
clima & tempo
Sertão

28o Máx.
22o  Mín.

33o  Máx.
20o  Mín.

35o Máx.
22o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Centro Estadual de Artes (Cearte) promove oficina de folguedos populares hoje

l Copa Paraíba de Futebol começa no Sertão e no Curimataú hoje

l Sabadinho Bom tem Clube do Choro e Elton Souza hoje na Praça Rio Branco

l Versão Primavera Nova Feira acontece amanhã na Usina Cultural, na capital

R$ 1,00

R$ 160,00
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Ano CXX
Número 192

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

ALTA 12h08 2.0m

baixa

baixa

05h45

18h13

0.6m

0.7m

Nublado com 
chuvas ocasionais

PB é o terceiro Estado do país em 
redução da mortalidade infantil

A Paraíba reduziu a mor-
talidade infantil em 81% nos 
últimos 22 anos, apontou es-
tudo divulgado ontem pelo 
Unicef. De 94,4 mortes para 
cada mil crianças menores 
de cinco anos nascidas vivas 
em 1992 para 18 óbitos em 
2012. PágINA 10

Polícia Militar 
prende mais dois 
acusados de 
assaltos a ônibus

Receita Estadual 
exclui duas mil 
empresas do
Simples Nacional

 

 

SeguRaNça

ecoNomia

Mais dois acusados de 
assaltos a ônibus em João 
Pessoa foram presos. A 
Polícia Militar deteve sete 
suspeitos em menos de 24 
horas. PágINA  14

A Secretaria de Estado 
da Receita excluiu as empre-
sas após constatar que estas 
estavam com as inscrições 
canceladas no cadastro de con-
tribuintes do ICMS. PágINA  4

FoTo: Walter Rafael/Secom-PB

FOTO: Divulgação

Esportes

8

8

Crianças de 6 a 12 anos 
disputam Maratoninha 
da Caixa hoje PágINA 21

Lenílson vai desfalcar 
o Botafogo no jogo de 
segunda PágINA 23

DÓLAR    R$ 2,281 (compra) R$ 2,281 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,200 (compra) R$ 2,340  (venda)
EURO   R$ 3,035 (compra) R$ 3,037    (venda)

2oCaderno

Gabriella Grisi apresenta 
o show Cravo e Canela
A cantora paraibana, que se prepara 
para lançar o primeiro CD, canta na 
Estação Cabo Branco PágINA 8

 

 

TJ anuncia mais 
15 sentenças 
contra oito 
ex-prefeitos

Vacinação contra 
catapora deve 
começar na 
próxima semana 

PágINA 18

PágINA 13

PágINA  3

Marcos Santos e 
a interiorização da 
defesa do consumidor 
pelo Procon-PB
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Capital será ocupada 
pelo teatro de rua
Encontro Tomada da Cidade começa
amanhã com apresentações em 
vários pontos da capital. PágINA 5

O governador Ricardo Coutinho defendeu, no Encontro de Prefeitos, ações mais urgentes 
contra a seca. Os ministros Aguinaldo Ribeiro e Ideli Salvatti participaram. PágINA 17

Em defesa de ações contra a seca
O governador Ricardo Coutinho participou do evento ontem, na Estação Ciência, que contou com a presença de ministros

Secretaria de Saúde 
atualiza dados 
municipais sobre 
casos de dengue 

 PReVeNção

A Secretaria de Estado da 
Saúde tem trabalhado em par-
ceria com os 223 municípios 
avaliando o cenário epidemio-
lógico. PágINA  13

Sindicato diz que 
adesão chega a 
70% e Correios 
garantem serviços

 PaRaliSação

Primeiro dia da greve dos 
funcionários dos Correios 
teve piquete no portão de 
entrada da sede da ETC, em 
João Pessoa. PágINA  14

Mais Médicos: 
estrangeiros 
chegam hoje para 
atuar na Paraíba

 NoNoNo

São nove cubanos, dois 
espanhóis, um uruguaio e um 
brasileiro formado na Espanha 
que desembarcam no Aeropor-
to Castro Pinto. PágINA 4



Se tudo ocorrer como previsto e o 
esforço concentrado do Senado produzir 
resultados, as campanhas eleitorais de 
2014 serão bastante diferentes. A pro-
posta de mudança nas regras da eleição 
entra em votação na próxima segunda-
feira e segundo avaliações da imprensa 
já conta com apoio suficiente para apro-
vação.

Mas, afinal, o que é que muda? Con-
forme decisão da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, o projeto reduz gastos de 
campanha e da mais transparência às 
eleições, além de possibilitar melhores 
condições de igualdade entre os candi-
datos. Para que já possam vigorar nas 
eleições do ano que vem, estas alterações 
terão de ser aprovadas até o final do mês. 

A autodenominada minirreforma 
eleitoral restringe o uso de material 
impresso nas campanhas eleitorais e 
estabelece a proibição de qualquer pu-
blicidade em placas, pinturas de muro e 
o chamado “envelopamento de carros”, 
em que os veículos são totalmente co-
bertos por imagens e dizeres dos candi-
datos. 

O texto igualmente limita o uso de 
cabos eleitorais nas campanhas. Cada 
candidato poderá contratar um núme-
ro que não ultrapasse 1% do eleitorado 
em municípios com até 30 mil habitan-
tes. Nas outras localidades, a cada 2 mil 
eleitores a mais, os candidatos poderão 
contratar mais duas pessoas para traba-

lharem em suas campanhas. O projeto 
também permite a contratação de maior 
número de cabos eleitorais para quem 
disputar a Presidência da República ou 
Senado, cargos que exigem maior nú-
mero de votos para o candidato. A regra 
vale de forma proporcional, ou seja, car-
gos que exigem menor número de votos 
poderão contratar menos mão de obra. 

A minirreforma autoriza a troca de 
candidatos até 20 dias antes das elei-
ções. Pela legislação em vigor, até mes-
mo candidatos impugnados podem fa-
zer campanha até a véspera da eleição 
e efetuar a substituição um dia antes da 
disputa. A única exceção fica para casos 
de morte do candidato, em que a troca 
pode ocorrer até 24 horas antes da dis-
puta.  E, fato novo, a proposta ainda li-
bera as campanhas eleitorais em redes 
sociais, mesmo antes do prazo definido 
pelo TSE. O argumento dos senadores é 
que se torna impossível controlar redes 
como o Facebook ou Twitter.

Como se percebe, não se trata nem 
de longe da chamada reforma política 
que andou sendo reivindicada nas ma-
nifestações de ruas das principais cida-
des brasileiras. Seja como for, já é um 
alívio saber que, aprovada a matéria, as 
campanhas eleitorais poluirão menos 
do ponto de vista visual e poderão ser 
bancadas com menos recursos. Não dei-
xa de ser um avanço. Pequeno, mas de 
qualquer forma, avanço. 

Editorial

Artigo

Férias da humanidade

Minirreforma eleitoral

                         William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Se uma pessoa sair de casa disposta a 
criticar tudo o que acontece de errado no 
mundo, pode não chegar viva à primeira 
esquina. É sério. E nem precisa tentar re-
mendar os buracos negros da existência, 
basta protestar contra coisas elementa-
res, como os automóveis estacionados 
sobre as calçadas.

Digo que pode não chegar viva à 
esquina da rua onde mora, porque artigo 
que não está em falta, neste mundo, é 
gente violenta, ignorante, mesmo (no pior 
sentido da palavra), disposta a responder 
um conselho ou uma reclamação do pró-
ximo com um soco, um pontapé ou um 
tiro no rosto. Estão aí as estatísticas...

E cito os automóveis, como exemplo, 
porque é impressionante a quantidade 
de infrações que motoristas mal-edu-
cados cometem, diariamente, nas ruas 
da cidade. É como se dirigissem em um 
território sem leis, onde cada um faz o 
que bem entende, sem ter a quem pres-
tar satisfações.

Se prestarmos bem atenção, o que se 
vê a toda hora são motoristas subindo 
em canteiros, em calçadas, ultrapassando 
pela direita, avançando sinal vermelho, 
“fechando”, “costurando”, estacionando 
em local proibido, estirando dedo ou 
gritando palavrões para os que ousam 
chamar-lhes a atenção.

Mas o cidadão – seja pedestre ou 
motorista - não é agredido apenas no 
trânsito. Os bancos torram a paciência de 
qualquer cristão e, nas farmácias, super-

mercados, cartórios, corretoras, reparti-
ções públicas, enfim, em toda atividade 
gerida pelo homem é necessário ficar 
alerta, para não ser lesado.

Há quem diga que os condomínios 
residenciais são a prova cabal de que a 
humanidade não tem futuro. Bastaria um 
pouco de bom senso, tolerância e alegria, 
para que a vida transcorresse tranquila 
dentro dos edifícios. Mas quem mora em 
um sabe da dor de cabeça que é ter um 
vizinho ruim.

É por essas e outras que o filósofo 
francês Jean-Paul Sartre, um dos pais do 
existencialismo (provavelmente cansado 
de lutar contra a mesquinharia humana), 
cunhou a célebre e imbatível frase: “O 
inferno são os outros”. Animal social por 
excelência, o homem precisa do outro, 
inclusive para sofrer.

Conheço pessoas que, para curar-se 
do estresse, vez ou outra resolvem tirar 
férias da humanidade. Ou seja, deixam o 
mundo rodar a seu bel-prazer, sem que 
isso a incomodem. É como naquele sam-
binha de Serginho Meriti e Eri do Cais, 
cantado por Zeca Pagodinho: “Deixe a 
vida me levar (vida leva eu)”...

Creio que foi isso que fez Ariano 
Suassuna... Tirou férias da humanidade. 
Cansado de reclamar contra a derrubada 
dos casarões históricos do Recife, o velho 
poeta desabafou: “Já briguei muito para 
preservar a história da cidade. Depois 
perdi a paciência. Sabe do que mais? Que-
rem derrubar, derrubem”.

 

Como esta coluna também é entretenimen-
to, uma abordagem sobre a saída de Bell 
Marques do Chiclete com Banana. Todos no-
ticiaram, mas ninguém revelou as causas. Êi-
-las: Bell, depois de fazer toda sua trajetória 
e fortuna no Chiclete, deixou o grupo, não 
como renúncia à carreira, mas para salvar a 
pele.
A Banda enfrenta muitos problemas que po-
dem respingar nele. Chiclete responde a oito 
processos trabalhistas e tributários que tra-
mitam no Tribunal de Justiça da Bahia, que 
chegam a somar mais de cinco milhões. Há quem garanta que esta soma, nos custos finais, pode 
ultrapassar a R$ 10 milhões.
Mais problema: quem consultar o site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi),  cons-
tatará que o nome Chiclete com Banana passou por uma série de disputas de autoria. Ou seja, não 
é exclusivamente dele, embora seja o nome mais conhecido da Banda, muito querido na Paraíba e, 
especialmente, em Campina Grande.
Não é sem motivos que Bell criou o bloco Camaleão, onde deve pontificar daqui para frente, cujas 
vendas de abadá para o Carnaval de 2014 estão suspensas. Inicialmente, o abadá deste bloco custava 
R$ 2.900 pelos três dias de folia. O segundo lote já foi vendido por  preço superior a R$ 5 mil. Tudo é 
negócio. O folião pula e paga. As bandas e seus ícones,  lucram e enricam, como Bell. Quando o barco 
faz água, pulam fora para explorar outras ondas imunes a marolas.

As empresas que estão operando nas obras de trans-
posição do São Francisco, no interior da Paraíba, estão 
trazendo gente de fora e ignorando a mão de obra local. 
A denúncia foi feita na Assembleia pelo deputado Vitu-
riano de Abreu, que é portador de inúmeras queixas a 
respeito. 
Para ele, as autoridades tem que entrar em cena e obri-
gar as empresas a aceitar os trabalhadores paraibanos, 
que em meio a seca, não tem outra opção de trabalho. 
Não tem sentido esta discriminação  principalmente 
no que tange ao trabalho braçal, que o forte dessas 
regiões. As queixas chegaram ontem à ministra Idelli 
Salvatti, no Encontro de Gestores, no Altiplano.

O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, encaminhou aos governadores  
pedido de informações sobre a posição dos estados em relação à proposta de piso nacional para 
bombeiros e policiais militares (PECs 300/08 e 446/09). Ele afirmou que, caso não receba uma res-
posta dos governadores, poderá definir na semana que vem a data para votação da PEC. “Se os 
governadores não se manifestarem, será marcada a votação”, declarou.

Depois de se insinuar para 
vários partidos, parece que 
finalmente – e até por conta 
do prazo que vai expirar – o 
ex-prefeito Luciano Agra de-
cidiu o destino a tomar, par-
tidariamente. Deverá ir para 
o PSDB, f iliando-se no gran-
de ato que os tucanos estão 
programando para o próximo 
dia 26.

TUCANOU

FERROVIA

PEC 300

DISCRIMINAÇÃO AOS PARAIBANOS

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

MÃOS VAZIAS

CHICLETE E NEGÓCIO

A Sudene e a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
estão promovendo estudos 
de viabilidade técnica, eco-
nômica e ambiental, para a 
implantação de uma rede de 
transporte ferroviário regular 
de passageiros no Nordeste. 
Se aprovado o projeto, a fer-
rovia ligará o litoral nordesti-
no de Salvador a São Luiz do 
Maranhão. Já é possível di-
mensionar os conflitos sobre 
impacto ambiental. 

O deputado Ivaldo Morais ape-
lou  na Assembleia para que  as 
autoridades processem campa-
nhas educativas, nas cidades 
do interior, com motoqueiros. 
Ele citou o elevado número de 
vítimas de acidentes de moto e 
atribuiu o fato a falta de habili-
tação. “Muitos deles, sem qual-
quer consciência e  habilitação, 
sobe numa moto, às vezes com   
outro no bagageiro,   e sai colo-
cando a vida dele e dos outros 
em risco”, acentuou Ivaldo.

Durante o encontro de gesto-
res ontem, na Estação Cabo 
Branco, cheio de autoridades 
e gafes, tinham muitos pre-
feitos em busca de recursos e 
poucos com projetos prontos e 
definidos para merecer atenção 
especial. É o que diz o ministro 
das Cidades, Agnaldo Ribeiro, 
também presente ao Encontro 
de Gestores ontem: “Projeto 
bem feito e  viável é meio cami-
nho andado para assegurar os 
recursos”.

‘O inferno são os outros’, disse Jean-Paul Sartre. Animal social por ex-
celência, o homem precisa do outro, inclusive para sofrer.” 

CAMPANHA



Marcos Santos
Secretário executivo do Procon-PB

Procon-PB quer expandir 

Código de Defesa do Consumidor (CDC) completou na última 
quarta-feira 23 anos de existência e ainda é desconhecido 
por boa parte da população em todo o país. Na Paraíba, muito 
embora a determinação do chefe do Executivo Estadual 
seja de interiorizar o órgão, dos 223 municípios existentes 
apenas João Pessoa, Campina Grande, Patos, São Bento, 
Cabedelo e Bayeux possuem Procon Municipal. De acordo 
com o secretário executivo do Procon-PB, Marcos Santos, 
o órgão tem encontrado resistência por parte de alguns 
prefeitos porque eles entendem que isso vai tirar votos 
de seus eleitorados. Na entrevista a seguir ele revela que 
já foi mantido contato com pelo menos 50 prefeitos, com 
objetivo de informar que o Proncon Estadual oferece toda 
a infraestrutura necessária para implantação do órgão 
municipal, ficando para a prefeitura como contrapartida a 
parte de pessoal. Sobre os 25 anos de existência do código, 
ele destaca como avanços, quando no início desse ano a 
presidente da República, Dilma Rousseff, passou a focar a 
política do consumidor como uma política de Estado.

Na última quarta-feira o Có-
digo de Defesa do Consumidor 
completou 23 anos de existên-
cia. O que o consumidor parai-
bano pode comemorar ao longo 
desses anos? 

O consumidor de um modo 
geral tem muito a comemorar, por-
que o Procon teve avanços em todo 
o país e, principalmente no último 
ano. No início desse ano, em mar-
ço se não me engano, a presidente 
da República, Dilma Rousseff, pas-
sou a focar a política do consumi-
dor como uma política de Estado. 
Já havia, no início do seu governo, 
transformado um departamento 
do direito do consumidor em uma 
secretaria que passou a fazer parte 
do Ministério da Justiça. Também 
foi baixado decretos fortalecendo 
os Procons e dentro dessa pers-
pectiva, saiu o decreto do comércio 
eletrônico que não estava regula-
mentado até então. Nesse universo 
de leis e de tantas coisas que acon-
tecem no dia a dia, por exemplo, o 
avanço dos mecanismos nos meios 
de comunicação, são inovações que 
necessitavam se adequar, porque o 
código do consumidor completou 
23 anos, mas ainda é um adoles-
cente que precisa de adaptações 
para se consolidar na sociedade.

Qual a expectativa que o se-
nhor tem com relação ao novo 
Código do Consumidor?

Na verdade ele não é novo 
porque completou 23 anos mas se 
torna jovem porque necessita sem-
pre de adequações. Por exemplo, 
no Código Penal Brasileiro, caso eu 
pergunte se a pessoa tem conheci-
mento sobre o artigo 121 que é ho-
micídio. Isso ocorre porque o Códi-
go Penal já está consolidado, sendo 
ele de mil novecentos e alguma 
coisa. O Código de Defesa do Con-
sumidor tem 23 anos, então, ele 
ainda está engatinhando e neces-
sita ainda avançar bastante o seio 
da sociedade, e essa é a nossa pers-
pectiva. Isso é necessário para que 
o consumidor tenha conhecimento 
do seu direito. Nós temos em tor-
no de 4 milhões de habitantes na 

Paraíba e tivemos no ano de 2012 
pouco mais de 12 mil reclamações. 
Ou seja, é um pingo de água em um 
oceano. Aí você diz: então as rela-
ções de consumo estão boas? Não, 
isso ocorre porque as pessoas não 
conhecem o Código de Defesa do 
Consumidor.

O que vem sendo feito para 
levar o Código de Defesa do Con-
sumidor ao conhecimento da po-
pulação na Paraíba?

Além do trabalho através da 
imprensa, que é muito importante 
e preponderante porque divulga, 
os órgãos de defesa do consumi-
dor, não apenas o Procon Estadual, 
bem como os municipais, tem esse 
papel. Ainda existe uma barreira 
muito grande a ser derrubada diz 
respeito a leitura que os gestores, 
principalmente os municipais, com 
relação ao Procon. Municípios que 
tem condições de ter o seu Procon 
Municipal, nós iniciamos a discus-
são enquanto órgão de defesa esta-
dual do consumidor, procuramos o 
prefeito e ele fica temeroso em criar 
o Procon porque acha que isso vai 
tirar votos. Na verdade ele está co-
metendo um grande equivoco, por-
que quando a sociedade está bem 
atendida, quando ela tem um órgão 
municipal que faz esse trabalho no 
seu município defendendo o con-
sumidor, efetivamente ele está ga-
nhando eleitoralmente um potencial 
de votos que ele nem imagina por-
que ele não tem essa leitura. Para se 
ter ideia do problema, nós temos na 
Paraíba 223 municípios, conversa-
mos já com pelo menos 50 prefeitos 
e hoje nós estamos com pouco mais 
de sete municípios no Estado.

Quantos Procons municipais 
existem hoje na Paraíba?

Dos 223 municípios paraiba-
nos nós temos Procons apenas nos 
municípios de João Pessoa, Campi-
na Grande, Patos, São Bento, Cabe-
delo e Bayeux, além de núcleos que 
o Procon Estadual instala em razão 
da ausência dos próprios prefeitos 
criarem o Procon Municipal.

O Procon Estadual fornece 

O

qual o tipo de apoio para implan-
tação do órgão nos municípios?

O Procon Estadual oferece 
toda a estrutura necessária para 
implantação do órgão nos municí-
pios. A Prefeitura Municipal deverá 
arcar apenas com os funcionários 
já existentes que serão disponibi-
lizados para trabalhar no órgão. 
O sistema integrado, o treinamen-
to do pessoal, todo o material de 
infraestrutura, tipo o mobiliário, 
computadores, internet, entre ou-
tros, é todo fornecido pelo órgão 
estadual. Mesmo oferecendo todas 
as condições para implantação nos 
municípios, nós temos dificuldades 
para conscientizar os prefeitos so-
bre os benefícios do órgão para a 
população. Isso tudo é uma ques-
tão política dos próprios gestores, 
então, nós não podemos fazer nada.

Como fazer para interiori-
zar os serviços do Procon já que 
existe a resistência de alguns 
gestores na implantação do ór-
gão municipal?

A política do governador da 
Paraíba é a de interiorização no 
máximo do órgão nos municípios. 
Porém, nós somente podemos fa-
zer isso quando existe a contrapar-
tida das prefeituras e isso não vem 
ocorrendo.

Existe algum programa que 
o Procon Estadual desenvolva 
como uma maneira educativa so-
bre o Código do Consumidor, não 
apenas para a população mas 
também para os proprietários de 
estabelecimentos comerciais?

Existe sim. Durante a pro-
gramação em comemoração aos 
23 anos de existência do Código 
do Consumidor, nós fizemos uma 
palestra com fornecedores no au-
ditório da Companhia Estadual 
de Habitação Popular (Cehap), 
em Mangabeira, bairro que foi 
escolhido para sediar as ativi-
dades por ser o mais populoso 
do Estado e também por abrigar 
uma grande quantidade de esta-
belecimentos comerciais. Tam-
bém montamos estruturas cujo 
objetivo foi esclarecer as dúvidas 
de consumidores, bem como de 
educar os fornecedores sobre o 
que estabelece a legislação con-
sumerista para evitar que novos 
abusos aconteçam.

 
O trabalho de orientação e 

esclarecimento sobre o Código 
do Consumidor também é esten-
dido para os municípios no inte-
rior do Estado?

Com certeza, nós já fizemos 
isso em diversas cidades do inte-

rior, principalmente naquelas onde 
existe um desconhecimento com-
pleto sobre o Código de Defesa do 
Consumidor. Ou seja, sobre a pos-
tura do fornecedor ou do empresá-
rio que trabalha com empresa, no 
sentido de se adequar ao código 
porque, sequer, ele conhece o có-
digo. Pelo código, todo estabele-
cimento comercial tem que ter de 
forma visível, próximo ao caixa, 
um Código de Defesa do Consumi-
dor, para que se tire as dúvidas dos 
consumidores. A multa para aquele 
estabelecimento que não possua o 
código é na ordem R$ 1.815,00. Po-
rém, se você for nesses municípios 
do interior e procurar uma única 
loja ou estabelecimento comercial 
que possua o Código, é como pro-
curar agulha no palheiro.

O Procon vem fazendo essa 
fiscalização?

Isso ocorre por falta de conhe-
cimento, então, não adianta chegar 
nessas cidades enquanto órgão de 
proteção e aplicar a multa porque 
a multa no Código de Defesa do 
Consumidor é de caráter educati-
vo. Ela somente é aplicada quando 
realmente o estabelecimento rece-
be toda a orientação e não cumpre 
ou não atende as determinações do 
Procon. 
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Estrangeiros desembarcam hoje na PB
PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Os treze profissionais 
chegam às 7h30 ao 
Aeroporto Castro Pinto

Hoje, às 7h30, os 13 mé-
dicos estrangeiros que atua-
rão na Paraíba, dentro do 
Programa Mais Médicos, do 
Ministério da Saúde, desem-
barcam no aeroporto Castro 
Pinto. De lá, seguem para o 
Centro de Treinamento da 
Polícia Militar, em Mangabei-
ra, onde ficarão hospedados 
e farão uma semana de ati-
vidades, promovida pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES). No dia 23, eles viajam 
para os municípios onde irão 
trabalhar.

Capacitação 
Durante esta semana 

de capacitação, diariamente, 
eles conhecerão a situação 
da saúde do Estado; o Plano 
Estadual de Saúde; a regio-
nalização das ações e servi-
ços da saúde e o perfil epi-
demiológico da Paraíba. Dos 
13 médicos estrangeiros que 
trabalharão na Paraíba, nove 
são cubanos; dois espanhóis, 
um uruguaio e um brasileiro 
formado na Espanha. Os mu-
nicípios de aguiar, Baraúnas, 
Damião, Gado Bravo, Pedra 
Lavrada, Picuí, Santana de 
Mangueira, Serra Grande e 
Taperoá receberão os médi-
cos cubanos. Já os médicos 
espanhóis vão para as cida-
des de Água Branca, Baía da 
Traição; areia e Cacimba de 
Dentro receberão os médicos 
uruguaio e o brasileiro for-
mado na Espanha.

Desde o dia 3 de se-

tembro, 47 médicos brasi-
leiros estão trabalhando na 
Paraíba, nos seguintes mu-
nicípios: João Pessoa (20); 
Bayeux (2); areia (2); ala-
goinha (1); Bananeiras (1); 
Barra de Santana (1); Belém 
do Brejo do Cruz (1); Caapo-
rã (1); Cacimba de Dentro 
(1); Cajazeirinhas (1); Ca-
tingueira (1); Caturité (1); 
Conde (1); Cruz do Espírito 
Santo (1); Cubati (1); Ingá 
(1); Itapororoca (1); Juripi-
ringa (1); Lucena (1); Nova 
Floresta (1); Pocinhos (1);  
São Miguel de Taipu (1); Ser-
ra Redonda (1); Solânea (1); 
Tavares (1) e Vieirópolis (1).

O regime trabalhista é de 
40 horas semanais e a remu-
neração será uma bolsa no 
valor de R$ 10 mil. a estima-
tiva é que o Programa Mais 
Médicos beneficie mais de 
180 mil paraibanos.

Programa  Mais Médicos
O Programa Mais Mé-

dicos faz parte de um am-
plo pacto de melhoria do 
atendimento aos usuários 
do Sistema Único de Saú-
de, que prevê mais investi-
mentos em infraestrutura 
dos hospitais e unidades de 
saúde, além de levar mais 
médicos para regiões onde 
há escassez e ausência de 
profissionais.

Com a convocação de 
médicos para atuar na aten-
ção básica de municípios com 
maior vulnerabilidade social 
e Distritos Sanitários Espe-
ciais Indígenas (DSEI), o Go-
verno Federal garantirá mais 
médicos para o Brasil e mais 
saúde para a população.

A Secretaria de Es-
tado da Receita (SER) 
excluiu cerca de duas mil 
empresas do regime Sim-
ples Nacional no Estado. 
Elas estavam com as ins-
crições estaduais can-
celadas no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS 
do Estado da Paraíba 
(CCICMS/PB). A relação 
das empresas em pro-
cesso de exclusão, iden-
tificadas pelo seu CNPJ, 
foi publicada no Diário 
Oficial do Estado, por 
meio do Edital nº 003. 

Segundo a Receita 
Estadual, as empresas 
excluídas terão um pra-
zo de 30 dias, contados a 
partir da ciência do edi-
tal, para apresentar re-
clamação. Ela deverá ser 
protocolizada, preferen-
cialmente, na repartição 
fiscal mais próxima do 
domicílio fiscal do con-
tribuinte. Caso a empre-
sa não realize a reclama-
ção junto à Secretaria 
no prazo estabelecido 
pelo “Termo de Exclu-
são do Simples Nacio-
nal”, a saída se torna-
rá definitiva, tomando 
como base o art. 14 do 
Decreto nº 28.576/07.

O comunicado do 

edital ainda lembra 
que se na lista estiver 
excluída a matriz ou 
quaisquer das filiais to-
dos os demais estabele-
cimentos serão também 
atingidos e excluídos 
do regime. Para evitar 
a saída do Simples Na-
cional, os interessados 
precisam regularizar a 
situação das empresas 
na repartição fiscal, so-
licitando o restabeleci-
mento ou da baixa da 
inscrição estadual. 

Anualmente, a Re-
ceita Estadual realiza 
o controle eletrônico 
das empresas com ins-
crição estadual que es-
tão canceladas e que 
permanecem indevi-
damente no regime do 
Simples Nacional. 

Atualmente, na 
base de dados da Se-
cretaria de Estado 
da Receita, constam 
68.284 mil contribuin-
tes optantes do Simples 
Nacional, incluindo os 
Microempreendedo-
res Individuais (MEI), 
o que representa 82% 
do total dos estabeleci-
mentos cadastrados no 
Estado com inscrição 
estadual.

Receita exclui cerca 
de duas mil empresas

SIMPlES nACIOnAl

A campanha Torpedo Premiado 
- Cupom Legal, que estimula o exer-
cício da cidadania fiscal na Paraíba, 
premiou seis novos ganhadores em 
dinheiro em seu segundo sorteio 
ontem. Um dos contemplados ga-
nhou o primeiro prêmio temático, 
referente ao Dia da Independência, 
no valor de R$ 15 mil. Outros cinco 
vencedores receberam prêmios de 
R$ 1 mil cada. O sorteio, executado 
por meio eletrônico, foi realizado 
na sede da Lotep, às 14h30, e faz 
parte do “Programa Paraíba Legal 
- Receita Cidadã”.

O código do bilhete eletrônico 
premiado com o valor de R$ 15 mil 
em dinheiro foi AA009199. Já os 
cinco consumidores paraibanos com 
os códigos AA003384; AA007181; 
AA009208; AA001012; AA010902 
ganharam cada um R$ 1.000. Par-
ticiparam deste segundo sorteio os 
consumidores que enviaram torpe-
dos desde o início da campanha até 
a última quinta-feira (12), às 23h59. 
Ao todo, mais de 24 mil códigos 
cadastrados participaram deste 
segundo sorteio, número que re-
presenta o dobro do alcançado na 
primeira edição.

Os contemplados no sorteio re-
ceberam no final da tarde de ontem  
um torpedo informado que foram 
os ganhadores. Eles terão a opção 
de receber a premiação em cheque 
nominal ou por meio do depósito 
bancário em conta corrente.

Cada participante da campa-

nha recebe um código, via SMS, do 
Programa Paraíba Legal como con-
firmação de validade para partici-
par da campanha de sorteios. Esse 
código, formado por duas letras 
maiúsculas seguidos de seis núme-
ros, passa a concorrer por sorteios 
de prêmios durante até 90 dias, a 
contar da data do envio. 

Segundo o secretário de Esta-
do da Receita, Marialvo Laureano, 
com a suspensão até o dia 30 deste 
mês da obrigatoriedade do CPF no 
cupom fiscal não haverá problema 
para premiar os vencedores desta 
semana que estiverem sem a im-
pressão do CPF. 

“Na semana passada, três dos 
cinco ganhadores de R$ 1.000 não 
tinham o número do CPF no cupom 
fiscal. Como o nosso intuito é elevar 
a participação dos cidadãos parai-
banos na cidadania fiscal, tomamos 
a medida de suspender a obrigato-
riedade do CPF no cupom nos tor-
pedos enviados até o dia 30 deste 
mês. Contudo, essa medida só tem 
efeito para a premiação da campa-
nha. Os estabelecimentos do Estado 
vão continuar sendo notificados este 
mês pelas equipes de fiscalização da 
Receita, caso não atualizem seus 
aplicativos para inserir o número do 
CPF no cupom fiscal, caso os consu-
midores solicitem”, lembrou.

Para o superintendente da Lo-
tep, Fábio Carneiro, a realização 
do segundo sorteio da campanha 
foi tranquila e legitimada pelos 

Premiação atinge soma de R$ 20 mil
CAMPAnhA CuPOM lEGAl

O IX Festival de aboio 
foi aberto ontem em São José 
dos Ramos. O evento é pro-
movido pela prefeitura lo-
cal, através da Secretaria de 
Cultura, pela associação de 
aboiadores Zé Preto aboia-
dor e recebe o apoio do Fun-
do de Incentivo à Cultura, do 
Governo do Estado. O festival 
é uma atividade cultural jun-
to aos vaqueiros aboiadores 
e toda comunidade local. 
Este festival, assim como os 
já realizados, enfoca a cul-
tura relacionada aos cantos 
dos aboios e as tradicionais 
toadas usadas pelos vaquei-
ros do Nordeste, no momen-

to em que conduzem o gado 
aos seus destinos. O evento 
está sendo realizado na Pra-
ça Noé Rodrigues de Lima e 
segue até amanhã.

Hoje, em meio às atra-
ções do festival, se apresen-
tam os repentistas Heleno 
alexandre, de Sapé, e Biu 
Salvino, de Itabaiana. Os dois 
farão uma homenagem aos 
poetas antônio Xudu e Ma-
noel Xudu, a partir das 16h. 
a apresentação acontecerá 
em frente ao Paço Municipal, 
no centro da cidade.

“Estamos sempre nos 
apresentando nas festas que 
envolvem culturas populares. 

Especialmente agora, que a 
viola está sendo requisitada 
com mais frequência”, decla-
rou Heleno, que escreveu uns 
versos em homenagem ao Jor-
nal A União, em agradecimen-
to ao espaço cedido ao artista. 
“Mais uma matéria nossa vai 
ganhar repercussão, porque a 
mão da imprensa jamais nos 
deixa na mão. a união faz a 
força no Jornal A União”.

O repente também será 
atração amanhã, em alhan-
dra. Às 14h, no Sítio Minas 
Novas, no Bar de José Ú, se 
apresenta Paulo Cruz, ao 
lado de Otacílio Soares e 
Toinho Batista. Paulo é natu-

ral de Solânea, tem 24 anos 
como repentista e já gravou 
5 CDs, sendo 4 de repente e 
um de música. Ele apresen-
tou durante um ano e nove 
meses o programa de rádio 
Cânticos da Natureza, na Ta-
bajara aM, que tinha foco na 
cultura popular.

assim como Heleno, 
Paulo também fez uma im-
provisação para agradecer 
à União pela atenção com 
o seu trabalho. “Este Jornal 
A União, para mim contém 
valor. Dando chance ao re-
pente do poeta cantador, 
que descreve a Paraíba, João 
Pessoa e interior”.

Festival do Aboio tem incentivo do FIC
EM SãO JOSÉ DOS RAMOS 

Campanha estimula a cidadania fiscal

O governador Ricardo 
Coutinho autorizou, ontem, o 
rejuvenescimento das rodo-
vias PB-111/105 ligando os 
municípios de Tacima, araru-
na, Cacimba de Dentro, Solâ-
nea, Bananeiras, numa exten-
são de 60 quilômetros. Serão 
investidos R$ 6.926.043,42 
na recuperação da estrada 
que vai beneficiar mais de 
96 mil habitantes. a assina-
tura da 59ª ordem de serviço 
aconteceu durante solenida-
de na Escola  Estadual Targi-
no Pereira, no centro de ara-
runa. Também foi assinada a 

autorização para recuperação 
dos 7 km do acesso a Riachão, 
no valor de R$ 850 mil.   

O governador Ricardo 
Coutinho lembrou que pas-
sou algumas vezes pela estra-
da e observou como era peri-
goso transitar por ali devido 
os buracos, por isso, mesmo 
diante das dificuldades do 
Estado, conseguiu alocar re-
cursos para uma obra tão im-
portante para a economia e o 
turismo da região. Ele acres-
centou que incluiu Riachão 
para que todo esse anel viário 
seja restaurado e ofereça se-

gurança para a população e 
para o transporte de cargas.

Empregos
O governador Ricardo 

Coutinho informou que na 
próxima semana as obras 
de recuperação das rodovias 
PB-111/115 serão iniciadas 
e já conversou com a empre-
sa responsável para que os 
empregos sejam destinados 
aos moradores dos muni-
cípios da região. “Estamos 
gerando mais de 10 mil em-
pregos somente nas obras do 
Governo do Estado e vamos 

ampliar esse número esti-
mulando o desenvolvimento 
e a geração de renda nas re-
giões”, destacou. 

O superintendente do 
DER, Carlos Pereira, afir-
mou que a obra é impor-
tante por ligar as PB-111 e 
115 e toda a região do Brejo 
e fomentar a economia e o 
turismo na região. “Quando 
assumimos o governo, dos 
2.500 km de estradas pavi-
mentadas, 2 mil km estavam 
esburacadas e hoje, após 
muito trabalho, conseguimos 
recuperar 1.700 km.

Recuperação de estrada beneficia 96 mil
nO BREJO

auditores do órgão. “Mais uma vez 
o sorteio conseguiu ser bem execu-
tado e esperamos contribuir com a 
educação fiscal da população pa-
raibana. Agora esperamos os ga-
nhadores virem até a Lotep, onde 
poderão resgatar seus prêmios 
apresentando a documentação ne-
cessária”, explicou Fábio. 

O secretário executivo da Re-
ceita Estadual, Leonilson Lins de 
Lucena, ressaltou que a campanha 
Cupom Legal faz parte de uma ca-
deia de ações educativas junto à 
população paraibana.
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Glauco Meirelles faz show 
hoje, no projeto Estação 
Fim de Tarde
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Orquestra Infantil abrirá 
Congresso de Geografia,  
amanhã, na capital

A cantora Gabriella Grisi 
se apresenta hoje, na 
Estação Cabo Branco
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CONCERTO MÚSICA

Nos palcos da vida
Pela primeira vez com esse formato, encontro de teatro de rua pretende 
promover apresentações simultâneas em pontos distintos de João Pessoa
Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

FOtOS: Divulgação

Em uma verdadeira operação 
de guerrilha teatral, com 
espetáculos de rua, na aber-
tura, sendo apresentados ao 
mesmo tempo em praças da 
periferia de João Pessoa e 
depois, nos outros dias, mar-
chando simbolicamente em 

direção ao Centro da capital, o Encontro 
intitulado de Tomada da Cidade visa pro-
mover a saída do Teatro do seu templo 
de encenação para ir onde o povo está: 
nos espaços públicos urbanos.  O projeto 
começa amanhã e segue até a sexta, 20 
de setembro, com uma programação in-
teiramente gratuita, que inclui apresen-
tações, oficinas e intercâmbios entre os 
artistas do nosso Estado e os convidados 
de outras regiões do país para participar 
da edição. 

Com co-realização do Governo da 
Paraíba, a Tomada da Cidade é promo-
vida pelo Quem tem Boca é pra Gritar. 
Fundado em Campina Grande e atual-
mente com sede em João Pessoa, o Grupo 
possui na estética do teatro de rua sua 
base de encenação e, ao organizar esse 
evento, tem a ideia  de fortalecer justa-
mente essa vertente cênica na capital, 
oferecendo, não apenas apresentações 
de espetáculos, mas também formação 
e capacitação dos artistas por meio de 
oficinas e palestras com trocas de expe-
riências. Outra característica do Tomada 
da Cidade é a possibilidade de integrar a 
população nas atividades seja nas apre-
sentações, que são em espaços públicos, 
seja nas oficinas, que são abertas a todos 
os interessados, mesmo que não tenham 
experiência cênica. 

“O Quem tem Boca é pra Gritar faz 
parte da Rede Brasileira de Teatro de 
Rua. Cada Grupo organiza em seu Estado 
o seu encontro de teatro de rua. A To-
mada da Cidade nada mais é do que esse 
encontro em João Pessoa, só que decidi-
mos fazer com um formato diferente. Por 
isso, inspirados nas técnicas das antigas 
guerrilhas dos mouros, resolvemos 
fazer a nossa própria ação: tomar João 
Pessoa pelo teatro de rua. Além disso, 
queríamos incluir mais a população em 
geral, não apenas a classe artística. Dessa 
forma, as pessoas podem vivenciar o te-
atro de rua por meio das apresentações 
e das oficinas, que são abertas a todos os 
interessados”, explicou Humberto Lopes, 
integrante do Quem tem Boca é pra Gri-
tar, em entrevista ao jornal A União. 

 Com essa inovação no formato, a 
abertura da Tomada da Cidade, que acon-
tece amanhã, oferece quatro espetáculos 
no mesmo horário, às 19h, em diferen-
tes praças de João Pessoa. O espetáculo 
Cortejo de Caretas, do cearense Teatro de 
Caretas, na Praça do Coqueiral, em Man-
gabeira; Exemplos de Bastião, do Grupo 
Mamulengo sem Fronteiras, de Brasília, 
na Praça Bela, nos Funcionários II; El 

General, do grupo paranaense Exército 
Contra Nada, na Praça da Paz, nos Ban-
cários; e O Romance do Conquistador, da 
Cia Paraibana de Comédia, na Praça Lauro 
Wanderley, nos Funcionários I. 

Entre 16 e 20 de setembro, os espe-
táculos iniciam a marcha em direção ao 
Centro de João Pessoa, simbolizando a 
tomada da cidade pelo teatro de rua. Na 
segunda-feira, também começam a ser 
oferecidas as oficinas públicas gratuitas 
destinadas a artistas e a população em 
geral, sendo Licko Turle, do Grupo Tá 
na Rua, do Rio de Janeiro, no Ponto de 
Cem Réis, das 9h às 12h; e o paraibano 
Maracaboi com uma vivência prática, 
no Porto do Capim, às 8h. A partir das 
16h30, o cearense Teatro de Caretas 
apresenta no Ponto de Cem Réis, A Far-
sa do Pão e Circo, e, às 19h30, acontece 

Exemplos de Bastião 
(acima), do Grupo 
Mamulengo Sem 
Fronteiras, de Brasília, 
e O Romance do 
Conquistador (ao 
lado), da Cia. 
Paraibana de Comédia, 
são duas das 
atrações do primeiro 
dia do evento

uma conversa com Amir Haddad sobre 
Arte Pública, no Galpão Usina das Artes, 
sede do Quem tem Boca é pra Gritar, 
localizado ao lado do Hotel Globo, no 
Varadouro. 

Na terça, 17 de setembro, é a vez 
do anfitrião e organizador do evento 
apresentar a peça Canção, Malazarte e 
Trupizupe, às 19h30, na sede do Grupo. 
Logo em seguida, às 19h30, ocorre um 
espaço para troca de vivências e expe-
riências entre os Grupos participantes, 
também no Galpão Usina das Artes. O 
dia seguinte já começa com uma oficina 
pública de teatro de rua, das 9h às 12h, 
com Licko Turle, do Grupo carioca Tá 
na Rua, no Ponto de Cem Réis. Depois 
acontece, no mesmo local, às 16h30, a 
apresentação João Pé de Chinelo, da Cia 
Manjericão, do Rio Grande do Sul, e, às 

19h30, no Galpão Usina das Artes, outra 
troca de vivências entre as Companhias. 

El General, do Grupo paranaense 
Exército Contra Nada, inicia a programação 
da quinta-feira, 19 de setembro, às 16h30, 
no Ponto de Cem Réis; e a última troca de 
vivências entre as companhias partici-
pantes encerra o penúltimo dia. Por fim, 
a sexta-feira traz três atividades distintas: 
durante a manhã e tarde, no Galpão Usina 
das Artes, os Grupos irão expor seus de-
poimentos coletivamente com o intuito de 
promover um intercâmbio cultural; à noite, 
às 19h, se apresenta no Ponto de Cem Réis, 
o último espetáculo do encontro, Exem-
plo de Bastião, do Teatro de Mamulengo 
sem Fronteiras, de Brasília, e, às 20h30, 
acontece o encerramento do evento com 
os Grupos participantes e convidados no 
Galpão Usina das Artes. 
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 Caminhando, ao entardecer,  na calçadinha do 
final de Manaíra, começo do Bessa (que está preci-
sando de substituir as lajotas destruídas) passei por 
um carro  estacionado, entre dois coqueiros, a porta 
da frente semiaberta e, lá dentro, um jovem (aí pelos 
vinte e poucos anos) com um celular ao ouvido, os 
olhos marejados de lágrimas e ao lado do banco, uma 
garrafa de John Walker pela metade.

E consegui, quase parando,  entreouvir uma fra-
se que ficou na memória :

 - Não sei por que fui falar da minha saudade, só 
serviu para aumentar o seu desprezo...

Era o seu  desabafo e a sua voz  que embora ten-
tasse dissimular sua tristeza, não escondia a mágoa 
com quem estava do outro lado da linha, provavel-
mente uma mulher que já não lhe correspondia no 
amor.

Tive vontade de parar, de lhe dizer alguma coisa 
que pudesse mitigar seu sofrimento, expresso de for-
ma tão clara naquela ligação, cuja distância não faço 
a menor ideia. Seria a  interlocutora  alguém daqui da 
cidade, seria uma moça do interior que voltara para 
o ex-amado ou – quem sabe – seria uma jovem que se 
transformou em modelo, de repente se viu famosa e 
arranjou outro amor?

Seguindo a caminhada, fiquei a me perguntar: por 
que o amor é, às vezes, tão complicado? Por que o rom-
pimento de uma relação amorosa importa em sofri-
mento para uma ou ambas as partes? E, principalmen-
te, por que essas relações afetivas desafiam os tempos 
e, às vezes,  fazem  as pessoas sofrer tanto?

 O poeta já disse que o coração  tem razões que 
a própria razão desconhece. E não se referia ao co-
ração físico, órgão vital que faz o nosso corpo viver 

Alguém sugeriu que a Presi-
dente exigisse uma indenização 
do governo Obama pela espio-
nagem praticada no governo 
dela. Uma indenização por danos 
materiais e morais. Materiais 
porque agora os gringos estão de 
posse dos segredos da Petrobrás 
– a maior petrolífera do mundo, 
maior que o elefante da Esso. 
Cadê ele? Anda meio sumido de-
pois que a Esso mudou de nome. 
Ele e o jacaré do querosene. De 
bicho em bicho, as multinacionais 
iam fechando 
a roda no jogo 
brasileiro. 

Voltando ao 
foco: a indeni-
zação devida 
pelos gringos ao 
Brasil também 
deve ser por 
danos morais, 
pois agora eles 
sabem de todos 
os podres do 
povo e dos po-
líticos brasilei-
ros. Todos estão 
lembrados de 
quando o presi-
dente do Senado foi denunciado 
que possuía uma amante e uma 
filha fora de casa. E que o aluguel 
do apartamento da moça era 
pago pela empreiteira Odebrecht. 
Quem denunciou foi a mulher, 
uma jornalista pra editor ne-
nhum botar defeito: bonita toda, 
da orelha ao casco.

Eu também quero uma inde-
nização, pois os gringos devem 
estar sabendo de meus pequenos 
e pobres podres. Nada de impor-
tância, coisas das quais não me 
lembro, mas que, de uma hora 

para outra, podem vir à tona. 
Por exemplo: gostei de cachaça, 
e quem bebe às vezes faz coisas 
das quais não se lembra. Eu bebi 
muita Serra Grande e Maribondo, 
mas não me lembro de ter levan-
tado a saia. Mas a CIA pode se 
lembrar e botar o bocão no trom-
bone. Antes que isso aconteça, o 
governo tem de garantir minha 
privacidade.

E se a CIA botou um gra-
vador nos confessionários das 
igrejas brasileiras? O povo bra-

sileiro ainda é de 
maioria católica, tem 
o costume da confis-
são. Se suas conversas 
com os padres forem 
gravadas tem muitas 
histórias de canga-
lhas que podem vir ao 
conhecimento público, 
como a do presidente 
do Senado. Mas a CIA 
se lembra, ela não 
esquece nada, nem o 
aluguel pago em dia 
pelo apê da rapariga, 
como se diz em Por-
tugal. 

Fui perguntar a 
unha amiga (é assim que se diz 
em galaico-português, e eu digo 
para evitar o cacófono), pergun-
tei a unha amiga que está fazen-
do mestrado em Coimbra se os 
portuenses a estavam chamando 
de rapariga e ela não respondeu 
mais meus e-meios. 

Voltando ao tema: fico pen-
sando qual seria a indenização 
que o governo brasileiro poderia 
pedir à CIA pela espionagem 
sobre a Petrobrás, a Embraer, o 
jogo do bicho e os particulares do 
pessoal do governo. Será que a 

escuta abrangeu também os cri-
mes comandados de dentro dos 
presídios? Será que é por isso a 
indignação do governo? Acho até 
que o Brasil deveria comprar es-
sas informações à CIA, para ficar 
sabendo o que o crime organiza-
do fez e planeja fazer no País. 

O Brasil poderia receber 
essas informações como indeni-
zação pelas outras – os segredos 
dos políticos e das empresas 
estatais e de economia mista. Eis 
uma auditoria que também pode 
interessar ao governo: saber dos 
negócios da Petrobrás, da Banco 
do Brasil, da Caixa Econômica, 
dos Correios, da Embraer. Dia 
desses recebi uma caixa do Sedex 
com uns livros que o escritor 
Waldemar Solha me deu: estava 
violada, com um lacre na área do 
arrombamento. Pensaram que 
era outra coisa, mas não era. 

No tempo da ditadura mili-
car (sic) fizeram isso com uma 
carta de amor que uma namo-
rada mandou para mim. Foi por 
essas que o Doutor João Dantas 
matou o Presidento (sic) João 
Pessoa. Estou chamando assim 
porque presidento deve ser o 
masculino de presidenta. Por 
exemplo: opresidento Obama 
deveria dar uma indenização ao 
Brasil. Mandar um comboio de 
médicos americanos para o pro-
grama Mais Médicos. O diabo é 
que o SUS de lá consegue ser pior 
que o de cá. Um enfermeiro de lá 
foi condenado a 17 prisões per-
pétuas por ter matado mais de 
400 doentes. Será que a CIA sabe 
de casos assim no Brasil?

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Que venham os mexicanos
Foi  o que disse Galvão Bueno após vitó-

ria da nossa seleção. Os mexicanos vieram, 
enfrentaram os brasileiros e ganharam. Eu 
deveria escrever: que venham os cubanos...
pois quero falar mesmo sobre médicos e saú-
de pública e não sobre o futebol canarinho, 
que as vezes é azulão. Pois que venham os 
mexicanos, espanhóis, portugueses ou cuba-
nos, pois médicos, venham de onde vierem, é 
melhor do que não tê-los.

É de Alcides Carneiro, o tribuno paraibano 
que se dizia admirado por seus conterrâneos, 
mas, nunca,  o suficiente para ser eleito, e  termi-
nou ministro do Superior Tribunal Militar, com 
muito brilho, a frase que resume a necessida-
de humana de assistência à saúde: “ Hospital é 
uma casa que por infelicidade  se procura e por 
felicidade  se encontra”. O médico está inserido 
nesse contexto. Mas é preciso que ele disponha 
de uma estrutura adequada para fazer valer os 
seus conhecimentos. Daí nasceu o discurso so-
bre a validade do Programa Mais Médicos, nas-
cido do grito das ruas, e captado pelos ouvidos 
privilegiados da nossa presidenta. 

Fui do tempo em que o médico era um ab-
negado e quase missionário na sua tarefa de 
salvar vidas. Conheci um, Dr. Mariano Barbosa, 
que era chamado para atender a toda a região 
do Brejo e do Curimataú, como único e raro 
servidor da Medicina. Em Bananeiras, ele aten-
dia nos fundos da Farmácia de Seu Eloi, e foi 
lá, por duas vezes, que “encanou” o meu braço 
direito. Sem radiografia, sem gesso, sem anes-
tesia. Na base do olho e da perícia, imobilizou 
meu braço com palhetas de compensado, gaze, 
esparadrapo e um comprimido para a dor que 
viria mais tarde. De minha parte, na hora da 
dor lancinante,  contemplei-o com todos os pa-
lavrões que tinha conhecimento, aí pelos meus 
dez anos. As vezes me esqueço qual foi o braço, 
pois continua perfeito como nasceu.

Nos dias de hoje o médico conversa pou-
co com o paciente, requisita exames e os lê 
alguns dias depois. O diagnóstico é amparado 
por informações de vários laboratórios e, às 
vezes, ainda sai errado. No interior, há uma 
guerra parecida com a dos incentivos fiscais, 
quando os governos concedem isenções de 
impostos para conquistar indústrias. Os pre-
feitos oferecem cada vez melhores salários e 
não encontra profissionais disponíveis. Se faz 
concurso, aparecem candidatos, mas poucos  
assumem o cargo. E as regras são rígidas: nas 
Unidades de Saúde da Família é obrigatório 
o cumprimento de quarenta horas semanais. 
Para quem tem mais de um emprego, e mé-
dico pode ter dois, não pode ultrapassar ses-
senta horas de serviço. Fica difícil, mesmo 
trazendo cubanos que vão trabalhar pela fei-
ra mandada por Fidel.

Saúde é um direito de todos e dever do Es-
tado. O estado federal transfere essa responsa-
bilidade para o município, manda um terço do 
dinheiro necessário para que um PSF funcione 
e o prefeito que se vire para resolver os pro-
blemas de estrutura, equipamentos, insumos, 
medicamentos e pessoal indispensável ao fun-
cionamento da unidade. Sem dúvida que me 
refiro ao Programa Saúde da Família, objeto 
principal do Programa Mais Médico.

Como se pode observar, o interior precisa 
de mais médicos, mas o poder central, precisa 
dotar as unidades de saúde de equipamentos 
necessários. O simples ajutório em dinheiro 
não resolve. E o médico, independente da sua 
nacionalidade, sem amparo técnico na sua re-
taguarda, pode fazer muito pouco. Como da 
discussão nasce a razão, acredito que alguma 
coisa vai melhorar. Aguardemos.

Ramalho 
LeiteCena do quotidiano

Médicos de Obama

E se a CIA botou 

um gravador nos 

confessionários das 

igrejas brasileiras? O 

povo brasileiro ainda 

é de maioria católica, 

tem o costume da 

confissão

FAROLITO

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.com

Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

Crônica

e sobreviver, pois sem ele a vida já não existe. Ele é 
fundamental e, muitas vezes, adoece pelo sofrimento 
que lhe é imposto pelo outro coração – o da alma.

O coração da alma (alma tem coração?) tem vida 
bem mais delicada e de sua doença os médicos pare-
cem saber muito pouco, tanto que ainda   não con-
seguiram remédios capazes de curá-lo. E o pior: não 
adianta colocar pontes de safena ou tentar o trans-
plante... Até porque, a enfermidade da alma – já dizia 
Freud – é inerente à condição do ser humano e dela 
ninguém foge...

Na volta da caminhada, já não encontrei o telefonis-
ta aflito. Ele se fora, quem sabe, para reencontrar sua 
musa ou – o que é mais certo – curtir sua tristeza noutra 
freguesia. Terá ido afogar suas mágoas na mesa de um 
bar, misturando o resto de doses alcoólicas com lágri-
mas que teimosamente lhe escorreram pela face?

Daquele telefonema que ouvi sem querer, porém, 
ficou mais uma lição de vida: as pessoas vivem se en-
contrando e se desencontrando e, nesses encontros 
e desencontros, são protagonistas – mesmo sem se 
darem conta – de belas histórias de amor. Histórias 
que, não raro,  se transformam em grandes tristezas 
e enormes saudades.

Do jovem triste da calçadinha da praia, naquele 
final de tarde, para mim restou lamentar que o seu 
sentimento tão romântico, de saudades infindas, te-
nha recebido, em resposta dura e breve, um despre-
zo que não  tinha tamanho, a julgar pela tristeza com 
a palavra era repetida.

E, para terminar, devo confessar que não sei se 
ele chegou a dizer para o ex-amor no outro lado da li-
nha,  o que recitam os poetas mais acreditados: meu 
bem, tenha pena de mim, porque saudade nunca ri-
mou com desprezo...

(Sitônio Pinto escreve neste espaço 
às terças, quintas e sábados.)
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Roteiro

Música

Um Supremo 
metamorfoseado

Quinta-feira passada, à tarde, os assuntos mais comentados no 
Twitter eram: “A Fazenda” (reality show), “#AndressaExpulsa” (in-
tegrante do citado reality show), “#FicaCarrossel” (novela), “Adriel” 
(integrante de uma banda que, após ser dado como desaparecido, 
reapareceu) e a greve dos Correios decretada por seus funcionários 
dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Mas esses “tending topics” (como se diz dos assuntos que al-
cançam elevada tendência de veiculação no Twitter), ganharam um 
novo elemento, no momento do intervalo da sessão do Supremo Tri-
bunal Federal, em que a Corte deveria aceitar ou não os embargos 
infringentes no processo do mensalão. Naquele momento, a votação 
estava sendo favorável aos mensaleiros condenados pelo placar de 5 
x 4, e o voto do ministro Gilmar Mendes marcou o tento de empate.

A galera vibrou. E a atenção voltou-se totalmente para o deca-
no do STF, a quem caberia o “voto de Minerva”: ministro Celso de 
Mello, que logo se classificou entre os “tending topics”. Mas, numa 
saída estratégica muito à francesa, e alegando que teria de parti-
cipar de um julgamento em outro tribunal, o ministro decano se 
mandou e deixou de cara mexendo todo o Brasil, que avidamente 
acompanhava e torcia pelo desfecho desse longo caso judicial com a 
punição definitiva dos condenados.

Por motivo da ausência do ministro Celso de Mello, a decisão 
sobre acatamento ou não dos embargos infringentes ficou para a 
próxima quarta-feira, 18. O placar, como já está previsto pelo jorna-
lista Cláudio Humberto (Reviravolta, in Jornal da Paraíba, Política, 
p. 5), será de 6 x 5, pro embargos infringentes, possibilitando a re-
visão de sentença e livrar da cadeia 11 réus condenados no caso do 
mensalão.

Embargo infringente, conforme diz a Wikipédia, é o “recurso 
cabível contra acórdãos não unânimes proferidos pelos tribunais 
nas ações que visam a reapreciação das ações impugnadas pela par-
te recorrente”. Mas há controvérsia. Para o ministro Joaquim Barbo-
sa, presidente do STF, por exemplo, os embargos infringentes não 
são válidos porque, embora presentes no artigo 333 do Regimento 
Interno do Supremo, não constam da lei 8.038/1990, que regula as 
ações dessa Corte.

A questão agora é: o STF camaleonou-se em nova indumen-
tária, pra contrariar a vontade de justiça dessa imensa massa de 
esperança que é o povo brasileiro, ou está mostrando o seu lado 
morcego, que morde e assopra, com relação aos réus do mensalão, 
pra amenizar as mordidas que lhes desferiu? Aliás, nem precisava 
soprar, porque o analgésico dos morcegos está mesmo é na saliva. 
Vê-se, portanto, que não é sem motivo que amigos do ministro Joa-
quim Barbosa recomendam-lhe e insistem que ele se afaste, o quan-
to antes, do STF. Porque, sem dúvida, está tudo dominado.

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

Mídias em destaque

Em cartaz
Aviões

Depois de Carros, aviões são tema de animação da Disney

Dusty é um avião que trabalha 
pulverizando plantações. Seu grande 
sonho é participar de corridas in-
ternacionais, ao lado de alguns dos 
mais famosos competidores, mas seu 
medo de altura e a própria composição 
da carroceria impedem que esta von-
tade 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 
consegue mais voar. Após muita insis-
tência, Skipper aceita ser o mentor de 
Dusty nesta empreitada.

Foto: Disney toon Studios
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orquestra Infantil fará apresentação 
gratuita amanhã, na Estação Cabo Branco

Sob a regência da maes-
trina Norma Romano, as 49 
crianças e adolescentes que 
integram a Orquestra Infantil 
da Paraíba (OIPB) se apre-
sentarão amanhã, a partir das 
18h, no auditório da Estação 
Cabo Branco, na abertura do 
12º Encontro Nacional de Prá-
ticas de Ensino de Geografia. 
Embora faça parte da progra-
mação do evento fechado, o in-
gresso para a apresentação do 
concerto - cujo repertório é de 
peças clássicas e populares - é 
gratuito ao público. 

A maioria das peças clás-

Regido por Norma Romano, que também assina a maioria dos arranjos, o grupo tocará músicas clássicas e populares

Foto: Divulgação 

sicas e populares do reper-
tório da OIPB tem arranjo da 
própria maestrina Norma Ro-
mano. O concerto será aberto 
com a obra “Hino Brasileiro”, 
de Francisco M. da Silva, se-
guida da clássica “Hino à ale-
gria”, de Beethoven. A música 
nordestina estará represen-
tada por “De Volta pro Meu 
Aconchego”, de Dominguinhos 
e Nando Cordel, e “Ciranda da 
Rosa Vermelha”, de Alceu Va-
lença. 

Do repertório do concer-
to da Orquestra Infantil ainda 
constam duas composições: 

“O Trenzinho Caipira” e “Flo-
resta Amazônica”. A apresen-
tação da OIPB será encerrada 
com um pot-pourri do Rei do 
Baião, o pernambucano Luiz 
Gonzaga, que será iniciado 
com o hino nordestino “Asa 
Branca”, seguido por  “Assum 
Preto” e “Mulher Rendeira”. 

A Orquestra Infantil da 
Paraíba foi criada em 1986 
pela professora Izabel Burity 
e, desde então, é coordenada e 
regida pela professora Norma 
Romano, nascida em Buenos 
Aires, na Argentina. A orques-
trinha é um bem cultural que 

integra a Orquestra Sinfônica 
da Paraíba e, como tal, tem por 
objetivo a formação cultural 
e social da criança e do ado-
lescente, por meio da prática 
instrumental, incentivando o 
convívio e a partilha de esfor-
ços, na busca de incutir concei-
tos de trabalho em equipe, a 
exemplo de disciplina, respeito 
e superação. Nesse sentido, fo-
menta - anualmente - o ingres-
so de novas crianças, que são 
selecionadas em audições que 
servem para a identificação de 
promissores instrumentistas 
mirins.

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 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.
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Show

A cantora paraibana Gabriella Grisi apresenta hoje, na Estação Cabo 
Branco, o show Cravo e Canela e se prepara para gravar o primeiro CD

Um dos novos talentos da cena 
musical, a cantora e composi-
tora paraibana Gabriella Grisi 
realiza, hoje, a partir das 18 
horas, no auditório da Esta-
ção Cabo Branco, localizada 
no bairro Altiplano, em João 
Pessoa, seu primeiro show da 

carreira. O título é Cravo e Canela, inspira-
do no romance Gabriela, Cravo e Canela, do 
baiano Jorge Amado, e que também é uma 
canção homônima autoral da própria artista 
que consta do repertório. Durante a apresen-
tação - um recital de conclusão do curso de 
Música Popular da UFPB, dentro da VI edição 
do Projeto Vozes, da Universidade Federal 
da Paraíba, e com entrada franca ao público 
- a artista contará com a participação espe-
cial da cantora Soraya Longo. “Estou bem 
ansiosa”, confessou para o jornal A União 
ela, que entrará em estúdio neste segundo 
semestre para gravar seu primeiro CD, sendo 
a previsão de lançamento no início de 2014. 
A outra atração desta noite, às 19h30, é a 
cantora Cris Oliveira, com o show Memória.

Com direções musical e cênica de 
Helinho Medeiros e Alberto Black, respecti-
vamente, ao longo do show, Gabriella Grisi 
apresentará repertório de 13 canções. Desse 
total, quatro foram compostas por ela: além 
de ‘Cravo e canela’, ‘A cor do Sertão’, ‘Ciranda 
do amor’ e ‘Passarinho’. As demais são de 
outros autores nordestinos, a exemplo de 
Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Lula Quei-
roga e Dominguinhos.

“Vou brincar com o universo de du-
alidade de Gabriela, que transita entre o 
sensual e o inocente; o doce e o apimentado”, 
antecipou Gabriella Grisi. Ela não escondeu 
a ansiedade, porque sabe que, durante o re-
cital, estarão presentes professores, em uma 
banca examinadora, dentro do Projeto Vozes, 
pela professora em canto popular da UFPB, 
Daniella Gramani. 

 A cantora e compositora informou 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Tempero musical

que pretende entrar em estúdio, na cidade 
de João Pessoa, para iniciar a gravação do 
seu primeiro CD, logo depois de se apresen-
tar na Estação Cabo Branco. O disco ainda 
não tem título definido, mas ela vai incluir, 
no repertório do álbum, algumas músi-
cas autorais que mostrará em seu show, 
a exemplo de ‘Cravo e Canela’ e ‘A cor do 
Sertão’. Mas também incluirá canções de 
outros compositores paraibanos, no intuito 
de divulgar o trabalho de artistas da pró-
pria terra.

Gabriella Grisi, que estuda canto 
popular na UFPB e é uma das atrações do 

 

A banda Ramones Cover apresenta 
hoje, às 22h, um repertório especial com 
músicas da lendária banda de rock Ramo-
nes, sucesso nos anos 70 e 80 que influen-
ciou várias gerações de músicos. O show 
acontece no Sebo Cultural, no Centro da 
cidade, e é feito pelos integrantes da Dead 
Nomads, que também toca na mesma noite, 
banda local que recebeu bastante influên-
cia do grupo americano.

Eles irão apresentar os clássicos do 
grupo formado por Joey, Johnny, Dee Dee, 
Tommy, Marky, Richie, Elvis e C. J. Ramo-
ne, como ‘Blitzkrieg bop’, ‘ I wanna be 
sedated’ e ‘You sound like you’re sick’. Já a 
Dead Nomads está há mais de 18 anos na 
estrada, tendo lançado discos como Deso-
lation (1998), Speed and Melody (1999), a 
coletânea de bandas nordestinas Farinha 
Hardcore e Rapadura (1999-2000) e seu 
disco mais conhecido, Trincando Os Ossos 

FOTO: Vilmar Costa

Num Dia De Cão (2000).
A banda mudou inúmeras vezes de 

integrantes. Tocaram na Dead Nomads 
os músicos Glauco Muniz, Jean Peixoto, 
Victor Rocco, Roberval Júnior, Jansen, 
Beto (da Rotten Flies) e outros. Este show 
marca o retorno do grupo, que estava 
parado desde 2009, quando lançou Siga 
Adiante, álbum que foi precedido por Ga-
rage 80 (2006) e da coletânea de bandas 
paraibanas PB Rock (2007). A formação 
mais recente contava com Rubem Cacho 
(guitarra e voz), Marcel Viegas (vocal), 
Elmon Palmeira (bateria), Degner Quei-
roz (baixo e voz) e Adriano Stevenson 
(guitarra). Agora, com a saída de alguns 
integrantes e outros projetos paralelos, o 
grupo retorna com um novo fôlego para 
novas criações, preparando um material 
com novas canções autorais a ser lançado 
no final deste ano. 

Restaurante Pontal do Cabo, onde canta – 
acompanhada do violonista Babi – as suas 
composições e de outros artistas - nasceu 
em João Pessoa. A paixão pela música 
surgiu no próprio ambiente familiar, por 
influência do seu irmão Victor, quando ga-
nhou um violão como presente de aniversá-
rio. Aos nove anos de idade, ela cantou pela 
primeira vez com um dos grandes nomes da 
Música Popular Brasileira, o cantor e com-
positor Benito Di Paula, no extinto Restau-
rante Marinas.

Aos 14 anos, ela iniciou, na Escola de 
Música Anthenor Navarro, na capital parai-

A cantora e compositora Gabriella Grisi apresenta repertório autoral e canções de artistas nordestinos como Dominguinhos e Alceu Valença

A banda homenageada de hoje, Ramones, fez sucesso na década de 70, nos Estados Unidos

Glauco Meireles faz show no 
Projeto Estação Fim de Tarde

O cantor e compositor parai-
bano Glauco Meireles leva o som 
da MPB, pop-rock e baladas inter-
nacionais em uma apresentação 
gratuita hoje, a partir das 17h30, 
no terraço da Estação Cabo Branco. 
Ele é a principal atração do Projeto 
Estação Fim de Tarde e aproveita o 
show para anunciar o lançamento 
de seu novo site (glaucomeireles.
com) e a nova guinada de sua car-
reira, com foco voltado para as 
noites de baile.

A apresentação deste sábado 
vai incluir sucessos de Cássia El-
ler, Cazuza, Renato Russo, Djavan, 
Sandra de Sá e Guilherme Arantes, 
forrós de Gonzagão e Dorgival 
Dantas e as autorais ‘Saudade de 
você’ e ‘Redescobrindo João Pes-
soa’, que vão entrar no próximo 
CD do artista, com lançamento 
previsto para 2014. No show, ele é 
acompanhado por Daniel Carvalho 
(teclado), Gilson Machado (bate-
ria) e José Hilton Nunes (contra-
baixo elétrico). 

Através do novo site, é possível 
fazer o download das duas can-
ções, além de assistir a vídeos e 

ver fotos dos últimos quatro anos 
de sua carreira. Glauco já montou 
a sua própria banda-baile, a Glau-
co Meirelles e Banda, que conci-
liará com a agenda de shows acús-
ticos pelas noites de João Pessoa, 
apenas acrescentando mais uma 
modalidade ao seu leque de apre-
sentações.

O músico é natural de Cajazei-
ras, no Sertão paraibano. Ele des-
pertou musicalmente aos 7 anos de 
idade, tocando junto com o irmão 
caçula em encontros com a família e 
amigos. Em 1998, aos 15, ganhou da 
mãe o primeiro violão. Desde então, 
inicia os estudos básicos em música 
e toca em eventos culturais e cató-
licos.

bana, os estudos de canto lírico com Sara 
Martins e teoria musical com o maestro Luiz 
Carlos Durier, que – a propósito – acabou 
de assumir a batuta da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba (OSPB). Além de tocar violão, 
piano, guitarra, escaleta e flauta doce, é 
poetisa. Mas a veia de compositora aflorou 
aos 16 anos, com uma “brincadeira”, na aula 
de literatura. Na época, ao saber dos dotes 
artísticos da aluna, a professora sugeriu que 
fizesse uma música como trabalho. O desafio 
foi aceito e, em parceria com a amiga Cile-
ninha e a colaboração musical de Rostand, 
escreveu a canção ‘Meninos do Brasil’. 

SErViçO

Projeto Estação Fim de Tarde - 
Glauco Meireles e Banda
Data: Hoje (14/9)
Hora: 17h30
Local: Terraço Panorâmico da Estação 
Cabo Branco 
Entrada gratuita

FOTO: Divulgação
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PB inicia preparativos da campanha contra o câncer
O Governo do Estado, por 

meio da Secretaria da Saúde, 
está se preparando para mais 
uma campanha de prevenção ao 
câncer de mama que acontece no 
próximo mês, o “Outubro Rosa”. 
Serão produzidas camisetas, fai-
xas e peça publicitária sobre o 
tema da campanha, que será dis-
seminado também pelas redes 
sociais. Panfletos sobre câncer de 
mama e outros materiais infor-
mativos serão distribuídos com a 
população.

De acordo com Charlene de 
Oliveira Pereira, psicóloga sani-
tarista da Linha de Cuidado Saú-
de da Mulher, da Secretaria de 
Estado da Saúde, o evento, que 
tem alcance mundial, tem o ob-
jetivo de sensibilizar e alertar a 
população sobre a importância 
da detecção precoce do câncer de 
mama.

Charlene Oliveira lembra que 
a campanha começou na década 
de 90 nos Estados Unidos e ga-
nhou repercussão e adesão em 
todo o mundo. O nome remete 
à cor do laço rosa que simboli-
za mundialmente a luta contra o 
câncer de mama. “A ação de ilu-
minar de rosa monumentos, pré-
dios públicos, pontes e teatros 
surgiu posteriormente e hoje as-
sumiu importante papel na cam-
panha, pois se tornou uma leitura 
visual, compreendida em qual-
quer lugar no mundo”, explica.

Em 1997, entidades das cida-
des de Yuba e Lodi, nos Estados 
Unidos, começaram efetivamente 
a comemorar e fomentar ações 
voltadas à prevenção do câncer 
de mama, denominando essa mo-
bilização como “Outubro Rosa”. 
Todas as ações eram e são até 
hoje direcionadas à conscientiza-
ção da prevenção pelo diagnós-
tico precoce. Para sensibilizar a 
população inicialmente as cida-
des se enfeitavam com os laços 
rosa, principalmente nos locais 
públicos, depois surgiram outras 
ações como corridas, desfiles de 
moda com sobreviventes de cân-
cer de mama, partidas de boliche, 
dentre outros eventos.

No Brasil
A primeira iniciativa no 

Brasil em relação ao “Outubro 
Rosa” foi a iluminação em rosa 
do monumento Mausoléu do Sol-
dado Constitucionalista (mais 
conhecido como o Obelisco do 
Ibirapuera), situado em São Pau-
lo (SP). No dia 2 de outubro de 
2002, quando foram comemora-
dos os 70 anos do encerramento 
da revolução.

Prevenção
Segundo tipo mais frequen-

te em todo o mundo e o mais co-
mum entre as mulheres, o câncer 
de mama responde por 22% dos 
casos novos a cada ano, conforme 
dados do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca).

As políticas de rastreamen-
to mamográfico, a partir dos 50 
anos, têm contribuído para redu-
zir o percentual de câncer diag-
nosticado nos estágios 3 e 4. A 
razão de mobilizar para o “Ou-
tubro Rosa” está relacionada aos 
números da doença. Embora o 
câncer de mama seja uma doen-
ça curável se detectada em seus 
estágios iniciais, entre 1979 e 
1999, a taxa bruta de mortalida-
de por câncer de mama no Brasil 
experimentou um aumento de 
69% (de 5,77 para cada 100 mil 
habitantes em 1979, para 9,75 na 
mesma proporção, em 1999).
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País precisa aproveitar
“onda jovem”, afirma
presidente do Ipea

A agência americana Food and Drug 
Administration (FDA), que regula medica-
mentos e alimentos nos EUA, emitiu um co-
mentário favorável sobre uma nova droga 
contra o câncer de mama produzida pela 
farmacêutica suíça Roche. Se aprovado, o 
remédio Perjeta (cujo princípio ativo é o 
anticorpo pertuzumabe) pode se tornar 
em breve a primeira opção para tratar a 
doença ainda em estágio inicial, antes da 
cirurgia para remoção do tumor, segundo 
a agência Associated Press (AP).

Segundo os cientistas da FDA, que pu-
blicaram um parecer na internet, as mu-
lheres analisadas que receberam o Perjeta 
como tratamento inicial para o câncer de 
mama se mostraram mais propensas a estar 
livres da doença no momento da operação, 
em relação às voluntárias que receberam 
combinações de drogas mais antigas, como 
o Herceptin, também da Roche.

Embora os resultados venham de testes 
ainda em estágio intermediário, os cientis-
tas da FDA recomendaram que seu proces-
so de aprovação seja acelerado. Isso porque 
o produto se enquadra na categoria de me-
dicamento inovador indicado para tratar 

doenças com risco de vida – como câncer, 
HIV e outras enfermidades letais.

O Perjeta foi aprovado pela primeira 
vez há cerca de seis meses para tratar pa-
cientes com um subtipo de câncer de mama 
que tenha sofrido metástase, ou seja, se 
espalhado para outras partes do corpo. 
Agora, a empresa de biotecnologia Genen-
tech – comprada pela Roche em 2009 e res-
ponsável por desenvolver o medicamento 
– espera que a droga seja aprovada para 
uso em fases mais precoces do câncer, logo 
após o diagnóstico.

Atualmente, o uso de remédios contra 
o câncer antes da cirurgia ainda é expe-
rimental, mas muitos médicos acreditam 
que isso ajude a encolher os nódulos, tor-
nando-os mais fáceis de remover. No caso 
de um câncer de mama, esse processo po-
deria permitir que as mulheres mantives-
sem seus seios, em vez de tê-los totalmen-
te retirados.

Na última quinta-feira, a FDA pediu a 
criação de um painel independente de espe-
cialistas em câncer para avaliar se os bene-
fícios do Perjeta superam seus riscos no tra-
tamento em estágio inicial. O grupo deverá 

analisar um estudo com 417 mulheres feito 
pela Genentech e ver se o medicamento é ca-
paz de aumentar a sobrevida das pacientes.

No dia 31 de outubro, a FDA então to-
mará sua decisão, que não será obrigato-
riamente a mesma dos painel, mas muitas 
vezes segue essa linha, como visto em ou-
tros casos. Se a agência aprovar o Perjeta, 
outros laboratórios poderão estudar dro-
gas contra o câncer para uso em fase inicial.

A FDA reforça, porém, que as pesqui-
sas da Genentech ainda são preliminares e 
deverão ser confirmadas em trabalhos fu-
turos. Também deverão ser avaliados fato-
res como reincidência do câncer e sobrevi-
da final das mulheres.

Em 2011, a agência retirou do merca-
do o Avastin, outra droga da Genentech 
contra o câncer de mama. Isso porque as 
promessas do medicamento não se confir-
maram em pesquisas posteriores, e a FDA 
concluiu que o remédio não ajudava as mu-
lheres a viver mais tempo, e seus benefícios 
não compensavam os perigosos efeitos co-
laterais. Hoje, o Avastin continua aprovado 
para tratar câncer colorretal e outros tipos 
de tumores.

O câncer de mama é o tipo mais co-
mum e letal entre o sexo feminino no 
mundo, com cerca de 1 milhão de novos 
casos por ano. Nos EUA, essa é a segun-
da forma mais letal de câncer entre as 
mulheres (atrás apenas do de pulmão), e 
deve matar mais de 39 mil pacientes este 
ano, segundo o Instituto Nacional do 
Câncer (NCI, na sigla em inglês) do país.

No Brasil, o câncer de mama é a pri-
meira causa de mortes de mulheres por 
tumor. Entre os óbitos por doenças em ge-

ral no sexo feminino, perde apenas para 
os problemas cardiovasculares, como in-
farto e acidente vascular cerebral (AVC).

Em 2012, foram registrados 52,6 mil 
novos casos no Brasil, segundo o Institu-
to Nacional de Câncer (Inca). Por região, 
o Sudeste lidera o ranking (29.360), se-
guido do Sul (9.350), Nordeste (8.970), 
Centro-Oeste (3.470) e Norte (1.530).

A sobrevida média das pacientes 
após cinco anos do diagnóstico é de 
61%. Se detectada precocemente, a do-

ença pode ser tratada e as chances de so-
brevivência são grandes.

Em relação às mortes pela doença, o 
dado mais recente que o Inca tem é de 
2010, registrado no banco de dados do 
Sistema Único de Saúde (Datasus), com 
12.705 óbitos de mulheres e 147 de ho-
mens somente na rede pública. No sexo 
feminino, atrás desse tipo de tumor, em 
número de diagnósticos, aparece o de 
colo do útero, com 17.540 novos casos 
estimados em 2012.

Estados Unidos aprovam nova droga

Nordeste é 3o em número de casos

PaRa estágiO inicial da dOença

O Outubro Rosa é uma campanha mundial que tem o objetivo de sensibilizar e alertar a população sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama

FOtO: Divulgação



SAÚDE

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de setembro de 2013

PB é o 3o estado do país em redução
Mortalidade infantil

Taxa caiu de 94,4 mortes 
a cada mil nascidos vivos em 
1990 para 18 no ano passado

A Paraíba foi o terceiro 
Estado brasileiro que mais 
reduziu a taxa de mortalida-
de infantil (81%) nos últimos 
22 anos em crianças menores 
de cinco anos, saindo de 94,4 
mortes a cada mil nascidos vi-
vos em 1990 para 18 em 2012. 
O dado faz parte do Relatório 
de Progresso 2013 sobre o 
Compromisso com a Sobrevi-
vência Infantil: Uma Promes-
sa Renovada, do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) em parceria com o 
Ministério da Saúde, divulgado 
ontem, em Brasília, pelo mi-
nistro da Saúde Alexandre Pa-
dilha. Ações como criação de 
políticas públicas que contem-
plam a população e priorizam 
os que vivem em situação de 
vulnerabilidade social contri-
buíram para melhorar a situ-
ação das crianças paraibanas, 
evitando as mortes precoces. 

Uma das estratégias im-
portantes para a redução da 
mortalidade infantil na Pa-
raíba foi a implantação do 
Programa Saúde da Família. 
Porém, conforme Suzyanne 
Araújo, coordenadora de Saú-
de da Criança e Adolescente, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde da Paraíba (SES-PB), 
este é um indicador que não 
pode ser analisado de forma 
isolada, pois a mortalidade 

Homofobia: casos 
não vão à justiça

Rio de Janeiro – A coordenado-
ra do Núcleo da Defesa da Diversidade 
Sexual e dos Direitos Homoafetivos 
(Nudiversis)  da Defensoria Pública 
do Estado do Rio de Janeiro, Luciana 
Mota, disse que o Judiciário está pre-
parado para atuar nos casos de homo-
fobia. O que ocorre, segundo ela, é que 
muitos deles não chegam à Justiça.

“Muitas pessoas não têm co-
nhecimento dos seus direitos. Muitas 
têm vergonha de denunciar, porque 
se sentem humilhadas com aquela 
situação”, disse Luciana. Ela alertou 
também que há casos em que o agre-
dido não tem como provar a violação, 
porque “quando a pessoa vai ofender 
alguém, dificilmente o faz na presença 
de testemunha”. Com isso, a vítima 
acaba perdendo a ação por falta de 
provas. “É um problema que a gente 
tem [na Defensoria Pública]”, disse.

Há ainda casos em que o ho-
mossexual agredido se sente inibido 
para fazer uma denúncia de agressão 
por medo de represália. “O homosse-
xual é vulnerável por natureza. Ele vive 
em uma sociedade que o oprime, que 
é preconceituosa. Ele já se sente, de 
alguma forma, constrangido, porque 
sabe que vai sair na rua e vai ouvir 
piadinha, vai sofrer agressão e vai ser 
ofendido. Por isso, fica sem coragem 
de denunciar”, diz Luciana.

Segundo Luciana Mota, é preci-
so mudar a mentalidade da sociedade. 
As pessoas têm que ser orientadas 
sobre as consequências de uma con-
duta homofóbica. “Se praticar homo-
fobia, vai receber uma punição”. Do 
mesmo modo, ela diz que o homosse-
xual, sofrendo discriminação, deve ser 
orientado da importância de levar isso 
às autoridades competentes. 

Luciana participou da primeira 
edição do ciclo de debates Discutindo 
a Homofobia, que a Coordenadoria 
Especial da Diversidade Sexual (Ceds) 
da prefeitura do Rio promoveu no Par-
que Madureira, zona norte da cidade, 
com transmissão ao vivo pela internet 
para todo o país. O evento foi criado 
em função do crescimento de 46,6% 
dos crimes de caráter homofóbico no 
Brasil entre 2011 e 2012, segundo 
dados de um relatório da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência 
da República (SDH-PR) divulgado em 
junho. 

O aumento foi definido por Lu-
ciana como uma “questão de educação 
da população em relação aos direitos 
humanos”. 

Projovem Prisional 
tem dois mil alunos

Brasília – Cerca de 1.800 
presos começaram a frequentar 
nesta semana as aulas do ProJovem 
Urbano Prisional em dez estados. O 
programa é fruto de parceria entre 
os ministérios da Justiça e da Edu-
cação e tem o objetivo de melhorar 
a escolaridade e incentivar a parti-
cipação social de jovens privados de 
liberdade.

Para participar, é preciso cum-
prir quatro requisitos básicos: idade 
entre 18 e 29 anos, ter carteira de 
identidade e CPF, saber ler e escrever, 
mas não ter concluído o ensino fun-
damental, e ter sido condenado a pri-
são em regime fechado. O programa 
dá prioridade à população carcerária 
feminina.

Além de oportunidade de con-
cluir o ensino fundamental, o pro-
grama dá aos jovens oportunidades 
de inclusão digital, de qualificação 
profissional inicial e experiências de 
participação social e cidadania. “Fal-
ta espaço para a educação dentro do 
espaço prisional”, lembrou a coorde-
nadora-geral de Reintegração Social 
e Ensino do Departamento Peniten-
ciário Nacional (Depen) do Ministério 
da Justiça, Mara Fregapani Barreto, 
ao falar sobre o programa.

infantil está diretamente rela-
cionada a fatores como a qua-
lidade de vida das crianças e 
de suas famílias, acesso a ser-
viços de saúde, assistência so-
cial, nível de escolaridade dos 
pais ou responsáveis, alimen-
tação saudável, condições de 
moradia, saneamento básico.

“Desde janeiro de 2011, 
o Governo da Paraíba definiu 
como uma de suas priorida-
des para a saúde a redução 
da mortalidade infantil. Des-
de então, vem desenvolvendo 
várias ações com foco neste 
objetivo que incluem ações 
de atenção, vigilância e saúde, 

entre elas, a abertura da Ma-
ternidade Peregrino Filho em 
Patos, para garantir atenção 
materno infantil de média e 
alta complexidade à população 
do Alto Sertão; adesão e im-
plantação da Estratégia Rede 
Cegonha na Paraíba, definin-
do quatro regiões prioritárias 
para iniciar sua implantação 
de forma regionalizada - João 
Pessoa, Campina Grande, Pa-
tos e Cajazeiras; cobertura de 
Equipes de Saúde da Família 
de 92%; excelência no progra-
ma de imunização, que oferece 
13 tipos de vacinas para todos 
os municípios”, enumerou.

O Governo da Paraíba for-
malizou o convênio Círculo do 
Coração com o Estado de Per-
nambuco, realizando o diag-
nóstico precoce, tratamento 
- inclusive cirurgias - e acom-
panhamento de bebês com 
cardiopatias; a Rede de Banco 
de Leite Humano foi ampliada, 
e as ações de incentivo ao alei-
tamento materno reforçadas, 
através da coordenação do 
Banco de Leite Humano Anita 
Cabral, localizado na Mater-
nidade Frei Damião, em João 
Pessoa.

Profissionais que atuam 
na triagem foram qualifica-

dos, garantindo qualificação 
para diagnosticar e tratar do-
enças como o hipotireoidis-
mo congênito, fenilcetonúria, 
doença falciforme e outras 
patologias do sangue, e ain-
da a fibrose cística. “Destaca-
mos também a realização de 
capacitações em aleitamento 
materno e alimentação com-
plementar saudável para tra-
balhadores da saúde, através 
da Rede Amamenta e Alimen-
ta Brasil”, observou. Suzyan-
ne acrescentou a realização 
de programas de capacitação 
para profissionais de saúde da 
Atenção Básica. 

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Relatório da Unicef, em parceria com o Ministério da Saúde, foi divulgado ontem, em Brasília, pelo ministro Alexandre Padilha

Os nove estados nordes-
tinos - com exceção de San-
ta Catarina, que fica no Sul e 
aparece em oitavo lugar - es-
tão entre as dez unidades da 
federação com as maiores re-
duções. Os outros destaques 
na região Nordeste foram Ala-
goas (84%), Ceará (82%), Per-
nambuco (81%) e Rio Grande 
do Norte (79%). O Nordeste 
foi a região brasileira com 
maior queda da mortalidade 
na infância (77%) nos últimos 
22 anos, passando de 87,3 
para 19,6 óbitos por mil nasci-
dos vivos.

No Brasil, a queda tam-
bém foi de 77% em 22 anos. 
Considerando os últimos dez 
anos, o decréscimo no país foi 
de 40%. Entre 2010 e 2012, a 
redução foi de 9%. 

Com este resultado, o 
Brasil atingiu a meta dos Obje-
tivos do Milênio (ODM4) que 
prevê a redução em dois ter-
ços, até 2015, da mortalidade 
de crianças menores de cinco 
anos.

A taxa de mortalidade 
infantil em crianças com me-
nos de 12 meses de vida caiu 
de 46,8 em cada mil nascidos 
vivos em 1990 para 14,6 em 
2012; já a taxa de mortalida-
de neonatal - em crianças com 
até 27 dias de vida - foi redu-
zida de 23,1 por mil nascidos 
vivos para 10,2 em 2012.

Ações do Governo
A ampliação da rede de 

atendimento do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) está entre 
as ações do Governo Federal 
para melhorar as condições 
das crianças desde o nasci-
mento. O número de leitos de 
UTI neonatal teve um aumen-
to de 23% entre 2010, quan-
do existiam 3,4 mil no país, e 
2013, passando para 4,2 mil. 
Com isso, houve expansão 
também do número de inter-
nações neonatais, resultando 
num aumento de 36% entre 
2008 e 2012. 

O Programa Saúde da 
Família é outra etapa impor-
tante, conforme o Ministério 
da Saúde. A estratégia alcança 
55,4% da população nacional, 
contando com 34.185 equipes 
que atendem a 108 milhões de 
brasileiros. Os investimentos 
nesta seara saltaram de R$ 2,8 
bilhões em 2010 para R$ 3,2 
bilhões em 2012.

Setenta por cento dos 
municípios brasileiros contam 
com a cobertura da Estratégia 
Saúde da Família e, de acordo 
com o MS, houve redução de 
34% no número de crianças 
com baixo peso. A cobertura 
vacinal também melhorou. 
Nos últimos dez anos, a cober-
tura foi de 95%, em média, o 
que colaborou para a redução 
de 40% nos casos de meningi-
tes e pneumonias em crianças 
com menos de 24 meses.

Já a inclusão da vacina 
Rotavírus, em 2010, propor-
cionou a queda de 22% na 

taxa de mortalidade de crian-
ças com menos de cinco anos 
por diarreia. Além disso, des-
de 2012 as crianças entre seis 
meses e menores de cinco 
anos recebem doses suple-
mentares de Vitamina A.

Rede Cegonha
A Rede Cegonha, lan-

çada em 2011 e que atende 
98% das gestantes do SUS 
em mais de cinco mil municí-
pios, também ajudou a dimi-
nuir a mortalidade infantil, 
neonatal e materna no Bra-
sil. Com o programa, foram 
criados 825 leitos neonatais; 
outros 4.011 existentes re-
ceberam verbas para otimi-
zação. Até 2014, segundo o 
MS, serão R$ 9,4 bilhões em 
investimentos.

O Brasil também ganhou 
incentivos para o aleitamen-
to materno e o incentivo à 
doação de leite humano. Hoje 
são 212 bancos de leite e 128 
postos de coleta. O MS está in-
vestindo R$ 3,9 milhões na re-
forma de 53 bancos e R$ 746 
mil para a construção de cinco 
novas estruturas até o final de 
2013. A Paraíba tem 19 ban-
cos de leite.

Entre 2004 e 2009, o be-
nefício Bolsa Família levou a 
uma redução de 20% na taxa 
de mortalidade infantil no 
Brasil. Considerando as mor-
tes por desnutrição e proble-
mas respiratórios, a queda foi 
de 60%. 

Nordeste tem destaque positivo

Redução da taxa de mortalidade infantil no mundo

l América Latina-Caribe - 65%
l Leste da Ásia e Pacífico - - 65%
l Europa Central - 60%

l Sul da Ásia - 54%
l África Subsahariana - 45%
l Leste Europeu e Norte da África - 30%.

Fonte: Ministério da Saúde.

Causas de óbito na infância

l Transtornos respiratórios e cardiovasculares específicos perinatal;
l Feto e recém-nascido afetado por fatores maternos e complica-

ção na gravidez, trabalho de parto;
l Infecções específicas do período perinatal;
l Malformações congênitas do aparelho circulatório;
l Transtornos relacionados com a duração da gestação e cresci-

mento fetal;
l A prematuridade é a principal causa dos óbitos infantis na primeira 

semana de vida, seguido pela malformação;
l As duas principais causas de mortalidade infantil pós-neonatal são 

as infecções da criança e as malformações congênitas, responsá-
veis por cerca de 50% dos óbitos infantis no período pós-neona-
tal - pneumonias (37%), diarreias/desidratação (25%), septicemias 
(24%), meningites (8%), bronquiolites (5%).

Fonte: Ministério da Saúde.

Confira a situação da Paraíba em 
relação aos demais estados
Taxa de mortalidade 

na INFÂNCIA

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

-68,5
-56,1
-77,5
-61,1
-64,7
-57,4

53,7
52,9
87,3
36,6
35,2
41,0

16,9**
23,2
19,6
14,2
12,4
17,5
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Agenda mais importante para o futuro da nação
juventude

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

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

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

Esse “bônus demográfico”, 
disse o ministro, durará até 2022, 
ano em que o Brasil celebrará 200 
anos de independência. “A partir 
daí a juventude vai começar a di-
minuir quantitativamente e a co-
locar novos desafios. Por isso é 
muito importante aproveitarmos 
essa onda jovem. Como vem des-
de 2003 e vai até 2022, eu diria 
que é mais do que uma onda, é 
uma pororoca jovem. Uma onda 
de longa duração que vai impul-
sionar nossas vidas e nosso país”, 
disse Neri ao participar, do Bom 
Dia, Ministro, programa produzi-
do pela Secretaria de Comunica-
ção Social da Presidência da Re-
pública, em parceria com a EBC 
Serviços.

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

Neri ressaltou que o gover-
no federal está atento à questão. 
“Os recursos para Ensino funda-
mental, Médio e Educação Básica 
aumentaram de 3.5% para 5% do 
PIB. Existe um esforço no senti-
do de Educação técnica e Ensino 
Profissionalizante. Na parte de 
educação, temos a questão dos 
royalties do petróleo: preferen-
cialmente 75% alocados para 
educação. O desafio será alocar 
bem esses recursos”, argumentou.

Outra ferramenta destacada 
pelo ministro, no sentido de de-
finir como esses recursos serão 
aplicados, é o Atlas do Desenvol-
vimento Humano no Brasil 2013, 
ferramenta on-line de consulta 
do Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) com 
180 indicadores construídos com 
base nos Censos de 1991, 2000 e 
2010.

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

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

São Paulo – A Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidên-
cia da República estuda a cria-
ção de um serviço para receber 
denúncias relacionadas à discri-

minação no ambiente de traba-
lho. Segundo a ministra Maria 
do Rosário, a ideia é ampliar o 
serviço já prestado pelo Disque 
100, que registra denúncias de 
violência contra crianças e ado-
lescentes.

“A gente quer estender tam-

bém esse serviço no mundo do 
trabalho. Não na relação com as 
questões trabalhistas, em si, clás-
sicas. Mas, fundamentalmente, 
as questões de discriminação, re-
lacionadas à homofobia, ao racis-
mo, ao ambiente para as pessoas 
com deficiência”, disse a ministra 

ao participar de evento do Insti-
tuto Ethos.

O objetivo é receber de-
núncias referentes à jornada de 
trabalho excessiva, ao trabalho 
escravo e infantil e ao assédio 
moral e sexual. O Disque 100 já 
atendeu a mais de um milhão de 

chamadas sobre violência contra 
crianças e adolescentes.

Na semana passada, a mi-
nistra e o presidente da Central 
Única dos trabalhadores (CUt), 
Vágner freitas, assinaram um ter-
mo de compromisso para a imple-
mentação do novo serviço.

Governo estuda criação de um disque-denúncia
discriminação no trabalho
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Brasília - Em vigor desde 
agosto de 2010, a Lei 12.318, 
que trata de alienação pa-
rental, ainda é uma desco-
nhecida por pais, operado-
res do direito e entidades de 
proteção à criança. Essa é a 
conclusão de especialistas 
que participam de audiência 
pública na Comissão de Di-
reitos Humanos do Senado.

Eles avaliaram, também, 
que alguns juízes, escolas e 
membros de conselhos tute-
lares não estão preparados 
para lidar com o problema. 
Além de maior preparação 
de operadores do direito e 
das entidades de proteção 
a criança e ao adolescente, 
eles julgaram que a lei preci-
sa ser mais divulgada.

Pela legislação é aliena-
ção parental fazer campa-
nha de desqualificação do 
filho contra o pai ou a mãe; 
dificultar o exercício da au-
toridade parental; atrapa-
lhar o contato dos filhos 
com um de seus pais; e criar 
empecilhos para a convivên-

cia familiar. Também é con-
siderada alienação parental 
apresentar falsa denúncia 
contra um dos pais ou mu-
dar o domicílio para local 
distante com o objetivo de 
dificultar a convivência dos 
menores com um dos pais, 
familiares ou com avós.

A presidente do Institu-
to Brasileiro de Direito de 
Família (Ibedefan) do Rio 
Grande do Sul, Delma Silvei-
ra Ibias, avaliou que no caso 
de pais separados, o incen-
tivo a adoção de medidas 
como a guarda compartilha-
da pode ser muito positiva. 
“O Judiciário está fazendo 
pouco. Temos de ser realis-
tas. A guarda compartilhada 
tem que ser regra geral nos 
processos e não exceção”.

Ela destacou que, na 
maioria dos casos, a aliena-
dora é a mãe. Delma Ibias 
acrescentou que o problema 
pode começar “antes mesmo 
do parto e aflora na separa-
ção. Além disso, muitas vezes 
a alienação é inconsciente, e 
o responsável nem sempre 
tem a noção do prejuízo que 
está causando à criança e ao 

companheiro”.
Segundo ela, por ques-

tões culturais, a guarda ma-
terna ainda é adotada de 
forma majoritária no país e 
a divisão, entre pai e mãe, 
das responsabilidades sobre 
os filhos ajudaria no equilí-
brio da relação. Para punir a 
alienação parental a lei pre-
vê medidas que vão desde o 
acompanhamento psicológi-
co até a aplicação de multa, 
ou mesmo a perda da guar-
da da criança a pais que es-
tiverem alienando os filhos.

Especialistas avaliam que a  lei 
criada em 2010 é desconhecida

alienação parental

A populção jovem representa hoje uma força de trabalho que pode beneficiar a produtividade e a produção para gerar riquezas a fim de evitar futuros problemas para a Previdência Social, na aposentadoria

No caso de pais 
separados, o 
incentivo a adoção 
de medidas como 
a guarda compartil-
hada pode ser 
uma ação muito 
positiva para a 
criação dos filhos

Karine Melo
Da Agência Brasil
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 A CANTORA  pa-
raibana Gabriella Grisi 
se apresenta hoje, às 
18h, no auditório da 
Estação Cabo Branco, 
no Altiplano.

O show “Cravo 
e Canela” é um reci-
tal de conclusão do 
seu curso de música, 
inspirado no roman-
ce “Gabriela, cravo e 
canela”, do escritor 
baiano Jorge Amado, 
onde ela apresenta 
também composições 
de artistas nordes-
tinos como Geraldo 
Vandré, Lula Queiroga 
e Dominguinhos.

Artista plástico Chico 
Ferreira, advogados 
Cleanto Gomes Pereira 
e Odilon de Lima Fer-
nandes, empresários 
Nabor Wanderley e 
Décio Linhares Moura, 
médica Isabel Fernan-
des, arquiteto Tar-
cício Navarro Burity, 
fonoaudióloga Marina 
de Lourdes Suassuna 
Veras, executivo Otílio 
Ciraulo Neto, nutricio-
nista Tião Filho, Sra. 
Nilce de França Costa.

Parabéns Dois Pontos
Zum Zum Zum
   Amanhã, das 15h às 20h, na Usina Cultural Energisa acontece a versão Primavera 
da Nova Feira. O evento reúne cordel, brechó, moda, artesanato, antiguidades , oficinas 
de quadrinhos e origami.

Carmen Benevides, Rozane Gomes, o festejado Kubi Pinheiro, Irlanda Benevides e Glauce Burity

O ano era 2010 
e o evento 
“1968, o ano que 
vivemos”, em 
homenagem a 
Lupicínio 
Rodrigues. Maria 
José e Ubiratan 
(Bira) Pereira 
que hoje 
comemoram 
Bodas de Ouro 
reunindo amigos 
no Panorâmico 
do Clube Cabo 
Branco

  O Rock in Rio, maior festival de 
rock da atualidade, sob o comando 
de Roberto Medina, promete reunir 
este ano 85 mil pessoas por cada 
dia de evento, batendo a marca de 
7 milhões ao longo dos 28 anos de 
história.

  O evento acontece até o 
próximo dia 22 e quem ficar em casa 
poderá acompanhar os shows ao vivo 
pelo YouTube e na TV aberta. A Globo 
promete programa compilado com os 
melhores momentos, mas o Multi-
show, canal por assinatura, trará 
uma programação mais completa.

FOTO: Dalva Rocha

Kubi, o querido de todas
FELIZ DA VIDA, o jornalista Kubistchek Pinheiro 

demonstrou o quanto é querido ao reunir meio mundo 
de mulheres da sociedade paraibana para festejar seu 
aniversário.

O evento foi na última quinta-feira num lotadíssimo 
restaurante Roccia, do Hotel Atlântico Cabo Branco, 
com cardápio caprichado feito pela valorosa equipe de 
Onildo Filho, bolo de Maria Helena Moura e distribuição 
de livros de arte impressos pela Gráfica Santa Marta. 

   A fonoaudióloga Marina Suassuna Veras comemora hoje seu aniversário 
reunindo amigos leais, ao lado do marido Leandro Veras e do pequeno Guilherme 
Neto, na residência dos pais Guilherme e Tereza Suassuna, em Tambaú.

Velhos tempos, belos dias
FOTO:  Goretti Zenaide

Festival de Turismo
A ORGANIZAÇÃO do Festuris JPA divulgou sua pro-

gramação que começa no próximo dia 26, com palestra 
do empresário Guilherme Paulus, criador da operadora 
de turismo CVC, na Estação Cabo Branco.

O festival vai reunir agentes de viagens e operado-
ras de turismo de todo o país para participar do 2o Fórum 
Acadêmico e o 3o Fórum Empresarial, além da Feira de 
Turismo e Rodada de Negócios, estes últimos no Centro 
de Convenções de João Pessoa.

Roberta Aquino, Vanina Feitosa e Risomar Dias no badalado aniversá-
rio de Kubi Pinheiro

FOTO: Dalva Rocha

Campeões do Surf Naturista

O TAMBABA OPEN DE SURF Naturista, realizado no 
último final de semana na paradisíaca Praia de Tambaba, 
no município do Conde, teve como vencedores os seguintes 
campeões: Klauber Lins na Categoria Expression Session, 
Wellington Pereira (campeão), Dâ Maciel (vice-campeão), 
Edson Filho (3o lugar) e Jackson Nogueira (4o lugar) na 
Categoria Local. 

No Open, os campeões foram Arthur Vilar (primeiro 
lugar), Klauber Lins (vice), Reginaldo Filho (3o lugar) e Ro-
drigo Haroldo (4o lugar).

Fátima Sousa, Socorro Carvalho, Kubi Pinheiro, Tereza Cunha, Fátima Braga e Tereza Toscano de Brito

FOTO: Dalva Rocha

A ASSOCIAÇÃO 
de Defesa das Prerro-
gativas dos Delegados 
de Polícia da Paraíba 
lançou, ontem no 
Marriage Recepções, 
sua primeira Revista 
Jurídica, com 16 artigos 
escritos pelos dele-
gados associados da 
Adepdel.

Na solenidade de 
lançamento foram fei-
tas homenagens à se-
cretária de Estado da 
Administração, Livânia 
Farias, e à secretária 
de Estado de Finanças, 
Aracilba Rocha.

Revista

A NOITE DE HOJE 
será de muita alegria 
para a professora 
Yolanda Fernandes 
Mendes Leite que es-
tará recebendo amigos 
leais e familiares para 
comemorar seus bem 
vividos 80 anos. Será 
às 20h na Trianon Re-
cepções, com a banda 
Canto Novo.

Yolanda

A JORNALISTA 
Molina Ribeiro vai lan-
çar no próximo dia 18 o 
seu livro “Diálogos com 
Políbio Alves”. Será no 
Teatro Paulo Pontes, 
numa promoção do 
Instituto Histórico de 
Campina Grande “Casa 
Elpídio de Almeida”.

Diálogos

“Um verdadeiro amigo 
é aquele que ignora as 
suas falhas e tolera
seus sucessos”

“Convém tratar a 
amizade como os
vinhos, desconfiando
das misturas”

DOUG LARSON SIDONIE COLETTE

   A Fundação Escola Superior do Ministério Público da Paraíba prorrogou prazo 
para inscrições do curso de Pós-Graduação em Direito Civil, Direito Processual Civil e 
Direito do Consumidor, Direito Penal e Direito Processual Penal.

Administração aprovada
O CONSELHO Federal da OAB aprovou, por unani-

midade, na última terça-feira, as Contas da OAB Paraíba 
do ano de 2009, referente ao último ano de mandato da 
administração do advogado José Mário Porto Júnior, a 
frente da seccional paraibana.

Nesse mandato, também foram dirigentes Gilvânia 
Maicel como vice-presidente, Geilson Salomão como se-
cretário geral, Lúcia Queiroga como secretária adjunta e 
Paulo Guedes Pereira como tesoureiro. 

Lúcia Nóbrega com Maria Emília Freitas e Luciana Freitas, estas 
últimas anfitriãs do Hotel Atlântico Cabo Branco

FOTO: Dalva Rocha

   As irmãs Ana Beatriz e Ana Luiza Farias seguiram na última quinta-feira 
para o Rio de Janeiro com agenda para vários shows do Rock in Rio. As jovens são 
netas dos estimados Elza e Hermano Farias.
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Polícia prende dupla 
acusada de assaltar 
ônibus em João Pessoa
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Para combater a proli-
feração do mosquito trans-
missor da dengue, o Go-
verno do Estado  trabalha 
em parceria com os 223 
municípios. A Secretaria de 
Estado da Saúde tem como 
foco a avaliação do cenário 
epidemiológico para gerar 
diagnóstico e disponibilizar 
informações com as quais os 
gestores municipais possam 
planejar suas ações para 
o próximo ano, utilizando 
a matriz padrão do Plano 
de Contingência da Den-
gue/2014.

O último boletim epide-
miológico (nº 11), que com-
preende ocorrências entre 
1º de janeiro e 24 de agosto, 
revela que foram notifica-
dos 11.604 casos suspeitos 
de dengue na Paraíba, com 
4.132 já confirmados para 
dengue clássica e 1.730 des-
cartados.

Em parceria com o Mi-
nistério da Saúde, a SES tem 
atualizado esse plano para 
todas cidades, e em espe-
cial João Pessoa, Campina 
Grande, Patos e Santa Rita, 
que têm população superior 
a 100 mil habitantes, infor-
ma Talita Tavares, gerente 
executiva de Vigilância em 
Saúde.

O Estado também dis-

ponibiliza equipamentos do 
tipo fumacê, veículos com 
máquinas de nebulização 
que aplicam o inseticida que 
mata o Aedes aegypti.

O Estado recomenda 
que a população continue 
verificando o adequado ar-
mazenamento de água, o 
acondicionamento do lixo e 
a eliminação de todos os re-
cipientes sem uso que pos-
sam acumular água e virar 
criadouros do mosquito, a 
exemplo de pneus, garrafas 
e embalagens plásticas. 

“Além disso, é essencial 
lembrarmos os cuidados in-
tersetoriais nos municípios 
para os ambientes públicos, 
como o recolhimento regu-
lar de lixo nas vias, a limpeza 

de terrenos baldios, praças, 
cemitérios e borracharias”, 
concluiu Talita Tavares.

Agenda 
Na próxima segunda-

-feira (16), às 15h, técnicos 
do Ministério da Saúde fa-
rão uma videoconferência, 
em Brasília, que será acom-
panhada na sede da SES, em 
João Pessoa, pela equipe 
técnica de Vigilância e As-
sistência à Atenção Bási-
ca, além de representantes 
das Vigilâncias Municipais 
de João Pessoa e Campina 
Grande.

Já na quarta-feira (19) 
será realizada reunião com 
gestores do setor de saúde 
de 35 municípios onde se-

rão alinhadas as informa-
ções repassadas pelo MS, e 
no dia 7 de outubro o Plano 
de Contingência do Estado 
2013/2014 será apresenta-
do na Comissão Intergesto-
res Bipartite (CIB).

Sobre a doença
A dengue é uma doença 

dinâmica que pode evoluir 
rapidamente de uma for-
ma para outra. Assim, num 
quadro de dengue clássica, 
em dois ou três dias podem 
surgir sangramentos e si-
nais de alerta sugestivos de 
maior gravidade. Daí surge 
a necessidade da notificação 
dos casos graves em até 24 
horas, como exige a Portaria 
104, do Ministério da Saúde. 

Esses dados devem ser co-
municados ao Centro de In-
formações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (Cievs) 
pelo telefone (83) 8828-
2522 (plantão 24 horas).
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Com os novos diagnósticos 
os gestores poderão 
planejar ações para 2014

Governo atualiza dados municipais
Plano de contingência da dengue

Para combater 
a proliferação 
do mosquito 
da dengue 
o Governo 
trabalha em 
parceria com os 
223 municípios

A partir da próxima 
semana, os postos de 
vacinação existentes no 
Estado deverão começar 
a oferecer a vacina con-
tra varicela (catapora). A 
Secretaria de Estado da 
Saúde encaminhou às Ge-
rências Regionais de Saú-
de 18 mil doses da vacina 
enviadas pelo Ministério 
da Saúde para distribui-
ção com os municípios.

A chefe do Núcleo de 
Imunização da Secretaria 
de Estado da Saúde, Isiane 
Queiroga, informou que 
a nova vacina agora faz 
parte do Calendário Nacio-
nal de Vacinação, mas será 
ofertada somente para as 
crianças com 15 meses de 
idade completos que já te-
nham recebido a primeira 
dose da vacina tríplice viral.

A vacina contra vari-
cela (catapora) é incluída 
na tetra viral, que tam-
bém protegerá contra sa-
rampo, caxumba e rubé-
ola. A tetra viral substitui 
a segunda dose da tríplice 
viral e é considerada segu-
ra, com 97% de eficácia. 
Raramente causa reações 
alérgicas. Com a inclusão 
da vacina, o Ministério da 
Saúde estima uma redu-
ção de 80% das hospitali-
zações por varicela. 

a doença
Catapora (ou varice-

la) é uma doença infec-
ciosa causada pelo vírus 
Varicela-Zóster.  Uma vez 
adquirido o vírus, a pes-
soa fica imune por toda a 
vida. No entanto, ele per-
manecerá no organismo 
e, futuramente, poderá 
provocar uma doença 
conhecida como herpes-

-zóster, ou cobreiro.
Os primeiros sintomas 

são febre entre 37,5° e 
39,5°, mal-estar, inapetên-
cia, dor de cabeça, can-
saço. Entre 24 e 48 horas 
mais tarde, surgem lesões 
de pele caracterizadas por 
manchas avermelhadas, 
que dão lugar a pequenas 
bolhas ou vesículas cheias 
de líquido, sobre as quais, 
posteriormente, se forma-
rão crostas que provocam 
muita coceira.

A transmissão do ví-
rus da catapora ocorre 
por contato direto através 
da saliva ou secreções res-
piratórias da pessoa infec-
tada ou por contato com 
o líquido do interior das 
vesículas. O período de 
incubação dura em média 
15 dias e a recuperação 
completa ocorre de sete a 
dez dias depois do apare-
cimento dos sintomas.

Vacinação deve começar na próxima semana
iMuniZaÇÃo contRa cataPoRa

Cleane Costa
cleanec@gmail.com Recomendações

l É recomendada para crianças 
a partir de um ano, adolescen-
tes e adultos com baixa imuni-
dade ou que passarão por tra-
tamentos de quimioterapia e 
radioterapia.

l Vacine seu filho/a contra a ca-
tapora no primeiro ano de vida. 
Embora geralmente seja uma 
doença benigna, os sintomas são 
muito desagradáveis;

l Procure evitar contato direto 
com pessoas doentes;

l Não deixe a criança coçar as 
lesões para evitar infecções por 
bactérias. Não é tarefa fácil, por-
que a coceira é intensa;

l Não arranque as crostas que 
se formam quando as vesículas 
regridem;

l Mantenha o paciente em re-
pouso enquanto tiver febre;

l Ofereça-lhe alimentos leves e 
muito líquido

(Fonte: http://drauziovarella.com.br)
Com a vacina a pessoa fica imune por toda a vida

A orientação é que a
 população verifique

 o acondicionamento de 
recipientes sem uso que 

possam acumular água, como 
pneus, para evitar criadouros

Foto: Evandro Pereira

Foto: Divulgação
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Polícia prende dupla acusada 
de assaltar ônibus na capital

A Polícia Militar pren-
deu, na noite de quinta-feira, 
mais dois suspeitos de pra-
ticar assaltos a ônibus na ci-
dade de João Pessoa. Um dos 
acusados é apontado como 
participante de vários rou-
bos a coletivos e foi preso no 
momento em que planejava 
assaltar mais um, no Bairro 
do Cristo Redentor. Com eles, 
sobe para sete o número de 
suspeitos de assaltos a ôni-
bus presos nas últimas 24 
horas, na capital paraibana.

O acusado de vários as-
saltos a ônibus é o auxiliar 
de pedreiro Josemar Bernar-
do, 22, que foi interceptado 
por uma equipe da Força Tá-
tica do 1º Batalhão de Polícia 
Militar dentro de um ônibus 
que faz a linha 208 (Vale das 
Palmeiras), quando o veícu-
lo passava pela comunidade 
Novo Horizonte, no Bairro 
do Cristo.

Segundo o cabo João 
Evangelista, o suspeito estava 
com uma faca se preparando 
para anunciar o assalto. “As-
sim que abordamos o ônibus, 
percebemos o jovem em ati-
tude suspeita e quando ele foi 
revistado encontramos a faca 
por baixo da camisa dele. As-
sim que realizamos a prisão 
do suspeito, vários passagei-
ros contaram que já foram ví-
timas de Josemar em assaltos 
dentro dos ônibus”, contou o 
policial militar.

O acusado foi levado 
para a 9ª Delegacia Distri-
tal, no Bairro de Mangabei-
ra, juntamente com teste-
munhas.

Na mesma noite, próxi-
mo ao Centro Histórico do 
Varadouro, os policiais do 
Batalhão de Operações Espe-
ciais perseguiram e prende-
ram José Alisson Cardoso da 
Silva, 18, que tinha acabado 
de assaltar um ônibus da li-
nha 204 (Cristo-Rangel). O 
suspeito simulou que estava 
armado para praticar o assal-
to e com ele foi recuperado 
todo o dinheiro roubado. Ele 
foi encaminhado para a 1ª 
Delegacia Distrital, em Cruz 
das Armas.

Ações
Policiais militares inten-

sificaram o policiamento nos 
principais corredores urba-
nos de João Pessoa para in-
terceptar suspeitos de crimes 
e garantir a tranquilidade da 
população.

A Polícia Militar fez blo-
queios policiais nos corre-
dores da capital e abordou 
ônibus em diversos bairros 
e comunidades. Segundo o 
comando do policiamento 
regional metropolitano, mais 
de 200 ônibus coletivos pas-
saram por revistas nas ações.

O comandante do poli-
ciamento, coronel Jeferson 
Pereira, avaliou os resultados 
das ações e disse que elas 
continuam sem prazo para 
acabar. “Os resultados já sur-
giram com a retirada desses 
suspeitos de circulação, esta-
mos tendo a compreensão da 
população que entende esse 
trabalho preventivo e vamos 
continuar para promover a 
segurança das pessoas”, co-
mentou.

Com eles sobe para sete 
o número de suspeitos presos 
em menos de 24 horas

No primeiro dia de greve, 
ontem, os funcionários da Em-
presa de Correios e Telégrafos 
(ECT) fizeram piquet em frente 
à sede da empresa, no Bairro 
do Cristo, e informaram que só 
iriam permitir a entrega de me-
dicamentos e que as demais cor-
respondências iriam ser barra-
das. De acordo com as lideranças 
sindicais do Sintec-PB, 70% dos 
trabalhadores da empresa ade-
riram ao movimento nas princi-
pais cidades da Paraíba e a meta 
é paralisar todo o fluxo postal. 
Por outro lado, a direção da em-

presa diz que todos os serviços 
estão funcionando com o Plano 
de Continuidade de Negócios. 

Segundo informações do di-
retor administrativo do sindicato, 
Husman Tavares, os carteiros de 
João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, 
Santa Rita, Campina Grande, Pa-
tos, Sousa, Cajazeiras, Serra Bran-
ca, Sumé, Monteiro, Guarabira, 
Sapé e Mari, entre outras cidades 
“cruzaram os braços”.

Durante todo o dia, um 
plantão foi mantido na entrada 
da sede central da empresa, em 
João Pessoa, enquanto alguns 
grupos visitavam postos da ECT, 
a fim de convencer quem estava 
trabalhando a aderir ao movi-

mento grevista. “O movimento 
será mantido neste ritmo, mas 
sempre aguardando novas pro-
postas por parte da direção da 
empresa, que deverão ser lan-
çadas sempre no período da tar-
de”, disse Husman, informando 
que todos os dias serão realiza-
das assembleias de avaliação do 
movimento. Os trabalhadores 
querem 15% de reajuste salarial.

Husman disse também que 
enquanto a greve durar cerca de 
350 mil objetos deixarão de ser 
entregues diariamente à popula-
ção. “Os funcionários, principal-
mente os carteiros, reivindicam 
15% de reajuste salarial e a con-
tratação de aproximadamente 

200 concursados”, revelou o sin-
dicalista, afirmando que a vota-
ção pela deflagração da greve 
teve apoio unânime. 

Na Paraíba, a categoria se-
gue a orientação nacional junto 
aos 35 sindicatos existentes no 
país.  Segundo as lideranças sin-
dicais, a greve só será encerrada 
quando a empresa oferecer uma 
proposta decente que contem-
ple as reivindicações da catgego-
ria. Os funcionários dos Correios 
entraram em greve por aumento 
salarial, ampliação dos benefícios 
e melhores condições de traba-
lho. A categoria também reivin-
dica a manutenção do convênio 
médico no modelo atual.

Mesmo com a deflagração do 
movimento grevista dos funcioná-
rios dos Correios na Paraíba, a dire-
toria da Empresa informou ontem 
que nenhum serviço foi paralisado 
no Estado, porque a instituição 
adotou o Plano de Continuidade 
de Negócios que garante a entre-
ga de cartas e encomendas, além 
do atendimento em toda a rede 
de agências. 

Na Paraíba, segundo a direto-
ria da ECT, 83,06% do efetivo es-
tão trabalhando, o que correspon-
de a 1.358 empregados. As ações 
para  que a população não seja pe-

nalizada estão sendo contornadas 
com a realização de horas extras, 
mutirões para entrega nos fins de 
semana e deslocamento de empre-
gados entre as unidades. Por conta 
da greve a empresa avisa que a en-
trega de malote, encomendas se-
dex e PAC estão sujeitos a atrasos.

Os Correios ainda buscam 
um acordo com as representações 
sindicais para acabar com a para-
lisação. Na reunião extraordinária 
realizada ontem, entre os Cor-
reios e os sindicatos de Bauru, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rondônia, São Paulo e Tocantins, 

as negociações avançaram e resul-
taram em uma proposta definitiva 
para fechamento do acordo: Rea-
juste de 8% nos salários (ganho 
real de mais de 1,7%); Garantia 
da manutenção de todos os be-
nefícios com reposição da inflação 
integral do período (6,27%); Vale-
-extra no valor de R$ 650,65, a ser 
creditado em dezembro e Vale-cul-
tura dentro das regras de adesão 
ao programa implementado pelo 
Governo Federal. 

Os Correios estão em processo 
de negociação do Acordo Coleti-
vo de Trabalho 2013/2014 com as 

entidades sindicais e continuam 
abertos ao diálogo. Este índice, 
somado à progressão anual conce-
dida no ano passado, equivale ou 
ultrapassa os índices inflacionários 
do período, impedindo perdas aos 
trabalhadores.

Segundo a direção da em-
presa, a pauta da Federação 
Nacional dos Trabalhadores dos 
Correios (Fentect) tem custo anu-
al de R$ 31,4 bilhões - quase o 
dobro da previsão de receita dos 
Correios para este ano ou o equi-
valente a 50 folhas mensais de 
pagamento da ECT.  

Com a greve dos funcioná-
rios dos Correios, que começou 
ontem, o Procon-JP orienta os 
consumidores sobre como agir 
em caso de atraso do envio das 
faturas. Mesmo com a paralisa-
ção, as empresas não são obri-
gadas a descontar juros e multas 
por atraso. Segundo o assessor 
jurídico do Procon-JP, Djalma Pe-
reira de Farias Júnior, o consumi-
dor deve procurar alternativas 
para efetuar os pagamentos.

Ele informou que é dever das 
empresas oferecerem outras for-
mas de pagamento, que sejam 

viáveis a cada perfil de consu-
midor. O mais importante é que 
haja ampla divulgação dessas al-
ternativas.

No caso de boleto bancário, 
como a fatura do cartão de cré-
dito, o ideal é que o consumidor 
entre em contato com a central 
de relacionamento da empresa e 
solicite o código de barras para 
que o pagamento seja feito de 
outra maneira.

As alternativas de pagamen-
to devem ser solicitadas pelos 
consumidores antes do venci-
mento da fatura, evitando a co-

brança de multas e juros.
Caso as faturas de pagamen-

tos comecem a atrasar, o consu-
midor deve primeiramente bus-
car outras formas de pagamento, 
retirando a segunda via do do-
cumento via internet, ou mesmo 
pagar com débito em conta. 

Caso não consiga realizar o 
pagamento dessa forma, deve 
se deslocar até a empresa ou loja 
que está devendo e avisar que a 
fatura não chegou para tentar 
realizar o pagamento na fon-
te. “Se não for possível, deve se 
dirigir à sede do Procon onde a 

empresa será chamada para va-
lidar uma forma de pagamento 
perante o órgão. O que nós não 
aceitamos é que o consumidor 
seja penalizado e as empresas 
têm que oferecer outras formas 
de pagamento”, disse o assessor 
jurídico do Procon Municipal.

Serviço
Em caso de dúvidas ou pro-

blemas, o consumidor pode bus-
car orientações na sede do Pro-
con-JP, na Avenida Dom Pedro I, 
vizinho ao Shopping Tambiá ou 
através do telefone 32143042.

Adesão chega a 70% na Paraíba

ECT garante manutenção de serviços

Atenção com prazos de pagamentos

GREVE NOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

José Alves
zavieira2@gmail.com

Funcionários da Empresa de Correios e Telégrafos cruzaram os braços ontem, em frente a sede da empresa na Paraíba, no primeiro dia de greve da categoria

FOTO: Ortilo Antônio



Aesa vai apresentar relatório com 
detalhes sobre recursos hídricos
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A Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa) vai apre-
sentar, na próxima quarta-
feira, um relatório detalhado 
dos 122 açudes monitora-
dos pelo Governo do Estado. 
O documento será entregue 
ao secretário de Estado de 
Recursos Hídricos, Meio 
Ambiente, Ciência e Tecno-
logia, João Azevedo, durante 
um encontro que vai discu-
tir o gerenciamento racional 
dos recursos hídricos e ana-
lisar propostas para minimi-
zar os efeitos da estiagem 
nas regiões mais secas do 
Estado.

A reunião vai acontecer 
no Centro Administrativo 
Estadual com a presença 
de vários órgãos que vão 
auxiliar no planejamento 
das ações. “Vamos discutir 
a seca, suas consequências 
e alternativas. Cada órgão 
vai apresentar um relatório 
atualizado do trabalho que 
vem sendo desenvolvido, as 
atuais demandas e suges-
tões de iniciativas. No nosso 
caso, apresentaremos as re-
servas de água disponíveis 
e perspectivas em termos 
de clima”, informou o presi-
dente da Aesa, João Vicente 
Machado Sobrinho.

O encontro ainda vai 
reunir representantes da 
Secretaria de Infraestru-
tura, Superintendência do 
Meio Ambiente (Sudema), 
Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa) e 
da Casa Civil. “A seca é um 
problema recorrente que 
precisa ser encarado com 
planejamento, trabalho em 
equipe e ações eficientes. 
Desta forma, vamos ajudar 
a população a conviver com 
a estiagem”, concluiu João 
Vicente.

Atualmente, várias cidades
enfrentam racionamento 
de água devido a seca

Encontro vai 
discutir o 
gerenciamento 
dos recursos 
hídricos e 
analisar 
propostas
sobre a seca

A direção do Hospital Regional Deputa-
do Manoel Gonçalves de Abrantes, na cida-
de de Sousa, anunciou a suspensão das cirur-
gias eletivas em virtude da falta de água. O 
município enfrenta uma das piores crises hí-
dricas de sua história. O açude de São Gon-
çalo que abastece a cidade, segundo dados 
da Aesa (Agência Estadual das Águas), está 
com menos de 30% da sua capacidade má-
xima, chegando a pouco mais de 13 milhões 
de metros cúbicos de água. 

O coordenador de Humanização do 
Hospital Regional de Sousa, o jornalista Alex 
Alves, disse que todas as cirurgias programa-
das foram suspensas desde o início da sema-
na em virtude da situação hídrica. 

“Todas as cirurgias eletivas programadas 
como cirurgia vascular, vesícula, adenoide, 
tantas outras, estão suspensas tendo em vista 
a falta de água em toda a cidade”, disse.

Ele afirmou que apesar do reservatório 
do hospital ter capacidade para acumular 
mais de 70 mil litros de água, a demanda 
por cirurgias e outros atendimentos é muito 
grande, o que obrigou a direção do hospital 
a restringir o atendimento aos casos de ur-
gência e emergência. 

“Hoje o Hospital Regional de Sousa tem 

um reservatório com capacidade para 70 mil 
litros de água que infelizmente não supre a 
demanda e a necessidade do hospital, tendo 
em vista, que este reservatório com menos de 
24 horas, ele não suporta a demanda. Porque 
nós temos autoclave, nós temos raio-X, nós 
temos lavanderia e todos se utilizam de água 
para que os serviços aconteçam”, afirmou. 

Alex Alves disse que nos casos em que a 
unidade hospitalar não tiver a devida condi-
ção de prestar um bom serviço, os pacientes 
serão transferidos para as cidades de Campi-
na Grande e João Pessoa. 

“Infelizmente a população vai sofrer 
com isso até porque  as cirurgias são pro-
gramadas e eletivas e nós só estamos aten-
dendo urgência e emergência. Na verdade, 
o hospital tem como referência a urgência 
e emergência. Quando se pode atender, va-
mos prestar o serviço, mas do contrário, os 
pacientes são transferidos para outros cen-
tros como Campina Grande e João pessoa”. 

O coordenador de Humanização do HRS 
lembrou também que a direção do hospi-
tal chegou a tomar medidas emergenciais, 
como a perfuração de um poço artesiano 
para suprir a demanda por água, mas de-
pois de análises feitas se constatou que a 
água não era adequada para as atividades 
na área de saúde. 

“Nós procuramos algumas soluções. 

Foi feita uma vazão, infelizmente o poço é 
muito bom, mas a água é salobra, não tem 
como ser explorada essa água, foi feita até 
pesquisa de qualidade. Algumas medidas 
que até poderiam ser emergenciais estão 
sendo inviáveis. Um carro-pipa não serve. 
Um carro-pipa é até insignificante para a 
demanda que temos”, declarou. 

Alex Alves disse que o hospital vem 
tentando prestar o melhor serviço possível, 
mas a demanda por água é muito grande. 
“Estamos tentando prestar o melhor serviço 
possível à população, apesar desta crise de 
água. Você veja que o pessoal da lavandeira 
para fazer uma lavagem, uma passagem de 
roupa, eles precisam de cinco mil litros de 
água. Isso só na lavanderia, fora o autocla-
ve, o raio X, a limpeza do hospital e outros 
serviços necessários que requer a água”. 

O abastecimento de água em Sousa é 
municipalizado e está sob o comando do 
Daesa (Departamento de Água e Esgoto da 
Prefeitura de Sousa). Uma lei municipal na 
gestão do ex-prefeito, Salomão Gadelha, 
proibiu o corte de água e muitos consumi-
dores não dispõe de hidrômetros, dando 
margem para um grande desperdício. 

O Ministério Público Estadual convocou 
representantes da Prefeitura e do Hospital 
Regional de Sousa e deu prazo para que o 
Daesa resolva o problema.

Hospital de Sousa suspende cirurgias
POR FALTA DE ÁGUA

George Wagner
Da Sucursal de Sousa

Foto: Arquivo

Encontro vai discutir o gerenciamento 
hídrico na Paraíba e analisar propostas  
para convivência com a seca

No período de  19 a 21 
deste mês, será realizada, na 
cidade de Sousa, a 3ª Confe-
rência Estadual de Cultura, 
tendo como tema “Uma polí-
tica de Estado para a cultura: 
desafios do Sistema Estadual 
de Cultura”. Entre os meses 
de maio e agosto deste ano, a 
Secretaria de Estado da Cul-
tura, através de sua Gerên-
cia de Articulação Cultural, 
acompanhou a realização de 
conferências municipais e 
intermunicipais, que agrega-
ram 128 cidades da Paraíba. 
Participaram municípios de 
todas as regiões do estado, 
contando com a presença de 
gestores culturais das cida-
des, do Estado e do Minis-
tério da Cultura, bem como 
agentes culturais da socieda-
de civil, movimentos sociais e 
entidades do setor. 

Ao todo, foram eleitos 
435 delegados, sendo 264 da 
sociedade civil e 171 do Po-
der Público. Para o secretá-
rio de Cultura, Chico César, “a 
realização da Conferência em 
Sousa, no Sertão paraibano, é 
fundamental para a descen-
tralização do debate na área 
de políticas públicas, espe-
cialmente da cultura. Essa 
decisão vem como resposta 
ao fato da cultura ter sido a 
segunda prioridade eleita na 
audiência do Orçamento De-
mocrático daquela região. E 
isso ratifica a ideia de que o 
Estado não se resume a João 
Pessoa e Campina Grande”. 

Para o gestor, a Confe-
rência também será um im-
portante espaço de formação 
e elaborações consistentes 
para a política cultural da 
Paraíba. “Teremos diversos 

convidados do Brasil inteiro, 
e o grande desafio é mesclar 
o saber teórico, os diversos 
conceitos de políticas cul-
turais, com o fazer cultural, 
propondo consensos sobre as 
prioridades para o desenvol-
vimento do setor no âmbito 
estadual”. 

Compõem a programa-
ção da Conferência importan-
tes pesquisadores e gestores 
culturais do país, dentre eles 
Albino Rubim, secretário de 
Cultura da Bahia; Célio Turi-
no, historiador e gestor cultu-
ral; Tarciana Portella, gestora 
do Instituto Delta Zero para o 
Desenvolvimento da Econo-
mia Criativa; Alemberg Quin-
dins, diretor da Fundação 
Casa Grande; Bruno Bolay, 
representante da Embaixada 
da França no Brasil; Viviane 
Queiroz, gestora de cultura 

do Centro Cultural Banco do 
Nordeste; João Roberto Peixe, 
designer, arquiteto e gestor 
cultural; Bernardo Mata Ma-
chado, secretário substituto 
da SAI/MinC; e Afonso Olivei-
ra, produtor cultural e criador 
do Método Canavial. 

Demandas prioritárias
A Conferência é um espa-

ço de mediação entre socie-
dade civil e poder público, e 
tem o objetivo de elencar as 
demandas prioritárias a se-
rem desenvolvidas enquanto 
políticas públicas. Neste sen-
tido, a Secult-PB anuncia que 
ganharão destaque os deba-
tes em torno da reformulação 
do Fundo de Incentivo à Cul-
tura Augusto dos Anjos (FIC) 
e da aprovação do Plano Esta-
dual de Cultura da Paraíba.

O FIC existe desde 2003, 

tendo recebido em 2012 seu 
maior investimento, com re-
cursos que totalizaram R$ 3 
milhões de reais, destinados 
a dez áreas da cultura. Sua re-
formulação é uma das gran-
des demandas apresentadas 
pelo movimento cultural, 
pauta que a Secult-PB inten-
ciona avançar através de um 
diálogo estreito com os agen-
tes culturais.

Na ocasião, será apre-
sentada uma versão revisada 
do Plano Estadual de Cultura, 
instrumento que norteará as 
políticas culturais a serem im-
plementadas no período de 
dez anos. De março a abril, o 
Plano esteve em processo de 
Consulta Pública, recebendo 
sugestões da sociedade civil 
e gestores culturais de toda 
a Paraíba, e que agora são in-
corporadas à sua redação. 

Conferência da Cultura será aberta no dia 19
NO SERTÃO
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Pela cidade

Em contrapartida, secretários do governo Romero 
acusam Napoleão de manobrar os servidores, através 
das greves e protestos contra o governo municipal, para, 
segundo eles, fortalecer uma possível candidatura a 
deputado estadual nas eleições de 2014.

l ExAgEro
O vereador Cícero Rodrigues, mais conhecido 

como “Buchada” (PTN), afirmou, durante entrevista 
a uma emissora de rádio, ter apresentado “mais de 
400 requerimentos solicitando a melhoria da rede de 
esgotamento, nos postos de saúde e no calçamento”.

l ExAgEro II
Ao contrário do que declarou à imprensa o vereador 

Buchada, ao invés dos mais de 400 requerimentos que 
ele teria apresentado até agora, de acordo com o sistema 
on-line de protocolo da Câmara Municipal, havia, até 
ontem, 134 requerimentos de sua autoria.

Pré-candidatura 
O vereador Alexandre Pereira da Silva, o Alexandre 

do Sindicato (PTC), garantiu esta semana que pretende 
mesmo ser candidato a governador nas eleições do ano 
que vem, e assegurou que sua candidatura depende 
apenas do partido. “Tenho os pés no chão, mas, da 
mesma forma, acredito que a Paraíba precisa ter uma 
segunda via, que traga à pauta fatos que somente um 
nome desvinculado dos grupos tradicionais poderia 
propor”, afirmou o parlamentar, que atualmente exerce o 
primeiro mandato em Campina Grande.

Boa notícia
Em visita à Paraíba, a ministra da Secretaria das 

Relações Institucionais do Governo Federal, Ideli Sal-
vatti, assegurou que o Palácio do Planalto vai liberar 
recursos para viabilizar a duplicação da BR-230, tre-
cho de Campina Grande até o Sertão do Estado.

À guerra
O secretariado do prefeito Romero Rodrigues 

esteve reunido na noite da última quinta-feira e, 
além de discutir estratégias de trabalho, foi forma-
da uma espécie de pacto para uma atuação  
firme em defesa da gestão tucana, alvo de  
repetidos ataques da oposição. 

Trio de aço
Os ex-vereadores Fernando Carvalho e Antônio 

Pereira estiveram reunidos essa semana com o vereador 
Olímpio Oliveira (PMDB). Carvalho deixou o PMDB 
e foi para o PT do B, mas não se candidatou à ree-
leição no ano passado, apoiando a filha, que não teve 
sucesso. Pereira trocou o PSB, após choques com o 
presidente do diretório local, Fábio Maia, e foi para o 
PMDB, mas não se reelegeu. Os três formavam uma 
parceria na Câmara Municipal que chegou a ser clas-
sificada pela imprensa como o “trio de aço”. 

Projetos
Os três já manifestaram o interesse de disputarem 

as eleições do ano que vem para a Assembleia 
Legislativa, mas, diante do funil pré-eleitoral, não é 
improvável que acabem firmando uma parceria para o 
lançamento de uma única candidatura. A questão é saber 
qual dos três abriria mão do projeto pessoal. Fernando 
Carvalho deverá ficar no PTB de Wilson Santiago. 
Antônio Pereira e Olímpio Oliveira, caso resolvam se 
candidatar, deverão deixar o PMDB, cientes que são de 
que na sigla atual teriam chances mínimas.

reação

Profundamente irritado com a decisão da justiça de 
decretar a ilegalidade da greve dos servidores da Saúde 
e da Educação em Campina Grande, Napoleão Maracajá, 
vereador e presidente do Sintab, fez duras críticas ao 
prefeito Romero Rodrigues nas redes sociais.

No ataque

“judicializar a causa dos servidores foi a pior 
escolha que o prefeito Romero fez em toda a sua vida! 
Vai pagar muito caro! Quem prometeu inovar, reedita 
práticas reprovadas, autoritárias! Quem criminaliza 
servidores, termina na justiça”, escreveu.  

Bate e rebate

Eduepb faz parceria com empresas
INCENTIvo À lEITurA

Objetivo é incentivar a 
formação de novos leitores 
de Campina Grande

A Editora da Universida-
de Estadual da Paraíba (Edue-
pb) vem realizando uma série 
de parcerias com os veículos 
de comunicação paraibanos, 
com o objetivo de incentivar 
a leitura, formando novos lei-
tores. Emissoras de rádio e 
jornais impressos de Campi-
na Grande têm sido colabo-
radores das ações da Editora 
Universitária e estão desen-
volvendo campanhas para 
estimular o hábito da leitura 
entre os campinenses.

Na Rádio Panorâmica, 
está no ar a Campanha “Cone-
xão Panorâmica: conectando 
você ao mundo da leitura”, com 
cunho educativo e que conta 
com quatro diferentes peças 

publicitárias que tratam de 
diversas curiosidades sobre o 
mundo da leitura, além de sor-
teios diários de diferentes li-
vros, todos editados e lançados 
pela Eduepb.

“A Rádio Panorâmica re-
conhece a importância da lei-
tura na formação cidadã e não 
abre mão de ações em que a 
sociedade seja beneficiada 
através de sua programação”, 
disse Karliane Coelho, gerente 
comercial da Panorâmica FM. 
A campanha pretende sortear 
mais de 30 livros até o final de 
outubro, com os sorteios sendo 
realizados sempre as tardes, 
através da participação ao vivo 
do ouvinte no Programa Cone-
xão Panorâmica.

A Eduepb também tem 
parceria com o jornal Integra-
ção, da Campina Grande FM, 
e com o Clube do Assinante, 
do jornal da Paraíba. Todos os 
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Local de prova 
de transferência 
voluntária já 
está disponível

Os 387 candidatos que 
tiveram a inscrição no Pro-
cesso Seletivo de Transferên-
cia Voluntária (PSTV) 2013.2 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) ho-
mologada já podem consul-
tar os locais de realização da 
prova. Para saber onde irá fa-
zer a prova, basta que o can-
didato acesse o endereço ele-
trônico www.comprov.ufcg.
edu.br e insira o seu nome ou 
CPF quando solicitados. 

A UFCG está disponibili-
zando 243 vagas em 31 cur-
sos de Graduação para estu-
dantes de outras instituições 
de Ensino Superior, através 
do PSTV 2013.2. São 137 va-
gas em Campina Grande, 8 
em Cajazeiras, 22 em Cuité, 
14 em Patos, 9 em Pombal, 
26 em Sousa e 27 em Sumé.

A prova, para todos os 
cursos, será de Língua Por-
tuguesa e terá questões de 
múltipla escolha. Ela será 
realizada no dia 22, próximo 
das 8h às 11h. O resultado do 
PSTV 2013.2 será divulga-
do no dia 1º de outubro, no 
portal da UFCG, www.ufcg.
edu.br, seção Serviços/Vesti-
bular. O cadastramento será 
realizado nos dias 2 e 3 do 
mesmo mês. Há alguns dias 
atrás, a Comissão de Proces-
sos Vestibulares (Comprov) 
liberou a concorrência do 
PSTV 2013.2 da UFCG. O cur-
so mais concorrido, segundo 
a relação da Comprov, é o de 
Medicina, de Campina Gran-
de, com 58,25 candidatos 
por vaga, seguido por En-
genharia Civil, também em 
Campina Grande, com 17, e 
Direito (turno matutino), em 
Sousa, com 12,50.

FOTO: Ilustração

lançamentos da editora são en-
caminhados para sorteios com 
ouvintes e/ou leitores.  ”Não se 
trata apenas de uma estratégia 
de marketing editorial, mas 

de um compromisso da UEPB 
com a transformação da socie-
dade por meio da leitura”, afir-
ma o professor Cidoval Morais, 
diretor da Eduepb.

Um homem armado foi 
preso em flagrante, pela Po-
lícia Militar, na noite de on-
tem, em atitude suspeita em 
frente a um bar localizado na 
Rua Rio de janeiro, no Bairro 
da Liberdade, em Campina 
Grande. Segundo as denún-

cias, Adilson Tomaz Gomes, 
26, estacionou a moto em 
frente ao estabelecimento co-
mercial e permaneceu para-
do observando o movimento. 

A atitude dele chamou a 
atenção dos populares, que 
acionaram a polícia e foram 

prontamente atendidos por 
uma viatura da Força Tática 
do 2º Batalhão. Na aborda-
gem, os PMs encontraram 
com Adilson um revólver ca-
libre 38, com três munições 
intactas, e constaram, atra-
vés de consulta ao sistema 

da justiça, que ele já respon-
de por crimes enquadrados 
na Lei Antidrogas (número 
11.343).  Ele foi detido e le-
vado para a Central de Polí-
cia de Campina, na qual foi 
autuado por porte ilegal de 
arma de fogo. 

PM prende homem armado na Liberdade
PorTE IlEgAl



Governador defende mais urgência
ações de combate à seca
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mutirão do tribunal de 
Justiça anuncia mais 15 
sentenças em campina

Página 18Políticas
17

Antes de viajar para 
cumprir agenda administra-
tiva no interior do Estado, o 
governador Ricardo Couti-
nho participou, na manhã de 
ontem, da abertura do En-
contro Estadual de Prefeitos 
e Prefeitas com o Governo 
Federal, realizado na Esta-
ção Ciência Cabo Branco, em 
João Pessoa, com as presen-
ças dos ministros Aguinaldo 
Ribeiro, das Cidades, e Ideli 
Salvatti, das Relações Insti-
tucionais.

Em seu pronunciamen-
to, Ricardo Coutinho agra-
deceu pelas parcerias com 
o Governo Federal e fez um 
chamamento em torno de 
ações mais urgentes para a 
convivência com a seca na 
Paraíba. Ele comentou que 
encaminhou ao Ministério 
da Integração Nacional a so-
licitação de cerca de R$ 25 
milhões para perfuração de 
poços, tendo em vista a es-
cassez de água para encher 
os carros-pipa.

O governador destacou 
a importância das presenças 
da ministra Ideli Salvatti e do 
ministro Aguinaldo Ribeiro 
no evento dirigido aos prefei-
tos paraibanos e reafirmou o 
compromisso do Governo do 
Estado de estar sempre bus-
cando convergir ações. “O di-
nheiro não é municipal, não é 
estadual, nem é federal; o di-
nheiro pertence à população 
e para a população ele preci-
sa voltar”, declarou.

Ricardo relatou aos 
ministros e auxiliares do 
Governo Federal a experi-
ência positiva de modelo 
de gestão com o Pacto pelo 
Desenvolvimento Social da 
Paraíba, uma ação que este 
ano disponibiliza R$ 100 mi-
lhões para 216 municípios 
que assinaram o pacto. Ele 
ressaltou que essa iniciativa 
está contribuindo para que 
o Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH) melhore 
no Estado.

Na ocasião, o governa-

dor Ricardo Coutinho so-
licitou ao Governo Federal 
agilização nas decisões so-
bre investimentos no Porto 
de Cabedelo, equipamento 
de muita importância para 
a economia do Estado. “O 
Porto de Cabedelo está em 
sétimo lugar no país em mo-
vimentação e perderá essa 
capacidade se não houver 
investimentos por parte do 
Governo Federal”, declarou. 
Segundo informou, o porto 
está precisando de R$ 300 
milhões para as obras ne-
cessárias a transformá-lo 
em um porto competitivo.

Na solenidade, a minis-
tra Ideli Salvatti destacou 
investimentos no Centro de 
Convenções de João Pessoa, 
o PAC Cidades Históricas e 
assegurou: “Vocês têm um 
dos portos mais antigos do 
país e o recurso está no PAC”. 
A ministra afirmou que a Pa-
raíba precisa ter um ramal 
da Ferrovia Transnordes-
tina e que a duplicação da 
BR-230 está com estudo de 
viabilidade na pauta, além 
da duplicação da BR-104, 
com licitação a ser aberta 
em outubro.

Salvatti anunciou que, 
por determinação da presi-
dente Dilma Rousseff, o Go-
verno Federal está com um 
olhar especial para a Paraí-
ba em relação a obras estru-
turantes para que o Estado 
avance no seu crescimento 
econômico. “A presidenta 
Dilma tem esse olhar de que 
tem que ajudar para que a 
Paraíba acelere, não conti-
nue perdendo competitivi-
dade inclusive com estados 
vizinhos”, afirmou.

A ministra Ideli Salvatti 
e o ministro Aguinaldo Ri-
beiro assinaram convênios 
com municípios paraibanos 
na área do programa Água 
para Todos. Caminhões fo-
ram entregues pelos minis-
tros a prefeitos de 17 cidades 
paraibanas. O ministro das 
Cidades, Aguinaldo Ribeiro, 
fez um relato sobre as ações 
de seu ministério no país e 
na Paraíba e conclamou a 
união de todos em prol do 
desenvolvimento do Estado.

 A Assembleia Legislativa da 
Paraíba realizou, ontem, sessão 
especial para discutir a reestru-
turação da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), no Estado da 
Paraíba. A propositura foi do 2º 
vice-presidente da Casa, Trócolli 
Júnior (PMDB). Na oportunidade, 
também foi debatido a implanta-
ção de medidas contra o avanço 
do mar que estaria derrubando 
habitações em comunidades indí-
genas, nos municípios de Baía da 
Traição e Marcação.

Durante cerca de cinco horas, 
o plenário Antonio Mariz e as ga-
lerias da Casa de Epitácio Pessoa 
estiveram lotados de represen-
tantes das tribos Tabajara e Poti-
guara. A sessão especial também 
contou com a participação do de-
putado estadual Raniery Paulino 
(PMDB); do diretor Administrati-

vo e Gestão da Funai, Antonio 
Carlos Futuro; da representante 
da Presidência da Funai na Pa-
raíba, Lúcia Alberto; do prefeito 
de Baía da Traição, Manuel Mes-
sias (PMDB); do prefeito de Mar-
cação, Adriano Barreto (PSB); da 
vereadora do município de Baía 
da Traição, Luíza Alice (PT); do co-
ordenador do Núcleo contra Ho-
mofobia e Preconceito Étnico-Ra-
cial da Defensoria Pública, Carlos 
Calixto; entre outras autoridades.

A reestruturação da Funai, 
implantada por meio do decreto 
federal 7.056/2009, que regula-
mentou o seu estatuto e quadro 
demonstrativo, retirou a Coor-
denação Regional do órgão da 
Paraíba, dispondo apenas Coor-
denações Técnicas Locais (CTLs), 
oferecendo serviços básicos de 
apoio à comunidade indígena. O 

Potiguaras participam de sessão na AL 
INdIo QUeR FUNaI aQUI

deputado Trócolli Júnior classifi-
cou a medida como uma “covar-
dia contra os índios paraibanos”.

O cacique geral potiguara, 
Sandro Gomes Barbosa, cobrou 
medidas emergenciais. Segundo 
ele, a retirada da Coordenação 

Regional prejudicou o atendi-
mento à comunidade indígena. 
“Se falou que a Funai colocou 
as CLTs próximas das comuni-
dades, mas, infelizmente, não 
temos CLTs que ofereçam con-
dições aos índios. É preciso uma 

Potiguaras debatem reestruturação da Funai no plenário do Poder Legislativo

Funai estruturada, com mais 
funcionários, mais veículos 
para fiscalização, sem burocra-
cia. Queremos a volta da nos-
sa coordenação e queremos 
mais apoio em prol de medidas 
emergenciais para o povo indí-
gena”, comentou.

O professor Josafá Freire, 
representante do povo Potigua-
ra, também argumentou que 
a reestruturação prejudicou o 
atendimento oferecido pela ins-
tituição aos índios paraibanos. 
“Esse novo formato de gestão 
feriu todos os princípios fede-
rativos. Tínhamos uma adminis-
tração modelo, mas optaram a 
levá-la aos extremos, para For-
taleza e Recife, e a Paraíba, no 
centro de tudo, ficou sem a sua 
coordenação. É preciso mudar 
essa realidade”, discursou.

A ministra das Relações 
Institucionais, Ideli Salvatti, 
confirmou, ontem, no Encon-
tro Estadual  com Prefeitos e 
Prefeitas da Paraíba, o depó-
sito de recursos na ordem de 
R$ 48 milhões destinados aos 
223 municípios paraibanos 
cumprindo o que foi estabe-
lecido pela presidente Dilma 
Rousseff, na marcha dos pre-
feitos em Brasília, no mês pas-
sado. E anunciou também a 
entrega de 17 caminhões e um 
lote de máquinas para prefei-
turas paraibanas.

Durante o seu discurso, a 
ministra disse estar prestando 
esclarecimento e informações, 
resolvendo problemas e am-
pliando as parceiras que é o 
que a presidente Dilma Rous-
seff mais quer. “Essa é justa-

Ministra anuncia depósito de R$ 48 mi 

mente a determinação da pre-
sidente Dilma”, disse. Lembrou  
que cerca de 40 municípios 
paraibanos assinaram convê-
nios junto ao Programa Água 
Para Todos do Governo Fede-
ral, e que esse programa visa 
a distribuição principalmente 
de carros-pipas para os muni-
cípios vítimas da seca no Esta-

do. Para aproximar a parceria 
do Governo Federal junto aos 
municípios, a ministra anun-
ciou ainda que estará receben-
do, pessoalmente, junto com 
a equipe técnica do Governo, 
prefeitos, vice-prefeitos e se-
cretários para tirar dúvidas e 
estreitar o relacionamento en-
tre as esferas federal, estadual 

e municipal. 
O encontro foi realizado 

pela Secretaria de Relações 
Institucionais e teve o apoio 
do Governo do Estado da Pa-
raíba, da Federação das As-
sociações de Municípios da 
Paraíba (Famup)  em parceria 
também com a Prefeitura de 
João Pessoa.

Ministra Ideli Salvatti discursa e orienta prefeitos e prefeitas da Paraíba na Estação Ciência em JP

Ricardo Coutinho agradeceu as parcerias com o Governo Federal, mas alertou sobre a necessidade de mais urgência nas ações

No evento, prefeitos já receberam chaves das mãos de Aguinaldo Ribeiro, ministro das Cidades, e do vice-governador, Rômulo Gouveia 

Satva Nélia Costa  
satva_nelia@yahoo.com.br
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Ricardo destaca presenças 
de ministros no encontro 
com prefeitos paraibanos 



Mutirão do TJ anuncia mais 15
sentenças contra 8 ex-prefeitos  
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Coordenador Aluízio Bezerra
reúne magistrados no Fórum
Afonso Campos, em Campina 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Eu vi a violência 
de perto e ela mete medo

Seca domina a cena

Durante o encontro de ontem com ministros do governo, 
os prefeitos cobraram ações para a convivência com a seca. Os 
municípios estão entrando na pior fase da seca. Choveu pouco este 
ano e o colapso no abastecimento de água é certo. 

Os prefeitos não contam com recursos para atender a 
população, principalmente atender aos que moram na zona rural. 
O problema vem se agravando e uma providência precisa ser 
tomada. 

Sete municípios da Paraíba já estão em colapso nos seus 
abastecimentos de água para consumo humano e outros 19 convivem 
com racionamento. Uma população estimada em quase 357 mil 
habitantes, nessas 25 cidades, enfrenta uma situação crítica no 
fornecimento de água tratada. De acordo com o levantamento 
da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), mais 15 
municípios estão seriamente ameaçados devido ao baixo nível dos 
reservatórios.

Por conta da estiagem prolongada na Paraíba, são 26 
localidades (ao todo) que enfrentam racionamento, sendo 19 cidades 
(Nova Palmeira, Barra de São Miguel, Areia, Umbuzeiro, Remígio, 
Esperança, Aroeiras, Gado Bravo, Belém, Caiçara, Logradouro, Alagoa 
Grande, Serraria, Arara, Casserengue, Solânea, Bananeiras, Cacimba 
de Dentro e Araruna) e sete distritos (São Miguel, Lagoa do Mato, 
Cepilho, Novo Pedro Velho, Rua Nova, Cachoeirinha e Braga).

Outras 12 localidades estão em colapso, sendo sete cidades 
(Triunfo, São João do Rio do Peixe, Imaculada, Riachão, Tacima, Dona 
Inês e Nazarezinho) e cinco distritos (Barreiros, Logradouro, Damião, 
Cozinha e Gravatá).

Certas coisas a gente sabe que existem, mas tem certa 
desconfiança porque nunca viu. É o caso, por exemplo, de 
enterro de anão. Você já viu um enterro de anão? Eu nunca 
vi e não conheço nenhuma pessoa que já tenha participado 
de um. 

A mesma coisa acontece com essa onda de assaltos 
que está acontecendo na Paraíba e no Brasil. Eu só ouvia 
falar. Via na TV, escutava no rádio e lia nos jornais e portais. 
Mas no meio da tarde da última quinta-feira eu vi a cara 
da violência em carne e osso. Estive frente a frente com a 
fera. 

Na tarde de quinta eu tinha duas coisas para fazer: 
tirar uma nota fiscal na Sub-Prefeitura de João Pessoa, em 
Tambaú, e depositar um dinheiro na conta da minha filha, 
que faz um curso em Fortaleza. Tirei a nota e fui pagá-
la. 

Escolhi uma agência do Pag-Fácil que fica na Avenida 
Marcionília da Conceição, esquina com a Índio Arabutan, no 
Cabo Branco. Foi meu erro. Fui lá, paguei o valor da nota e 
quis fazer o depósito para a minha filha, que tem uma conta 
no Banco do Brasil. 

A moça que opera um dos caixas me disse que o Pag-
Fácil não está mais fazendo esse tipo de operação e me 
recomendou que fosse a uma agência do BB, que fica na 
Avenida Epitácio Pessoa. Aceitei a sugestão e quando fui 
saindo vi a porta de vidro da agência do Pag-Fácil bater à 
minha cara. 

Era um homem todo vestido de preto, boné na cabeça 
e uma escopeta de dois canos à mão, acompanhado de 
um rapazola de uns 18 anos, desconfio. Pensei tratar-se 
daqueles homens que trabalham para aquelas empresas 
que prestam serviço a banco transportando dinheiro e 
documentos. 

Vi que não era quando o homem mais velho encostou 
a escopeta nos meus peitos e gritou grosseiro: “vai para o 
fundo e fica calado, porra”. Dito isto, disparou uma série de 
golpes com o cano da arma na vidraça que separa os caixas 
dos clientes, quebrando tudo. 

“Bota o dinheiro em cima do galpão ou vai levar 
chumbo”, disse o homem para o casal que trabalhava como 
caixa. Enquanto isso, o assaltante mais jovem cuidava de 
tomar dinheiro e pertences meu e de mais três pessoas que 
se encontravam no banco. 

Não sou muito de ter medo. Na verdade, só o escuro 
me mete medo, pensava eu. Mas a partir da tarde de quinta-
feira eu percebi que o cano duplo da escopeta também me 
mete medo. Quando o assaltante me empurrou com o cano 
da arma, pensei que ele fosse puxar o gatilho da arma, de 
tão nervoso que ele estava. 

Devo confessar que não vim ao mundo para morrer 
feito cachorro otário no meio do trânsito. Se é para morrer 
assim, sendo coadjuvante da cena, prefiro estar vivo. Para 
morrer eu tenho que ser o protagonista da cena. 

Mutirão reúne magistrados no anúncio de mais quinze setenças 

O governador Ricar-
do Coutinho e o prefeito de 
Conceição, Nilson Lacerda, 
discutiram a assinatura do 
convênio do Pacto Social 
para calçamento de ruas e a 
reforma e ampliação de uma 
escola municipal. Somente 
dentro do Pacto Social 2013, 
a cidade será beneficiada 
com R$ 750 mil para obras 
no conjunto São Geraldo e a 
reforma da escola Raimunda 
Leite, que beneficiará 1.300 
estudantes.

Durante audiência na 
Granja Santana, o prefeito de 
Conceição esteve acompa-
nhado da vice-prefeita Nena 
Diniz, do presidente da Câma-
ra Municipal, vereador Mar-
celo Lacerda, e do ex-prefeito 
Deon Diniz. Na oportunidade, 

o prefeito Nilson Lacerda ain-
da convidou Ricardo para as 
comemorações de aniversá-
rio do município que, no dia 
8 de outubro, completa 132 
anos de emancipação política.

O governador Ricardo 
Coutinho agradeceu o convi-
te e adiantou que fará o pos-
sível para incluir na agenda 
uma visita ao município para 
levar ações governamentais 
que beneficiem a população.

O prefeito Nilson Lacer-
da destacou que a audiência 
foi produtiva e que os recur-
sos do Pacto chegam no mo-
mento em que os municípios 
passam por dificuldades fi-
nanceiras e que encontram 
no programa uma forma de 
receber o apoio necessário 
para obras essenciais. 

Município de Conceição será beneficiada com 
R$ 750 mil somente com obras do Pacto Social

“Esse é um projeto que 
já demonstrou sua eficácia 
e veio para ficar. Por isso, os 
prefeitos estão apoiando e 
aplaudindo essa ação gover-

namental de reconhecimento 
da importância dos municí-
pios para o desenvolvimento 
do Estado”, completou.

Ricardo (D) recebeu a comitiva de Conceição na Granja Santana 

Renato Martins
antecipa ação do
Governo na área
da saúde em JP 

O vereador Renato Mar-
tins (PSB) adiantou, ontem, 
em entrevista, que o Gover-
no do Estado vai anunciar, 
no fim deste mês, a aquisição 
do Hospital Prontocor como 
uma unidade de atendimento 
anexa do Hospital de Trauma. 

No mês passado, foi 
anunciado que o hospital es-
pecializado em tratamentos 
cardiológicos estava fechan-
do em virtude do acúmulo de 
dívidas trabalhistas. Segundo 
Renato Martins, no próximo 
dia 26, o governador da Para-
íba, Ricardo Coutinho (PSB), 
vai anunciar a novidade du-
rante a solenidade que marca 
os mil dias de sua gestão.

“Teremos cem leitos, 
dez salas de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) e dois 
centros cirúrgicos de alta 
complexidade. Isso repre-
senta um desafogamento do 
problema enfrentado atual-
mente no Trauma, permitin-
do inclusive que os pacientes 
possam realizar sua recupe-
ração no próprio hospital”, 
revelou.

O vereador ainda suge-
riu que o prefeito da capital, 
Luciano Cartaxo (PT), siga o 
exemplo da gestão estadual e 
execute melhorias em outras 
unidades de atendimento na 
capital. 

O Tribunal Regional 
Eleitoral ativou ontem no 
Sistema de Agendamento 
da Biometria, mais 5 mil 
vagas de agendamento, 
via internet, para o aten-
dimento dos eleitores de 
João Pessoa. 

As novas vagas dispo-
níveis 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 Adminis-
trativo da Prefeitura, Fó-
rum Eleitoral, sede do TRE 
e Tribunal Regional do Tra-
balho – 13ª Região. 

Ao acessar o Sistema 
de Agendamento da Bio-
metria, disponível no site 
do TRE, na página do Reca-
dastramento Biométrico, 
o eleitor deve preencher 

TRE ativa 5 mil vagas na biometria
para mais quatro dias de outubro 

o formulário e procurar 
o local e dias disponíveis 
para atendimento. 

Como as vagas têm 
se esgotado rapidamen-
te, tendo em vista a gran-
de procura, o secretário 
de Tecnologia da Infor-
mação do TRE, Leonardo 
Lívio, tranquiliza os elei-
tores que algumas medi-

das estão sendo tomadas 
para ampliar o atendi-
mento. “Estamos prestes 
a aumentar os postos de 
recadastramento na ca-
pital, onde há a maior 
concentração de eleito-
res, graças ao apoio de ór-
gãos parceiros e em breve 
teremos novidades que, 
consequentemente, re-
presentarão novas vagas e 
garantia de atendimento 
a todos”, afirmou.

Além disso, lembrou 
Leonardo Lívio, está em 
tramitação um processo 
de contratação de recur-
sos humanos para auxiliar 
o trabalho da Justiça Elei-
toral no recadastramento 
biométrico. “O local ideal, 
para atender o maior nú-
mero possível de eleitores, 
já está sendo estudado”, 
disse. 

Des. Marcos Cavalcanti

O presidente do TRE desem-
bargador Marcos Cavalcanti, lan-
çou ontem o 2º concurso de re-
moção 2013 para os servidores 
da Justiça Eleitoral da Paraíba. As 
inscrições estão abertas a partir 

de segunda-feira e vão até sexta-
-feira, sempre a partir das 14h. 
São vagas para técnico judiciário e 
analista  judiciário e visam preen-
cher cargos que melhore o atendi-
mento aos eleitores.

Presidente anuncia mais um concurso

 Um total de 15 senten-
ças foram apresentadas, a 
título de resultados parciais, 
referente ao Mutirão para 
cumprimento da Meta 18 do 
Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), desenvolvido pelo 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba. O esforço visa acelerar o 
julgamento de processos en-
volvendo improbidade admi-
nistrativa e crimes contra a 
administração pública. Desta 
forma, sobe para 48 o núme-
ro de julgados desta nature-
za, desde o início do regime, 
no dia 16 de agosto.

Os dados foram apresen-
tados pelo coordenador do 
regime, juiz Aluízio Bezerra 

Filho, em reunião realizada 
no Fórum Afonso Campos, 
em Campina Grande, com 
magistrados que fazem parte 
do esforço concentrado. Na 
ocasião, também foram dis-
tribuídos mais 20 processos, 
em média. 

Aluízio Bezerra expli-
cou que as 15 sentenças são 
referentes à última semana 
de trabalho e envolvem ex-
-prefeitos das cidades de 
São João do Cariri, Paulista, 
Cajazeiras, Diamante, Aroei-
ras, Princesa Isabel, São José 

de Caiana, Sousa, bem como 
agentes públicos diversos. 
Disse, ainda, que houve oito 
condenações e três feitos fo-
ram julgados improcedentes.

Entre as penalidades, fo-
ram aplicadas pagamento de 
multas, afastamento do car-
go, impossibilidade de con-
tratar com o Poder Público, 
devolução de dinheiro, sus-
pensão de direitos políticos e 
reclusões.

“É importante destacar 
que se trata de processos 
complexos, cujos advogados 
entram com todo tipo de di-
ligência para retardar o fei-
to, o que gera morosidade”, 
declarou o magistrado Aluí-
zio. Mesmo assim, ele afirma 
que os trabalhos estão sendo 
produtivos e que o TJPB está 
avançando na Meta 18.

FOTOS: Divulgação
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Polícia constatou que  a 
assinatura do deputado 
Jorje Oliveira é falsa

Câmara confirma fraude em votação
de vetos à lei dos royalties de petróleo

Brasília – A Mesa da 
Câmara dos Deputados con-
firmou que houve fraude na 
votação dos vetos da presi-
dente Dilma Rousseff à lei de 
distribuição dos royalties do 
petróleo. A denúncia foi pu-
blicada pelo site Congresso 
em Foco. Inquérito da Polícia 
Legislativa constatou que a 
assinatura do deputado Jorje 
Oliveira, o Zoinho (PR-RJ), é 
falsa.

O nome do parlamen-
tar estava na relação dos 
votantes, mas Zoinho esta-
va em viagem no momento 
da votação. A ausência foi 
confirmada com o cartão de 
embarque apresentado pelo 
deputado.

Não há indícios de quem 
teria falsificado a assinatura 
do parlamentar. O inquéri-
to foi encaminhado para o 
Ministério Público Federal 
(MPF), que decidirá sobre o 
encaminhamento do caso. 

Como a fraude ocorreu 
em uma sessão do Congres-
so Nacional, a expectativa 
é que o presidente senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL) 
se pronuncie sobre o inqué-
rito e sobre a decisão de can-
celar ou manter o resultado 
da votação. 

O deputado Anthony 
Garotinho (PR-RJ), líder 
da bancada do partido na 
Câmara, disse ontemque 
já desconfiava da votação 
ocorrida em março, no Con-
gresso Nacional, que termi-
nou com a derrubada dos 
vetos da presidente Dilma 
Rousseff ao projeto de re-
distribuição dos royalties 
do petróleo.

“Sempre tive a convicção 
de que aquela votação havia 
sido fraudada. Até deputa-
dos de estados não produto-
res estavam reclamando da 
desorganização do plenário 
no dia da votação”, destacou, 
em nota, o deputado.

Brasília - Mesmo considerada tími-
da pelo próprio autor do texto, o sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR), a chama-
da minirreforma eleitoral não obteve 
consenso no Senado, no último dia 11, 
como esperavam alguns líderes. O as-
sunto volta a ser discutido no plenário 
na próxima segunda-feira, como o pri-
meiro item da pauta do esforço concen-
trado acordado entre os líderes.

Se aprovado, o texto ainda preci-
sará passar pelo crivo dos deputados 
que terão pouco mais de uma semana 
para analisar a matéria, caso queiram 
garantir que as novidades valham para 
as eleições de 2014.

O projeto foi construído como uma 
alternativa emergencial à reforma po-
lítica que altera diversos pontos das re-
gras atuais e divide posições em relação 
a questões, como o financiamento de 
campanhas, que parecem longe de um 
consenso.

A minirreforma foi uma saída para 
tentar harmonizar os itens menos po-
lêmicos e, pelo menos, reduzir os gas-
tos do processo eleitoral. Mas alguns 
pontos ainda não foram acordados. No 
plenário, a expectativa é que emendas 
derrubadas na votação do projeto na 
Comissão de Constituição e Justiça, na 
semana passada, voltem a ser apresen-
tadas. Uma delas obriga os partidos a 
divulgar a lista de financiadores ainda 
durante a campanha.

A tentativa de aprovar uma alter-
nativa mais enxuta também causou 
divergência. O senador Pedro Simon 
(PMDB-RS) foi um dos parlamentares 
que levantaram críticas à timidez da 
proposta. Para ele, o Parlamento de-
veria aproveitar o debate para tentar 
construir uma reforma “de maior signi-
ficado”.Jucá, autor do texto, defendeu 
a matéria ao dizer que é melhor garan-
tir um mínimo de mudanças do que ne-

Senado volta a discutir minirreforma 
eleitoral na próxima segunda-feira

ESFORÇO CONCENTRADO

nhuma evolução da lei. Para ele, 
o atraso na votação mantém 
tudo como está para 2014.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
disse que o adiamento da vota-
ção foi necessário para que os 
parlamentares analisem, com 
tranquilidade, o projeto e as 
mais de 20 emendas apresen-
tadas. A minirreforma eleitoral 
está entre os itens da pauta do 
esforço concentrado anuncia-

do por ele no início da semana, 
quando fechou um acordo com 
líderes partidários para as vota-
ções do período entre 16 e 20 
deste mês.

Os senadores conseguiram 
antecipar a maior parte dos 
projetos que seriam analisados 
na próxima semana, entre eles, 
a proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) que determina 
a perda imediata dos manda-
tos de deputados e senadores 

condenados, em sentença de-
finitiva pela Justiça. A PEC que 
provocou polêmicas já está na 
Câmara. Os senadores também 
conseguiram avançar com um 
acordo em relação à chamada 
PEC da Música, que isenta im-
postos cobrados sobre a venda 
de CDs e DVDs com obras de ar-
tistas brasileiros. A proposta de-
pende apenas de uma votação 
em segundo turno prevista para 
a próxima semana.

O secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, afirmou 
ontem que o relatório dos 
inspetores enviados à Síria 
deve ser divulgado na pró-
xima semana e confirmará 
o uso de armas químicas em 
Damasco, sem, no entanto, 
atribuir a culpa a nenhum 
dos lados do conflito. Ban 
também afirmou que o go-
verno de Bashar al Assad co-
meteu “muitos crimes con-
tra a humanidade”.

“Acho que o relatório 
vai ser esmagador, as armas 
químicas foram utilizadas”, 
afirmou Ban. O secretário-
-geral da ONU, entretanto, 
não esclareceu se a respon-
sabilidade pelo ataque de 
21 de agosto foi do governo 
ou dos opositores. Ele dis-
se apenas que Assad come-

teu “muitos crimes contra a 
humanidade”.  O principal 
representante das Nações 
Unidas acrescentou também 
que estima que no ataque de 
Guta Oriental, na periferia 
da capital síria, morreram 
cerca de 1.400 pessoas. Ban 
afirmou que acredita que os 
responsáveis serão levados 
perante a Justiça.

Segundo a agência As-
sociated Press, Ban pen-
sou que suas declarações 
em resposta a um grupo de 
mulheres, em uma reunião 
da ONU, não estavam sendo 
transmitidas, mas elas fo-
ram mostradas no canal de 
televisão da própria ONU. 

Na última quarta-feira 
, um comitê de quatro in-
vestigadores da ONU já ha-
via apresentado evidências 

detalhadas de crimes de 
guerra e crimes contra a hu-
manidade cometidos pelas 
forças pró-governo sírio e, 
em menor medida, pela opo-
sição. O relatório deve ser 
apresentado pela Comissão 
de Inquérito ao Conselho de 
Direitos Humanos da ONU 
na próxima segunda (16), 
em Genebra.

De acordo com o comitê, 
munidos de armas e dinhei-
ro de potências regionais 
e globais, tanto o governo 
quanto os opositores come-
teram assassinato, tortura, 
estupro e ataques indiscri-
minados a civis, sem temer 
futuras punições.

Apesar de ter o cuida-
do de atribuir culpa tanto às 
autoridades quanto aos que 
lutam pela saída de Assad do 

poder, este relatório, datado 
de 16 de agosto, deixa evi-
dente a disparidade e o dese-
quilíbrio entre as duas partes 
do conflito. Dos nove assassi-
natos em massa citados, oito 
são atribuídos ao governo e 
apenas um aos oponentes. 

ONU afirma que houve uso 
de armas químicas na Síria

CONFLITO ÁRABE

Berlim, (EFE) - A última 
pesquisa da televisão pública 
alemã “ZDF” perante as elei-
ções gerais de 22 de setem-
bro aponta para uma van-
tagem mínima da coalizão 
da chanceler Angela Merkel 
frente a um hipotético blo-
co opositor integrado por 
social-democratas, Verdes e 
a Esquerda.

De acordo com o Poli-
tbarometer, considerado o 
barômetro mais confiável 
do país, a União Democrata-
-Cristã de Merkel e a União 
Social-Cristã da Baviera 
(CDU/CSU) obteriam 40%, 
uma baixa de um ponto com 
relação na semana anterior.

Os seus parceiros de 
coalizão, o Partido Liberal, 
segue com 6%, e caso se re-
pita essa aliança, a aliança 
somaria 46% e teria pro-
vavelmente uma estreita 
maioria parlamentar.

O Partido Social-Demo-
crata (SPD) do aspirante Peer 
Steinbrück fica com 26%, 
enquanto seus parceiros na-
turais, os Verdes, sobem um 
ponto até se situar em 11%.

A Esquerda deve ter 8%, 
o que colocaria o bloco opo-
sitor com 45%.

A possibilidade de aliança 
com essa formação esquerdis-
ta, aglutinante da dissidência 
do SPD e do pós-comunismo 
do Leste, foi reiteradamente 
descartada para um Governo 
Federal tanto por Steinbrück 
como pela cúpula social-de-
mocrata.

A pesquisa não dá opções 
de cadeiras aos eurocéti-
cos da Alternativa para a 
Alemanha, que sobem um 
ponto e ficam com 4%, nem 
ao partido dos Piratas, com 
3%, já que o mínimo para 
obter representação parla-
mentar é 5%.

Merkel tem vantagem 
mínima, diz pesquisa

ELEIÇõES NA ALEMANhA

O senador Romero Jucá, mesmo sendo o autor do texto, considera como tímida a minirreforma eleitoral

O governo de 
Bashar al Assad 
cometeu muitos 
crimes contra 
a humanidade, 
diz Ban Ki-moon,
secretário-geral
da ONU
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Lenílson está fora do
primeiro jogo contra o 
Tiradentes no Almeidão

mArAToninhA dA cAixA

Atletismo para as crianças
Podem participar meninos 
e meninas na faixa etária 
entre seis e 12 anos

Crianças na faixa etária 
entre 6 e 12 anos, participam 
a partir das 8h de amanhã, 
de mais uma edição da Ma-
ratoninha Caixa Econômica 
Federal, na Avenida Epitácio 
Pessoa, em frente ao Busto de 
Tamandaré, Praia de Tambaú, 
na capital. Serão percursos de 
100 metros (pessoas espe-
ciais) e 300 metros para de-
mais corredores. A premiação 
será uma bicicleta para o ven-
cedor de cada bateria, além 
de camiseta, boné e medalha 
para todos os participantes.

A prova, realizada com 
patrocínio da Caixa Econô-
mica Federal, tem como ob-
jetivo divulgar a modalidade 
esportiva para a garotada 
em idade de formação física 
e psíquica, despertando nela 
o interesse pelo atletismo. A 
competição, terá em média 
50 baterias e está organizada 
de acordo com a faixa etária 
dos pequenos: de 6 a 8 anos; 
9 a 10 anos; 11 a 12 anos e 
crianças especiais (portado-
res de deficiência). Além da 
corrida haverá arquibancada 
para os pais dos atletas mi-
rins acompanharem a com-
petição, música, palhaços e 
distribuição de kit (camise-
ta/boné).

Este ano, o Circuito de 
João Pessoa terá como pa-
drinho o atleta maratonista 
Cláudio Roberto Souza. O 
piauiense Cláudio Rober-
to Souza no ano 2000 in-
tegrou o quarteto nacional 
que disputou o revezamento 
4x100m nos Jogos Olímpicos 
de Sydney, na Austrália. Dis-
putou a semifinal e ajudou 
na classificação do quarteto 
que, na final, conquistou a 
medalha de prata. Foi titu-
lar no ano seguinte, quando 
o 4x100 m foi finalista no 

Mundial de Edmonton. Em 
2003, em Paris, foi o respon-
sável por fechar a corrida da 
equipe, que conquistou o vi-
ce-campeonato mundial da 
prova.

Ontem, o ex-atleta Cláu-
dio Roberto proferiu pales-
tras em duas escolas da rede 
pública estadual e municipal, 
ambas no bairro da Torre. No 
Mathias Freire, ele falou da 
importância de ser um atleta 
de atletismo, da sua carreira 
nesta modalidade esportiva, 
bem como das conquistas, o 
mesmo ocorrendo na Escola 
Raul Córdula. À noite, profe-
riu palestras para alunos do 
Curdo de Educação Física da 
Faculdade Maurício de Nas-
sau.

Para Pedro Almeida, 
diretor técnico da Federa-
ção Paraibana de Atletismo, 
ações como esta da Caixa 
Econômica Federal só vem 
incentivar para a prática des-
te esporte no Estado. “Somos 
carentes de atletas desta 
modalidade. A partir desta 
Maratoninha, alguns garotos 
e garotas podem aparecer 
para o cenário esportivo”, 
disse Pedrinho.

Anualmente, a Caixa 
Econômica Federal realiza a 
Maratoninha em várias capi-
tais do Brasil e, a exemplo de 
anos anteriores, João Pessoa 
tem sido credenciada com 
este evento que vem atrain-
do a atenção de garotos e ga-
rotas nesta faixa etária.

 
 
 

As obras de pavimenta-
ção e urbanização da parte 
externa do Estádio Ernani Sa-
tyro, O Amigão, em Campina 
Grande, foram iniciadas na úl-
tima quinta-feira. Os serviços 
foram acompanhados pelo 
secretário da Interiorização e 
da Ação do Governo, Carlos 
Antônio Araújo, e pelo secre-
tário executivo Moacir Barbo-
sa Rodrigues.

“O Amigão ganhará um 
amplo estacionamento, pis-
ta de caminhada, de skate, 
campos de futebol, quadras 
e área de lazer. A decisão do 
governador Ricardo Couti-
nho em reformar o Amigão 
contempla não apenas ape-
nas os clubes e os torcedores 
do Treze e do Campinense, 
mas também a população 
com uma grande área de la-
zer para uso de toda popula-
ção”, disse Carlos Antônio.

Ele também ressaltou que 
continuam avançadas as obras 
internas com a reconstrução 
dos vestiários, instalação hi-
dráulica e elétrica, além de 

recuperação das cabines de 
imprensa e revestimento das 
arquibancadas.

Por sua vez, o secretário 
executivo Moacir Rodrigues 
destacou que a obra é mais 
um compromisso assumido 
pelo Governo do Estado com a 
população de Campina Gran-
de. “A obra reafirma o com-
promisso do governador Ri-
cardo Coutinho com a cidade 
e a parceria com a Prefeitura. 
Vale lembrar que o então de-
putado federal e hoje prefei-
to Romero Rodrigues aprovou 
uma emenda ao Orçamento 
da União, destinando mais 
R$ 2 milhões para a reforma 
do estádio. Quem ganha com 
essa parceria é o Município e o 
seu povo”, enfatizou Moacir.

O investimento total na 
reforma do Estádio O Amigão 
passa de R$ 17 milhões, sendo 
R$ 14.450.081,42 para refor-
ma interna e urbanização da 
área do entorno do estádio e 
mais R$ 3,1 milhões para urba-
nização das ruas de acesso ao 
equipamento esportivo.

Área externa do estádio ganhará diversos equipamentos esportivos
oBrAS no AmiGÃo

Serviço de terraplanagem já está sendo feito na área externa que vai ganhar urbanização e equipamentos esportivos

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTO: Divulgação

Pedro Almeida, 
da Federação, 
destaca a 
importância 
do evento 
que incentiva 
a prática do 
desporto 

Competição começa em Sousa hoje
Começa hoje a Copa Paraí-

ba de Futebol Sub-15 realizada 
pelo Governo da Paraíba por 
meio da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel) na região polarizada 
pelo município de Sousa. A 
abertura acontece a partir das 
8h, no Estádio Marizão, com o 
desfile das equipes inscritas, 
que são das cidades de São 
Francisco, Vieirópolis, Marizó-
polis, Lastro, São José da Lagoa 
Tapada, Nazarezinho, além de 
Sousa.

No domingo (15), será a 
vez de Picuí dar início ao tor-
neio de futebol destinado aos 
jovens até 15 anos. Times de 
Picuí, São Vicente do Seridó, 

Frei Martinho, Soledade, Ba-
raúna, Nova Palmeira, Sosse-
go, Cubati e Pedra Lavrada. 
No Curimataú, a abertura será 
no Estádio Amauri Sales de 
Melo, no período da manhã, 
e a competição, nas duas re-
giões, será realizada entre os 
dias 21 deste mês até 15 de 
dezembro.

O secretário titular da Se-
jel, Tibério Limeira, disse que 
mais uma meta está sendo 
alcançada, que é levar a Copa 
Paraíba para outras regiões. 
“Como foi um sucesso no Lito-
ral e na região da Borborema, 
agora é a vez do Curimataú e 
do Sertão serem contempla-
dos com a realização da com-

petição, que tem como prin-
cipal objetivo revelar novos 
talentos. O Governo do Estado 
está focado para que garotos 
de toda as regiões possam se 
sentir prestigiados”, frisou Ti-
bério.

Para Israel Mendes, ges-
tor ligado ao esporte de Na-
zarezinho, a Copa Paraíba foi 
interiorizada em um momento 
que a população está precisan-
do. “Acertou em cheio o Gover-
no do Estado quando decidiu 
expandir a Copa Paraíba. O in-
centivo está chegando na hora 
certa, pois é uma região caren-
te no segmento do esporte e é 
uma maneira de movimentar 
os jovens”, concluiu Israel.

coPA PArAÍBA SUB-15

Crianças de 6 a 12 anos vão participar amanhã de mais uma edição da Maratoninha da Caixa que vai acontecer na Praia de Tambaú

Secretário Tibério Limeira
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Seleção Feminina de Basquete
embarca para Copa América

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de setembro de 2013

Só podia ser da CBF...
A partida que vai abrir a sorte do Botafogo rumo a 

Série C do ano que vem, foi durante a semana coberta de 
expectativas e várias especulações foram lançadas em 
torno dela. Falava-se a princípio que o jogo poderia ser na 
terça-feira para atender ao Canal Interativo que transmi-
te jogos da Série D.

Também disseram que o jogo poderia não aconte-
cer por conta do imbróglio que envolve o Tupi de Minas 
Gerais e o Aparecidense de Goiás, gerando a suspensão 
da rodada por completa, até que o caso da invasão do 
massagista em campo, e que classificou o Aparecidense 
seja julgado no STJD.

A verdade é que com todas essas especulações em 
jogo, o Botafogo se preparou mesmo foi para encarar o 
Tiradentes de Fortaleza e fazer um bom primeiro jogo no 
domingo, construindo um resultado confortável para a 
segunda partida que será em Fortaleza...

Com tudo isso, o Botafogo esperava um grande 
público e um novo recorde de renda, para melhorar as 
finanças e definitivamente resolver os problemas da 
evasão acontecida no último domingo.

Só que, o que o clube não contava era que um fato 
novo entrasse em cena e dessa vez totalmente fora do 
que era especulado anteriormente.

Pasmem os senhores, que a mentora maior do 
futebol brasileiro, a toda poderosa CBF, num passe de 
mágica e alegando uma tal de logística, colocou por con-
ta própria a partida até então marcada para o domingo 
entre Botafogo e Tiradentes, para ser jogada no pior dia 
para se praticar futebol, a segunda-feira, dia internacional 
de preguiça.

A noticia não só provocou um abalo nas hostes do 
Botafogo, como deixa em dúvida o desejo do clube em 
bater os recordes de renda e público, com o jogo sendo 
jogado num dia totalmente atípico.

O presidente do Botafogo-PB, Nelson Lira, ao tomar 
conhecimento da notícia, se disse indignado com a atitu-
de do diretor da entidade Virgílio Elísio, que ao alegar a tal 
logística  justificando que não encontrou passagem de 
avião para o translado do Tiradentes, já bateu o martelo 
e disse que o caso está encerrado.

Nelson ainda em tom de irritação, desabafou e disse 
que “tem muita gente querendo atrapalhar o Botafogo” e 
alega, que esta não foi uma solicitação do clube e que a 
diretoria nem mesmo sabia da decisão.

Para o Dr. Virgílio Elísio, o fato de não ter consultado 
o Botafogo-PB antes de realizar a mudança da data do 
jogo, foi porque como o problema era de logística, a não 
realização do confronto no domingo era algo inegociável.

É muito lamentável como as coisas que envolvem 
o futebol paraibano são tratadas. Se mudar um jogo de 
quartas de final do domingo para uma segunda-feira, e 
realmente uma atitude ridícula e mostra claramente que 
a CBF pouco está se lixando para as Séreis D, E, F, etc.. 
da vida.

Só espero que alheio a tudo isso, os jogadores do 
Botafogo façam seu papel e vençam bem o inconfidente 
time do Tiradentes.

E para a torcida vai o recado, compareçam ao 
estádio e tornem essa segunda-feira a mais histórica de 
todas.

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Brasil estreia contra
Porto Rico no próximo 
dia 21 no México

OutRaS
modalidades

Nelson Lira, presidente do Bota, protestou a mudança

O basquete masculino fracassou, mas o feminino quer fazer bonito na Copa América no México

A Seleção Brasileira 
Adulta Feminina de basquete 
embarca hoje,  rumo ao Mé-
xico. A equipe comandada 
pelo técnico Luiz Augusto 
Zanon realizou na manhã da 
última quinta-feira, o último 
treino em solo nacional antes 
da disputa da Copa América 
– Pré-Mundial do México, 
que será realizada de 21 a 28 
de setembro. A competição 
classificará as três primei-
ras colocadas para a Copa do 
Mundo da Turquia, em 2014. 

Há quase seis meses à 
frente da seleção, o técnico 
Zanon analisou os quatro 
meses de preparação antes 
da viajem para o México. 
“Esse ano tive uma propos-
ta muito boa da CBB que 
teve uma abordagem ampla 
e com um planejamento em 
longo prazo. A nossa ideia 
principal era aumentar o 
número de jogadoras que 
pudessem vestir a camisa da 
Seleção Brasileira. A propos-
ta casou justamente com a 
ideia que eu tenho que é de 
formar, tentar melhorar os 
fundamentos na qualidade 
e surgir os novos ídolos. O 
nosso projeto é levar essas 
meninas a uma maturidade 
para que cheguem nos Jogos 
Olímpicos Rio 2016 com uma 
equipe bem formada e, quem 
sabe, buscar uma medalha 
para esse grupo tão novo”, 
contou Zanon.

A preparação do jovem 
grupo contou com amistosos 
nos Estados Unidos, contra 
as equipes do Atlanta Dream 
e Washington Mystics (13 e 
15 de maio), seis jogos em 
dois Torneios Internacionais 
na China (1º a 14 de julho), o 
Campeonato Sul-Americano 
da Argentina (31 de julho a 4 
de agosto) e o Torneio Inter-
nacional de São Carlos (16 a 
18 de agosto). “Cumprimos 
com o plano traçado desde 
a viagem para as disputas 
contra as equipes da WNBA, 
com jogos de alta referência. 
Mantivemos o grupo para 
os amistosos na China, que 
foi um torneio com seleções 
de alto nível, para dar ainda 
mais experiência internacio-
nal para as jogadoras. Fo-
mos para o Sul-Americano 
da Argentina fortalecer esse 
trabalho e contra todas as 
adversidades que consegui-
mos reverter, conquistamos 
o 24º título invicto. Depois 
disputamos o Torneio em 
São Carlos. Trouxemos mais 
quatro jogadoras que foram 
destaques no Mundial Sub-
19 e que contribuíram muito. 
Elas mostraram que tem ca-
pacidade para integrar uma 
seleção adulta. Esse foi o 
primeiro passo em busca do 
fortalecimento desse grupo”, 
destacou o técnico.

O Brasil, atual campeão 
da Copa América, está no 
grupo “B”, e faz sua estreia 
contra a seleção de Porto 
Rico, no dia 21, às 19h30 
de Brasília. Na sequência, a 
equipe brasileira enfrentará 
República Dominicana (22), 
Argentina (24), e encerra a 
primeira fase contra o Méxi-
co (25). No grupo “A” estão 
Canadá, Chile, Cuba, Jamaica 
e Venezuela. 

Futebol com cerveja é 
uma das combinações mais 
tradicionais da publicidade. 
Craques como Júnior, Ronaldo 
e Romário estrelaram comer-
ciais de grandes marcas nos 
últimos anos.

Essa dobradinha de suces-
so, no entanto, pode estar ame-
açada no Brasil: um projeto de 
lei que tramita em regime de 
prioridade na Câmara dos De-
putados quer proibir a partici-
pação de atletas em propagan-
das de bebidas alcoólicas.

O projeto de lei 
3.560/2012 é de autoria do 
deputado federal Dr. Rosinha 
(PT-PR) e não se restringe aos 
esportistas.

A ideia é vetar também a 

participação de integrantes de 
comissões técnicas que repre-
sentem o Brasil em qualquer 
modalidade esportiva. Celebri-
dades e outras personalidades 
públicas, de áreas diversas, 
também não poderiam apare-
cer nesses comerciais.

Na justificativa do proje-
to, o deputado cita a influência 
da publicidade no “impetuoso 
avanço do alcoolismo em nos-
sa população”, principalmente 
entre os jovens.

“Não raro, observamos 
a veiculação de anúncios 
nos meios de comunicação 
tentando induzir o imaginá-
rio da população a vincular 
bem-estar à ingestão de be-
bidas alcoólicas. Essa prá-

tica é especialmente nociva 
quando a imagem associada 
à publicidade é a de perso-
nalidades que se utilizam 
do esporte ou de símbolos 
nacionais para conquistar 
notoriedade pública”, diz o 
texto.

Projetos que tentam criar 
regras para a propaganda 
não são incomuns. No come-
ço deste ano, dois textos que 
limitavam a publicidade diri-
gida a crianças foram vetados 
pelo governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin.

O setor, no entanto, de-
fende a autorregulamentação 
feita pelo Conselho Nacional 
de Autorregulamentação Pu-
blicitária (Conar). 

Projeto quer banir os atletas 
de propagandas de cervejas

Piloto prevê briga na Ferrari
O alemão Michael Schu-

macher, cinco vezes campeão 
mundial da Fórmula 1 pela 
Ferrari (para um total de 
sete), afirmou ao jornal Bild 
que a dupla formada por Kimi 
Raikkonen e Fernando Alonso 
na próxima temporada será 
uma “mistura explosiva”.

“Ferrari com Fernando 
e Kimi, isto parece com uma 
mistura explosiva”, disse o 
alemão, dois dias depois do 
anúncio da escuderia italiana 
de que o finlandês Raikkonen 
substituirá o brasileiro Felipe 
Massa.

“É um presente para os 
fãs e uma concorrência dura. 
Será excitante acompanhar”, 
completou Schumacher.

Raikkonen, de 33 anos, 

foi campeão do mundo pela 
Ferrari em 2007, antes de 
deixar a equipe em 2009 e 
ser substituído pelo espanhol 
Alonso. O espanhol, de 32 
anos, tem dois títulos mun-
diais (2005 e 2006) conquis-
tados em sua primeira pas-
sagem pela Renault. Desde 
então, não conseguiu voltar 
ao topo do mundo na Fórmu-
la 1 em passagens frustradas 
por McLaren, Renault, e nas 
quatro últimas temporadas 
pela escuderia italiana.

A contratação de Rai-
kkonen pode significar uma 
revolução na Ferrari, que tra-
dicionalmente tem um piloto 
número um bem estabelecido, 
como Michael Schumacher foi 
durante toda a sua passagem 

pela equipe, e como Fernando 
Alonso vinha sendo ao lado de 
Felipe Massa.

O tetracampeão de F1, 
Alain Prost, descreveu a con-
tratação de Kimi Raikkonen 
como uma “manobra arris-
cada” da Ferrari. O francês 
acredita que o acordo com o 
finlandês deve aumentar as 
tensões entre Fernando Alon-
so e a equipe e desafiar o pos-
to do chefe executivo Stefano 
Domenicali em Maranello.

“Como fã, diria que é bom 
ter dois pilotos nº 1 juntos”, 
disse Prost, em entrevista a 
uma emissora francesa. “Mas 
acredito que essa escolha nas-
ceu de uma certa tensão entre 
Fernando e a Scuderia”, disse 
o ex-piloto de F-1.
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Lenilson está fora do jogo
botafogo

fUtEboL 
PaRaÍba
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Marcelo Vilar espera 
contar com o meia na 
partida de volta

O adiamento do jogo do 
Botafogo contra o Tiraden-
tes, para segunda-feira às 
20h30, no Estádio Almeidão, 
fez com que a comissão técni-
ca do Belo mudasse também 
a programação dos treina-
mentos da semana. Agora, o 
time vai treinar também hoje 
e amanhã. Ontem, o técnico 
Marcelo Vilar comandou um 
coletivo apronto no campo 
do Geisel.

Ontem também, o que a 
torcida e a comissão técnica 
temiam, acabou acontecen-
do. O Departamento Médico 
do clube vetou o meia Lenil-
son para enfrentar o Tira-
dentes. O atleta ainda sente 
um edema na coxa e até para 
o jogo da volta, dia 22, em 
Fortaleza, não está confirma-
do ainda.

"Nós pensávamos em 
contar com Lenilson, já que 
ganhamos mais um dia com o 
adiamento da partida, porém 
infelizmente não foi possível. 
Mas o jogador que for esco-
lhido para substituí-lo fará 
um bom trabalho, porque o 
elenco do Botafogo hoje tem 
grande jogadores para todas 
as posições", disse o treina-
dor.

Apesar de não ter reve-
lado quem será o substituto 
de Lenilson, Fábio Neves é 
o jogador mais cotado para 
a vaga. Ele substituiu mui-
to bem o atleta, no último 
jogo contra o Central. Vilar 
fez também algumas expe-
riências adiantando Pio e 

entrando com Zaqueu e Hér-
cules, formando assim um 
meio campo com 3 volantes 
e Doda. Desta forma, ele li-
beraria mais os alas Celico 
e Ferreira para apoiar o ata-
que. Mas jogando em casa, e 
com a obrigação de conquis-
tar um bom resultado, o trei-
nador deverá optar mesmo 
por Fábio Neves, com carac-
terísticas mais ofensivas.

Se para alguns o adia-
mento foi bem-vindo, o mes-
mo não se pode dizer do 
zagueiro Marcel. "Na minha 
opinião foi ruim, porque no 
domingo teria mais torcida e 
também porque mexeu com 
o nosso planejamento de 
trabalho, mas o elenco está 
focado e preparado para en-
frentar um adversário muito 
difícil. Vamos fazer o dever 
de casa para ir para o Ceará 
mais tranquilo no jogo deci-
sivo".

A venda dos ingressos, 
que até ontem estava sendo 
feita apenas na loja do Clu-
be, a partir de hoje também 
acontecerá nos postos de 
gasolina da Rede Opção. Os 
preços a partir de hoje são 
mais caros. Até ontem, a di-
retoria tinha reservado 5 mil 
ingressos de arquibancada 
por R$ 20,00. 

Hoje, eles custarão R$ 
30,00 e para as cadeiras nu-
meradas, R$ 60,00. Até o 
momento, o Corpo de Bom-
beiros só liberou a venda de 
10 mil ingressos, mas a di-
retoria aguarda o resultado 
de outra vistoria, esperando 
que seja liberada a capaci-
dade máxima das arquiban-
cadas do lado da sombra, já 
que as do lado do sol estão 
fechadas para reformas.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br FO
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Leniison continua trabalhando para se recuperar de um edema na coxa, contusão sofrida no jogo diante do Central, domingo passado

Treze faz hoje 
um recreativo
para enfrentar
o CRB amanhã

A delegação do Treze já 
está em Maceió, onde enfrenta 
amanhã o CRB, pela 14ª roda-
da do Campeonato Brasileiro 
da Série C. O Galo deve fazer 
um treino recreativo hoje pela 
manhã, como última atividade 
do grupo antes do jogo impor-
tante contra o Alvirrubro da 
Pajuçara. O Galo tem hoje 23 
pontos e ocupa a sétima po-
sição na tabela, enquanto que 
o adversário tem 24 e está na 
quinta posição. 

A equipe do Treze está 
indefinida. O técnico Luís Car-
los Silva não quis confirmar o 
time titular, e fez algumas ex-
periências no último coletivo. 
O zagueiro Negretti e o volante 
Sapé, que estavam entregues 
ao Departamento Médico, 
foram liberados e treinaram 
normalmente no time titular. 
Mas no decorrer do treino, o 
técnico testou a entrada de Es-
cobar, no lugar de Júnior Bar-
bosa, Rafael Chorão, no lugar 
de Sapé e Sandoval, em subs-
tituição a Negretti.

Antes do embarque, os 
jogadores mostraram muito 
otimismo, mas cautela com a 
empolgação da torcida. "Nós 
sabemos que teremos um 
jogo muito difícil contra o 
CRB, que venceu a gente aqui 
em Campina Grande. Temos 
que jogar com inteligência. 
Temos que ter consciência 
que no momento ainda joga-
mos visando fugir do rebai-
xamento", disse o atacante 
Tiago Chulapa. (IM)

Os 16 clubes que vão participar 
do Campeonato do Nordeste 2014 
se reúnem no dia 8 de outubro, em 
Salvador, para discutir as novidades 
para a próxima temporada. Os clu-
bes que vão representar a Paraíba 
na competição são o Botafogo, atual 
campeão, e o Treze, vice-campeão 
estadual. O regulamento será o mes-
mo deste ano, e as disputas serão 
também já a partir do mês de janei-
ro. A grande novidade, que deverá 
ser anunciada nesta reunião, é a clas-
sificação do campeão para a Copa 
Sul-Americana.

Além de Botafogo e Treze, o 
Campeonato do Nordeste de 2014 

terá o retorno de alguns clubes tra-
dicionais como o Sergipe, de Araca-
ju, o Náutico de Recife e o CSA de 
Maceió. Mas por outro lado, outros 
de grandes torcidas estarão fora, 
como o ABC de Natal, o Fortaleza e 
o Confiança, de Sergipe. Os novatos 
na competição são o Juazeirense da 
Bahia, o Potiguar do Rio Grande do 
Norte, o Guarany do Ceará e o River 
Plate de Sergipe.

Ainda não será desta vez que 
os clubes do Piauí e do Maranhão 
vão fazer parte do campeonato. 
Por causa do Estatuto do Torcedor, 
que proíbe mudanças no regula-
mento de uma competição, antes 

de dois anos, estes estados só par-
ticiparão da competição em 2015. 
Os estados com o maior número de 
participantes continuarão sendo a 
Bahia e Pernambuco, com 3 equi-
pes cada. Os demais estados parti-
ciparão apenas com o campeão e o 
vice deste ano.

O vice-presidente de futebol 
do Botafogo, Ariano Wanderley, já 
confirmou a participação na reu-
nião de Salvador, e se diz ansioso 
para saber das novidades. “Vou 
com o presidente Nelson Lira. 
Queremos saber detalhes de pre-
miação, patrocínios e a divulgação 
da competição, que este ano foi 

Competição valerá vaga para a Copa Sul-Americana
CaMPEoNato Do NoRDEStE

Botafogo e Treze, campeão e vice de 2013, estão de volta à competição que terá início na primeira semana de janeiro

um sucesso total, e teve como cam-
peão o nosso Campinense, aqui da 
Paraíba”.

Em relação a participação do 
Botafogo, Ariano disse que ainda 
é cedo para falar do elenco. “Esta-
mos todos focados em garantir o 
acesso para a Série C do Campeo-
nato Brasileiro. Depois disto, vamos 
mirar no título da competição, e só 
após, vamos sentar para traçar o 
planejamento para a temporada 
2014”, disse o dirigente.

O diretor de futebol do Treze, 
José Wilton, concorda com Ariano 
Wanderley que o enfoque agora 
é o Campeonato Brasileiro, mas 
não esconde a sua vontade de que 
o clube possa manter a maioria 
do elenco atual, que vem fazen-
do uma boa campanha na Série C. 
“Nosso pensamento é este, mas vai 
depender de muita coisa que ficar 
definida nesta reunião. O Galo pre-
tende armar uma equipe forte e 
ter uma temporada bem melhor do 
que a que tendo este ano.

Nesta reunião de Salvador, 
já vão ficar definidos os grupos e 
talvez até a tabela da competição, 
mas ainda não se sabe se será o 
lançamento oficial da competição, 
que possivelmente só acontece-
rá no final do ano pela CBF. Parti-
cipam da competição de 2014 as 
seguintes equipes: Bahia, Vitória e 
Juazeirense (Bahia),  Sergipe e Ri-
ver Plate (Sergipe), CRB e CSA (Ala-
goas), Sport, Santa Cruz e Náutico 
(Pernambuco), Botafogo e Treze 
(Paraíba), Potiguar e América (Rio 
Grande do Norte) e Ceará e Gua-
rany (Ceará). (IM)



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 14 de setembro de 2013

NACIONAL
& Mundo

Líder Cruzeiro reforçado
CONTRA O ATLÉTICO-PR

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
1º   Cruzeiro 43 20 13 4 3 44 19 25

2º   Botafogo 39 20 11 6 3 33 21 12

3º   Grêmio 37 20 11 4 5 28 19 9

4º   Atlético-PR 35 20 9 8 3 35 25 10

5º   Internacional 31 20 7 10 3 34 29 5

6º   Corinthians 30 20 7 9 4 19 9 10

7º   Santos 28 19 7 7 5 23 17 6

8º   Coritiba 28 20 7 7 6 23 23 0

9º    Goiás 26 20 6 8 6 20 24 -4

10º Atlético-MG 25 19 6 7 6 21 22 -1

11º Flamengo 25 20 6 7 7 21 24 -3

12º Criciúma 24 20 7 3 10 27 33 -6

13º Vitória 24 20 6 6 8 25 29 -4

14º Vasco 24 20 6 6 8 29 34 -5

15º Bahia 24 20 6 6 8 20 26 -6

16º Fluminense 23 20 6 5 9 23 27 -4

17º Portuguesa 22 20 5 7 8 28 32 -4

18º São Paulo 21 20 5 6 9 18 22 -4

19º Ponte Preta 15 19 4 3 12 20 31 -11

20º Náutico 9 19 2 3 14 9 34 -25

No último treino antes do 
jogo contra o Atlético-PR, hoje, 
às 18h30, no Mineirão, o Cru-
zeiro ganhou reforços impor-
tantes para o confronto direto 
com os paranaenses. Borges e 
Júlio Baptista voltaram a trei-
nar normalmente e devem jo-
gar. Além deles, Martinuccio e 
Tinga treinaram com bola.

Por causa de cansaço 
muscular, a comissão técnica 
preferiu poupar Júlio Baptista 
contra Flamengo e Goiás para 
o jogador evitar uma possível 
lesão. Dessa forma, o camisa 
10 pode voltar a ser titular 
diante dos paranaenses.

Outro jogador que foi des-
falque e vinha sendo titular é 
o centroavante Borges. Ele foi 
relacionado para o jogo com o 
Goiás, mas sentiu o cansaço e 
acabou vetado na última hora. 
No entanto, ele participou 
normalmente das atividades 
ontem e vai para a partida.

Já o atacante Martinuccio 
se recuperou de dores no pé 
direito decorrente de uma pan-
cada sofrida na partida contra 
o Bahia, pela 18ª rodada do 

Brasileirão. Por conta disso, ele 
também foi desfalque nas últi-
mas duas rodadas e agora vira 
opção para compor o banco, 
já que o treinador não poderá 
contar com Alisson e Vinícius 
Araújo, que estão servindo a 
Seleção Brasileira Sub-20.

O volante Tinga fez seu 
primeiro trabalho técnico com 
bola junto com os jogadores 
que não enfrentaram o Goiás, 
após um longo período para-
do com uma lesão na pantur-
rilha esquerda. Enquanto isso, 
os titulares se aqueceram no 
gramado e realizam uma ativi-
dade na academia.

Elber, se recuperando de 
lesão muscular na coxa direi-
ta, Luan e Victorino, que so-
freram uma lesão no ligamen-
to colateral média do joelho, 
também fizeram um trabalho 
de fisioterapia no gramado. 
Contudo, os jogadores ainda 
não têm previsão de volta.

Já o Atlético-PR enfrenta 
o Cruzeiro disposto a se rea-
bilitar. O time empatou em 1 
a 1 no meio de semana com o 
Fluminense, placar este com 
sabor de derrota para o técnico 
Vagner Mancini. Ele não gostou 
da atuação do time, principal-
mente no primeiro tempo. O 
treinador chegou a dizer que 
viu um time ‘lerdo’.

Júlio Baptista, Borges, 
Tinga e Martinuccio 
retornam ao Celeste 

Depois de conquistar de forma simbólica o primeiro turno, o Cruzeiro-MG continua na liderança isolada do Campeonato Brasileiro

Escapar do rebaixamen-
to vale para a diretoria do São 
Paulo quase como um título. 
Tanto que o clube vai pagar 
um prêmio para Muricy Ra-
malho, se o treinador evitar a 
queda para a Série B do Bra-
sileiro. O bônus também será 
dado no caso de o clube fatu-
rar o bicampeonato da Copa 
Sul-Americana.

As premiações foram con-
firmadas por dois dirigentes 
que preferiram o anonimato. 
Eles também não revelaram 
os valores ofertados. Essas 
gratificações podem compen-
sar o fato de o treinador acei-
tar receber por mês aproxima-
damente menos da metade do 
que ganhava no Santos.

A promessa de um prê-
mio por título para o técnico é 
algo comum entre as grandes 
equipes. Porém, o bônus em 

caso de rebaixamento é inu-
sitado na vida de um time do 
tamanho do São Paulo. 

Vencer a Ponte Preta por 
1 a 0, na última quinta-feira,  
não foi o bastante para o técni-
co Muricy Ramalho. O treina-
dor não escondeu que gosta-
ria de ver uma melhor atuação 
do Tricolor e já adiantou que 
pretende mudar o esquema 
3-5-2 adotado na estreia dele, 
na última quinta-feira, no Mo-
rumbi. Amanhã, o time en-
frenta o Vasco, às 16h, em São 
Januário, no Rio de Janeiro.

“Temos muita coisa para 
ajeitar. Não podemos nos en-
tusiasmar tanto. Mas é im-
portante ganhar, porque dá 
confiança. Tem horas que nos 
desorganizamos em campo, 
que corremos de forma erra-
da. É a ansiedade. Vamos ter 
de ajeitar”, disse.

São Paulo admite dar 
prêmio extra a Muricy

O zagueiro Leandro Eu-
zébio pode retornar ao time 
titular do Fluminense no con-
fronto com a Portuguesa, às 
21h, hoje, no Maracanã. Na 
partida válida pela 21ª roda-
da do Campeonato Brasileiro, 
o defensor deve substituir 
Anderson, que ficou com sua 
vaga enquanto esteve fora 
por conta de uma pubalgia.

Leandro Euzébio chegou 
a viajar com a delegação tri-
color para Curitiba, mas ficou 
apenas no banco de reservas 
durante o empate por 1 a 1 
com o Atlético-PR, na Vila 
Capanema, na última quar-
ta-feira. O técnico Vanderlei 
Luxemburgo avaliou que o 

zagueiro ainda não estava 
pronto para o retorno.

“Levei o Leandro Euzé-
bio para Curitiba pelo peso 
que ele tem, pela experiên-
cia. É um cara vencedor e dá 
suporte a este grupo. Já sabia 
que não poderia contar com 
ele no jogo já que não dispu-
tou nenhum coletivo antes. 
Mas para a próxima partida, 
quem sabe”, deixou no ar Van-
derlei Luxemburgo.

Animado com a recupe-
ração adiantada da pubalgia, 
Leandro Euzébio disse que 
pretende estar pronto para 
começar o jogo com a Portu-
guesa. O zagueiro está fora da 
equipe desde a partida com 

o Goiás, pela Copa do Brasil, 
no dia 21 de agosto. Ele vinha 
sendo titular sob o comando 
de Vanderlei Luxemburgo.

“Nenhum jogador gos-
ta de ficar de fora por lesão, 
ainda mais na situação que o 
clube se encontra. Acho que 
todos querem sempre estar 
ajudando o clube. Se Deus 
quiser, em uns quatro dias es-
tarei à disposição do profes-
sor para ajudar o Fluminen-
se”, disse Euzébio.

Portuguesa 
A Portuguesa ganhou 

do Vasco no Canindé, somou 
sua terceira vitória em quatro 
jogos e saiu da zona de rebai-

xamento. O jogo contra o Flu-
minense, marcado para hoje 
é mais um confronto direto 
contra a zona de rebaixamen-
to para a Lusa. No momento, 
apenas um ponto separa as 
equipes na tabela de classifi-
cação.

–”O Fluminense é o atual 
campeão brasileiro e mante-
ve boa parte da equipe que 
conquistou o título. Temos 
de manter nossa postura e 
acreditar que podemos ir lá e 
somar ponto. Com muito res-
peito, porque sabemos que 
será um jogo de muita inten-
sidade e brigado. A qualidade 
do Fluminense é indiscutível”, 
disse o técnico Guto Ferreira.

Leandro Euzébio retorna ao Fluminense
hoje na partida no Maracanã contra a Lusa

Nem tudo foi felicida-
de na vitória do Flamengo 
por 2 a 1 na última quinta-
feira, no Estádio do  Ma-
racanã. Após o triunfo, o 
volante Elias admitiu ter 
forçado o terceiro cartão 
amarelo e, para piorar, 
disse que a atitude foi um 
pedido do técnico Mano 
Menezes, que demonstrou 
irritação ao ser pergunta-
do sobre o assunto.

Aos 44min da etapa 
complementar, Elias foi 
para a cobrança de um la-
teral. O jogador demorou 
muito e recebeu o cartão 
amarelo. Ele estava pen-
durado e não participará 
do jogo contra a Ponte 
Preta, amanhã. Com pro-
blema muscular, ele difi-
cilmente teria condições 
de jogo.

“Senti uma dor mus-
cular ao fim do primeiro 
tempo. Falei com o Mano 
e ele disse que se tivesse 
no fim da partida, poderia 
tomar o cartão. Às vezes é 
bom ficar um ou dois jo-

gos fora para voltar com 
tudo”, disse o volante.

A declaração de Elias 
não agradou nem um 
pouco Mano Menezes. O 
treinador, em princípio, 
respondeu normalmen-
te à pergunta, apesar de 
demorar alguns segundo 
para medir as palavras.

“Não se pensa em ti-
rar Elias ou outro jogador 
de forma premeditada. 
Ele demorou a bater o la-
teral e levou o cartão. Está 
fora do próximo jogo. Isso 
que ocorreu”, afirmou.

Porém, a tranquilida-
de se esvaiu com a insistên-
cia dos jornalistas. “Não 
falo sobre esse assunto. No 
que depender de mim esse 
é um assunto interno”, 
bradou demonstrando 
toda sua insatisfação com 
a situação criada pela de-
claração de Elias.

Com a vitória sobre o 
Santos, o Flamengo che-
gou a 25 pontos e pula 
para 11ª na tabela de clas-
sificação, amenizando um 

Cartão de Elias irrita Mano Menezes
FORA DA PRÓXIMA PARTIDA

pouco da crise vivida por 
conta dos maus resultados. 
Amanhã, o Rubro-Negro 
encara a Ponte Preta, em 
Campinas. 

Para a partida de 
amanhã, a tendência é 
que Carlos Eduardo seja 
mantido como titular, já 
que foi o nome do jogo na 
vitória do Flamengo dian-
te do Santos na última 
quinta-feira. Para o due-

lo, Mano ainda vai decidir 
como armar a equipe. O 
treinador admitiu a hipó-
tese de escalar Hernane e 
Moreno na frente. Depois 
de servir a seleção do seu 
país, o boliviano chegou a 
se apresentar na concen-
tração do time na última 
quarta-feira, mas foi ve-
tado da partida contra o 
Santos por conta de pro-
blema de saúde.

Declarações do meia após jogo não agradaram ao treinador

FOTO: Divulgação
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ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO (AMECC)
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 001/2013
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Associação Menores com Cristo (AMECC), torna 

publico aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇO 
do tipo menor preço, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios (não perecíveis), carnes, 
hortifrutigranjeiros, destinados a manutenção de crianças e adolescentes da Amecc – Associação 
menores com cristo,sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que 
realizar-se-à as 14:00hs do dia 30/09/2013, na sede da AMECC,  com sede no Sitio Padre Ibiapina, 
s/n – Bairro Juá, Guarabira-PB, Fone:(83) 3271-3110.

Guarabira, 30 de Agosto de 2013.
Luiz Carlos Feliciano Marques

Presidente da CPL
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL  DO ESTADO  E JORNAL  A UNIÃO 

DE  12/09/2013 – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI 
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013
Torna público que CANCELOU o Pregão Presencial n.º 00016/2013, programado para ocorrer 

às 09:00 horas do dia 25 de Setembro de 2013, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR por razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 13 de Setembro de 2013.
Marcos Aurélio Martins de Paiva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Setembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍ-
CULOS NOVOS 0KM (UTILITARIO, PICK-UP E MOTOS) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2010. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3392-2276.
Email: queimadas_prefeitura@hotmail.com
Queimadas - PB, 13 de Setembro de 2013

SANDRO FERREIRA DE SOUSA - Pregoeiro Oficial 

Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055851
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 082619244-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            376,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055933
Responsavel.: MARIVONE PEREIRA MARTINS ME
CPF/CNPJ....: 002630434/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.224,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053446
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            121,76
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055207
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             71,68
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055209
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            990,57
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055210
Responsavel.: RICARDO CAVALCANTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 910460254-49
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.729,86
Apresentante: MELHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2013 - 054450
Responsavel.: SOCONSTROI CONST. E COM. LTDA.
CPF/CNPJ....: 003446956/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055829
Responsavel.: ZELIO FRANCISCO DA CRUZ ME
CPF/CNPJ....: 005514285/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            296,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055310
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram en-
contrados 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,  14/09/2013
 ----------------------------------------

 Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANA JULIA DE MIRANDA G SILVA
CPF/CNPJ....: 024115034-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,10
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054967
Responsavel.: BALSAMO DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENT
CPF/CNPJ....: 010557901/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            470,54
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055360
Responsavel.: CARLOS ALBERTO BERNARDINO 
DA CRUZ -
CPF/CNPJ....: 017907797/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,57
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055208
Responsavel.: DEP DE BEBIDAS O CORUJAO PRAIA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010821732/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055250
Responsavel.: HERBERT FLORENCIO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 033194284-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.096,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055961
Responsavel.: JOAO SILVA LIRA
CPF/CNPJ....: 131450964-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.290,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054920
Responsavel.: JOSE PEREIRA FILHO TRANSPORTE ME
CPF/CNPJ....: 012770061/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            258,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053338
Responsavel.: JOSE VLADEMIR QUEIROGA DA 
COSTA BAR
CPF/CNPJ....: 008211333/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055350
Responsavel.: JOSINALDO DA COSTA RODRIGUES 
031618
CPF/CNPJ....: 011846139/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            227,93

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 QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 27 de Setembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 
GENUINAS PARA MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2010. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3392-2276.
Email: queimadas_prefeitura@hotmail.com
Queimadas - PB, 13 de Setembro de 2013

SANDRO FERREIRA DE SOUSA - Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Setembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS 
E CAMARAS PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS 
DESTA PREFEITURA.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3392-2276.
Email: queimadas_prefeitura@hotmail.com
Queimadas - PB, 13 de Setembro de 2013

SANDRO FERREIRA DE SOUSA - Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 25 de Setembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 
GENUINAS DE FORMA PARCELADA P/ ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEI-
TURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3392-2276.
Email: queimadas_prefeitura@hotmail.com
Queimadas - PB, 13 de Setembro de 2013

SANDRO FERREIRA DE SOUSA - Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
 Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013

Processo Administrativo nº 054/2013
Ref.: Aquisição de 01 (um) Veículo tipo furgão, adaptado para ambulância de simples remoção 

conforme as seguintes especificações. 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE 

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Vistos, etc...
1. Considerando o que consta do MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS e ATA DE JULGAMENTO 

de fls., adotada como RELATÓRIO FINAL deste certame, apresentada pela Comissão Permanente 
de Licitação;

2. Considerando que a presente licitação foi realizada de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações posteriores,

HOMOLOGO, na forma do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posterio-
res, o RESULTADO FINAL da Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013 (Proc. Administrativo 
nº 054/2013), do TIPO MENOR PREÇO, cujo objeto é a Aquisição de 01 (um) Veículo tipo furgão 
potência mínima de motor 1.6, Okm, ano/modelo 2013/2014, total flex, carga útil mínima de 715 
kg, cor branca, potência mínima de 101 cv à gasolina e 104 cv à etanol, bicombustível, direção 
hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, de cor branca, tanque de combustível 
com capacidade mínima de 55 (cinquenta e cinco) litros, adaptado para ambulância de simples 
remoção no valor total de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), ADJUDICANDO o seu objeto 
em favor da firma: MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, vencedora 
do certame, cujo valor total é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).

3. Cientifique-se os participantes do certame. Publique-se Aviso de Resultado no Diário Oficial 
do Município, afixando-o ainda no Quadro de Avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos 
interessados.

Emas, 13 de setembro de 2013.
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013

Processo Administrativo nº 054/2013
Ref.: Aquisição de Veículo tipo furgão potência mínima de motor 1.6, Okm, ano/modelo 2013/2014, 

total flex, carga útil mínima de 715 kg, cor branca, potência mínima de 101 cv à gasolina e 104 cv 
à etanol, bicombustível, direção mecânica tanque de combustível com capacidade mínima de 55 
(cinquenta e cinco) litros, adaptado para ambulância de simples remoção. 

 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Emas, Estado da Paraí-
ba, nomeada através da Portaria nº 001/2013, de 02/01/2013, publicada no DOM de janeiro de 2013, 
torna público aos interessados o RESULTADO FINAL do TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013 (Proc. 
Administrativo nº 054/2013), do TIPO MENOR PREÇO, cujo objeto é o Aquisição de combustíveis 
e derivados para abastecer os veículos da Prefeitura Municipal de Emas, conforme discriminado a 
seguir:

LICITANTE VENCEDOR – 1º CLASSIFICADO ITENS Valor (R$)
MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01 53.000,00
LICITANTE PERDEDOR – 2º CLASSIFICADO ITENS  Valor (R$)
BREMEN VEÍCULOS LTDA 01 54.000,00
Todos os participantes renunciaram expressamente à interposição de recurso relativo à fase 

de julgamento.
Emas, 13 de setembro de 2013.

KELNER ARAÚJO DE VASCONCELOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB
Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013

Processo Administrativo nº 054/2013
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO-TP Nº 060/2013.
CONTRATANTE: Município de Emas – PB
CONTRATADO: MAIS CAR COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de 01 (um) Veículo tipo furgão, adaptado para ambulância de simples 

remoção conforme as especificações do Edital.
FUNDAMENTO JURÍDICO: Contrato celebrado com licitação na Modalidade Tomada de Preços, 

de acordo com a Lei  Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
VIGÊNCIA: 13/09/2013 a 31/12/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos previstos na Lei Orçamentária de 2013, do Município 

de Emas.
VALOR BRUTO: R$ 53.000,00 (cinqüenta e três mil reais)

Emas –PB, 13 de setembro de 2013.
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA

Prefeito Constitucional de Emas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2013, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
e aparelhos de GPS, Tablet e Estação Total, destinados às atividades das secretarias; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 24 de Julho de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00032/2013.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e aparelhos de GPS, Tablet e Estação Total, destinados 

às atividades das secretarias.
ABERTURA: 23/07/2013 as 11:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 24/07/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA PRFEITURA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: RENT A CAR LOCADORA LTDA - R$ 162.087,00 (MENSAL).

Queimadas - PB, 13 de Setembro de 2013
JACO MOREIRA MACIEL - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUA-
LIFICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PRFEITURA..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 02100.15.451.0042.2036 - MA-

NUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA 3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: 1 (um) ano
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e: CT Nº 0016A/2013 - 13.09.13 

- RENT A CAR LOCADORA LTDA - R$ 162.087,00 (MENSAL) 

ANDRADE PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF Nº 18.211.248/0001-67. Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 2695/2013 em João Pessoa, 11 de setembro de 2013 - Prazo: 180 dias. Para a atividade 
de: LOTEAMENTO RESIDENCIAL COM ÁREA TOTAL DE 5,65 HA, COM 08 QUADRAS E 172 
LOTES. Na(o) – BR 230, KM 121, NA PROPRIEDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ZONA UR-
BANA Município:  RIACHÃO DO BACAMARTE - UF: PB. PROCESSO: 2013-005177/TEC/LP-1772.

ANTONIO DE PADUA SILVEIRA, CNPJ/CPF Nº 41.225.632/0001-30, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação da Licença de 
Operação, para a atividade de: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE (CLINICA OFTALMÓ-
LOGICA), situado na RUA: DEPUTADO JOSÉ MARIZ Nº503, - TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA/
PB. Processo: 2013-005682/TEC/LO-6006.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013
A Prefeitura Municipal de Boqueirão através do Pregoeira abaixo transcrita TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 025/2013, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, considerando a necessidade de 
adequação as funções administrativas. Fica adiada para o dia 27/09/2013, a sessão que estava 
marcada para o dia 11/09/2013 às 12:00h.

Boqueirão, 13 de setembro de 2013.
Kathyeri Farias Sales

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA- PB
ATO AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2013 -  TOMADA DE PREÇO 001/2013
A prefeitura Municipal de Itapororoca-PB, por conduto de seu Prefeito Constitucional, torna pú-

blico que fica ANULADO a Tomada de Preços de nº 001/2013, oriunda do processo administrativo 
nº  039/2013, bem como todos os atos dela decorrentes, inclusive suas publicações, que tem por 
objeto a Execução das obras de conclusão de uma creche tipo B do FNDE, e o faz com o fulcro no 
Art. 49, da Lei Federal nº 8.666/1993 e parecer Jurídico apenso ao processo. Maiores informações 
na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 Centro de Itapororoca-PB. 

Itapororoca-PB, 13 de setembro de 2013. 
Celso de Morais Andrade Neto

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2013, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de 03 (três) veículos tipo passeio, para a Secretaria 
de Saúde do Município de Mogeiro, no dia 24/09/2013 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

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

Publicado no Jornal “A União” do dia 11/09/2013 – Republicado por Incorreção.
Mogeiro, 9 de setembro de 2013.

JOSÉ JOÃO GONÇALVES
PREGOEIRO

BOTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF Nº 03.039.986/0001-00, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação da 
Licença de Operação, para a atividade de: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS MA-
GISTRAIS, situado na RUA DEP. JOSÉ MARIZ, 503 - SALA B, - TAMBAUZINHO, JOÃO PESSOA/
PB. Processo: 2013-005683/TEC/LO-6007.

CSQ ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.921.890/0001-86 Torna publico que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente,emitiu a Licença Previa nº 2686/2013 em 
João Pessoa,10 de setembro de 2013 - Prazo:180 dias.Para a atividade de:Edificação multifamiliar 
Na(o) - AV.JOÃO MAURICIO,S/N BESSA  Município:JOÃO PESSOA - UF:PB.Processo: 2013-
005085/TEC/LP-1764.

MULTIMARCAS CIMENTÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOLTDA- CNPJ Nº 
12.658.967/0001-44, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente,emitiu a Licença de Operação (LO)Nº 2692/2013 em João Pessoa, 11 de setembro de 2013 
– Prazo 730 dias. Para a atividade de:COMERCIO VAREGISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
EM GERAL. Na – Av. Aragão e Melo nº 309 - Bairro da Torre – Município de João Pessoa - CEP: 
58.040-100 - Processo Nº 2013-005083/TEC/LO-5827.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE CANCELAMENTO
O Prefeito Municipal da Cidade de Pocinhos - PB,no uso de suas atribuições legais, resolve 

cancelar o contrato de Adesão a ata de Registro de Preço nº 104/2012,  Objeto da Licitação: Aqui-
sição de Gêneros Alimentícios. Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, 
conforme decisão circunstanciada inserta no processo licitatório.

Pocinhos - PB, 12 de Setembro de 2013.
CLAUDIO CHAVES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP)Nº. 006/2013

A comissão Permanente de Licitação através do Pregoeiro Oficial da cidade de Pocinhos/PB, 
no uso das suas atribuições legais, comunica aos interessados que fará realizará Licitação Pregão 
Presencial –SRP N°006/2013 que tem como objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis 
e não perecíveis para atender toda rede municipal de ensino do município de Pocinhos/PB, no dia 
09 de Outubro de 2013 as 10:00 horas na sede da comissão de Licitação. Informações: das 07:30 
as 11:30h em dias úteis, no endereço, R: Maria Alves Pequeno, sn - Centro - Pocinhos - PB. Fone: 
(083) 3384-1247. E-mail: pocinhoslicitacao@gmail.com 

Pocinhos - PB, 12 de Setembro de 2013.
CLAUDIO CHAVES COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material e equipamentos médico hospitalar de 
acordo com o Processo Administrativo nº 044/2013 e Tomada de Preços nº 032/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Aquisição de material e equipamentos médico hospitalar.
VALOR DO LOTE I: R$ 203.858,50 (duzentos e três mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e 

cinqüenta centavos).
VALOR GLOBAL: R$ 203.858,50 (duzentos e três mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e 

cinqüenta centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara - PB, 10 de Setembro de 2013
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material e equipamentos Odontológico, de acordo 
com o Processo Administrativo nº 044/2013 e Tomada de Preços nº 032/2013. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
OBJETO: Aquisição de material e equipamentos odontológico.
VALOR DO LOTE II: R$ 173.897,81 (cento e setenta e três mil oitocentos e noventa e sete reais 

e oitenta e um centavos).
VALOR DO LOTE III: R$ 54.545,13 (cinqüenta e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais 

e treze centavos).
VALOR GLOBAL: R$ 228.442,94 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e dois 

reais e noventa e quatro centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara - PB, 10 de Setembro de 2013
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.013/2013
A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através do 

Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 09 horas do 
dia 26 de setembro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.06.013/2013, 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto contratação de empresa para fornecimento 
de material de expediente para o programa Projovem Urbano da Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, conforme especificações do Edital. O Edital 
e demais informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, N°528, bairro 
São José, no Município de Campina Grande-PB, no horário comercial.

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.06.016/2013
A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da 

Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 9 horas 
do dia 30 de setembro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) sob N° 
2.06.016/2013, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto o Registro de Preços para 
aquisição de material de limpeza para as creches da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, conforme especificações do Edital. O Edital e demais infor-
mações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, N°528, bairro São José, no 
Município de Campina Grande-PB, no horário comercial.

Campina Grande, 13 de Setembro de 2013.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.06.014/2013
A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da 

Pregoeira Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 14 horas 
do dia 26 de setembro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) sob N° 
2.06.014/2013, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto o Registro de Preços para 
aquisição de material de expediente para as creches da Rede Municipal de Ensino do Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, conforme especificações do Edital. O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, N°528, bairro São José, 
no Município de Campina Grande-PB, no horário comercial.

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.06.015/2013
A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da 

Pregoeira Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 14 horas 
do dia 27 de setembro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) sob N° 
2.06.015/2013, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto o Registro de Preços para 
aquisição de material de expediente para as escolas da Rede Municipal de Ensino do Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, conforme especificações do Edital. O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, N°528, bairro São José, 
no Município de Campina Grande-PB, no horário comercial.

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.06.017/2013
A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da 

Pregoeira Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 14 horas 
do dia 30 de setembro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) sob N° 
2.06.017/2013, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto o Registro de Preços para 
aquisição de material de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, conforme especificações do Edital. O Edital e demais infor-
mações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. João Moura, N°528, bairro São José, no 
Município de Campina Grande-PB, no horário comercial.

Campina Grande, 13 de Setembro de 2013.
VIVIANE RAQUEL G MEDEIROS
Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos tipo utilitário, destinados ao Transporte 

de Estudantes da Zona Rural para sede do município, conforme especificações no edital e seus 
anexos. ABERTURA:26 de Setembro de 2013 ás 09:00 hs

INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB, de 07:00 as 
13:00, Malta, PB 10 de Setembro de 2013

AURELIANO CARNEIRO DA ROCHA
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos tipo passeio,  para atender ao pro-

grama de educação de jovens e adultos EJA,, conforme especificações no edital e seus anexos. 
ABERTURA:26 de Setembro de 2013 ás 11:00 hs

INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB, de 07:00 as 
13:00, Malta, PB 10 de Setembro de 2013

AURELIANO CARNEIRO DA ROCHA
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO CHAMADA PUBLICA nº 003/2013

OBJETIVO:  Credenciamento para futura e eventual contratação de serviços médicos na área 
de oftalmologia para atender ao Projeto Olhar Brasilconforme especificações no Edital e seus 
Anexos, ABERTURA: 30 de Setembro de 2013  ás 08:30. INFORMAÇÕES: Os interessados 
poderão obter o Edital na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB,  de 07:00 as 13:00, Malta, 
PB 17 de abril de 2013.

AURELIANO CARNEIRO DA ROCHA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

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

Prefeito

IMENSA S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA DO NORDESTE
CNPJ-MF. 09.093.386/0001-06

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 

que se realizará no dia 24 de setembro de 2013, às 9:00 horas, na sede social na BR. 101 nº 170, 
Distrito Industrial, cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem   do dia:

I –     Destituição do Diretor Superintendente, Sr. Edison Melo Cruz;
II –    Eleição de novos membros da Diretoria e
III -   Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Extraordinária.

João Pessoa, 12 de setembro de 2013.
THOMAZ MELO CRUZ

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Lâmpadas e Reatores para atender a manutenção da iluminação publica 

do Município de Uiraúna.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Uiraúna
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Uiraúna e:
CT Nº 00064/2013 - 13.09.13 - D.M.P. Equipamentos Ltda - R$ 15.947,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2013, que objetiva: Aquisição de Lâmpadas e 
Reatores para atender a manutenção da iluminação publica do Município de Uiraúna; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: D.M.P. Equipamentos Ltda - R$ 15.947,50.

Uiraúna - PB, 13 de Setembro de 2013
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES

Prefeito
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

SECRETARIA DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela CPL e observado parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a Chamada Pública nº 002/2013, que objetiva o credenciamento de pessoas jurídicas 
prestadoras de serviço de mamografia móvel digital, HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente 
procedimento administrativo em favor de: R. M. DIAGNÓSTICOS LTDA - R$ 177.600,00.

Sapé - PB, 13 de setembro de 2013
GEMINIANO LUIS MAROJA LIMEIRA FILHO

Secretário 
 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA MÓVEL DIGITAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 002/2013.
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) - 10.301.0031.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE - 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 12 meses.

PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00114/2013 - 09.07.13 – R.M. DIAGNÓSTICOS LTDA - R$ 177.600,00

CPF/CNPJ....: 374394644-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            381,43
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055280
Responsavel.: FERNANDO JOSE MULATINHO 
FERNANDES
CPF/CNPJ....: 062430004-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055592
Responsavel.: IVANILDA TARGINO ME
CPF/CNPJ....: 013721346/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            460,66
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055656
Responsavel.: MICHELIENNE SANTANA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 089235794-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055596
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS FERNANDES 
RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 011527610/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.115,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055072
Responsavel.: PARAIBA PROD MEDICOS E HOSP LTDA
CPF/CNPJ....: 012822626/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            770,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055377
Responsavel.: PE FEITO CALCADOS E ACESSORIOS
CPF/CNPJ....: 011168313/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            454,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054518
Responsavel.: PE FEITO CALCADOS E ACESSORIOS
CPF/CNPJ....: 011168313/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            454,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054517
Responsavel.: REGINA CELI DELFINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 568101994-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055598
Responsavel.: ROSEANE GOMES MACEDO
CPF/CNPJ....: 806556704-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055600
Responsavel.: SARAH INDUSTRIA DE JOIAS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015410102/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055241
Responsavel.: WERTON FREIRE SANTOS
CPF/CNPJ....: 027845144-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055602
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  14/09/2013
----------------------------------------

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.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054919
Responsavel.: ANIELLY GABY DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 045954544-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055588
Responsavel.: ALBERGUE SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 033664464-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055586
Responsavel.: ADRIANA DE SOUZA FEITOZA PA-
REDES ME
CPF/CNPJ....: 007718996/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            188,02
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055455
Responsavel.: CM INFORM COM E SERV DE INFORM
CPF/CNPJ....: 009108087/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            382,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055124
Responsavel.: CAMILLA QUEIROZ LISBOA DE 
CARVALHO
CPF/CNPJ....: 008786070/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            555,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055706
Responsavel.: CAMILA DE ALMEIDA BENEVIDES ME
CPF/CNPJ....: 017033535/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055253
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 396836214-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055590
Responsavel.: DALUMI CALCADOS E ACESSORIOS 
LTDA.
CPF/CNPJ....: 015295356/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.314,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055104
Responsavel.: DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 026761834-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055557
Responsavel.: DEPOSITO & CONVEN MANGABEIRA 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 010916126/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055251
Responsavel.: ELIAS METRI   CIA LTDA
CPF/CNPJ....: 009094814/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055934
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS SILVA

EDITAL DE RATIFICAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
UM 1/5 DOS ASSOCIAADOS DO SINSERMAM RATIFICA O EDITAL DO DIA 13 DE SETEBRO 

2013, NO PONTO DE PAUTA 03. DA DATA DE 19 DE DEZEMBRO 2010, FICA ALTERADA PARA 
A DATA DA ATA DO DIA 19 DE NOVEMBRO 2010.

MAMANGUAPE, 13 DE SETEMBRO 2013.
ASSINA:

1/5 DOS ASSOCIADOS DO SINSERMAM (Art. 7º inciso 7º do estatuto)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013

CONTRATO Nº 162/2013 - Contratado(a): Classic Viagens e Turismo Ltda. Objeto: Prestação 
serviços no fornecimento de passagens aéreas nacionais, operacionalização de reservas, emissão, 
marcação e remarcação de bilhetese. Total Contratado: R$ 78.400,00. Recursos: Próprios, FNDE, 
SUS e MDS. Vigência: 10/09/13 a 10/09/14. Classificação: Diversas Secretarias, 33.90.39 - Out. 
Serv. de Terceiros - P. Jurídica. Partes Assinantes: Dr. Expedito Pereira (Prefeito) e Hélio Augusto 
Ferreira da Silva Júnior (Empresa). Data da Ass.: 10 de setembro de 2013.

Bayeux/PB, 10 de setembro de 2013
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 009/2013

Selecionar Empresa(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios para o CRAS, Secretaria de 
Assistência Social, Secretaria de Saúde e demais Secretarias do município de Brejo dos Santos/PB, 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, de conformidade com o Edital e 
seus anexos. O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia 27 de 
setembro de 2013, às 14:00 (quatorze) horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Rua Apolônio Pereira, 112, Centro, Brejo dos Santos/PB. Editais, anexos e demais informações, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado, das 14:00 às 18:00.

Brejo dos Santos/PB, 13 de setembro de 2013.
Rivaldo Adonias Júnior

Presidente da CPL

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 407/2013
                    
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 30/09/2013, às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de condicionador de ar, destinado a SEAD-HPMGER, 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 13-01703-2.
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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 356/2013
                    
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 24/10/2013, às 09:00 horas para:

Aquisição de 420 coletes a prova de bala nível III A, destinado a SEAP/GESIPE, 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 13-01708-3
João Pessoa, 13 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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No402/2013
                    
           O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, 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 27/09/2013 às 14:00 horas para:

RP para aquisição de equipamentos de salvamento terrestre; destinado ao Corpo de Bombeiro 
Militar do Estado 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 - 13-01718-2.
João pessoa, 13 de Setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida de 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 283/2013
                    
            O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, 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-Go-
vernadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04 de outubro de 2013 às 9:00 Horas para:

Registro de Preço para aquisição de madeira, destinada a Secretaria de Estado da Administração 
Penitenciária – SEAP; 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 13-01627-6
João pessoa, 13 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
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 366/2013

                    
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 10/10/2013 às 14H para:

Contratação de serviços de Confecção de Camisas Customizadas com Logomarca, destinado ao 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 13-01710-6
João pessoa, 13 de agosto de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 093/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERA-
ÇÃO DA ÁREA DEGRADADA PELO LIXÃO DESTA CIDADE. Tipo: menor preço. Início da Sessão: 
14:30 (hora local) do dia 26/09/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, 
Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 
08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/PB, 12 de setembro 
de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

(ARMÁRIOS, CADEIRAS, COMPUTADOR, BIOMBO, FOCO CIRÚRGICO, FOTÔMETRO, PRO-
CESSADORA DE FILMES E OUTROS) PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE. 
Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 26/09//2013. Local: Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada 
de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@
yahoo.com.br. Cuité/PB, 12 de setembro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Setembro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de prestação de 
serviços funerários, com fornecimento de material (URNA) e preparação do corpo para atender as 
solicitações da Secretaria de Ação Social do Município de Uiraúna, conforme termo de referência. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 13 de Setembro de 2013

JOANA DARC QUEIROGA
Pregoeiro Oficial

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 18/2013

REGISTRO Nº 13-01654-8
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS PARA CADEIAS PÚBLICAS PADRÃO 

DE 84 A 156 VAGAS E DE 156 A 312 VAGAS QUE SERÃO CONSTRUÍDAS NO ESTADO DA 
PARAIBA. Regime de Execução: Empreitada 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 09h30.

João Pessoa, 13 de setembro de 2013.
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 19/2013

REGISTRO Nº 13-01651-4
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA 

PARA CADEIAS PÚBLICAS PADRÃO DE 84 A 156 VAGAS E DE 156 A 312 VAGAS QUE SERÃO 
CONSTRUÍDAS NO ESTADO DA PARAÍBA. 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:  01 de outubro de 2013 às 09h30.

João Pessoa, 13 de setembro de 2013.
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 21/2013

REGISTRO Nº 13-01712-3
Objeto: RECUPERAÇÃO DO FORRO EM LAMBRI DO MERCADO DE ARTESANATO PARAI-

BANO 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 Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas:  
02 de outubro de 2013 às 09h30.

João Pessoa, 13 de setembro de 2013.

MEGA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 03.880.896/0001-39, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação – ED. Multifamiliar com 48 Apartamentos – AC: 8299,07m² - L/ATV: Rua José Liberato - 
S/N – MIRAMAR – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2013-005344/TEC/LO-5907.

RAFAELA CARRILHO BOTELHO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 053.448.844-78, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2643/2013 em João Pessoa, 6 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Habitações Unifamiliar, dotada - Sistema de Esgoto Sanitário - Fossa Séptica e sumidouro. Na(o)  - 
Rua Via Coletora, S/N, QD: C, LT: 10 - VÁRZEA NOVA Município:  SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2013-004682/TEC/LO-5713.

MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS – CPF Nº 072.535.404-68, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edificação 
Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais AC-122,20m² - SANTA RITA - PB. Processo: 2013-
005837/TEC/LI-2478.

JOÃO APRIGIO SOBRINHO – CNPJ/CPF Nº 040.272.484-49, torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2390/2013 em 
João Pessoa, 20 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Industrial. 
Na(o) Rua São José, QD 04, LT 13A – PARQUE ESPERANÇA Município: CABEDELO – UF: PB. 
Processo: 2013-003311/TEC/LO-5363.

A ASSOCIAÇÃO PRODUTIVA DA COMUNIDADE INDÍGENA DE MARCAÇÃO – CNPJ Nº 
04.271.399/0001-04, torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA 
a Licença de Operação nº 1186/2013, com validade de 2 (dois) anos, relativa ao projeto de im-
plantação da Ostreicultura Comunitária do Complexo Estuário do Rio Mamanguape, no município 
de Marcação – PB.

CONSTAN CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ Nº 11.122.372/0001-07, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação – Edificação Multifamiliar com 12 UNDS – AC: 973,43m² - ÁGUA FRIA – JP-PB. Processo: 
2013-005442/TEC/LO-5941.

RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA – CNPJ/CPF Nº 03.139.129/0001-73, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2417/2013 em João Pessoa, 21 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Extração 
de areia em uma área de 35,6 hectares referente ao Processo DNPM nº 846.697/2011. Na(o) - RIO 
ARAÇAGI Município: ARAÇAGI – UF: PB. Processo: 2011-007223/TEC/LO-0436.

MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA - ME – CNPJ Nº 11.554.990/0001-26, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação - Fabri-
cação de Produtos de Panificação – AC: 72,0m² - MARI – PB. Processo: 2013-003946/TEC/LO-5531.

CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL RAVELLO – CNPJ/CPF Nº 11.863.400/0001-47, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 2666/2013 em João Pessoa, 9 de setembro de 2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar vertical com 80 unidades habitacionais (EDIFICIO RESIDENCIAL RAVELLO) 
e sistema de esgotamento sanitário interligado a rede pública da Cagepa. Na(o) Avenida Manoel 
Morais – Nº 684 Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-005150/TEC/LO-5851.

FRANCISCO JULIAN LINS FILHO – CNPJ/CPF Nº 215.530.738-19 Torna público que à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 2441/2013 
em João Pessoa, 26 de agosto 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: LOTEAMENTO RESI-
DENCIAL COM 108 LOTES, 07 QUADRAS E ÁREA TOTAL DE 3,78 HÁ. Na(o) – LOTEAMENTO 
NOSSA SENHORA APARECIDA, R. PROJETADA, ZONA URABANA Município: CACHOEIRA DOS 
ÍNDIOS – UF: PB. Processo: 2013-004036/TEC/LI-2285.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
REF: TOMADA DE PREÇOS 011.2010.

TERMO ADITIVO: 002.2013.
OBJETO: acréscimo de R$ 20.191,94 (Vinte Mil Cento e Noventa e Um Reais e Noventa e Qua-

tro Centavos) ao valor de origem de R$ 145.454,51 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Quatrocentos 
e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos), totalizando a R$ 165.646,45 (Cento e 
Sessenta e Cinco Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) - 13,88% 
- (treze vírgula oitenta e oito por cento) - Art. 65 – Par - 1º, da Lei de nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Reforma e Ampliação do Sistema de tratamento de água da sede do Município, conforme 
Convênio nº 2114/06, celebrado com a Fundação Nacional de Saúde. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA – ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita. CONTRA-
TADA: CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA – CNPJ: 11.753.922/0001-96 – JOSÉ COSTA DA 
SILVA – Sócio Administrador.  JUSTIFICATIVA: Elaboração de novo Projeto Estrutural, bem como 
incidência de Rochas na escavação do Decantador, gerando atrasos consideráveis na execução 
do objeto. REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. DATA TERMO ADITIVO: 
11/09/2013. Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO
Prefeita

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

REGISTRO CGE Nº. 13-01414-7
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna pública a nova data da licitação, na modalidade Concorrência nº. 003/2013. Objeto: 
Contratação de empresa para execução de serviços sistemáticos e continuados de engenharia para 
extensões de redes de distribuição de água, preparação de valas para a execução de ramais prediais 
de água, preparação de valas para tomadas de vazamentos em adutoras, redes de distribuição e 
ramais prediais de água, recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos e outros 
serviços afins na cidade de Cajazeiras e demais localidades, pertencentes à Gerência Regional 
do Alto Piranhas, no estado da Paraíba. Abertura: 17/10/2013 – às 10:00 horas. Adquirir a versão 
atualizada do Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 
220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, PB.Fone/fax: 3218-1208 – na página da 
CAGEPA. www.cagepa.pb.gov.br. e através e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br.                                            

João Pessoa, 13 de setembro de 2013.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público para conhecimento dos interessados, que:
A abertura do pregão presencial nº 016/2013 que estava prevista inicialmente para o dia 

25/06/2013 às 10:30hs fica remarcada para o próximo dia 19/09/2013 no mesmo horário e o pre-
gão presencial nº 024/2013 que estava prevista inicialmente para o dia 25/07/2013 às 10:30hs fica 
remarcada para o próximo dia 19/09/2013 às 08:30hs;

Outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 
Caaporã-PB, 13 de Setembro de 2013

Robson Torres dos Santos
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2013 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de refeições, para atender as 
necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho-PB ,Local e Data: Na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 26 
de Setembro de 2013.

Nazarezinho - PB, 13 de Setembro de 2013
LARISSA MENDES DOS SANTOS 

 Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Setembro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3362-2288. Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 12 de Setembro de 2013.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial
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