
greve a partir da zero hora 
de hoje por tempo inde-
terminado na Paraíba. Eles 
reivindicam 15% de reajus-
te salarial e a contratação 
de aproximadamente 200 
concursados. A decisão so-
bre a greve foi tomada na 
noite de ontem durante as-
sembleia geral da categoria, 
realizada na sede do Sin-
dicato dos Servidores dos 
Correios e Telégrafos da Pa-
raíba (Sintect-PB), na Rua 
Duque de Caxias, em João 
Pessoa. Com a deflagração 
do movimento grevista, 
cerca de 350 mil objetos ou 
correspondências deixam 
de ser entregues por dia aos 
seus destinatários em toda 
a Paraíba.

Segundo o presidente 
do Sindicato dos Servidores 
dos Correios e Telégrafos da 
Paraíba (Sintect-PB), Ema-
nuel de Souza, a categoria 
rejeitou recentemente a 
contraproposta de 5,27% 
apresentada pela direção 
da empresa. Emanuel in-

formou que já entraram em 
greve os carteiros de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Bau-
ru, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Tocantins e 
Rondônia. 

A categoria segue a 
orientação nacional e dos 
35 sindicatos existentes no 
país, seis já deflagraram 
greve. Hoje devem paralisar 
as atividades os funcioná-
rios dos Correios da Para-
íba, Pernambuco e demais 
estados, segundo informa-
ções do diretor administra-
tivo do Sintec-PB, Husman 
Tavares. Ele afirmou que, 
com a greve, 95% dos car-
teiros deverão parar e que 
os 5% restantes ficarão im-
pedidos de trabalhar. 

Só medicamentos
“Só deixaremos ser en-

tregues medicamentos  por-
que fazem parte do serviço 
essencial e durante todo 
o movimento faremos de 
tudo para impedir os ser-
viços via sedex”, disse Hus-
man, complementando que 
a greve só será encerrada 
quando a empresa oferecer 
uma proposta decente.

Além de aumento real 
de salários, ampliação dos 
benefícios e melhores con-
dições de trabalho, a cate-
goria também reivindica a 
manutenção do convênio 
médico no modelo atual.
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Funcionários reivindicam 
15% de reajuste salarial e a
contratação de concursados

Greve nos Correios começa hoje
PaRaliSação

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

A direção dos Cor-
reios informou que está 
sendo adotada uma 
série de ações preven-
tivas para garantir a 
prestação de serviços à 
população em caso de 
deflagração da greve 
dos carteiros.  Se par-
te dos trabalhadores 
aderir à paralisação, a 
ECT colocará em práti-
ca medidas do seu Pla-
no de Continuidade de 
Negócios para garantir 
a entrega de cartas e 
encomendas e o atendi-
mento em toda rede de 
agências. Entre as ações 
estão a realização de 
horas extras, mutirões 
para entrega nos fins de 
semana, deslocamento 
de empregados entre 
as unidades e contrata-
ções temporárias.

Também afirma 
que os Correios es-
tão em processo de 
negociação do Acor-
do Coletivo de Traba-
lho 2013/2014 com as 
entidades sindicais e 
continuam abertos ao 
diálogo. Que a empre-
sa oferece reajuste de 
5,27% sobre os salá-
rios e benefícios e que 
este índice, somado à 
progressão anual con-
cedida no ano passado, 
equivale ou ultrapassa 
os índices inflacioná-
rios do período, impe-
dindo perdas aos tra-
balhadores.

A proposta ainda 
contempla, segundo a 
direção da ECT, manu-
tenção de todos os be-
nefícios constantes do 
acórdão vigente e da 
assistência médico/hos-

pitalar/odontológica 
nos termos da cláusula 
11, constante do acór-
dão vigente; vale refei-
ção/alimentação extra 
a ser concedido em de-
zembro/2013 para os 
empregados admitidos 
até 31/7/2013.

Para a direção da 
ECT, o impacto dos itens 
econômicos das enti-
dades sindicais são im-
praticáveis. A pauta da 
Federação Nacional dos 
Trabalhadores dos Cor-
reios (Fentect) tem cus-
to anual de R$ 31,4 bi-
lhões — quase o dobro 
da previsão de receita 
dos Correios para este 
ano ou o equivalente 
a 50 folhas mensais de 
pagamento da ECT.  

Ganho real
Segundo a direção, 

entre 2003 e 2012, o 
ganho real dos traba-
lhadores dos Correios 
foi de 36,91%, acima 
da inflação do período. 
Hoje, a empresa paga 
em média uma remu-
neração de R$ 2.149,72 
aos carteiros, consi-
derando o salário e os 
adicionais como anuê-
nio, quinquênio e adi-
cional de distribuição 
e coleta, entre outros. 
Todos os trabalhadores 
dos Correios também 
têm benefícios como 
assistência médica, hos-
pitalar e odontológica, 
inclusive para depen-
dentes. A ECT destina 
atualmente 65% de 
sua receita de vendas 
ao pagamento dos sa-
lários, benefícios e en-
cargos.

ECT adota medidas

O Procon da Paraíba 
informou que os consumi-
dores que se sentirem lesa-
dos pela greve da Empresa 
de Correios e Telégrafos, 
têm direito a ressarcimen-
to ou abatimento do valor 
pago na postagem, caso 
haja atraso no recebimento 

das correspondências.
Conforme a entidade de 

defesa dos consumidores, 
nos casos de danos morais 
ou materiais pela falta da 
prestação do serviço, cabe 
também a indenização por 
intermédio da Justiça.

As empresas que en-
viam cobrança por cor-
respondência postal são 
obrigadas a oferecer ou-

tra forma de pagamento 
que seja viável ao consu-
midor, como internet, fax, 
sede da empresa, depósito 
bancário,entre outras. Es-
sas opções de pagamento 
devem ser divulgadas am-
plamente para que o consu-
midor não seja prejudicado.

Os consumidores que ti-
verem dúvidas ou quiserem 
fazer alguma reclamação, 

podem procurar o Procon 
de sua cidade ou um dos ca-
nais de atendimento da en-
tidade. Caso não exista  um 
órgão do Procon na cidade, 
o consumidor deve se dirigir 
para outra cidade próxima 
da sua onde existe uma sede 
da entidade que protege os 
consumidores das injustiças 
financeiras, ou cobranças in-
devidas. 

Procon Estadual orienta consumidores

Uma parceria entre 
o Governo do Estado e o 
Ministério da Pesca dispo-
nibiliza, até o domingo, 
peixe do tipo cavalinha 
ao custo de R$ 4,00 o qui-
lo. São dez toneladas do 
pescado em duas câmaras 
frigoríficas instaladas no 
anel interno da lagoa. A 
oferta acontece durante 
a Semana do Peixe, que 
tem o objetivo de incen-
tivar o consumo com foco 
na alimentação saudável. 

A ação, que come-
çou em João Pessoa, 

será expandida para 
todo o Estado. Segundo 
o secretário executivo 
da Pesca, Sales Dantas, 
o projeto pretende levar 
peixe a preço baixo para 
todas as regiões da Pa-
raíba.  Entre as ações do 
Governo para incentivar 
o consumo do pescado 
estão cursos de capaci-
tação coordenados pela 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pes-
ca, onde os pescadores  
aprendem medidas de 

higienização, que en-
globam desde a pesca 
até a mesa do consumi-
dor, além da distribui-
ção de cartilhas conten-
do informações sobre os 
benefícios do pescado. 

O aposentado San-
dro Luiz, que chegou 
cedo para garantir seu 
peixe, diz que a iniciati-
va é válida, pois costu-
ma comprar esse tipo de 
peixe no mercado por R$ 
10,00. 

“Agora todo mun-
do pode comer peixe. Se 

esse carro ficasse aqui, 
todo dia eu viria com-
prar”, garante.

O secretário Sales 
Dantas afirma que a po-
lítica do Governo do Es-
tado tem avançado em 
relação à pesca. “Nós 
saímos  da produção de 
um milhão e meio, para 
cinco milhões e estamos 
capacitando os  pescado-
res, qualificando todos os 
envolvidos na cadeia do 
pescado para aumentar 
a nossa produção para o 
próximo ano”, explicou.

Paraíba promove Semana do Peixe
DESCoNTo DE 60%

Com a greve, 95% dos carteiros deverão paralisar as atividades, prejudicando a entrega de cerca de 350 mil correspondências por dia

Até o domingo o governo estará disponibilizando à população peixe do tipo cavalinha ao custo de R$ 4,00 o quilo

FoTo: José Lins/Secom-PB

FoTo: Marcos Russo/Arquivo
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PB pode receber R$ 1 milhão do 
Programa Brasil Mais Seguro

A Paraíba poderá re-
ceber até R$ 1 milhão, 
através do Programa Bra-
sil Mais Seguro. O valor 
mínimo de R$ 100 mil e 
máximo de R$ 300 mil 
para a Prefeitura de João 
Pessoa e R$ 700 mil para 
o Governo do Estado, foi 
anunciado através de por-
taria divulgada no Diário 
Oficial da União do dia 
12 de setembro. Governo 
estadual e municipal têm 
até o dia 4 de outubro para 
fazer o cadastramento das 
propostas no Sistema de 
Convênios e Contratos de 
Repasse (Siconv) do Go-
verno Federal. O Estado 
do Rio Grande do Norte e 
a Prefeitura de Natal têm o 
mesmo prazo para concor-
rerem aos mesmos valores.

A portaria prevê ainda 
que 30% do valor destina-
do será para despesas de 
capital e 70% para despe-
sas de custeio, que devem 
ser executados em 24 me-
ses, contando da data de 
assinatura do convênio, 
que será uma parceria en-
tre o Governo do Estado e 
o Governo Federal e entre 
o Governo Municipal e o 
Governo Federal. A porta-
ria exige ainda uma con-
trapartida de 4% do mu-
nicípio de João Pessoa e de 
5% do Governo do Estado.

Os projetos devem pre-
ver a implementação de 
ações destinadas a promo-
ver a capacitação, valori-
zação profissional e saúde 
dos profissionais de segu-
rança pública (policiais ci-
vis, militares, servidores de 
perícia forense, bombeiros 
militares e guardas munici-
pais). Há uma extensa lista 
de itens proibidos de serem 
cobertos com os recursos 
desta portaria, tudo para 
que a valorização profis-
sional e a saúde sejam real-
mente o alvo dos recursos 
destinados.

Depois de enviadas, 
as propostas serão sub-
metidas a uma avaliação 
criteriosa de legalidade, 
conveniência, pertinência, 
viabilidade e adequação às 
regras e orientações da Se-

Governo e prefeitura têm 
até o dia 14 de outubro 
para cadastrar propostas

nasp, além de ser observa-
da a disponibilidade orça-
mentária e financeira para 
a definitiva celebração de 
convênios.

O secretário Executi-
vo de Estado da Segurança 
e Defesa Social, Jean Nu-
nes, disse que a Paraíba já 
enviou 14 projetos para 
serem avaliados pelo Pro-
grama Brasil Mais Seguro 
e estão  todos em fase de 
implementação para pos-
terior assinatura de con-
vênio. “Estão todos dentro 
dos prazos estabelecidos 
para cada um. Não deixa-
mos de mandar projeto 
para nenhuma das opor-
tunidades que o programa 
nos proporcionou”, assegu-
rou o secretário.

Jean Nunes garantiu 
ainda que dentro do pra-
zo estabelecido por mais 
esta portaria, o Governo 
do Estado mandará um 
projeto. “Essas oportuni-
dades, antes de virarem 
portarias e serem publi-
cadas, são discutidas com 
os estados”, disse.

Projetos
O secretário disse ain-

da que  já foram enviados 
projetos na área de Tec-
nologia de Informação, 
Infraestrutura, preven-
ção para a Polícia Militar, 
Polícia Civil e Corpo de 
Bombeiros, aquisição de 
equipamentos, telecomu-
nicação, rádio-comunica-
ção, reaparelhamento de 
delegacias especializadas, 
novas viaturas e equipa-
mentos de investigação. 
“Quando esses recursos 
forem liberados reforça-
rão as ações que já estão 
implementadas no Esta-
do. Será um reforço para 
o projeto Paraíba pela Paz, 
que combate a criminali-
dade”, afirmou.

O secretário de Segu-
rança Urbana e Cidadania 
de João Pessoa, Geraldo 
Amorim, disse que a secre-
taria mantém uma equipe 
para acompanhar porta-
rias e fazer projetos para 
arrecadar recursos. “Não 
estamos deixando nenhu-
ma das oportunidades que 
aparecem sem projeto. Já 
enviamos alguns, como a 
reformulação da Guarda 
Municipal e os projetos de 
prevenção junto à socieda-
de”, afirmou.

As pessoas que fazem 
opção em fazer compras no 
centro de João Pessoa ou 
mesmo que marcam encon-
tros de confraternização nos 
quiosques do Parque Solon 
de Lucena reclamam da falta 
de banheiros públicos. Se-
gundo o comerciário João dos 
Santos, no centro da cidade 
as pessoas têm à disposição 
apenas três banheiros públi-
cos gratuitos. O do Viaduto 
Terceirão (Rua Miguel Cou-
to), o do Pavilhão do Chá e 
o banheiro do Parque Solon 
de Lucena (Lagoa), situado 
próximo a agência do Banco 
Itaú. Os demais são privados 
e as pessoas têm que pagar 
de R$ 0,50 a R$ 0,75 para 
fazer as necessidades fisio-
lógicas. 

As maiores reclamações 
sobre a falta de banheiros 
partem das pessoas que fre-
quentam os quiosques da 
Lagoa porque eles são obri-
gados a pagar R$ 0,75 centa-
vos para utilizar o banheiro 
da Associação Comercial de 
Ambulantes do Parque Solon 
de Lucena. “A gente sai do 
trabalho e marca encontro 
nos quiosques da Lagoa, mas 
o problema é que nenhum 
deles tem banheiro”, disse 
Nilton Pereira, enfatizando 
que a única opção é o banhei-
ro da Associação dos Ambu-
lantes, que cobra R$ 0,75 
pelo serviço. 

“As mulheres até pagam 
para utilizar o banheiro da 
Associação, mas a maioria 
dos homens prefere utilizar 
as próprias árvores para eco-
nomizar no bolso. E também 
porque quando se toma cerve-
ja a vontade de ir ao banheiro 
é constante e se tivesse que 
pagar por cada ida ao banhei-
ro a cerveja na Lagoa iria sair 
caríssima”, ressaltou Nilton.

Realmente quem passa 
pelas árvores maiores, próxi-
mos aos quiosques da Lagoa, 
sente fortes odores de urina 

População cobra mais banheiros públicos
DESCASO

José Alves
zavieira2@gmail.com

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

porque os frequentadores 
não têm opção gratuita de 
banheiros. O único banheiro 
pertencente à Prefeitura no 
Parque Solon de Lucena fica 
do outro lado do semáforo, 
próximo a agência do Banco 
Itaú. Mas mesmo assim, as 
portas do banheiro daquela 
área são fechadas às 19h e 
as pessoas que frequentam 
a Lagoa para beber, mesmo 
sem opção de banheiro, ge-
ralmente varam a madruga-
da, principalmente nos finais 
de semana. 

O banheiro do Viaduto 
Terceirão se encontra par-
cialmente limpo, mas cheio 
de infiltrações. Tanto o ba-
nheiro masculino como o fe-
minino recebem os cuidados 
do funcionário da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano, 
Alexandre de Lima. A questão 

é que o banheiro do viadu-
to fica aberto ao público até 
as 17h, então, moradores de 
rua ou mesmo transeuntes, 
quando sentem necessidade 
e estão passando pela locali-
dade, mesmo com os banhei-
ros fechados, fazem as ne-
cessidades na escadaria dos 
banheiros. 

Segundo Alexandre 
Lima, todos os dias pela ma-
nhã, quando ele desse as 
escadarias do viaduto para 
abrir os banheiros, encontra 
as escadas cheias de fezes e 
urina. “As pessoas deveriam 
ser mais educadas e procura-
rem um outro local adequado 
para fazer suas necessidades 
fisiológicas, mas não, prefe-
rem fazer na escadaria do 
viaduto onde praticamente 
ninguém vê, talvez, por falta 
de iluminação ou de seguran-

ça”, argumentou.
O funcionário do banhei-

ro público do Pavilhão do 
Chá, João Elias, disse que faz 
o mesmo trabalho há quatro 
anos. Ele revelou que quando 
o material de limpeza demo-
ra a ser entregue, faz compras 
com seu próprio dinheiro 
para manter o banheiro lim-
po. “O uso aqui é gratuito, 
mas as pessoas que solicitam 
papel sempre dão alguma 
gorjeta na saída”, disse João.

No Shopping Terceirão é 
cobrada a taxa de R$ 0,50 para 
quem quer utilizar o banheiro. 
Mas as pessoas que tiverem 
fazendo compras em qualquer 
box podem solicitar o cartão 
do estabelecimento para ir ao 
banheiro sem precisar pagar. 
O banheiro de lá também tem 
um funcionário de plantão 
que faz a limpeza diária.

Diante das insisten-
tes reclamações das pes-
soas que frequentam o 
Parque Solon de Lucena 
(Lagoa), sobre a falta de 
banheiros públicos, a Se-
cretaria de Comunicação 
da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa informou 
que já existe um projeto 
em fase de licitação que 
deverá transformar defi-
nitivamente a “cara” da 
Lagoa numa verdadeira 
área de lazer e de cultu-
ra, e esses novos espaços 
serão beneficiados com 
equipamentos dos mais 
fundamentais aos mais 
sofisticados.  

Projeto
Na orla de João Pes-

soa não existe banheiro 
público, mas quem ne-
cessita utilizar um basta 
pedir permissão ao dono 
de algum dos quiosques 
da calçadinha. Todos eles 
deixam os banheiros dos 
quiosques fechados para 
que os “bagunceiros de 
plantão” não sujem o 
ambiente. O quiosque 
Xodó por exemplo, tem 
até banheiro especial 
para cadeirantes.  

O proprietário do 
quiosque Palhoça da 
Zezé informou que dei-
xa os banheiros sempre 

fechados por causa dos 
bagunceiros. Tem gente 
que encontra o banheiro 
aberto e em vez de utili-
zar com educação, acaba 
jogando papel higiênico 
no vaso, urina no chão, 
ou utiliza o banheiro de 
porta aberta, deixando 
os frequentadores do 
quiosque constrangidos. 

“Por causa desses 
acontecimentos a gen-
te deixa os banheiros 
fechados, mas qualquer 
pessoa que quiser uti-
lizar o banheiro basta 
pedir a chave ao garçom 
que ele libera”, disse An-
tônio Duarte.

Mudanças no Parque Solon de Lucena

Saiba mais

Os banheiros públicos são geridos por diversas secretarias: 

l Banheiros nos estádios de futebol são de responsabilidade da Secretaria de Esportes

l Banheiros da Bica são de responsabilidade da Semam

l Banheiros dos mercados são de responsabilidade da Sedurb

O único banheiro público existente na Lagoa do Parque Solon de Lucena se encontra em péssimas condições e só é aberto de dia

Foto: ortilo Antônio

O programa integra o 
Plano Nacional de Seguran-
ça Pública do Ministério da 
Justiça, que promove ações 
voltadas para o fortaleci-
mento das fronteiras, o en-
frentamento às drogas, o 
combate às organizações 
criminosas, a melhoria do 
sistema prisional, a segu-
rança pública para grandes 
eventos, a criação do Siste-
ma Nacional de Informação 
em Segurança Pública e a 
redução da criminalidade 
violenta.

O Programa de Re-
dução da Criminalidade 
Violenta, lançado com o 
nome Brasil Mais Seguro, 
tem como objetivo indu-
zir e promover a atuação 

qualificada e eficiente dos 
órgãos de segurança públi-
ca e do Sistema de Justiça 
Criminal, focado na quali-
ficação dos procedimentos 
investigativos e na maior 
cooperação e articulação 
entre as instituições de se-
gurança pública e o Siste-
ma de Justiça Criminal (Po-
der Judiciário e Ministério 
Público).

O Brasil Mais Seguro 
prevê três eixos de atuação: 
a melhoria da investigação 
das mortes violentas; o for-
talecimento do policiamento 
ostensivo e de proximidade 
(comunitário); e o controle 
de armas.

Redução da criminalidade

Fonte: Governo Federal



Mutirão odontológico atende presos
da cadeia pública de Mamanguape

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de setembro de 2013

O Governo do Estado 
da Paraíba, por meio da Se-
cretaria de Estado da Ad-
ministração Penitenciária 
(Seap), em parceria com a 
Secretaria Estadual de Saú-
de, realizou mais uma ação 
na cadeia pública do muni-
cípio de Mamanguape. Os 
76 reeducandos da unida-
de prisional começaram a 
receber atendimento odon-
tológico a partir da última 
quarta-feira. 

De acordo com a dire-
ção da cadeia, neste pri-
meiro dia foram atendidos 
cerca de 20 apenados. Os 
dentistas fizeram trata-
mento de assepsia bucal, 
extração, restauração de 
obturações e medicação 
para quem estava com dor 
de dente. Além disso, um 
cadastro foi realizado e, a 
partir de agora, os internos 
terão acompanhamento 
dos profissionais que inte-
gram o mutirão odontoló-
gico. 

O secretário da Admi-
nistração Penitenciária, 
Wallber Virgolino, explicou 
que esse tipo de ação tem 
o objetivo de prezar pela 
qualidade de vida e garan-
tir condições dignas para 
todos os reeducandos das 
unidades prisionais da Pa-
raíba.

 “Essa parceria com a 
Secretaria de Saúde vem 
auxiliar o trabalho realiza-
do pela direção da cadeia 
da cidade e, com o intuito 
de tornar a vida no cárcere 
mais digna, como também 

tratar da saúde dos que 
estão reclusos, seguindo 
as orientações dos direitos 
humanos e da Secretaria 
Estadual de Saúde. Esse 
atendimento odontológico 
era uma reivindicação an-
tiga dos reeducandos da 
cadeia de Mamanguape”, 
comentou Virgolino. 

Assistência
Segundo o diretor Car-

los Soares, que assumiu a 
administração da unidade 
há dois meses, os reedu-
candos precisam de cuida-
dos odontológicos, porque 
desde que assumiu a ges-
tão da cadeia pública notou 
uma grande procura dos 
apenados por um dentista. 

“Estamos mostrando 
para os 76 reeducandos 
reclusos aqui que não es-
tamos apenas cobrando 
deles. Essa ação é um apoio 
que os familiares dos pre-
sos cobram e hoje estamos 
garantindo. Com esse tra-
balho preventivo nós va-
mos reduzir os problemas 
de saúde aqui”, afirmou o 
diretor.

Os dentistas fizeram  
assepsia bucal, extração e 
restauração de obturações

A cidade de Sousa, 
no Sertão paraibano, 
está com as inscrições 
abertas até hoje para a 
Oficina Sebrae de Em-
preendedorismo (OSE)

Empreendedoris-
mo, planejamento, ges-
tão, marketing, finan-
ças, teoria visionária e 
suporte gerencial são 
alguns dos temas que 
serão abordados na 
Oficina Sebrae de Em-
preendedorismo (OSE) 
no Sertão paraibano. 
As inscrições para a ca-
pacitação estão sendo 
feitas no Sebrae, na 
cidade de Pombal, e se 
encerram hoje.

As oficinas terão 
início na próxima se-
gunda-feira) e se es-
tendem até o dia 20 
(sexta-feira).“Podem 
participar pessoas que 
já possuem um negó-
cio formal ou informal 
e que queiram me-
lhorar a gestão, obter 
mais conhecimentos.
Também receberemos 
quem quer abrir seu 
próprio negócio e 

quem deseje fazer um 
planejamento ou sim-
plesmente quem quer 
se informar”, disse o 
analista do Sebrae em 
Pombal, Talles Vascon-
celos.

Segundo ele, mui-
tos comerciantes têm 
procurado o Sebrae 
para fazer a inscrição 
e participar da capa-
citação. “Há dois anos 
o Sebrae Paraíba vem 
realizando essas ofici-
nas com sucesso, em 
diversas cidades do 
Estado. É uma grande 
oportunidade para os 
empresários de Pom-
bal e região”, comen-
tou Talles.

A capacitação do 
Sebrae será realiza-
da em parceria com a 
Prefeitura Municipal 
e apoio da Câmara 
de Dirigentes Lojistas 
(CDL) e Associação Co-
mercial de Pombal. Os 
municípios que tive-
rem interesse em rea-
lizar a OSE devem en-
trar em contato com o 
Sebrae.

Empreendedores são 
capacitados em Sousa

SERTÃO

Uma operação conjunta 
entre as Polícias Militar e Civil, 
no município de Caaporã, Lito-
ral Sul do Estado, resultou na 
prisão de quatro pessoas sus-
peitas de envolvimento em as-
saltos e ameaças à população 
da região. Na ação, que contou 
com a participação de 15 PMs 
e 13 policiais civis, foram apre-
endidas cinco armas de fogo e 
várias munições - sendo três 
revólveres calibre 38, um rifle 
44 (arma de uso restrito das 
forças armadas) e uma espin-
garda calibre 32. 

Conforme o comandante 
da 1ª Companhia Indepen-

dente de Polícia Militar (li-
gada à 1ª Região Integrada 
de Segurança Pública), ma-
jor Cristóvão Lucas, a polícia 
chegou até os suspeitos após 
receber várias denúncias da 
população dando conta dos 
supostos crimes praticados 
por eles. Foi então elaborado 
um relatório com as denún-
cias e informações, encami-
nhado para a Polícia Civil e 
posteriormente para a Justiça 
local, que expediu mandados 
de busca e apreensão contra 
os suspeitos.

“Começamos as diligên-
cias ainda nas primeiras ho-

ras da manhã e conseguimos 
realizar as prisões no Centro 
de Caaporã e no distrito de 
Cupissura. A operação foi 
muito bem montada e não 
houve resistência por parte 
dos presos”, detalhou Lucas, 
ao citar que todo o material 
apreendido foi levado para a 
delegacia de Caaporã. No lo-
cal, os presos foram autuados 
inicialmente por porte ilegal 
de arma de fogo, no entanto, 
as investigações da Polícia Ci-
vil prosseguem no sentido de 
identificar uma possível liga-
ção entre os presos e a auto-
ria de outros crimes. 

Polícia prende 4 suspeitos 
de participação em assaltos

caapORÃ Assaltantes
explodem caixas  
eletrônicos em 
duas cidades

Até as 13h de ontem a 
polícia ainda não tinha encon-
trado nenhum dos assaltantes 
que explodiram os caixas ele-
trônicos do Bradesco nos mu-
nicípios de Remígio e Areial, no 
Brejo paraibano. Com as ações 
de ontem, os criminosos ele-
varam para 104 o número de 
investidas criminosas contra 
bancos na Paraíba este ano. 

Segundo informações do 
Sindicato dos Bancários foram 
38 explosões (15 no Banco do 
Brasil, 2 na Caixa, 20 no Bra-
desco e 1 no Santander), 29 
arrombamentos (10 no Ban-
co do Brasil, 8 no Bradesco, 8 
no Santander , 1 no Itaú, 1 no 
HSBC e 1 na Caixa), 15 assal-
tos (7 no Bradesco, 4 no Ban-
co do Brasil, 1 no Santander, 1 
na Caixa e 2 no Itaú), 14 ten-
tativas de assalto/arromba-
mento/explosão (5 no Banco 
do Brasil, 6 no Bradesco, 2 no 
Santander e 1 na Caixa) e 8 sai-
dinhas de banco (2 no Brades-
co, 2 na Caixa, 4 no Santander). 

As ocorrências de ontem 
aconteceram na madrugada 
de ontem quase que simulta-
neamente nas cidades de Re-
mígio e Areial.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Na operação policial conjunta, também foi apreendido um arsenal de armas em poder dos acusados

A parceria 
entre a Sedap
e Secretaria 
de Estado da 
Saúde garantirá
o tratamento 
de 76 presos 
da cadeia.

No primeiro dia da ação do mutirão odontológico, foram atendidos 20 apenados da cadeia, que receberam vários tipos de tratamento

FOTO: Secom-PB
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Proposta para criar plano estadual
COMBATE AO TrABAlhO INfANTIl

Seminário encerrado ontem 
reuniu 400 pessoas de 70 
municípios da Paraíba 

A importância da educa-
ção e da difusão de direitos 
como ferramenta no combate 
ao trabalho infantil foi deba-
tida na quarta e quinta-feira, 
11 e 12, no auditório da Fun-
dação Cultural Suellen Ca-
roline, em Campina Grande. 
Cerca de 400 pessoas, repre-
sentantes dos 70 municípios 
da 2ª Macrorregião de Saúde 
da Paraíba, participaram do 
evento, que foi encerrado por 
volta das 16h com a apresen-
tação das propostas para a 
construção do Plano Estadual 
de Enfrentamento ao Tra-
balho Infantil e Proteção ao 
Trabalhador Adolescente na 
Paraíba. 

Cerest/Fapeti 
O I Seminário de Políti-

cas Públicas e Enfrentamento 
ao Trabalho Infantil realizado 
pela Prefeitura de Campina 
Grande, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde e do 
Centro de Referência Regio-
nal em Saúde do Trabalha-
dor – Cerest-CG, em parceria 
com o Fórum Estadual de 

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de  setembro de 2013

Pela cidade

A Câmara Municipal de Campina Grande 
voltou a discutir ontem pela manhã o quadro de 
momento do abastecimento hídrico na cidade e 
região do Compartimento da Borborema como um 
todo. A sessão atendeu a requerimento do vereador 
Lula Cabral, (PRB).

l PrEsENçAs  

Vereadores e presidentes de câmaras de municípios 
vizinhos participaram da sessão especial, que contou 
com a presença de representantes da Cagepa, Embrapa e 
membros da sociedade civil de Campina Grande e região do 
Compartimento da Borborema.

l ÁrEA dE lAzEr  

O vereador Miguel Rodrigues apresentou requerimento 
na Câmara Municipal de Campina Grande solicitando à 
prefeitura a transformação dos doze hectares que compõe 
a área do Ginásio “O Meninão” em um parque para a prática 
esportiva e de lazer.

“Cãominhada”  
 

De acordo com informações da Codecom, a cidade 
de Campina Grande será sede da 1ª “Cãominhada”, mais 
uma ação da Prefeitura Municipal, Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer, programa “Mexe Campina”, em parceria com 
a Associação Campinense de Imprensa (ACI). O evento, que 
reunirá criadores, adestradores de cães, empresários do ramo 
de serviços e comércio de alimentos e dirigentes de entidades 
que lidam com esses animais, acontecerá no próximo dia 29, às 
margens do Açude Velho.

Ameaça 

Os vereadores de Campina Grande voltaram a repetir 
a ameaça de não aprovarem a renovação da concessão 
da Energisa Borborema, que vence no ano que vem. Os 
parlamentares reclamam da má qualidade do serviço prestado 
pela empresa na cidade.

Manifestação   

Vendedores ambulantes voltaram a realizar protestos 
e mais uma vez interditaram a Avenida Floriano Peixoto, 
principal via da cidade. Eles reclamam da decisão da PMCG 
de não admitir mais a presença desse tipo de comércio em 
determinados pontos do Centro.

Cesta básica 

O Procon Municipal realizou uma pesquisa de preços da 
cesta básica neste mês de setembro e constatou uma variação 
da ordem de 24%.  Foram coletados os preços de 22 itens 
em doze estabelecimentos da cidade, sendo considerado 
apenas o menor preço em cada estabelecimento. De acordo 
com o Procon Municipal, o preço da cesta básica apresentou 
estabilidade em relação aos preços coletados na pesquisa do 
mês de agosto, quando o custo da cesta estava variando 21,2%, 
sendo o menor valor de R$ 178,38.

PEd em Campina

Cinco chapas deverão disputar a presidência 
do Partido dos Trabalhadores em Campina Grande. 
As inscrições para o Processo de Eleições Diretas 
(PED) da sigla terminaram na última segunda e as 
eleições acontecem, em primeiro turno, no dia 12 de 
novembro. 

Concorrentes 

Concorrerão à presidência do PT em Campina no 
pleito de novembro o ex-vereador Peron Japiassú, atual 
presidente; o radialista Basílio Carneiro; o jornalista 
Eurivaldo Araújo; a assistente social Rosário Cardoso; e o 
professor Hermano Nepomuceno.

Abastecimento Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil e Proteção 
ao Trabalhador Adolescente 
na Paraíba (Fepeti-PB), foi 
avaliado pelos organizadores 
como sendo o melhor estru-
turado dos três que já foram 

realizados no Estado. 
Para a coordenadora ge-

ral do Cerest-CG, Anna Karla 
Souto Maior, o seminário foi de 
grande importância, uma vez 
que reuniu diversas entidades, 
instituições e organizações 

governamentais e não gover-
namentais numa discussão 
sobre a problemática do tra-
balho infantil na Paraíba, onde 
70 mil crianças e adolescentes 
desenvolvem algum tipo de 
trabalho. 

Representantes do RN
Além dos 70 municípios 

que formam a 2ª Macrorre-
gião de Saúde da Paraíba, par-
ticiparam do seminário conse-
lheiros tutelares de Natal-RN. 
Cristina Torres, membro da 
delegação, enalteceu o evento 
e disse ter se surpreendido 
com a estrutura oferecida. “O 
Cerest-CG está de parabéns 
por ter conseguido realizar 
um seminário de tamanha 
grandeza. Só temos a agrade-
cer à coordenação”, afirmou. 

No primeiro dia do even-
to, o procurador do trabalho 
Raulino Maracajá fez uma 
explanação sobre a proble-
mática do trabalho infantil e 
chamou a atenção para o que 
ele denomina de mito. “Te-
mos que combater a ideia de 
que o trabalho infantil é bom 
para as crianças, que afasta 
das drogas, que ajuda a de-
senvolver o jovem. Isso não é 
verdade. São mitos que preci-
sam acabar”, ponderou.

Menino cobre o rosto quando flagrado trabalhando numa pedreira 

Durante a semana, a Empasa comercializou 500 quilos 
de peixes vivos no Parque Solon de Lucena (Lagoa), na Capi-
tal, ao preço de R$ 4, o quilo.

FOTO: Divulgação

A construção e a recuperação 
de tanques de pedra pelo Projeto 
Rio Mamanguape, patrocinado 
pela Petrobras, através do Progra-
ma Petrobras Ambiental, serão 
divulgadas no Peru, durante o IV 
Congresso Latino-americano de 
Agroecologia, que começou nessa 
terça-feira, terminou ontem. 

Entre os principais objetivos 
do congresso estão os de espalhar 
avanços da pesquisa agroecológica 
na América Latina; Promover o in-
tercâmbio e integração de conhe-
cimentos entre pesquisadores, téc-
nicos, produtores e comunidade; 
Promover a educação, investigação 
e inovação em agroecologia na co-
munidade científica internacional 
e promover a discussão de propos-
tas para a agricultura de pequena 
escala, como a base da agricultura 
para o século XXI, abordando os 
desafios da soberania alimentar e 
mudança climática.

O artigo “Construção e Recu-
peração de Tanque de Pedra para 

Armazenamento de Água Potável 
na Bacia do Rio Mamanguape - 
PB”,  foi elaborado pelos técnicos 
da Cooperativa de Projetos, Assis-
tência Técnica e Capacitação do 
Nordeste Ltda – Coopacne, que 
executa o Projeto Rio Maman-
guape, Josilda Xavier, Lucílio Vieira 
dos Santos e Maria José dos Santos.

Mananciais hídricos
Inicialmente o artigo mostra 

que a escassez de água potável é 
um dos maiores problemas sociais 
do mundo atual, sobretudo pelo 
crescimento da população numa 
proporção muito maior que os 
mananciais hídricos do Planeta. 
O artigo também aponta a falta 
de manejo racional dos recursos 
hídricos como outro agravan-
te do problema, que se soma ao 
forte processo de degradação ao 
qual estão submetidos os solos da 
área de abrangência da bacia do 
Rio Mamanguape e resultam num 
problema ambiental cada vez 

mais preocupante e que atinge 
praticamente toda a população 
nela situada.

O artigo mostra que para su-
prir a deficiência de água para 
diferentes usos no meio rural, 
como consumo humano, animal 
e produção agrícola, diferentes 
alternativas tecnológicas têm sido 
desenvolvidas e/ou adaptadas às 
condições semiáridas brasileiras 
visando o armazenamento e o uso 
de águas das chuvas, de forma co-
munitária.

 O texto aponta que as for-
mações rochosas que constituem 
os tanques de pedras têm se cons-
tituído numa alternativa viável 
ao armazenamento da água da 
chuva no Semiárido nordestino e 
apresenta o trabalho desenvolvi-
do pelo Projeto Rio Mamanguape 
nos municípios de Alagoa Nova, 
Areial, Esperança, Lagoa Seca e 
São Sebastião de Lagoa de Roça 
na construção e recuperação de 
tanques de pedra.

Tanques de pedra serão recuperados
PrOJETO rIO MAMANGUAPE

O artigo também descreve o 
processo que antecede a realização 
da recuperação ou construção de 
tanques de pedra. Ele se inicia a par-
tir de uma solicitação dos Comitês 
Locais do Projeto e também inclui 
visitas técnicas com a aplicação de 
questionários pela equipe da Coo-
pacne. Com os diagnósticos valida-
dos e a identificação das demandas, 
isto é, das áreas indicadas pelo comi-
tê local, os técnicos realizam visitas 
de campo, o georeferenciamento 
das áreas destinadas à implanta-
ção das construções e recuperacão, 
como também realizaram o levanta-
mento socioeconômico e ambiental 
dos imóveis selecionados.

Nos resultados o artigo regis-
tra que foram construídos cinco 
tanques e recuperado um tanque 
no município de Esperança, totali-
zando um acúmulo de 65. 800.000 

de metros cúbicos. Nos municípios 
de São Sebastião de Lagoa de 
Roça, Lagoa Seca e Alagoa Nova 
foi construído um tanque de pe-
dra em cada, com capacidade de 
armazenamento de água potável 
diferenciada. No município de 
Areial foi recuperado o tanque 
Cícero Pascoal e em Montadas o 
tanque do Governo. O armazena-
mento total de água potável nos 
tanques de pedras construídos e 
recuperados é de 164.900.000 de 
metros cúbicos, beneficiando dire-
tamente 1.045 famílias.

Benefícios
Um aspecto da construção dos 

tanques de pedra que é ressaltado 
no artigo é a relação custo versus 
benefício. Foi verificado que de 
uma forma geral os tanques apre-
sentam um custo em torno de 

25% menor quando se compara 
com a construção de cisternas de 
placas. Esse percentual é obtido 
em se confrotando o volume ar-
mazenado versus o custo de cons-
trução, também levando em conta 
a questão da evaporação que nos 
tanques de pedra é bem maior do 
que nas cisternas. Outro fator de 
viabilidade do tanque de pedra 
está no seu caráter comunitário 
ao passo que a cisterna atende a 
uma família, no máximo a duas e 
os tanques de pedras atendem a 
toda a comunidade circundante.

Estudos iniciais, segundo da-
dos das Secretarias Municipais de 
Saúde, apontaram para a redução 
em mais de 50% do atendimento 
de crianças e adultos com sinto-
mas de doenças de veiculação hí-
drica na área de abrangência dos 
tanques de pedras construídos. 

Comitês indicam a necessidade real



MP beneficia três mil pescadores 
isenção de ipva
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O governador Ricardo 
Coutinho assinou, ontem 
pela manhã, Medida Pro-
visória isentando do paga-
mento do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e ou-
tras taxas estaduais de em-
placamento os pescadores 
proprietários de motocicle-
tas de até 200 cilindradas. A 
ação beneficia cerca de 3 mil 
pescadores e fez parte das 
comemorações da Semana 
do Peixe na Paraíba.

Durante a solenidade, 
realizada no auditório da 
Associação dos Plantado-
res de Cana (Asplan), o go-
vernador Ricardo Coutinho 
anunciou que em breve con-
cederá outro benefício para 
os pequenos produtores e 
pescadores, o qual denomi-
nou de desburocratização 
da piscicultura e da aquicul-
tura. 

“Quero estimular a área 
de piscicultura, quero fazer 
com que aqueles que te-
nham pequenas proprieda-
des não precisem mais pagar 
e produzir tanto papel de 
licença para poder cultivar 
peixe”, explicou. E ressaltou: 
“A ordem é aumentar a pro-
dução de alevinos. A Paraíba 
precisa produzir muito mais 
peixe, porque é um alimento 
saudável e barato e nós pre-
cisamos incluí-lo na meren-
da escolar cada vez mais e 
no nosso hábito alimentar”.

Para Ricardo Couti-
nho, a piscicultura é um dos 
meios mais importantes de 
inclusão social e de geração 
de renda, por isso tem bus-
cado promover ações que 
beneficiam o setor, em es-
pecial o pequeno pescador, 
mas sem também esquecer 
os que fazem parte da gran-
de pesca. 

Ele lembrou que por 
meio do Empreender-PB  já 
foram liberados mais de R$ 
1 milhão de crédito para que 
os pequenos pescadores 
possam recuperar e cons-
truir barcos, e adquirir ou-

Governador anuncia também 
que vai desburocratizar áreas
da piscicultura e aquicultura 

tros equipamentos necessá-
rios ao exercício da atividade. 
E pelo Projeto Cooperar, nes-
ses dois anos e meio da sua 
gestão, já foram investidos 
R$ 1,5 milhão na área de pis-
cicultura. Nesse período, o 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da 
Pesca (Sedap), povoou os 
açudes que conseguem ter 
reserva hídrica com cerca de 
5 milhões de alevinos, bene-
ficiando mais de 1,6 mil pro-
dutores.

“Hoje nós estamos tra-

zendo para o pescador uma 
facilidade que já demos aos 
agricultores familiares, que 
é a isenção do IPVA para em-
placamento das motos de até 
200 cilindradas”, comentou 
o governador, destacando 
que a moto não é apenas um 
meio de transporte, mas um 
meio de trabalho. “Muitas 
vezes não se escoa produção 
por falta de um veículo. Com 
uma moto se tem uma capa-
cidade boa de transportar 
50 quilos de peixe para um 
mercado ou feira mais próxi-
ma”, observou.

Na ocasião, o se-
cretário executivo da 
Pesca, Sales Dantas, fez 
uma explanação sobre 
os projetos em execu-
ção e os que aguardam 
liberação no Ministério 
da Pesca, entre os quais 
a aquisição de um navio 
atuneiro, com capaci-
dade para 30 toneladas 
de atum, no valor de 
R$ 200 mil. Ele também 
destacou a construção 
de um Mercado de Pei-
xe entre os bairros do 
Cristo e Mangabeira, 
no qual serão investidos 
mais de R$ 1,7 milhão.

Sales Dantas anun-
ciou que o Governo do 
Estado também preten-
de desenvolver um pro-
jeto estruturante para o 
setor da piscicultura, no 
valor de R$ 10 milhões, 
que prevê a construção 
de fábrica de ração, tan-
ques escavados, assis-
tência técnica, formação 
do jovem pescador e be-
neficiamento do peixe.

O representante 
das colônias de pesca-
dores da Paraíba, José 
Deus Barbosa (Deusi-
nho), ressaltou que a 
parceria com o Governo 
do Estado, por meio do 
Empreender-PB, do Co-
operar e da Sedap, tem 

possibilitado a amplia-
ção da produção. “Nós 
conseguimos produzir 
240 toneladas de peixe 
com a compra de novos 
equipamentos e a capa-
citação que tem deixa-
do os pescadores mais 
aptos para a pesca”, re-
forçou. Antes do início 
da solenidade, foram 
entregues simbolica-
mente certificados a 24 
pessoas do município 
de Borborema que fize-
ram um curso de pesca.

O deputado esta-
dual Jutahy Menezes, 
por sua vez, elogiou a 
iniciativa do governa-
dor Ricardo Coutinho, 
afirmando que a ação 
de isenção do IPVA para 
emplacamento das mo-
tos vai impactar de for-
ma positiva na vida do 
pescador, que terá um 
ganho maior na sua 
renda.

Também estiveram 
presentes à solenida-
de o superintendente 
federal da Pesca, Sa-
muel Lemos; o supe-
rintendente do Detran, 
Rodrigo Carvalho; o 
secretário do Desen-
volvimento da Agrope-
cuária e da Pesca, Ma-
renilson Batista, entre 
outras autoridades.

Aquisição de um navio

Como parte da progra-
mação da Semana do Peixe, a 
Empresa Paraibana de Abas-
tecimento e Serviços Agrí-
colas (Empasa) fará hoje, na 
idade de Areia, a distribuição 
de aproximadamente 50 mil 
alevinos para produtores ru-
rais previamente cadastrados 
na divisão de piscicultura da 
central de abastecimento.

São filhotes de tilápia, 
carpa e tambaqui, que se-
rão distribuídos na Praça 

João Pessoa. As espécies são 
oriundas da Estação de Pis-
cicultura da Empasa, no mu-
nicípio de Itaporanga,  e vão 
povoar açudes do município, 
servindo para o sustento da 
população local.

Durante esta semana e 
até hoje de manhã, a Empa-
sa está comercializando 500 
quilos de peixes vivos na La-
goa do Parque Solon de Luce-
na, em João Pessoa, ao preço 
de R$ 6, o quilo.

Distribuição em Areia

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba vai divulgar hoje, em 
Campina Grande, o resultado 
referente aos processos que 
foram sentenciados no Esta-
do, em cumprimento à Meta 
18 do Conselho Nacional de 
Justiça(CNJ). A meta determina 
aos tribunais o julgamento até 
o final do ano de processos que 
envolvem atos de improbida-
de administrativa e de crimes 
contra a administração pública, 
ajuizadas desde dezembro de 
2011.

O juiz Aluízio Bezerra, da 
6ª Vara da Fazenda Pública e 
que coordena o grupo de juí-
zes e servidores do Judiciário 
responsável pela “força tarefa”, 
informou que os números serão 
divulgados, às 11h, na sala da di-
retoria do Fórum Afonso Cam-
pos, da comarca de Campina 
Grande, para toda a Imprensa, 

TJ vai divulgar sentenças hoje
improbidade administrativa

com a presença dos 10 magis-
trados que integram os Núcleos 
de João Pessoa e Campina.

O magistrado disse que des-
de o mês de agosto, quando o Tri-
bunal deu início aos trabalhos de 
julgamento de sentença dos pro-
cessos envolvendo a prática de 
ações de improbidade adminis-
trativa e de crimes contra a ad-
ministração pública, que o grupo 
vem trabalhando constantemen-

te para dar uma maior celeridade 
no julgamento dos processos.

Ele explicou, ainda, que 
esta será a terceira vez que a 
equipe divulga resultados de 
suas ações, levando ao conhe-
cimento de toda a população, 
através dos órgãos de imprensa, 
resultados do cumprimento da 
Meta 18, envolvendo processos 
de improbidade e crimes contra 
a administração pública.

Juiz Aluízio Bezerra coordena o mutirão que trabalha em Campina

Ações do 
Governo fazem 
com que alguns 
açudes ganhem 
reserva hídrica 
com cerca de 
5 milhões de 
alevinos

 Momento da assinatura da Medida Provisória sob observação do deputado estadual Jutay Meneses

Governador Ricardo Coutinho fala para pescadores e pequenos produtores no auditório da Asplan

Fotos: José Marques/secom-PB
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Nem ameaça de corte de ponto
faz Assembleia realizar votação
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GERAL

Menos da metade dos 36 
deputados apareceu em 
plenário para explicações

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Mensalão: o Brasil vai 
assistir a isso calado?

Se os ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) aceitarem o novo julgamento do Mensalão do 
PT, a mudança pode levar à absolvição dos dirigentes 
da antiga cúpula do PT do crime de formação de 
quadrilha. É tudo o que os petistas querem no 
momento: livrar-se da pecha de criminosos e ladrões 
do dinheiro público. 

Mais do que livrá-los da punição - e garantir 
pena menos rigorosa -, a decisão pode promover uma 
mudança na narrativa política que tem desgastado o 
partido desde a eclosão do escândalo, em 2005. Foi 
um duro golpe na direção do PT, que até então só 
enxergava os erros e atos de corrupção alheios.

No início do julgamento do Mensalão, no ano 
passado, o então procurador-geral da República, 
Roberto Gurgel, afirmou que o esquema de compra de 
votos no Congresso Nacional foi operado “entre quatro 
paredes” de dentro do Palácio do Planalto. 

Quem chefiava o esquema era o então chefe da 
Casa Civil, José Dirceu, à época o homem forte do 
governo, tido como responsável pela orientação da 
primeira eleição de Lula, em 2002.

“O Ministério Público só não conseguiu provas 
impossíveis”, disse Gurgel, ao pedir na ocasião a prisão 
imediata dos réus do processo. O termo “formação de 
quadrilha” foi repetido 54 vezes nas 136 páginas da 
denúncia da Procuradoria Geral da República.

Após 53 sessões, a Corte concluiu em dezembro 
que uma quadrilha organizada e controlada pelo ex-
ministro da Casa Civil, José Dirceu, com o apoio do ex-
presidente do PT e deputado federal José Genoino (SP) 
e do ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares, comprou 
o apoio político de partidos aliados ao governo 
Lula.

Contudo, mudanças na composição do Supremo 
Tribunal Federal tendem a criar um novo cenário nessa 
interpretação. Primeiro, ocorreu a aposentadoria, em 
novembro passado, do ex-presidente do Supremo, 
Carlos Ayres Britto, que havia votado pela condenação 
de petistas por “formação de quadrilha”.

Em seguida, veio o alinhamento, no início de 
agosto, dos dois novos ministros, Roberto Barroso e 
Teori Zavascki, no julgamento do senador Ivo Cassol 
(PP-RO), contrário à punição do parlamentar por 
formação de quadrilha com argumentos semelhantes 
ao do processo do Mensalão.

Essa eventual mudança se baseia em um 
raciocínio jurídico e político - o PT sempre reclamou 
de não ter uma resposta satisfatória para rebater 
a acusação de que uma quadrilha operou para se 
perpetuar no poder no Governo Federal.

Mas, para cientistas políticos, o adiamento da 
decisão final sobre o caso pode trazer prejuízos ao 
partido. “Para o PT e para a presidente Dilma, talvez 
fosse mais interessante que essa questão fosse 
resolvida agora, e não às vésperas da eleição de 2014”, 
disse Leonardo Barreto, doutor em Ciência Política 
pela UnB.

“Alongar esse processo pode ser bastante 
traumático, as pessoas podem deixar de acreditar 
no Poder Judiciário”, afirmou José Álvaro Moisés, da 
USP.

Para Carlos Melo, do Insper, o relator do 
processo, Joaquim Barbosa, criou a expectativa de 
que a aceitação de recursos seria meramente um 
processo delongatório. “Essa expectativa foi criada 
de forma açodada. Mesmo que a decisão do STF 
seja juridicamente adequada, ela vai frustrar as 
expectativas da opinião pública.”

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Luís Roberto Barroso afirmou que, caso os embargos 
infringentes sejam admitidos pela Corte, será 
necessário empenho para concluir o julgamento do 
Mensalão no prazo mais rápido possível.

“Se eles (os embargos infringentes) vierem 
a ser acolhidos, o tribunal devia fazer um esforço 
concentrado para julgá-los na maior brevidade 
possível, que o devido processo legal permita. O País 
está exausto desse julgamento, precisa virar a página”, 
disse.

Na sessão de quarta-feira, 11, Barroso abriu 
divergência na qual admite um novo julgamento para 
12 dos 25 condenados na ação penal.

O Brasil não pode assistir a isso calado.

Gonçalves diz que estava representando a Casa e Iraê aprova determinação da Mesa sobre cortes

A determinação da Mesa 
Diretora da Assembleia Le-
gislativa de cortar o ponto de 
18 deputados estaduais falto-
sos à sessão da última quarta-
-feira, parece não ter trazido 
nenhuma preocupação para 
10 deles, haja visto a sua rein-
cidência na sessão de ontem. 
Confirmando-se o corte no 
ponto, os ausentes terão R$ 
668,00 a menos no próximo 
contracheque. 

Menos da metade dos 36  
deputados apareceu à Casa 
ontem, e alguns deles somen-
te  para justificarem suas au-
sências na sessão anterior. 
O deputado do PTB, Carlos 
Dunga (PTB) disse que preci-
sou estar na sua região para 
tratar de muitas atividades 
agendadas, mas que o vice-
-presidente, Edmilson Soares  
(PEN) já tinha sido informado 
da sua ausência. 

O parlamentar propôs 
à Mesa Diretora a realização 
de sessões nas segundas e às 
sextas-feiras para que se te-
nha mais tempo para os deba-
tes e para tratar dos assuntos 
pertinentes à Paraíba. 

Sobre a continuidade 
da votação dos vetos do go-
vernador Ricardo Coutinho, 

o deputado Dunga disse que 
se toma muito tempo falan-
do disso. 

“É preciso aproveitar o 
tempo para falar de assuntos 
de interesse da opinião pú-
blica, como o fechamento dos 
postos avançados da Conab”, 
comentou. A deputada Iraê 
Lucena (PMDB) disse por sua 
vez que “quando não há justi-
ficativa, com certeza o ponto 
deve ser cortado. 

“É bem verdade que os 
deputados têm suas várias 
atividades, mas é lamentável 
a falta dos colegas nas ter-
ças e quartas–feiras, dias de 
votação do esforço concen-
trado, quando eles têm os ou-
tros dias livres pra resolver 

outras questões”, lamentou 
Iraê Lucena. 

Outro parlamentar que 
fez questão de apresentar jus-
tificativa foi o deputado João 
Gonçalves (PEN), até porque, 
além de corregedor, também 
é presidente do Conselho de 
Ética da Casa.

 “Eu estava representan-
do a Assembleia Legislativa 
numa solenidade de entrega 
de apartamentos e, evidente-
mente, não poderia estar aqui 
ao mesmo tempo,” frisou Gon-
çalves.

O deputado Trócolli Jú-
nior afirmou que esteve au-
sente das sessões da última 
terça-feira e quarta-feira de-
vido a uma viagem a Brasí-

lia, para tratar das emendas 
destinadas aos municípios 
que compõem a sua base po-
lítica.

“O jornal de hoje me in-
cluiu como um dos faltosos, 
mas quero registrar em ata 
que estive na Capital Federal, 
inclusive, justificado previa-
mente nesta Casa”, disse Tró-
colli. 

O que mais se questiona 
nas ausências é que os depu-
tados iniciaram um esforço 
concentrado no começo do 
mês passado mas, até hoje, 
não conseguiram votar sequer 
os vetos que trancam a pauta 
com mais de 400 projetos e 
requerimentos de autoria dos 
próprios parlamentares.

O Governo Federal re-
aliza, hoje, na Estação Ciên-
cia do Cabo Branco, em João 
Pessoa, o “Encontro Estadual 
com Prefeitos e Prefeitas da 
Paraíba”. A abertura, às 9h, 
será feita pela ministra-chefe 
da Secretaria de Relações Ins-
titucionais, Ideli Salvatti, res-
ponsável pela relação da Pre-
sidência da República com os 
municípios. 

O evento será realizado  
pela Secretaria de Relações 
Institucionais, conta com o 
apoio do Governo do Estado 
da Paraíba e da Federação 
das Associações de Municí-
pios da Paraíba (Famup) e 
acontece em parceria com 
a Prefeitura de João Pessoa. 
Também estão com presen-
ças confirmadas os ministros 
das Cidades, Aguinaldo Ri-

beiro e do Turismo, Gastão 
Dias Vieira.

 O objetivo do Encontro 
é intensificar as orientações 
aos novos gestores sobre os 
programas, as ações e as li-
nhas de financiamento dis-
poníveis para as cidades. As 
capacitações serão realiza-
das em todos os estados do 
país. 

A Paraíba é o 18º Estado 
a realizar o evento. O primei-
ro foi Sergipe, seguido por 
Mato Grosso do Sul, Espírito 
Santo, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Pará, Paraná, Ceará, 
Tocantins,  São Paulo, Minas 
Gerais, Santa Catarina, Acre, 
Rondônia e Goiânia. 

No encontro, prefeitos, 
vice-prefeitos, secretários 
e assessores participam de 

palestras e recebem atendi-
mento individual de técnicos 
de diversos ministérios.

 Segundo a ministra Ide-
li Salvatti, o encontro tem o 
objetivo de dar continuidade 
às informações repassadas 
sobre as principais políticas 
públicas do Governo Federal, 
que também foram apresen-
tadas no Encontro Nacional 
com Novos Prefeitos e Pre-
feitas, realizado em janeiro, 
com a presença da presiden-
te da República, Dilma Rous-
seff, e de todos os ministros. 
Dessa forma, o Governo Fe-
deral contribui para a transi-
ção tranquila dos novos ges-
tores municipais e garante a 
continuidade dos programas 
feitos em parceria com os 
municípios.

“Esta será uma oportu-

Governo e Famup realizam encontro de 
prefeitos da PB hoje na Estação Ciência 

Campina Grande - 
Cinco candidatos deverão 
concorrer à presidência 
do PT no Processo de Elei-
ções Diretas (PED) aqui no 
município. Além disso, seis 
chapas disputarão as vagas 
do diretório municipal da 
legenda e para o Encontro 
de Táticas Eleitorais, que 
deverá definir os rumos 
do PT para as eleições es-
taduais do ano que vem. 
Concorrem na eleição para 
a presidência do diretório 

campinense o ex-vereador 
Peron Japiassú, que co-
manda a legenda desde 
a saída do ex-presidente 
Alexandre Almeida, pela 
chapa “Começar de novo”; 
o radialista Basílio Carnei-
ro, pela chapa “Avante 
Mensagem ao Partido”; o 
jornalista Eurivaldo Araú-
jo, pela chapa “Eu sou pe-
tista”; a assistente social 
Rosário Cardoso, da chapa 
“Mensagem ao Partido”; e 
o professor Hermano Ne-
pomuceno, da chapa “Pro-
tagonista: democracia e 
representatividade”.

Já as chapas que dispu-
tam as vagas no diretório 
municipal e delegados para 
o encontro de táticas são as 
seguintes: “Protagonismo 
Petista” de Charles Moura, 
Gustavo Pontinelle e João 
Batista; “Eu Sou Petista”, 
de Eurivaldo Araújo, Rai-
mundo Cajá e Ana Paula; 
“Mensagem ao Partido”, 
liderada por Rosário Cardo-
so, Pedro Luís e Mauro Plá-
cido; “Começar de Novo”, 
de Socorro Ramalho, Sér-
gio Bandeira e Edilza Vidal; 
“Avançar é Preciso”, de Jan 
Honningsgv, José Ribamar 

e Edvânia Vidal; e “Avan-
te, Mensagem ao Parti-
do”, liderada por Vladimir 
Chaves, Basílio Carneiro e 
Adjane Almeida. O perío-
do de inscrição das chapas 
se encerrou ontem, e, nos 
bastidores, a guerra entre 
os concorrentes já sinaliza 
para uma série de troca de 
farpas e, provavelmente, 
até ações judiciais. 

O PT de Campina 
Grande conta com quatro 
mil filiados, mas, desse to-
tal, apenas 2.166 militan-
tes poderão participar do 
processo eleitoral.  

Cinco nomes na disputa em Campina
PED-PT

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

O governador 
Ricardo Coutinho 
e mais três 
ministros marcarão 
presenças hoje 
no encontro 
de gestores 
públicos paraibanos

nidade importante para que 
os gestores possam buscar 
dados detalhados com os 
principais ministérios de in-
teresse de suas regiões espe-
cíficas”, acrescentou ela, ao 
completar que a participação 
dos gestores é importante.

FOtOS: Divulgação

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br
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Os senadores aprovaram 
medida que vão reduzir 
os gastos pela metade

Senado aprova mudança na cota postal
e deve economizar quase R$ 4 milhões

Brasília - O Senado 
deve economizar quase 
R$ 4 milhões este ano com 
a medida adotada ontem 
pela Mesa Diretora da Casa 
de reduzir pela metade os 
gastos com envio de car-

tas e telegramas. A Casa 
decidiu também mudar a 
regra de distribuição da 
chamada cota postal dos 
senadores. Para tentar es-
tabelecer um critério mais 
igualitário em relação ao 
custeio das despesas, o 
parlamentar que, até hoje, 
tinha direito a duas uni-
dades postais para cada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO DE CONTRATO
09 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 022/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2013
INSTRUMENTO: Contrato para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RE-

ALIZACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, PARA 
ATENDER AOS USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB..

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba
D SILVA BRUNO & CIA LTDA. ME.
56.000,00(Cinquenta e Seis Mil Reais)
OBJETO: Contrato para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO 

DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, PARA ATENDER AOS 
USUARIOS DO SUS NESTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB., subordinados a COORDE-
NACAO DE ATENCAO BASICA

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 56.000,00(Cin-
quenta e Seis Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013
SIGNATÁRIOS
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA   - Pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa 

Helena, PB
D SILVA BRUNO & CIA LTDA. ME.                      - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2013
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 017/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL agendada 
para as 10h00min do dia 20/09/2013, foi remarcada para as 10h00min do dia 26/09/2013, em 
virtude do não atendimento ao prazo mínimo legal exigível. Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à Rua Cícero 
Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 12 de setembro de 2013.
Joseneide da Mata Silva Siqueira

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2013
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 018/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS agendada para 
as 11h00min do dia 20/09/2013, foi remarcada para as 11h00min do dia 26/09/2013, em virtude do 
não atendimento ao prazo mínimo legal exigível. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à Rua Cícero Faustino 
da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3366 
– 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 12 de setembro de 2013.
Joseneide da Mata Silva Siqueira

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2013
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 019/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA ELABORAÇÃO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES agendada 
para as 12h00min do dia 20/09/2013, foi remarcada para as 12h00min do dia 26/09/2013, em 
virtude do não atendimento ao prazo mínimo legal exigível. Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à Rua Cícero 
Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 12 de setembro de 2013.
Joseneide da Mata Silva Siqueira

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FMS MUNICIPAL DE ARAÇAGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2013.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei n.º 123/2006 
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 01 de Outubro 
de 2013 as 10:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA HÁ POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
ARAÇAGI para ficar a disposição 24hs. da secretaria Municipal de Saúde. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela 
Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi, 12 de Setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FMS MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Resultado Julgamento de HABILITAÇÃO
Tomada de Preços n. 017/2013

O presidente da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Araçagi torna público 
a população de Araçagi e para quem interessar possa que o resultado da análise dos envelopes 
de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 017/2013 foi  o seguinte: as 
Empresas: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA e LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL HOSPITALAR LTDA  foram consideradas  HABILITADAS  para a  fase de PROPOSTA 
por cumprimento dos ditames do edital. Caso não haja interposição de recurso a abertura da proposta 
ocorrerá no dia 24 de Setembro de 2013 as 16:00hs. Maiores informações e o DETALHAMENTO do 
julgamento da comissão, será obtido na sala da COPELI sita a Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, 
Araçagi – Pb no horário de expediente normal de 08h00min: às 13h00min.

Araçagi-Pb, 12 de Setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FMS MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Resultado Julgamento de HABILITAÇÃO
Tomada de Preços n. 019/2013

O presidente da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Araçagi torna público 
a população de Araçagi e para quem interessar possa que o resultado da análise dos envelopes 
de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 019/2013 foi  o seguinte: a 
Empresa: NIVANE MARIA LOPES CALADO – ME, foi considerada  HABILITADA para a fase de 
PROPOSTA por cumprimento dos ditames do edital. Já a empresa SAÚDE MÉDICA COMERCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA. foi considerada INABILITADAS para a fase de proposta de preço 
por descumprimento do Item 5.5.2 do referido edital, apresentou autorização de funcionamento da 
ANVISA fora do prazo de validade. Caso não haja interposição de recurso a abertura da proposta 
ocorrerá no dia 25 de Setembro de 2013 as 10:00hs. Maiores informações e o DETALHAMENTO 
do julgamento da comissão, será obtido na sala da COPELI sita a Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, 
Araçagi – Pb no horário de expediente normal de 08h00min: às 13h00min

Araçagi-Pb, 12 de Setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 020/2013.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que não houve interessados 
para atender o chamamento da licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, 
tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MEDICAMENTOS ÉTICOS 
PELA TABELA ABC FARMA, ocorrida em 10 de Setembro de 2013 as 10:00hs, portanto a mesma 
foi declarada DESERTA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi, 12 de Setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO
12 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 045/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2013
INSTRUMENTO: Contrato para Locação de 01 (um) veiculo 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,.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, Estado da Paraíba
JOSE UCHOA ALVES PEREIRA
OBJETO: Contrato para Locação de 01 (um) veiculo 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,, subordinados a Secretaria 
Municipal de Administração e Fazenda

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 16.000,00(De-
zesseis Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012
SIGNATÁRIOS

CLAUDIA APARECIDA DIAS-Pela Prefeitura Municipal de Monte Horebe, PB
JOSE UCHOA ALVES PEREIRA

Pelo Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 045/2013, referente a Licita-
ção (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 024/2013 de 28 de Agosto de 
2013, com abertura para 10 de Setembro de 2013, às 09:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 320, CENTRO - MONTE 
HOREBE, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais 
(ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos 
do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
JOSE UCHOA ALVES PEREIRA, inscrita no CNPJ/MF n.º 800.166.263-20, e RG nº. 99999 SSP ., 
estabelecida à Rua Projetada,S/N - Centro, Monte Horebe, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta 
é de R$ 16.000,00(Dezesseis Mil Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assina-
tura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 12 de Setembro de 2013
CLAUDIA APARECIDA DIAS

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO
12 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 046/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013
INSTRUMENTO: Contrato para Aquisição de Agua Mineral, Refrigerantes de 02 (dois) litrosdes-

tinados ao consumo deste município.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, Estado da Paraíba
ELDSON JOSE DOS SANTOS -ME.
OBJETO: Contrato para Aquisição de Agua Mineral, Refrigerantes de 02 (dois) litrosdestinados 

ao consumo deste município, subordinados a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 18.450,00(De-

zoito Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013
SIGNATÁRIOS

CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela Prefeitura Municipal de Monte Horebe, PB
ELDSON JOSE DOS SANTOS -ME

Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 046/2013, referente a Licita-
ção (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 025/2013 de 28 de Agosto de 
2013, com abertura para 10 de Setembro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 320, CENTRO - MONTE 
HOREBE, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais 
(ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos 
do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
ELDSON JOSE DOS SANTOS -ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 17.904.182/0001-28, e INSC. EST. 
nº. 16.212.701-4, estabelecida à Rua Jose BasílioBraga,624 - Centro, Monte Horebe, Estado da 
Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 18.450,00(Dezoito Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais); 
para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, 
Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 12 de Setembro de 2013
CLAUDIA APARECIDA DIAS

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar licitação 

na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Prestação de serviços na 
adequação predial, visando a manutenção dos imóveis pertencentes ao Município de Bayeux. Data: 
25 de setembro de 2013. Horário: 14:00 (quatorze horas). Local: Sala da Comissão Permanente de 
Licitação – Secretaria de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 
58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02,  
8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06, Decreto 3.555/2000 e 
Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 12 de setembro de 2013.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

(2ª publicação)
TOMADA DE PREÇOS Nº: 020/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, através do Fundo Municipal de saúde torna público 
para conhecimento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no 
dia 01 de Outubro de 2013 as 16:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECER MEDICAMENTOS ÉTICOS PELA TABELA ABC FARMA. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela 
Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi, 12 de Setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FMS MUNICIPAL DE ARAÇAGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

(2ª publicação)
TOMADA DE PREÇOS Nº: 018/2013.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que com referencia a Tomada de Preços 018/2013, que estava suspensa, agora segue 
reaberta a referida licitação nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei n.º 123/2006, que ocorrerá no no dia 01 de Outubro de 2013 as 14:00 horas, tendo como objetivo: 
aquisição  de equipamentos laboratorial  destinado a unidade mista Vanildo Maroja do Município de 
Araçagi. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, 
na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações e cópia do edital modificado 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi, 12 de Agosto de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 324/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 21/10/2013 às 09:00 horas para:

Registro de Preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar, destinado a SES- Secretaria 
de Estado da Saúde/ Diversos Hospitais, 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 - 13-01696-1
João pessoa, 12 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 393/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial 
na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15 de outubro de 2013 às 14:00 Horas para:

Registro de Preço para aquisição de hortifrutigranjeiros destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde- SES; 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 13-01695-3.
João pessoa, 12 de setembro de 2013

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em Exercício 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 401/2013
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, pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiaria-
mente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 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 09:00 horas para:

Registro de Preços - Fornecimento de Passagens Aéreas, destinado a Diversos Órgãos, con-
forme 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 - 13-01697-9
João Pessoa, 12 de setembro de 2013

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitações da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 376/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/10/2013 às 14:30 horas para:

Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de locação de quatro máquinas 
copiadoras digitais multifuncionais destinado a atender as necessidades da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca da Paraíba, 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 - 13-01661-3
João pessoa, 12 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 346/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 09/10/2013 às 9H para:

Contratação de serviços de Locação de Impressoras Coloridas e Copiadoras Monocromáticas, 
destinado ao Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba - CBMPB, 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 - 13-01698-7
João pessoa, 12 de agosto de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em Exercício 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 257/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 11/10/2013 às 09:00 horas para:

Registro de Preços para Locação de Micro-ônibus, Ônibus e Van, destinado a SEG- Secretaria 
de Estado de Governo, 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 - 13-01075-1
João pessoa, 12 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em exercício 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 381/2013
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, pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiaria-
mente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 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  26/09/2013 às 09:00 horas para:

Registro de Preços - Aquisição de aeronave  de asa fixa, destinado a Secretaria de Estado da 
Administração - SEAD / para atendimento da Casa Militar do Governador - CMG, conforme anexo 
I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 13-01699-6
João Pessoa, 12 de setembro de 2013

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitações da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/13
Registro CGE Nº. 13-00923-6

Objeto: Contratação, através de licitação, na modalidade “concorrência pública”, tipo “melhor 
técnica”, de agência de publicidade para atividades de serviços de propaganda institucional e de 
produto, a partir de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, intermediação e 
supervisão de compra e veiculação de mídia com o intuito de atender ao princípio da publicidade e 
ao direito à informação, de promover a venda de bens ou serviços, de difundir ideias, princípios e 
iniciativas que melhorem a imagem da Companhia e informem suas ações ao público em geral, bem 
como a criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinada a 
expandir os efeitos, em consonância com as novas tecnologias.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 052/11, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
28/12/2012, torna público o resultado do julgamento da proposta de preços, ficando classificado 
em 1º lugar o licitante Superliga 66 Comunicação Ltda, com 91,33 pontos e em 2º lugar o licitante 
Mix Com Agência e Propaganda e Publicidade Ltda, com 88,67 pontos e como HABILITADO o 
licitante Superliga 66 Comunicação Ltda, único participante da fase de habilitação.  João Pessoa, 
12 de setembro de 2013.

Isabela Assis Guedes
Presidente CPL

mil habitantes do estado 
de representação terá que 
respeitar uma nova escala.

O cálculo agora vai 
continuar considerando 
o tamanho da população, 
mas vai combinar esse 
dado com o índice de uso 
de internet nesses estados, 
de acordo com levanta-
mentos do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

O primeiro-secretário 
da Mesa Diretora, senador 
Flecha Ribeiro (PSDB-PA), 
disse que ainda vai fechar 
as contas para estimar a 
economia, mas antecipou 
que, em 2012, o Senado 
gastou R$ 10 milhões com 
selos. Com a nova medida, a 

expectativa é que a mesma 
despesa não ultrapasse a 
cifra dos R$ 6,5 milhões até 
o final de dezembro.

Há quase um mês, o 
jornal O Estado de S. Pau-
lo publicou matéria sobre 
o gasto de quase R$ 2 mi-
lhões com a compra de 1,4 
milhão de selos em um ano 
e quatro meses pelo Sena-

do. Segundo a reportagem, 
o Senado não sabia o que 
foi feito com o material. Em 
nota, a assessoria de im-
prensa do Senado disse que 
as despesas dos senadores 
e da área administrativa 
com a chamada cota postal 
estavam sendo investiga-
das por uma auditoria des-
de junho.
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Botafogo admite que 
vai ter prejuízos com
a decisão na 2a feira

jogos escolares

Colégio Viva é campeão
Basquete está definido 
e futsal conhecerá hoje 
o vencedor no cPM

O Colégio Cidade Viva, 
do bairro do Bessa, na ca-
pital, foi o campeão no Bas-
quete Masculino da etapa 
regional João Pessoa dos 
Jogos Escolares da Paraíba, 
faixa etária 15-17 anos. A 
equipe venceu na final, na 
última quarta-feira, o Co-
légio Master pelo placar de 
44 a 42. Com o resultado, 
a unidade de ensino está 
classificada para a etapa 
estadual, na cidade de Pa-
tos, quando será conhecido 
o representante do Estado 
nos Jogos Escolares da Ju-
ventude, em Belém-PA, no 
próximo mês. Este foi o pri-
meiro campeão conhecido 
nas modalidades coletivas. 
Hoje sairá o vencedor do 
futsal masculino. A decisão 
será no ginásio do Colégio 
da Polícia Militar, em Man-
gabeira.

Os Jogos Escolares da 
Paraíba é uma realização 
do Governo do Estado, por 
meio das Secretarias de Ju-
ventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB) e Secretaria de 
Educação. Os campeões da 
etapa estadual vão partici-
par dos Jogos da Juventude 
(antiga Olimpíadas Escola-
res) custeados pelo Gover-
no da Paraíba. O objetivo 
dos Jogos é valorizar cada 
vez mais o desporto nas 
escolas, descobrindo assim 
novos talentos para o cená-
rio esportivo nacional e in-
ternacional.

Na faixa etária 15-17 
anos, já foram conhecidos os 
campeões da regional João 
Pessoa em todas as moda-
lidades individuais (Judô, 
Atletismo, Lutas, Tênis de 
Mesa, Xadrez, Ciclismo e 
Natação). Nas coletivas, a 
programação prevê finais 
para o próximo dia 20 nas 
modalidades de futsal femi-
nino e handebol, conforme 
disse ontem Josimar Parise, 
integrante da Secretaria de 
Estado da Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel-PB). 

Em relação ao Voleibol, 
a Coordenação Geral dos 
Jogos ainda não decidiu se 
o Colégio Polígono tem ou 
não razão sobre o protesto 
feito contra o Colégio Anglo 
que teria inscrito um atle-
ta de forma irregular. As 
disputas do voleibol foram 
suspensas  e, com o protes-
to, duas partidas ficaram 
sem serem realizadas.

em Natal
Enquanto na Paraíba os 

Jogos Escolares 15-17 anos, 
regional João Pessoa, cami-
nha para o seu final, em Na-
tal, capital do Rio Grande do 
Norte, ocorrem as disputas 
das modalidades coletivas 
dos Jogos Escolares da Ju-
ventude 2013, faixa etária 
12-14 anos. A Paraíba vem 
se destacando no Voleibol 
Masculino e Feminino, ao 
ponto de ser uma das sur-
presas da competição. As 
disputas se encerram no 
próximo domingo e, até lá, 
acredita-se em medalhas 
para o Estado. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A equipe de basquete do Colégio Viva está garantida na fase final dos Jogos Escolares que vai acontecer na cidade de Patos, onde vai buscar a vaga para a etapa nacional

Alunos de 13 escolas da rede 
estadual de ensino participaram 
na última quarta-feira, no giná-
sio de esportes do Centro Univer-
sitário de João Pessoa (Unipê), da 
abertura do Projeto “Escolinha 
de Esportes”. A ação é fruto de 
convênio firmado entre o Gover-
no do Estado, por meio da Secre-
taria da Educação (SEE), e a ins-
tituição de ensino. Cerca de 800 
estudantes das unidades de João 
Pessoa serão beneficiados com o 
projeto. As aulas deverão ter iní-
cio hoje.

As escolas atendidas pelo 
projeto estão localizadas nos bair-
ros de Mangabeira, Cristo Reden-
tor, Ernesto Geisel, Rangel, José 
Américo e Centro. A SEE dispo-
nibilizou quatro ônibus escolares 
para o transporte dos estudantes 
até o local de treinamento duran-
te toda a semana, de acordo com 
a inscrição e a escolha da moda-
lidade feita pelo aluno, além de 
material esportivo. “O Unipê vai 
fornecer as instalações e os pro-
fissionais. Pelo menos 50 profissio-
nais, entre professores, bolsistas 
de extensão e alunos voluntários 
do curso de Educação Física, irão 
participar do projeto”, afirmou o 
gerente operacional de Desporto 
Escolar (Gode/SEE), José Geraldo 
Castro.

Os alunos matriculados no 
Ensino Fundamental II (6o ao 9o 
ano) e Ensino Médio das escolas 
participantes poderão se inscrever 
nas seguintes modalidades espor-
tivas: handebol, futsal, futebol de 
campo, judô, vôlei e atletismo. 
“Antes de iniciarem as aulas, to-
dos os alunos passarão por uma 

avaliação física e uma avaliação 
médica, nas quais serão verifica-
das se eles estão aptos às ativida-
des físicas”, disse o gerente.

Importância 
De acordo com José Geraldo 

Castro, a ação é importante para 
a prática da educação física no 
âmbito estadual. “A principal im-
portância é ressurgir a Educação 
Física de qualidade. O governo 
está investindo muito em mate-
rial esportivo e concursos públicos 
e está mostrando que temos con-
dições de ter uma educação física 
de qualidade. Também é impor-
tante para podermos atingir alu-
nos que possam se tornar futuros 
atletas de nível para competições 
estaduais”, salientou. “O objeti-
vo é, acima de tudo, tirar o aluno 
da rua no contra turno escolar e 
trazê-lo para uma atividade física, 
para evitar contatos com drogas e 
com meios ilícitos”, completou o 
gerente.

Boas expectativas
O estudante Daniel Soares, 

do 3o ano do Ensino Médio da Es-
cola Estadual Luís Ramalho, optou 
pela modalidade vôlei. “Tenho 
expectativas boas. Faz tempo que 
não jogo, mas estou apostando 
todas minhas fichas neste proje-
to”, afirmou.

Isaac da Silva, que estuda no 
2o ano do Ensino Médio na mes-
ma escola, também escolheu trei-
nar voleibol. “Acredito que vai ser 
bom e espero que minhas expec-
tativas se confirmem. Já joguei 
vôlei há algum tempo, mas quero 
voltar”, disse.

Convênio vai beneficiar os
alunos da rede estadual

uNIPê/goverNo do estado

Participantes

Escolas Estaduais do Projeto Escolinha de Esportes
Severino Dias de Oliveira - Mestre Sivuca - Mangabeira
João Roberto Borges de Souza - Mangabeira
Professora Maria de Fátima Souto - Mangabeira
Caic Damásio Franca - Mangabeira
Compositor Luís Ramalho - Mangabeira
Milton Campos – Ernesto Geisel
Professora Concita Barros – Ernesto Geisel
Cônego Francisco Gomes Lima – Ernesto Geisel
Professor Orlando Cavalcanti Gomes – Cristo Redentor
Professor Mateus Ribeiro – Rangel
Tiradentes – Rangel
Daura Santiago Rangel – José Américo
Professora Olivina Olívia – Centro
Modalidades, vagas e horários 
Handebol – 100 vagas – segundas e terças, das 8h às 10h
Futsal – 100 vagas – quintas e sextas, das 9h às 10h30
Futebol de Campo – 100 vagas – terças e quintas, das 8h às 10h
Judô – 100 vagas – segundas e terças, das 8h às 10h
Vôlei – 100 vagas – quartas e sextas, das 8h às 10h
Atletismo – 200 vagas – segundas e terças, das 8h às 10h
Vôlei – 100 vagas – quartas e sextas, das 16h15 às 18h

Os alunos 
ouviram 
diversas 
explanações 
de como vão 
funcionar as 
escolinhas, 
fruto do 
convênio, 
nas diversas 
modalidades 
usando as 
instalações 
do Unipê

FOTO: Divulgação
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Ascorpa abre as inscrições 
para a 7a Corrida das Praias

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de setembro de 2013

Por estar na liderança do Circuito Latino Americano de 
Surfe (ALAS), o paraibano Alan Saulo só vai cair no mar 
hoje. Ele está pré-classificado para a terceira bateria da 
categoria open, da etapa peruana da competição, que 
está acontecendo na Praia de El Molon 2, na cidade de 
Salaverry. O surfista espera os resultados das duas pri-
meiras baterias para saber quem serão seus adversários. 
As provas das segunda e terceira rodadas aconteceram 
ontem. Além do paraibano, mais quatro brasileiros tam-
bém estão participando da categoria open  do ALAS. Luan 
Wood, Caetano Vargas, Caina Barleta e Yrvin Ravi Santos.

Alan Saulo

No mundo do faz de 
contas, não se mexe!

Não entendi nada em relação a Câmara dos Deputados, 
em Brasília, que, em sessão da última quarta-feira decidiu 
sobre limitações em mandatos de dirigentes esportivos. 
Pelo conteúdo aprovado, a Confederação Brasileira de 
Futebol poderá ter presidente com cargo vitalício, o mes-
mo ocorrendo nas federações de futebol espalhadas pelo 
Brasil a fora. Não tenho nada contra aqueles que estão no 
poder a muito tempo ou que pretendem ficar por lá a muito 
tempo, no entanto, se faz necessário que prestem serviços 
para a camada esportiva do nosso Brasil.

Sei não, mas, vi declarações do deputado federal Ro-
mário, ex-jogador, se gloriando da aprovação do projeto de 
autoria do senador Cássio Cunha Lima. Mas, a verdade é que 
o ex-atacante do Flamengo-RJ e Vasco não se conformou 
com a decisão. Todos sabem que o baixinho trava uma dura 
queda de braço com a CBF. Para ele, Marin é a sequência de 
Ricardo Teixeira, envolvidos em escândalos internacionais e 
lavagem de dinheiro.

Não quero mais me alongar no assunto. Acredito até 
que a intenção com a aprovação do projeto foi até boa, 
mas, a bancada da bola, todos sabem que existe no Con-
gresso Nacional, tem o poder maior de manipulação.

Para ser mais claro, de acordo com o texto aprovado, 
o mandato de dirigentes de federações e confederações 
esportivas foi limitado a quatro anos, com direito a uma 
única reeleição. A medida só vale para entidades que recebem 
dinheiro público. Dessa forma, exclui entidades como a CBF 
(Confederação Brasileira de Futebol), que não recebem patro-
cínio estatal. O texto agora segue para o Senado. Ao todo, 
323 deputados votaram a favor, 41 contra e um se absteve. 
A mudança foi embutida na MP (Medida Provisória) 620/2013, 
sobre o programa “Minha Casa Melhor”, do governo federal, 
que autoriza a Caixa a financiar R$ 8 bilhões em eletrodomés-
ticos, móveis e bens de consumo duráveis para participantes 
do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”.

O juiz será Pablo dos 
Santos Alves, que vai ser 
auxiliado por Fabiano da 
Silva Ramires e Ramires 
Santos Cândido. Já o quar-
to árbitro será Leandro 
Saraiva Dantas de Oliveira, 
do Rio Grande do Norte.

Belo II

A Federação Paraibana de Futebol adiou a quinta rodada da 
2a divisão do Campeonato Paraibano. As duas partidas, que 
aconteceriam amanhã, passaram para a próxima quarta-feira. 
De acordo com a entidade, o motivo da troca é a falta de 
horário do Estádio da Graça para a partida entre Santa Cruz 
e Esporte. Com a mudança, os jogos Santa Cruz x Esporte de 
Patos e Sport Campina x Queimadense passaram das 16h do 
sábado, na Graça e no Amigão, para as 20h15.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A CBF divulgou ontem a es-
cala de arbitragem do jogo 
de ida entre Botafogo-PB 
e Tiradentes, válida pelas 
quartas de final da Série D 
do Brasileiro. que acontece 
às 20h30 da próxima se-
gunda-feira, no Almeidão.

Belo I

Segunda Divisão

Haverá premiação em 
dinheiro para os três 
melhores colocados

OutrAS
modalidades

 

As inscrições para a 7ª 
Corrida das Praias (Masculi-
no e Feminino), que aconte-
cerá no dia 10 de novembro, 
estão abertas na sede da As-
sociação dos Caminhantes e 
Corredores de Ruas da Paraí-
ba (Ascorpa), no 3º andar do 
Edifício Altamira, localizado 
na Rua Miguel Couto, nº 302, 
Centro da capital. Os interes-
sados podem obter maiores 
informações pelo telefone 
8830 6501, onde pagarão 
uma taxa de R$ 25,00 (só-
cios em dia), R$ 40,00 (não 
sócios) e R$ 20,00 (idosos e 
deficientes). Existem apenas 
150 kits (camisa, boné e o 
número), que serão disponi-
bilizados para os integrantes 
que confirmarem presença 
na disputa. Com percurso de 

5km a largada acontecerá no 
Bargaço, às 6h50 (mulheres) 
e 7h (homens), na Praia do 
Cabo Branco, com chegada 
prevista no estacionamento 
do Hotel Tambaú. 

Haverá premiação em di-
nheiro para os três primeiros 
colocados, além de troféus 
ao trio que chegar na fren-
te, na faixa etária, em ambos 
os sexos. Os 150 integrantes 
(M e F) que completarem o 
percurso receberão meda-
lhas numa forma de motivar 
os atletas. A expectativa dos 
organizadores é realizar uma 
prova ainda melhor que do 
ano passado, com a presen-
ça de atletas paraibanos e de 
outras partes do Nordeste e 
Sul do país. Estão apoiando 
o desafio, Ótica ZOZ, Nutri-
farma Santo Antônio, Dinho 
Motos, Sindpd, Mundial Óti-
ca, Wamberto dos Troféus, 
Ideal Ferragens Ltda, João 
Magliano, Carla Confecções, 
secretário de Agropecuária e 

Pesca do Estado da Paraíba, 
Marenilson Batista, DJ e ma-
jor Sérgio. 

De acordo com o pre-
sidente da Ascorpa, José 
Normando da Costa, sem 
a colaboração dos patro-
cinadores ficaria inviável 
fazer uma prova que vem 
se tornando tradicional no 
calendário esportivo da Pa-
raíba. Ele ressaltou que o 
desafio tem um bom nível 
técnico, com corredores 
de ponta da região, numa 
boa disputa nas areias da 
orla marítima da capital. 
"A qualificação dos atletas 
vem melhorando a cada 
temporada, numa acirra-
da disputa entre os parai-
banos e os concorrentes 
de outros estados. Quero 
agradecer os apoios daque-
les que estão apostando no 
sucesso de mais uma Corri-
da das Praias", avaliou. 

Anteriormente a As-
corpa estará realizando no 

próximo sábado, a partir das 
15h30, a corrida "Uma ação 
entre  amigos, conte comi-
go", com largada na Lagoa 
(Centro) e chegada no Con-
junto Mário Andreaza. Os 
interessados que quiserem 
participar darão qualquer 
contribuição, com o objetivo 
de ajudar na recuperação do 
atleta Neto Bala, que se recu-
pera de um câncer. "Trata-se 
de um gesto de solidariedade 
que o nosso amigo e irmão 
está precisando e temos que 
chegar junto com colabora-
ções importantes. Queremos 
fazer uma grande festa em 
prol de Neto", disse Norman-
do. Atletas da Ascorpa esta-
rão competindo na Corrida 
Vida Saudável, que ocorrerá 
no dia 19 de outubro, às 8h, 
com largada no Busto de Ta-
mandaré, além da Corrida do 
Sesc/Gravatá, marcada para 
o dia 22 de novembro, às 8h, 
com taxa de R$ 10,00 para os 
interessados. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTO: Divulgação

  Já estão abertas as inscrições 
para a 14ª. Edição da Taça Cidade 
João Pessoa de Futsal Nordeste, que 
acontecerá no período de 11 a 13 de 
outubro de 2013 na capital parai-
bana. Mais uma vez o evento será 
realizado em parceria com a Federa-
ção Paraibana de Futsal e tem como 
objetivo fortalecer a base do futsal 
nordestino.

De acordo com o professor Ro-
gério Velinho, coordenador geral 
da competição, os Jogos começarão 
na sexta-feira pela manhã. Assim 

todos os participantes deverão se 
programar antecipadamente. “Este 
ano, teremos novidades. Serão 10 
categorias e oito participantes em 
cada uma delas. O critério de par-
ticipação diz que o campeão da 
edição anterior terá inscrição ga-
rantida e gratuita conforme regula-
mento. Esta gratuidade é intransfe-
rível. Os demais deverão confirmar 
sua inscrição mediante pagamento 
da mesma. Não sendo possível este 
ano, pagar após o prazo estabeleci-
do, já que as vagas serão limitadas 

e serão consideradas inscritas as pri-
meiras oito equipes por categoria 
obedecendo à ordem do compro-
vante de depósito”, disse. 

A Taça Cidade João Pessoa de Fut-
sal Nordeste será disputada este ano 
nas categorias Sub-7, Sub-8, Sub-9, 
Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-
14, Sub-15, Sub-17, todas no masculi-
no. Segundo Rogério Velinho é muito 
bom o número de equipes que já ofi-
cializaram as inscrições. Os contatos 
podem ser feitos pelos telefones 9981 
5263 e 9108 7075.

taça João Pessoa de Futsal acontece em outubro

Atletas da Paraíba e de outros estados estarão presentes na competição que está programada para o dia 10 de novembro na capital

Principal novidade na temporada 
2013/2014 da Superliga de vôlei, a re-
dução dos sets de 25 para 21 pontos 
ainda é uma incógnita. Adotada pela 
CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) 
para atender a um pedido feito à Fede-
ração Internacional por uma comissão 
de TV e marketing, a mudança tem ge-
rado uma série de preocupações entre 
as equipes que disputam a competição 
nacional.

A primeira reação das equipes 
após a definição da redução dos sets foi 
mudar a rotina de treinos. Com parciais 

mais curtas, os times passaram a prio-
rizar atividades intensas e mais curtas.

“No início dos treinamentos a 
gente não tinha muita ideia de como 
seria jogar com sets de 21 pontos. A 
gente foi vendo que o jogo ficou mui-
to rápido e forte desde o início. Você 
tinha de ter um ritmo mais intenso, 
sobretudo nos dez primeiros pontos, 
e os treinos passaram a ser fortes des-
de o começo. Antigamente havia uma 
evolução”, explicou Alexandre Rivetti, 
técnico do Brasil Kirin. Contudo, a in-
tensidade dos treinos não foi a única 

mudança provocada pelos sets mais 
curtos. “O ritmo de atuação vai ter 
de ser mais intenso, com possibilidade 
menor de um reestabelecimento. Isso 
impacta no componente físico, mas 
principalmente no psicológico”, pon-
derou José Ricardo Ribeiro, supervisor 
do Vivo/Minas.

Outro aspecto em que a mudança 
gera preocupação é o equilíbrio da Su-
perliga. Os sets de 21 pontos também 
estão sendo usados no Campeonato 
Paulista, o que pode gerar uma vanta-
gem aos clubes do Estado.

Mudanças de sets preocupam as equipes
vOleIBOl



Mudança irrita direção do Bota
jogo com o tiradentes

FUteBoL 
ParaÍBa

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 13 de setembro de 2013

nelson Lira diz que o 
tricolor vai ter sérios 
prejuízos financeiros

O presidente do Bota-
fogo ainda está inconforma-
do com a mudança da data 
e horário do primeiro jogo 
das quartas de final, contra 
o Tiradentes. A partida não 
será mais no domingo às 
16h, e sim na segunda-feira, 
às 20h30, no Estádio Almei-
dão. A CBF fez a mudança 
sem consultar o Belo, porque 
segundo o diretor de Compe-
tições da entidade, Virgílio 
Elísio, não havia o que nego-
ciar, porque a mudança foi 
por questões de logística, já 
que não há passagens aére-
as para que o time cearense 
consiga chegar aqui em João 
Pessoa, a tempo para a par-
tida.

Para o presidente Nel-
son Lira, o Botafogo será o 
grande prejudicado com esta 
mudança, pois terá prejuízo. 
"Não pode se comparar a 
renda de um jogo disputado 
no domingo à tarde com um 
realizado em uma segun-
da-feira à noite. Muita gente 
estará trabalhando, e à noite 
é sempre mais complicado 
para as pessoas se desloca-
rem para o estádio."

Mesmo com o esclare-
cimento do diretor da CBF, 
ontem, o presidente do Bo-
tafogo tentou remarcar o 
jogo para o próximo domin-
go, mas não obteve sucesso. 
"Num momento em que o 
clube necessita de recursos e 
da presença do seu torcedor, 
acontece uma coisa desta. 
Mas tenho certeza que a tor-
cida do Belo vai comparecer, 
seja qual for a data, e vai en-
cher aquele Almeidão em-
purrando o time para cima 
do Tiradentes", disse o trei-
nador.

Outro detalhe sobre esta 
partida, que deixou o diri-
gente do Botafogo bastante 
irritado, foi a limitação em 
apenas 10 mil torcedores no 
estádio. "A Polícia Militar ti-
nha estipulado o máximo de 
13 mil torcedores, e agora o 
Corpo de Bombeiros dimi-
nuiu este número para 10 
mil, prejudicando ainda mais 
o Botafogo", disse Nelson.

Com tantas dificuldades, 
a diretoria do Belo decidiu 
aumentar os preços dos in-
gressos. A venda antecipada 
começou ontem na Loja do 
Clube, localizada no Bairro 
da Torre. Para a arquiban-
cada, o preço promocional 
até o fim de semana é de R$ 
30,00 e para as cadeiras o in-
gresso custa R$ 60,00.

CSP já tem os
adversários da 
Copa Carpina 
em Pernambuco

Apesar de participar da 
Ecohouse o Centro Sporti-
vo Paraibano (CSP) foca as 
atenções para a 7ª Copa Car-
pina Sub-16, que acontecerá 
no interior pernambucano. 
O Tigre estreia no próximo 
dia 23, contra o América de 
Natal-RN, às 14h, no Estádio 
Municipal. Além de encarar o 
time potiguar a equipe pesso-
ense enfrentará o Grêmio-RS 
e Náutico-PE, classificando 
dois times para a outra fase 
da competição. 

O atual campeão e vice 
da disputa pernambucana 
são Grêmio-RS e Vitória-BA, 
respectivamente, quando a 
equipe gaúcha derrotou os 
baianos (3 a 1), na decisão. 
Para este desafio o CSP será 
comandado pelo ex-jogador 
Esquerdinha, outro profis-
sional contratado para fazer 
parte do grupo do Azulão 
pessoense. 

Com a indefinição da 
Copa Econhouse o treinador 
e supervisor de futebol do Ti-
gre, Gérson Júnior, vem reali-
zando os amistosos para dar 
ritmo ao grupo. Após derrotar 
o Sub-20 do ABC-RN (2 a 1), 
na última sexta-feira, no Está-
dio Frasqueirão, em Natal-RN, 
o Azulão fará dois jogos ama-
nhã (nas categorias juvenil 
e juniores), a partir das 14h, 
no campo do Centro Universi-
tário de João Pessoa (Unipê), 
na BR 230, km 22, em Água 
Fria, contra o selecionado de 
Pernambuco. No dia 21 deste 
mês o Tigre pode enfrentar o 
Náutico-PE, no CT do Timbu, 
em Recife-PE. Para Gérson, 
apesar da indefinição da Copa 
Ecohouse o time terá outro 
desafio importante pela fren-
te, numa disputa que reunirá 
clubes tradicionais do país. 
"Temos que preparar a equi-
pe e fazer uma boa campanha, 
afinal, enfrentaremos times 
de ponta do futebol nacional, 
observou Gérson. 

O Ministério dos Esportes 
só deverá divulgar na próxi-
ma segunda-feira a tabela do 
Campeonato Brasileiro de Fu-
tebol Feminino da Série A, mas 
a diretoria do Botafogo já teve 
acesso a tabela, e a definição 
da data de início da competi-
ção deixou os botafoguenses 
muito animados. A competi-
ção começará no próximo dia 
18 de setembro e o represen-
tante da Paraíba vai estrear 
no dia 25, contra o Vitória, de 
Vitória de Santo Antão-PE, no 
Estádio Almeidão.

O Campeonato Brasileiro 
será disputado por 20 equi-
pes, que foram selecionadas 
através de um ranking feito 
pelo Ministério dos Espor-
tes, com base nas últimas 5 
edições da Copa do Brasil. Os 
clubes foram divididos em 4 
grupos, com 5 equipes cada. 
Na primeira fase, os clubes se 
enfrentam em jogos de ida e 
volta e os 2 melhores de cada 
grupo se classificam para a se-
gunda fase. A competição terá 
ao todo 3 , além das finais, com 
o encerramento previsto para 
o dia 4 de dezembro.

O Botafogo está no gru-
po 3, com Caucaia, do Ceará, 
o Vitória, de Pernambuco, São 

Belas do Belo vão estrear no 
dia 18 diante do Vitória-PE

Depois de uma maratona de jo-
gos e um grande esforço para sair da 
zona de rebaixamento, o Treze agora 
tenta poupar os jogadores, e por isto, 
viaja mais cedo para Maceió, onde 
enfrenta no próximo domingo o 
CRB, às 16h, no Estádio Rei Pelé, pela 
14ª rodada do Campeonato Brasileiro 
da Série C. O embarque para Alagoas 
será ao meio dia e pela manhã o time 
fará um treino apronto.

Para evitar um desgaste maior 
dos atletas, a comissão técnica sus-
pendeu os treinos em dois expedien-
tes. Ontem, a equipe treinou apenas 
à tarde no Estádio Presidente Vargas, 
como vem acontecendo durante 
toda a semana. Segundo o técnico 

Luciano Silva, o momento é de recu-
perar os jogadores para a reta final.

"Nós temos aí vários jogadores 
que estão trabalhando há 10 meses 
sem férias, e estão no limite com as 
partidas desgastantes que tivemos 
recentemente. Alguns problemas de 
contusão já começam a aparecer e 
preocupam a gente", disse o técnico.

As declarações do técnico Lu-
ciano Silva foi sintomática, após ele 
constatar que o zagueiro Negretti e 
o volante Sapé estão com problemas 
de contusão, e passaram a ser dúvi-
das para o jogo do próximo domin-
go. Diante deste quadro, é quase cer-
to a estreia do volante Escobar, que 
deve substituir Sapé. Por outro lado, 

o treinador terá o retorno do lateral 
direito Hudson, que estava cumprin-
do suspensão por ter levado o tercei-
ro cartão amarelo.

Mesmo com a euforia da torcida 
de olho no G4, Luciano disse ontem 
que seu principal objetivo no mo-
mento é fugir ainda mais da zona 
de rebaixamento. "Se conseguirmos 
chegar no G4, aí sim vamos tentar ou-
tro objetivo, que é passar para a pró-
xima fase da competição", destacou, 
pedindo humildade ao elenco nesta 
hora.

Na última vez que enfrentou o 
CRB, o Galo levou a pior e perdeu em 
pleno PV por 1 a 0. Agora o time quer 
aproveitar o bom momento e dar o 

troco ao Alvirrubro de Maceió. A tor-
cida promete comparecer em grande 
número ao Rei Pelé, para incentivar 
o Galo. Várias vans vão sair do Ponto 
de Cem Réis no domingo em direção 
a Maceió. Os torcedores pagarão R$ 
70 reais.

contratações
Diante do quadro de contusões 

e dispensas de alguns jogadores, a di-
retoria do Treze está procurando um 
atacante que jogue de forma mais 
aberta, e também um zagueiro. "Nós 
perdemos o Paulista e o Glauber e 
ainda não fizemos esta reposição, 
então estamos buscando estes atletas 
no mercado", disse Luciano Silva.

Técnico decide mudar ritmo de trabalho dos atletas
treze

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Francisco, da Bahia, e Minto, 
do Mato Grosso. Para o diretor 
do Departamento de Futebol 
Feminino do Belo, Oddo Villar, 
o grupo tem equipes muito 
fortes, mas o clube paraibano 
vai participar com um grande 
time e com chances inclusive 
de brigar pelo título. 

“Não seremos apenas 
um mero participante. Vamos 
entrar para competir, de igual 
para igual, com as equipes do 
restante do país. Nossos trei-
nos serão intensificados a par-
tir da próxima semana, com a 
apresentação também da co-
missão técnica, formada pelo 

treinador Guilherme Paiva, o 
coordenador técnico, Saulo 
Lima, que veio do Central de 
Caruaru, a preparadora física,  
Lucy Melo e o treinador de go-
leiros Paulo Ferreira”, disse o 
dirigente.

A equipe deverá treinar 
em dois expedientes, sendo 
pela manhã em uma acade-
mia e à tarde, ou noite, no Es-
tádio Leonardo da Silveira, a 
Graça e no Estádio Hardman 
Norat, no bairro do Geisel. 
A equipe foi reforçada por 
grandes atletas, algumas in-
clusive com passagem pela 
Seleção Brasileira. (IM)

Jogadoras do Botafogo treinando na Graça para o Brasileiro

Alheio a esta polê-
mica da mudança do dia 
do jogo, o Botafogo se-
gue treinando focado na 
decisão, após o retorno 
do técnico Marcelo Vilar, 
com observações precio-
sas sobre o adversário. 
"Nós temos muitas infor-
mações de como joga o 
Tiradentes, e espero duas 
partidas muito difíceis, 
mas só posso revelar aos 
meus jogadores. Vou ar-
mar o time em cima dos 
detalhes que observei", 
disse Vilar.

O único atleta que 
preocupa e não vem trei-
nando é o meia Lenílson. 
Ele está fazendo fisiote-
rapia, mas ainda tem um 
edema na coxa esquer-
da, e o técnico já admite 
ficar sem o jogador para 
esta primeira partida das 
quartas de final.

"Nós estamos es-
perando o trabalho do 
Departamento Médico, 
e caso não se recupere 
a tempo, vamos já pre-
parar um jogador para 
a posição. O Botafogo 

Lenílson ainda é a preocupação

Jogadores do Botafogo durante treinamento no Estádio Almeidão. Todos estão focados na partida de segunda-feira contra o Tiradentes

tem um bom elenco e 
todos que tem entrado 
vem correspondendo", 
disse Marcelo Vilar. Com 
o adiamento da partida, 
aumentam as chances de 
Lenílson jogar.

Todos os demais jo-
gadores estão à dispo-
sição do técnico Marce-
lo Vilar. Ontem, o time 
treinou apenas no expe-
diente da tarde, no Está-
dio Almeidão. O coleti-
vo apronto só deverá ser 
realizado amanhã.

Lenílson, a maior estrela 
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NACIONAL
& Mundo

Cobiçado troféu vai 
percorrer 150 mil km e 
passar por 89 países

Campeões lançam Tour da Taça
COPA DO MUNDO

Antes de ser erguido 
pelo campeão mundial em 
13 de julho de 2014, no Ma-
racanã, o troféu da Copa do 
Mundo vai percorrer 150 mil 
quilômetros e 89 países. On-
tem, o Tour da Taça foi apre-
sentado no Rio de Janeiro, 
com a presença de represen-
tantes dos cinco títulos do 
Brasil: Zagallo (1958, 1962 
e 1970), Amarildo (1962), 
Rivellino (1970), Bebeto 
(1994) e Marcos (2002), 
além do diretor de marketing 
da Fifa, Thierry Weil. Para 
os ex-jogadores, o título em 
casa é a chance para o país 
esquecer a derrota de 1950.

Zagallo, Amarildo, Bebe-
to, Marcos e Rivellino partici-
pam de evento no Rio. Troféu 
da Copa vai passar por 89 
países até o Mundial de 2014 
no Brasil. O Tour da Taça, que 
começou a ser realizado pela 
Fifa antes da Copa de 2006, 
começa no próximo dia 27.  
No lançamento, no Rio, Zagallo 
demonstrou confiança que o 
troféu continuará no Brasil 
depois da final no Maracanã.

“Estamos aqui com ex-atle-
tas que representam os títulos 
mundiais. A gente vem com 
essa força grande para ajudar a 

Quatro jogos marcam 
a 22a rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro 
hoje. Três partidas (Atléti-
co-GO x Boa Esporte, Paraná 
Clube x Oeste e Asa x Joinvi-
le) tem horário programado 
para as 19h30. A partida en-
tre Chapecoense x São Cae-
tano foi programado pela 
Confederação Brasileira de 

Futebol para as 21h50. 
A Série B do Brasileirão 

tem o Palmeiras na liderança 
isolada com 48 pontos, se-
guido do Chapecoense, que 
já somou 43 pontos. Para-
ná e Joinville-SC completam 
as quatro equipes que, se a 
competição fosse encerrada 
hoje, estariam na elite do fu-
tebol brasileiro em 2014.

Quatro jogos hoje pela 
Série B do Brasileirão

SEGUNDA DIVISÃO

O Brasil subiu uma posi-
ção no ranking da Fifa divulga-
do ontem. Em oitavo, a Seleção 
Brasileira foi ultrapassada pelo 
Uruguai, que subiu cinco posi-
ções e agora é o sétimo na lista.

Atual campeã do mundo, a 
Espanha segue na primeira co-
locação do ranking com 1514 
pontos conquistados. Classifi-
cada para a Copa de 2014, a Ar-

gentina de Lionel Messi subiu 
para o segundo post. Completa 
o top 3 a Alemanha, que subiu 
uma colocação. O Brasil atra-
vessa boa fase na temporada. 
Além de ter vencido de forma 
categórica a Copa das Confe-
derações, a seleção do técnico 
Luiz Felipe Scolari ganhou de 
forma convincente os dois úl-
timos amistosos que disputou.

Fifa divulga ranking 
e Brasil aparece em 80

URUGUAI NA FRENTE

Seleção Brasileira a conquistar o 
título novamente. Conseguimos 
cinco títulos, mas não vencemos 
em 1950, quando eu estava pre-
sente como soldado. Infelizmen-
te, não vencemos, pois já sería-
mos hexacampeões. Mas temos 
essa chance de novo, e o Brasil 
tem tudo para voltar a ser cam-
peão”, disse Zagallo.

Antes da entrevista co-
letiva, os campeões mundiais 
levaram a taça ao Cristo Re-

dentor para uma sessão de 
fotos. No local, Bebeto che-
gou a “embalar” o troféu, re-
petindo o gesto feito após o 
gol contra a Holanda no Mun-
dial de 1994.

Campeão do mundo em 
1962, Amarildo acredita que 
a Copa dentro de casa será 
uma ótima oportunidade para 
a Seleção Brasileira dar fim ao 
fantasma do vice-campeonato 
de 1950, diante do Uruguai, 

no Maracanã.
“O Brasil tem obrigação 

de fazer desaparecer a som-
bra de 1950. Tenho confiança 
absoluta que vamos conseguir, 
mas temos que ajudar e incen-
tivar os jogadores”, opinou. 

Por sua vez, o ex-atacan-
te Bebeto, enxerga semelhan-
ças entre o time comandado 
por Luiz Felipe Scolari e a 
equipe vencedora no Mun-
dial dos EUA.

Os ex-campeões mundiais estiveram ontem no Cristo Redentor para fazer o lançamento 
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Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054143
Responsavel.: JOHNNY CARLOS ALVES
CPF/CNPJ....: 602168834-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             40,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055554
Responsavel.: JOSE MEDEIROS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 032794194-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            198,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054867
Responsavel.: OPTICA FAROL LTDA ME
CPF/CNPJ....: 007931339/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            369,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055696
Responsavel.: PARAIBA PROD MEDICOS E HOSP LTDA
CPF/CNPJ....: 012822626/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053513
Responsavel.: QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ....: 072653009/0011-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 051584
Responsavel.: QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ....: 072653009/0011-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            164,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 051556
Responsavel.: QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ....: 072653009/0011-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            106,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 051549
Responsavel.: QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ....: 072653009/0011-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 051546
Responsavel.: QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ....: 072653009/0011-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 051545
Responsavel.: SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ....: 008750590/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            733,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054530
Responsavel.: VALCIRIA TORRRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 112508104-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            854,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054910
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 pa gar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  13/09/2013
----------------------------------------

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.: ARTUR ALVES PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 096275304-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            461,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055359
Responsavel.: ASAMARITANA /ARTUR ALVES P 
DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 018183911/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055180
Responsavel.: ANA PAULA BANDEIRA SALES DIAS
CPF/CNPJ....: 930124464-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054646
Responsavel.: CLAUDEMAR JUREMA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 009741774-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.750,85
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055301
Responsavel.: CARMEM LUCIA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 436387834-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054957
Responsavel.: FRANCISCO HELDER COSTA FILHO
CPF/CNPJ....: 014697314/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054730
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 000608048/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.487,76
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055551
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO 
FURTADO
CPF/CNPJ....: 015218189/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.500,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055324
Responsavel.: FILLIP ANDRE DE MIRANDA SANTOS
CPF/CNPJ....: 004210008/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             62,69
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055115
Responsavel.: FERNANDA MARIA CHIANCA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 570230934-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            850,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo...: 2013 - 053284
Responsavel.: G DIAS DISTRIBUIDORA DE ALI-
MENTOS
CPF/CNPJ....: 005823472/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055102
Responsavel.: JOAO GUIMARAES PEREIRA NETO
CPF/CNPJ....: 048072294-35
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            730,00

A SOUSA JUNIOR CONSTRUTORA LTDA, torna publico que solicitou da SEMAN (Secretária do 
Meio Ambiente) do Municio de João Pessoa – a LI –(Licença de Instalação) do empreendimento 
RESIDENCIAL  MAR DE CORAIS (Localizado a Rua Major José Eugênio Lins, 77 – Cabo Branco 
– João Pessoa – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETONICO Nº 007/2013

Às nove horas e seis minutos do dia 12 (doze) de setembro de 2013 (dois Mil e Treze), na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, localizada 
à RUA GONCALO JOSE VITORIANO Nº 236, CENTRO, nesta Cidade, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e 
sua equipe de apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, nomeada pela Portaria 
nº 013/2013, integrada pelos Servidores, THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES, 
MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS e ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUZA, 
designados para proceder à realização do Pregão Eletrônico n.º 007/2013, que tem como objeto a  
Aquisição 01 (uma) caçamba basculante; capacidade para 6,0m3, em aço, medindo 4,3 x 2,0 m; 
com reservatório de óleo; com para choque e suporte para pneu de estepe, para este Município 
de Santa Helena – PB, tendo  com fonte dos recursos consignados no Convênio com o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com repasse através da Caixa Econômica Federal, nos 
termos da solicitação endereçada a esta Comissão, verificando-se que não compareceu ao site 
www.cidadecompras.com.br  nenhuma empresa ao certame licitatório, sendo que não acudiram 
interessados no certame, podemos dizer que é uma licitação DESERTA, ficando impossibilitado a 
realização do Pregão Eletrônico. Podemos concluir, diante dos fatos, um manifesto desinteresse de 
licitantes do ramo em participar deste procedimento licitatório. Diante do exposto, este pregoeiro e 
sua equipe de apoio, sugere o arquivamento do presente processo, e a realização de outro Certame 
Licitatório.  Nada mais havendo a tratar, a Sra. Pregoeira Oficial, Sra. THAYANNY CHRYSTYNNA 
PINHEIRO SILVA SOARES dá por encerrado os trabalhos. Foi definitivamente encerrada a presente 
sessão, contendo as assinaturas de todos os membros da Comissão de Licitação. SANTA HELENA 
- PB, em 12 (doze) de setembro de  2013 (dois Mil e Treze).

Thayanny Chrystynna Pinheiro Silva Soares
Pregoiero(a)

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO
Processo: 130807PP000021/2013 -Locação de veículos destinado ao transporte de alunos 

da rede estadual e municipal da zona rural para a Sede do município, cujo percurso em estradas 
carroçais de difícil acesso. Espécie: Termo de Rescisão Unilateral dosContratos n.º 67/2013 enª 
68/2013.Objeto: Rescisão Unilateral dos mencionadosContratos celebrados entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TRIUNFO e: RINALDO GOMES DE BRITO e CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA. 
Fundamento legal da rescisão contratual: Artigo 78, inciso XII, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Damisio Mangueira da Silva – Prefeito Triunfo. Data 11/09/2013

                                            Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito
Extrato de Contrato

Contratante: PM Cabaceiras
Contratada: Maxmar Comércio, Importação, Exportação e Serviços Ltda, CNPJ: 04.398.417/0001 

-05 – Valor  final: R$ 105.000,00. Base legal: Licitação nº 30/2013 – Pregão Presencial  nº: 16 – 
Objeto: contratação de empresa p/  70 notebooks. Cabaceiras, 10/09/2013. Luiz Aires Cavalcante.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE REMARCAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013

Torna público que foi remarcada a data de abertura da licitação supra, antes marcada para as 
10:00 horas do dia 20 de Setembro de 2013 para às 10:00 horas do dia 27 de Setembro de 2013, 
que acontecerá na Sala de Licitações sediada na Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança 
– PB, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo 
tipo ambulância 0KM e Motocicletas 0KM ao Município de Esperança/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1459. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3361-3801. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 11 de Setembro de 2013
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

Responsavel.: JAILSON PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 073875024-71
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         29.022,11
Apresentante: CLS ORG E ADM DE DECUMENTOS LTDA
Protocolo...: 2013 - 054448
Responsavel.: JHONY FORTUNATO JUVENCIO
CPF/CNPJ....: 017295000/0001-69
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            215,05
Apresentante: CAMPINENSE TRANSPORTE DE 
CARGAS LTD
Protocolo...: 2013 - 053179
Responsavel.: JOAO BATISTA FERREIRA ME
CPF/CNPJ....: 010942456/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.110,95
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054229
Responsavel.: JOSE ATAIDE DE OLIVEIRA VASCON-
CELOS
CPF/CNPJ....: 049495434-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            197,50
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054232
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA
CPF/CNPJ....: 045404874-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.081,20
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055177
Responsavel.: PEDRO EDUARDO RAMOS SOARES 
DOS SANT
CPF/CNPJ....: 874229804-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            786,67
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054975
Responsavel.: PEDRO EDUARDO RAMOS SOARES 
DOS SANT
CPF/CNPJ....: 874229804-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            301,33
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054976
Responsavel.: PEDROSA E GONCALVES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009722705/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            453,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054623
Responsavel.: RONCHI E CAVINATO CONSTRUTORA
CPF/CNPJ....: 008933618/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053807
Responsavel.: ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ....: 021718614-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055675
Responsavel.: TOMMY ALEXSANDRO VENANCIO DE A
CPF/CNPJ....: 013303924-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            389,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054352
Responsavel.: VERONICA SILVA DA COSTA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 278437694-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054231
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,  13/09/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            417,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053988
Responsavel.: ANDREW RAMALHO
CPF/CNPJ....: 012604227/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054022
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.895,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054661
Responsavel.: COMPORT CONSTR. PROJETOS 
ORCAMENTO
CPF/CNPJ....: 008730491/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053958
Responsavel.: CONSTRUTORA VIGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ....: 013273425/0001-16
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            403,68
Apresentante: GDR FILHOS LOCACAO E SERVICOS 
LTDA
Protocolo...: 2013 - 052844
Responsavel.: DANIEL GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 053924634-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.350,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055566
Responsavel.: ERICA MARQUES DA SILVA PAULINO
CPF/CNPJ....: 011202135/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.720,84
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054317
Responsavel.: ERICA MARQUES DA SILVA PAULINO
CPF/CNPJ....: 011202135/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.377,20
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054326
Responsavel.: FABIO LUIZ DA SILVA VISGUEIRO
CPF/CNPJ....: 010786614-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054506
Responsavel.: FRANCISCO FABIO DE FREITAS 
PINHEIRO
CPF/CNPJ....: 011385988/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054608
Responsavel.: HERMES FRANCA DE MACEDO 
JUNIOR 0229
CPF/CNPJ....: 017934745/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            302,20
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054552
Responsavel.: ILDAMA VIEIRA DE OLIVEIRA DUAR
CPF/CNPJ....: 017623043/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055494
Responsavel.: IUSKA FERNANDA ROLIM DA SILVA
CPF/CNPJ....: 015839722/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            327,54
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054155

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE REMARCAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013

Torna público que foi remarcada a data de abertura da licitação supra, antes marcada para as 
14:00 horas do dia 20 de Setembro de 2013 para às 14:00 horas do dia 27 de Setembro de 2013, que 
acontecerá na Sala de Licitações sediada na Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança – PB, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos destinados 
ao Município de Esperança/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1459. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3361-3801. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 11 de Setembro de 2013
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE REMARCAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2013

Torna público que foi remarcada a data de abertura da licitação supra, antes marcada para as 
16:00 horas do dia 20 de Setembro de 2013 para às 16:00 horas do dia 27 de Setembro de 2013, 
que acontecerá na Sala de Licitações sediada na Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança 
– PB, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para a realização de exames laboratoriais especializados ao Município de Esperança/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
1459. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3361-3801. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 11 de Setembro de 2013
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

EDITAL DE LEILÃO N. 02/2013
NORMA LEGAL: Lei 8.666/93

OBJETO: Alienação de uma máquina retro-escavadeira Marsey Ferguson 86 I, diesel, cor amarela, 
ano de fabricação 2002, modelo 2002 e um caminhão tipo caçamba basculante, GM CHVROLET 
D60, cor azul, ano modelo 1981, ano fabricação 1981, placas MOQ 1970, RENAVAN 18182232-6, 
considerado inservível para administração pública, conforme discrição no anexo I.

DIA E HORA DA ARREMATAÇÃO: 30/09/2013, às 09:h40m;
Edital e informação: Sala de reunião da CPL, na Rua: PRAÇA CÂNDIDO DE ASSIS QUEIROGA, 

N 30 – Centro – Paulista.
Paulista, 11 de setembro de 2013.

Manoel Francisco de Almeida Neto
Leiloeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE REMARCAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2013

Torna público que foi remarcada a data de abertura da licitação supra, antes marcada para as 
08:00 horas do dia 20 de Setembro de 2013 para às 08:00 horas do dia 27 de Setembro de 2013, que 
acontecerá na Sala de Licitações sediada na Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança – PB, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços de 
Telefonia Móvel Celular ao Município de Esperança/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1459. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3361-3801. 
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 11 de Setembro de 2013
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00006/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00006/2013, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM 
FOSSAS SÉPTICAS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO - R$ 7.000,00.

Cajazeiras - PB, 02 de Setembro de 2013
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM 

FOSSAS SÉPTICAS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2013.
DOTAÇÃO: 6.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1007.2120 - MANTER AS ATIV. DA 

SECRETARIA DE SAÚDE 2 - RECEITA DE IMP. E TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14 - TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
110301 - GASTOS COM SAÚDE 15% ART. 77 ADCT 10.301.2026.2066 - MANTER AS ATIV. DO 
FUNDO MUNICIPAL 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00124/2013 - 02.09.13 - AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO - R$ 7.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00006/2013.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM 

FOSSAS SÉPTICAS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 02/09/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A 
FROTA DE VEICULOS DESTA PREEITURA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL - MIGUEL LEITE DA SILVA - R$ 27.000,00; GAMA DIESEL 
LTDA - R$ 15.000,00; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - R$ 79.800,00; RENOV 
CAR AUTO CENTER - VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA - R$ 44.400,00.

Salgadinho - PB, 05 de Setembro de 2013
DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAES - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA PREEITURA..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Salgadinho: 02030.04.122.0200.2003 - MANU-

TENCAO DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRACAO 02070.10.122.0500.2025 - MANUTENCAO 
DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE 02080.08.122.0300.2056 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 02090.20.606.0700.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETRIA DE AGRI-
CULTURA 02100.15.452.0600.2039 - MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS 3390.39.0000 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Salgadinho e:
CT Nº 00014/2013 - 06.09.13 - AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL - MIGUEL LEITE DA SILVA - R$ 

27.000,00
CT Nº 0014A/2013 - 06.09.13 - GAMA DIESEL LTDA - R$ 15.000,00
CT Nº 0014B/2013 - 06.09.13 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - R$ 79.800,00
CT Nº 0014C/2013 - 06.09.13 - RENOV CAR AUTO CENTER - VALDENIA FERREIRA SILVEIRA 

SOUZA - R$ 44.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2013, que objetiva: ÀQUSIÇÃO DE 
VEÍCULO NOVO 0KM TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DESTA PREFEITURA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: FIORI VEICOLO LTDA - R$ 26.634,00.

Salgadinho - PB, 05 de Setembro de 2013
DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAES - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ÀQUSIÇÃO DE VEÍCULO NOVO 0KM TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Salgadinho: 02070.10.302.0500.1028 - 

AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Salgadinho e:
CT Nº 00015/2013 - 06.09.13 - FIORI VEICOLO LTDA - R$ 26.634,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 25 de Setembro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parcela-
das de Extintores acompanhados com os suportes de parede para atendimento aos diversos da 
Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 
3271-1246. Horário de expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 12 de Setembro de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.03.012/2013

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna pú-
blico para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial 
Nº. 2.03.012/2013, realizado no dia 27 de Agosto de 2013 às 10h30min, que tem como objeto 
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
DE CAMPINA GRANDE - PB, conforme especificações em planilha do Edital, foi declarado FRA-
CASSADO em virtude da empresa participante do pregão não atenderem as exigências do edital. 

Campina Grande, 11 de Setembro de 2013.
Felipe Silva Diniz Júnior

Pregoeiro Oficial

Edital de Assembleia Geral Extraordinária – AVISO DE GREVE. O Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários de Sousa, inscrito no CNPJ 08.537.904/0001-62, Registro Sindical 
006.221.018.46-7, situado na Rua Coronel José Vicente, 22, 1°andar, centro, Sousa-PB, por seu 
presidente abaixo assinado para cumprimento das exigências da Lei de Greve número 7.783/89, 
AVISA a todas as instituições financeiras publicas e privadas, usuários de serviço e a população 
em geral, que os empregados pertencentes à categoria bancária em assembleia realizada no dia 
12.09.2013, deliberaram por paralisarem suas atividades a partir de 00h00min do dia 19.09.2013, 
por prazo indeterminado. Sousa-PB, 13 de Setembro de 2013. Josélio Ramos – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO - 2013
O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farma-

cêuticos de João Pessoa no Estado da Paraíba, faz saber aos interessados que no dia 18/10/2013, 
das 08hs as 17hs, na sede deste sindicato, será realizada eleição para composição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados para o Conselho de Representantes da Federação, com seus respecti-
vos suplentes, com mandato para o período de 04 (quatro) anos, a contar da data da posse prevista 
para o dia 08/11/2013, ficando a partir da data da publicação deste edital, aberto o prazo estatutário 
de dez (10) dias para o registro de chapas e de 03 três dias para impugnação. O requerimento de 
registro de chapa, assinado pelo encabeçador da chapa, será dirigido ao presidente do sindicato, 
em duas vias acompanhadas dos documentos exigidos pelo artigo 10 da Portaria M.Tb. n.º3.150, de 
30 de abril de 1986 e pelo artigo 529 e seguintes da CLT. Durante o prazo para registro de chapas, 
a secretaria do sindicato funcionará nos dias úteis das 08 horas às 13 horas, ali permanecendo 
uma funcionária para prestar esclarecimentos sobre o processo eleitoral, receber a documentação 
e expedir o competente recibo. Havendo mais de uma chapa, caso não haja quorum, na primeira 
convocação, a eleição será realizada em segunda votação no dia 19/10/2013, em mesmo horário e 
local, com qualquer número. Caso haja empate, será realizada nova eleição no dia 12/11/2013, em 
mesmo horário e local. No caso de haver apenas uma chapa registrada, a eleição será realizada na 
primeira convocação e com qualquer quorum, podendo o voto ser recebido por correspondência. 
Findo o prazo eleitoral, a apuração será realizada com a presença de um representante de cada 
chapa registrada, tudo conforme estatuto da entidade. Cópia deste edital será afixada na sede da 
entidade, bem como a(s) chapa(s) registrada(s), será protocolada(s) no Ministério do Trabalho, 
através de sua delegacia regional, DRT/Pb. 

RIVALDO CAVALCANTI BELTRÃO
Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR CARRO DE SOM.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

- 10.301.0031.2135 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE 
(FMS) - 3390.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 3390.39.01 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00111/2013 - 10.09.13 - ADRIANO GUEDES DA SILVA - R$ 22.700,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2013, que objetiva: SERVIÇOS DE 
SONORIZAÇÃO POR CARRO DE SOM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ADRIANO GUEDES DA SILVA - R$ 22.700,00.

Sapé - PB, 10 de Setembro de 2013
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 011/2013

Com base nas informações constantes do Processo referente à licitação na modalidade PREGÃO 
nº 011/2013, destinado a Contratação de pessoa física ou jurídica, para realização dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos e odontológicos, instalados no CEO 
e UBS do Município, HOMOLOGO e ADJUDICO, o objeto desta licitação a empresa EDSON DE 
MELO ROMÃO FILHO-ME, inscrita no CNPJ nº 04.402.867/0001-24, vencedor no item 01 no valor de 
R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais, perfazendo um valor global anual de R$39.600,00 
(trinta e nove mil e seiscentos reais), julgado habilitado e vencedor do certame. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 02 de Agosto de 2013

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 011/2013

Extrato do Contrato Nº. 102/2013-Pregão Presencial. Contratados: Prefeitura Municipal de Caa-
porã e a empresa EDSON DE MELO ROMÃO FILHO-ME, inscrita no CNPJ nº 04.402.867/0001-24, 
no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais, perfazendo um valor global anual de 
R$39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais). Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica, 
para realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos e 
odontológicos, instalados no CEO e UBS do Município. Vigência: 12 (doze) meses.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 02 de Agosto de 2013
João Batista Soares
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2013 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 022/2013 - SRP, a ser realizada no dia 01/10/2013 às 09h00min (horário local), que tem por 
objeto Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Material de Expediente, o edital e seus 
anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado 
a Rua Desembargador Feitosa Ventura, n° 04, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo 
telefone (83) 3351-1514.

Monteiro-PB, 12 de Setembro de 2013.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
ADESÃO N. 001/2013-PMM

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 

Preços vinculada ao Pregão Nº. 025/2013-FME, assinada pela Gestora do Fundo Municipal de 
Educação e de acordo com o relatório emitido pela Comissão Permanente de Licitação e em cum-
primento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O 
RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa: PNEUCAR COMERCIO DE 
PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ N. º 35.500.289/0001-92, que tem por objeto 
o FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, no valor global de R$ 21.348,00 (Vinte e um 
mil trezentos e quarenta e oito reais), fundamentada no Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 
e em conseqüência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos 
termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Monteiro - PB, 15 de Agosto de 2013.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
ADESÃO N. 001/2013-PMM
EXTRATO DO CONTRATO

Extrato de Contrato de Adesão ao Sistema de Registro de Preços Nº 001/2013, cujo OBJETO: 
FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Administração do Município de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: Em cumprimento 
aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e fundamentada no 
Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 – Processo Licitatório nº. 043/2013, Adesão nº 001/2013. 
DOTAÇÃO: 20.606.4007.3010.2106 – 33.90.30.00 / 15.451.4005.3007.2022 – 33.90.30.00. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e: 
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / Sergio Ricardo Lima Perdigão, 
CNPJ: 35.500.289/0001-92 - CT Nº. 043.001/2013 – 15/08/2013 – Valor: R$ 21.348,00 (Vinte e 
um mil trezentos e quarenta e oito reais). Monteiro - PB, 15 de Agosto de 2013. EDNACÉ ALVES 
SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 009/2013.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 009/2013, nos termos do art. 24, inciso IV, da 

Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: Contratação de Mão-de-
-Obra necessária à Execução do “Projeto da Reforma da Cadeia Pública de Monteiro, nos termos 
do Convênio de Mútua Cooperação nº. 010/2013, celebrado entre o Governo do Estado da Para-
íba, através da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária – SEAP. Em favor de: JOSÉ 
ADEILSON DA SILVA - CPF: 805.341.394-34, no valor global de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 
duzentos reais), de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e 
Parecer da Assessoria Jurídica do Município.

Monteiro – PB, 10 de Setembro de 2013.
Ednacé Alves Silvestre Henrique 

Prefeita Constitucional

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Mão-de-Obra necessária à Execução do “Projeto da Reforma da Cadeia 

Pública de Monteiro, nos termos do Convênio de Mútua Cooperação nº. 010/2013, celebrado entre 
o Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Administração Penitenciá-
ria – SEAP. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e 
atualizações posteriores – Processo Licitatório nº. 049/2013 - Dispensa de Licitação nº. 009/2013. 
DOTAÇÃO: 03.03.04.181.3005 – 33.90.36.00. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 100 
(Cem) dias a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e JOSÉ ADEILSON DA SILVA - CPF: 805.341.394-
34- CT Nº. PC. 049.001/2013 – 10.09.2013 – R$ 35.200,00 (Trinta e cinco mil e duzentos reais).  

Monteiro - PB, 10 de Setembro de 2013.
Ednacé Alves Silvestre Henrique 

Prefeita Constitucional
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Tomada de 
Preços, de nº 003/2013, Processo Administrativo nº 328.493-0,  cujo objeto é  a Contratação de 
empresa de engenharia para reforma da área onde atualmente funciona a Biblioteca e os Correios 
para instalação do Gabinete da Desembargadora Maria das Graças M. Guedes, no Prédio deste 
Tribunal de Justiça fica adiada para o dia 03 de outubro de 2013 às 14:00 horas (horário de Brasília) 
tendo em vista alterações na planilha de preços . Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na 
sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, 
situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 
12:00 às 19:00 e na sexta-feira das 7:00 às 14:00 horas e através do telefone (083) 3216-1456, ou 
ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do edital deverá ser feita na sala da Comissão de 
Licitação do Tribunal de Justiça. Os licitantes interessados deverão comparecer no endereço acima 
citado de posse de meio magnético (PEN DRIVE), para obtenção de cópia do  novo Edital e anexos. 

João Pessoa, 12 de setembro de 2013.
Nemésio Gomes Cavalcanti

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2013 - SRP

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor de PB NET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA CNPJ 05.658.533/0001-89 no valor total de R$ 177.600,00. Demais informações 83-3372-2246. 
Cuité – PB, em 12 de setembro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE CANCELAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2013
O Pregoeiro Oficial informa a quem interessa o Cancelamento do Pregão Presencial n.° 

0027/2013. Objetivo: Aquisição de matérias de informática diversas, destinadas as secretarias 
deste município.

Jacaraú - PB, 11 de setembro de 2013
JOSÉ BATISTA DE AZEVEDO FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2013 - SRP

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 
licitação em favor da empresa PB NET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 
CNPJ 05.658.533/0001-89 no valor total de R$ 177.600,00. Em consequência, ficam convocados 
os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei 
nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em 
lei. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 12 de setembro de 2013. Euda Fabiana 
de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2013 - SRP 

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 033/2013, cujo objeto Sistema de Registro de Preços Aquisição de Cadeiras de Rodas 
e Próteses Ortopédicas. Data da abertura: 25 de Setembro de 2013, às 15h30min (horário local). 
Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do 
Fundo Municipal de Saúde, à Rua Desembargador Feitosa ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta 
Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Outras 
informações pelo telefone 3351-1514 ou 3351-1524.

Monteiro-PB, 12 de Setembro de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2013 - SRP 

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 032/2013, cujo objeto Sistema de Registro de Preços Aquisição de Fardamento em Geral, 
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Data da abertura: 25 de Setembro 
de 2013, às 11h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará 
á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Desembargador Feitosa 
ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 11h30min 
e das 13h30min às 17h30min. Outras informações pelo telefone 3351-1514.

Monteiro-PB, 12 de Setembro de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2013 - SRP 

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 034/2013, cujo objeto Sistema de Registro de Preços Aquisição de Medicamentos em Geral, para 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas repartições. Data da abertura: 26 de 
Setembro de 2013, às 08h30min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes 
estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Desembargador 
Feitosa ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 
11h30min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações pelo telefone 3351-1513 ou 3351-1524.

Monteiro-PB, 12 de Setembro de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013 – REPUBLICAÇÃO
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, através do Pregoeiro Oficial e 

Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 025/2013, a 
ser realizada no dia 25/09/2013 às 08h30min (horário local), que tem por objeto Sistema de Registro 
de Preços Aquisição de Combustíveis na cidade de Campina Grande, para a suprir as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde. O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de 
licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, n° 
04, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1514.

Monteiro-PB, 12 de Setembro de 2013.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
025/2013, cujo objeto o Sistema de Registro de Preços Aquisição de Combustíveis na cidade de 
Campina Grande, para a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Realizado 15 de 
Agosto de 2013, às 09h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse 
de licitantes em participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 16 de Agosto de 2013
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2013 – REPUBLICAÇÃO
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, através do Pregoeiro Oficial e 

Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comunica 
aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 026/2013, a 
ser realizada no dia 25/09/2013 às 10h00min (horário local), que tem por objeto Sistema de Registro 
de Preços Aquisição de Gás de Cozinha, para a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal 
de Monteiro, situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, n° 04, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, 
Informações pelo telefone (83) 3351-1514.

Monteiro-PB, 12 de Setembro de 2013.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2013

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e comu-
nica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 026/2013, cujo objeto o Sistema de Registro de Preços Aquisição de Gás de Cozinha, para a 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Realizado 15 de Agosto de 2013, às 
14h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes em 
participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 16 de Agosto de 2013
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Setembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
de instalação e manutenção de condicionadores de ar com reposição de peças destinados aos 
equip. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 10 de Setembro de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVÉA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2013/PMM
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribui-

ções que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DO SISTEMA RE-
GISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 015/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
037/2013 OBJETO: Sistema de Registro de Preços Para Aquisição de Materiais Diversos (Carro 
de Mão, Vassouras e Outras Ferramentas), durante o exercício de 2013. VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 08 de Agosto de 2013. EMPRESA 
VENCEDORA: ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 41.138.298/0001-88, com o valor total de R$ 128.226,30 (Cento e vinte e oito 
mil duzentos e vinte e seis reais e trinta centavos), de acordo com a ata de registro de preços em 
anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 08 de Agosto de 2013.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N. 019/2013/PMM
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribui-

ções que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº: 019/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 048/2013 OBJETO: Sistema de Registro 
de Preços Para Contratação de Empresa Prestadora de Serviço Móvel Pessoal – SMP, Para 
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Local, com Cobertura de Rede no Município de Montei-
ro – PB.  VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 06 
de Setembro de 2013. EMPRESA VENCEDORA: TELEFONICA BRASIL S/A, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, com o valor total de R$ 89.937,60 
(Oitenta e nove mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), de acordo com a ata de 
registro de preços em anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 06 de Setembro de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2013/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 015/2013, que tem por objeto o Sistema 
de Registro de Preços Para Aquisição de Materiais Diversos (Carro de mão, Vassouras e Outras 
Ferramentas), durante o exercício de 2013, para suprir a necessidade da Prefeitura Monteiro, 
conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: ATACADÃO DOS PARAFUSOS 
LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.138.298/0001-88, do qual 
sagrou-se vencedora nos itens: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 
014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 
033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 
052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070 071 
E 072, com o valor total de R$ 128.226,30 (Cento e vinte e oito mil duzentos e vinte e seis reais 
e trinta centavos). Desta forma fica a referida empresa a cima citada convocada a comparecer a 
Gerência de Licitações do Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro para a assinatura do 
Contrato Administrativo, num prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o Art. 64 da lei 8.666/93 e 
Inciso XXIII, Art. 4, da Lei 10.520/2002.

Monteiro – PB, 08 de Agosto de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2013/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 016/2013, que tem por objeto os Serviços 
de Consultoria e Assessoria na Área de Planejamento e Elaboração de Projetos Para a Captação de 
Recursos Para a Captação de Recursos Para o Município de Monteiro - PB durante o exercício de 
2013, para suprir a necessidade da Prefeitura Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor 
da seguinte empresa: EPC – EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINA-
DOS A CONVENIOS LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
05.560.288/0001-72, do qual sagrou-se vencedora no item: 001, com o valor total de R$ 18.000,00 
(Dezoito mil reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Con-
trato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 30 de Agosto de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2013/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 019/2013 - SRP, que tem por objeto o 
Registro de Preços Para Contratação de Empresa Prestadora de Serviço Móvel Pessoal – SMP, Para 
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Local, com Cobertura de Rede no Município de Monteiro 
– PB, para suprir a necessidade da Prefeitura Monteiro, conforme termo de ADJUDICAÇÃO, em 
favor da seguinte empresa: TELEFONICA BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, do qual sagrou-se vencedora no item: 001, com o valor 
total de R$ 89.937,60 (Oitenta e nove mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). 
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e 
a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 06 de Setembro de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços Para Aquisição de Materiais Diversos (Carro de mão, 
Vassouras e Outras Ferramentas), FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº. 037/2013, Pregão Presencial nº. 015/2013 - SRP. DOTAÇÃO: 20.606.4007.3010.2106 / 
33.90.30.00 – 15.451.4005.3007.2022 – 33.90.30.00. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência 
até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa ATACADÃO DOS PARAFUSOS 
LTDA, CNPJ 41.138.298/0001-88, com sede a Rua Capitão Antônio Vicente, 01, Centro, Monteiro 
– PB, com o valor total de R$ 128.226,30 (Cento e vinte e oito mil duzentos e vinte e seis reais e 
trinta centavos) – Contrato Administrativo nº 037-001/2013/CPL/PMM.  

Monteiro - PB, 08 de Agosto de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Serviços de Consultoria e Assessoria na Área de Planejamento e Elaboração de 
Projetos Para a Captação de Recursos Para a Captação de Recursos Para o Município de Monteiro 
- PB, FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal 
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 042/2013, Pregão 
Presencial nº. 016/2013 - SRP. DOTAÇÃO: 04.122.4004.3005.2016 - 33.90.39.00. VIGÊNCIA: Do 
presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a 
empresa EPC – EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CON-
VENIOS LTDA - EPP, CNPJ: 05.560.288/0001-72, com sede a Avenida José Américo de Almeida, 
196, Torre, João Pessoa - PB, com o valor total de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) – Contrato 
Administrativo nº 042-001/2013/CPL/PMM.  

Monteiro - PB, 30 de Agosto de 2013.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços Para Contratação de Empresa Prestadora de Serviço 
Móvel Pessoal – SMP, Para Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Local, com Cobertura de Rede 
no Município de Monteiro – PB, FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 048/2013, Pregão Presencial nº. 019/2013 - SRP. DOTAÇÃO: 04.000.04.001.04.122.4004.300
5.2016 – 3.3.90.39.00. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir 
da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/
Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa TELEFONICA BRASIL S/A – inscrita no CNPJ sob o 
nº 02.558.157/0001-62, com sede a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Moções, 
São Paulo – SP, CEP: 04.571-936, com o valor total de R$ 89.937,60 (Oitenta e nove mil novecentos 
e trinta e sete reais e sessenta centavos) – Contrato Administrativo nº 048-001/2013/CPL/PMM.  

Monteiro - PB, 06 de Setembro de 2013
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 064/2013
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2013

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório em referência, cujo objeto é a 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE TRECHO DA RUA SAMUEL FURTADO NESTA 
CIDADE e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido, em favor da empresa NOVA 
TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 10.609.163/0001-20, somando um 
valor total de R$ 358.555,68 (trezentos e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais 
e sessenta e oito centavos), classificada pelo critério de Menor Preço Global, com base no Art. 23, 
Inciso II, alínea “a” da Lei 8.666/93 e suas alterações. Em conseqüência, fica convocado o propo-
nente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, 
sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

Cuité/PB, 10 de setembro de 2013.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

CNPJ (MF) Nº. 08764284000102
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 de 

Janeiro de 2013, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
020/2013, cujo objeto é AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTI-
NADOS AO USO E CONSUMO DESTE MUNICIPIO..

VENCEDOR (ES):
GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES
60.508,00(Sessenta Mil, Quinhentos e Oito Reais)
ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO
10.220,00(Dez Mil, Duzentos e Vinte Reais)

SANTA HELENA - PB, 12 de Setembro de 2013
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Pregoeiro(a) Oficial

SEESVEP/SINDVIG-PB SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO ESTADO DA PARAIBA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Entidade Supra no uso das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social 
e Legislação pertinente vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores da empresa 
COMBATE SEGURANÇA DE VALORES LTDA ,CNPJ 02.322.136/0001-43 para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinárias a serem  realizadas nas cidades, e horários a seguir: JOÃO 
PESSOA, no dia 26/09/2013 no JR Hotel, situado a Rua Rodrigues Chaves nº 87  Centro, às 
09:00hs em  1ª convocação e as 10:00hs em 2ª convocação, SOUSA - Dia 27/09/2013 ás 15:00 hs 
no Sindicato dos Comerciários, na Rua Sinfronio  de Nazaré Nº 46 Centro, PATOS - Dia 28/09/2013 
ás 10:00 hs na Associação dos Sapateiros, situada na rua José Genuíno S/N Centro ;sendo que 
na  assembleias será apreciadas as seguintes ordem do dia: a) apresentar e votar  o parcelamento 
do décimo terceiro salario 

João Pessoa, 12 de Setembro   de 2013.
Antônio Bezerra de Souza

Presidente

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA.
O Presidente da Entidade supra,  no uso das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social 

e Legislação pertinente vem, através desse edital, convocar todos os trabalhadores das Empresas 
de Segurança e Vigilância do Estado da Paraíba, para participarem das Assembleias Gerais Extra-
ordinárias, a serem realizadas nas cidades, locais e horários seguintes: João Pessoa – Dia 21 de 
Setembro  de  2013, as 10:00 horas, no sindicato dos vigilantes, situada na Rua Beaurepaire Rohan 
nº 460 centro João Pessoa PB, Patos – Dia 26 de Setembro  de 2013,na Associação dos Sapatei-
ros, situada na rua José Genuíno S/N Centro; Sousa – Dia 27 de Setembro de 2013,  ás 19:00hs 
, no Sindicato dos Comerciários, situado na Av. Sinfronio de Nazaré Nº 46. Centro ; Na cidade de 
Cajazeiras  no dia 28 de Setembro de 2013, as 10:00 horas, No auditório da UFCG de Cajazeiras 
no bairro populares : sendo que em todas as Assembleias será apreciadas a seguintes ordem do 
dia; a)apresentar e votar  prestação anual de contas da Entidade período de Janeiro de  2012 a 
Janeiro de 2013.João Pessoa, 12 de Setembro de 2013.Antonio Bezerra de souza. Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução das obras de conclusão de uma 
Unidade Básica de Saúde - UBSF Frei Damião - Valor Estimado R$ 53.162,47. Recursos: Recursos 
do Governo Federal - Programa de Requalificação de UBS - Proposta nº 08996886000109001 e 
Próprios do Município de Juazeirinho: 4490.51. 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: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 11 de Setembro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00069/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de materiais de construção 

e ferragens para manutenção das atividades do município de Aparecida. Data e Local: 26 de 
Setembro de 2013 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 12 de Setembro de 2013
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 26 de Setembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material 
permanente ( eletro - eletrônico) destinado à sec. Trabalho, Ação Social e Mulher. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 13 de Setembro de 2013

SIMONE MEDEIROS BESERRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para a execução dos serviços de ampliação e melhorias na rede de esgoto do Conj. Alfa, Beta e 
Gama no município de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 14:00 as 18:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 13 de Setembro de 2013

SIMONE MEDEIROS BESERRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO DE CONTRATO
09 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 021/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013
INSTRUMENTO: Contrato para CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALISTAS EM: Gine-

cologia e Obstetrícia; Cardiologista e Fonoaudiólogo, DESTINADOS AO ASSISTENCIALISMO AO 
POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO..

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba
OSCAR SOBRAL NETO
18.000,00(Dezoito Mil Reais)
OBJETO: Contrato para CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALISTAS EM: Ginecologia e 

Obstetrícia;, DESTINADOS AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO., 
subordinados a COORDENACAO DE ATENCAO BASICA

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 18.000,00(Dezoito 
Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013
SIGNATÁRIOS
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA      -  Pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa 

Helena, PB
OSCAR SOBRAL NETO                                          -   Pelo Contratado

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 08/2013

REGISTRO Nº 13-01702-4
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM JOÃO PESSOA, NESTE 

ESTADO – POR LOTES: LOTE I - CONCLUSÃO DA OBRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA 
ESCOLA ANA PAULA RIBEIRO BARBOSA LIRA (FUNAD) EM JOÃO PESSOA/PB;  LOTE II - 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR NO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO 
PARAIBANO (IHGP);  LOTE III -  REFORMA DO PRÉDIO DA AGEVISA EM JOÃO PESSOA/PB;  
LOTE IV - REFORMA DA VICE-GOVERNADORIA NO PALÁCIO DOS DESPACHOS NO BAIRRO 
DE JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 
Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jagua-
ribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das 
Propostas:  17 de outubro de 2013 às 09h30.

João Pessoa, 12 de setembro de 2013.
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 20/2013

REGISTRO Nº 13-01657-3
Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE 

MATADOUROS PADRÃO DE 50 A 70 ABATES NO ESTADO DA PARAÍBA (LOTE I) e ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS 
PADRÃO DE 50 A 70 ABATES NO ESTADO DA PARAÍBA (LOTE II). Regime de Execução: Emprei-
tada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 
326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@
gmail.com. Entrega das Propostas:  30 de setembro de 2013 às 14h30.

João Pessoa, 12 de setembro de 2013.
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS

Presidente do Certame

FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 02.483.940/0001-04, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2354/2013 em João Pessoa, 15 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Publicidade 
volante - Veículo de PLACA MOS 7275/PB Na(o) -  Em Todo Estado da Paraíba Município: - UF: 
PB. Processo: 2013-004444/TEC/ LO-5661.

FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 02.483.940/0001-04, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2355/2013 em João Pessoa, 15 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Publicidade volante – PLACA MOH 1913 Na(o) – Em Todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. 
Processo: 2013-004445/TEC/LO-5662.

FUTURA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA – CNPJ Nº 13.569.930/0001-02, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Terraplanagem – CONDE – PB. Processo: 2013-005816/TEC/AA-2051.

FUTURA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA – CNPJ Nº 13.569.930/0001-02, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambien-
tal – Usina Móvel de Concreto – AC: 1.000m² - CONDE – PB. Processo: 2013-005815/TEC/AA-2050.

POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIÊNCIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.932.269/0001-
18, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 2656/2013 em João Pessoa, 9 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (Gasolina, Álcool e diesel), lubrificantes 
e serviço de troca de óleo. Na(o) Rua Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa – Nº 20 LOJA 01 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-007053/TEC/LO-3811.
 
PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA – SUPER BOX BRASIL – CNPJ/CPF Nº 08.330.367/0001-
85, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 257/2013 em João Pessoa, 24 de janeiro de 2013 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Padaria e Pastelaria Brasil LTDA e Supermercado Super Box Brasil Na(o) 
– Rua Antonio Arantes S/N – Ernesto Geisel  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-000042/TEC/LO-4490.

COLOROBBIA NORDESTE PRODUTOS PARA CERÂMICOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
04.019.729/0001-60, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2639/2013 em João Pessoa, 6 de setembro de 2013 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Beneficiamento de Zirconita Na(o) -  RODOVIA BR 101, KM 
96  Município:  CONDE – UF: PB. Processo: 2013-003839/TEC/LO-5507.

ASSOCIAÇÃO MEL DE TODA FLOR – CNPJ Nº 07.648.517/0001-30, torna público que reque-
reu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Simplificada 
– Construção de uma Unidade de Extração de Mel AC-55,5m² - MONTEIRO – PB. Processo: 
2012-002508/TEC/LS-0024.

ISABEL DE LISANDRA DOS SANTOS ALVES – CNPJ/CPF Nº 930.612.694-87, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2605/2013 em João Pessoa, 4 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Trio 
Elétrico (Veículo Reboque, Placa JLE-4918/PB) Na(o) – Em Todo o Estado da Paraíba – Município: 
- UF: PB.  Processo: 2012-007098/TEC/LO-3834.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Nos termos do Estatuto, a Assembléia extraordinária com 1/5 dos Associados, convoca os 

senhores associados do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMAN-
GUAPE para a reunião da Assembléia Geral – Extraordinária, a realizar-se em no Cetro Cultural 
de Mamanguape Fenix, no dia 17 de setembro de 2013, às  08:00 horas, em primeira convocação, 
havendo quorum, ou às, 8:30 horas em segunda convocação, com qualquer número de pessoas 
presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 Convocação de uma Assembléia 
Geral para em conformidade com o Art. 7 º e seus parágrafos 7º, para eleger uma comissão de 
sindicância, e apresentar os motivos graves e urgentes, inclusive sobre irregularidades na adminis-
tração. 2 Discutir a Ata do dia 31 de maio de 2012, que reforma o estatuto, pela diretoria alterando 
mandato; 3 Investigar a ATA que prorroga mandado do Presidente do Sindicato realizada em 19 
de dezembro de 2010; 4 A assembléia discutira dentre outros pontos relacionados de poderes da 
comissão. Mamanguape, 11 de setembro de 2013.

1/5 dos Associados do SINSERMAN (Art. 7º inciso 7º do estatuto).
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