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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Governo realiza amanhã Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas em CG 

l Começa hoje, no Conde, o VII Congresso Brasileiro de Terapia Comunitária

l Mestrado Profissional em Jornalismo da UFPB inscreve para segunda turma

l Será lançado hoje na unidade do Sesc, no Cabo Branco, o Inova Gastronomia 2013
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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Nublado com 

chuvas ocasionais

Governo já investiu mais 
de R$ 6 bilhões na Paraíba

O governador Ricardo Cou-
tinho fez ontem um balanço dos 
mil dias de gestão. Foram feitos 
1.000 km de estradas e criados 
600 novos leitos hospitalares, 
entre outras ações. PágInA 17

FOTO: José Marques/Secom-PB

Mais Médicos: estrangeiros passam por treinamento para atuar na Paraíba PágInA 9
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Paraíba conquista 
11 medalhas nos 
Jogos da Juventude 
disputados no Rn
PágInA 21

Treze apresenta 
atacante André 
Luiz como reforço 
para a série C 
PágInA 23

DÓLAR    R$ 2,282 (compra) R$ 2,282 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,980 (compra) R$ 2,400  (venda)
EURO   R$ 3,041 (compra) R$ 3,043    (venda)

 

 

PM apreende 
explosivos após 
perseguição a 
bandidos em CG

Oito tartarugas 
achadas mortas 
em um mês no 
Litoral da Paraíba

PágInA 16

PágInA 14

2oCaderno

Perigo do álcool 
será discutido na 
Semana Nacional 
do Trânsito

ODE realizou
35 assembleias 
e escolheu 
450 delegados

 

 

SeguRaNça

PROPOSTaS
A Semana Nacional do 

Trânsito na Paraíba será 
aberta amanhã pelo Detran e 
coincidirá com o período do 
primeiro aniversário da Ope-
ração Lei Seca. PágInA  13

As últimas assembleias do 
Orçamento Democrático foram 
no fim de semana em João 
Pessoa, Patos, Cajazeiras, Gua-
rabira e Monteiro. PágInA  18

Paraibanos na 
Feira de Moda 
Índigo de Paris

Sandra Belê mistura 
cantos tradicionais 
e música eletrônica

seis designers paraibanos 
vão apresentar suas 
criações a partir de hoje 
na Índigo Paris 2013. 
Dyógenes Chaves e Romero 
sousa participam do evento 
pela terceira vez. PágInA 8

As cantigas fúnebres nor-
destinas conhecidas como 
“incelênças” ganham nova 
sonoridade no projeto  
multimídia Cantando para 
o Eterno, da paraibana 
sandra Belê PágInA 5
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FOTOS : Divulgação

Ricardo Coutinho reuniu o secretariado e cobrou participação nos projetos do Governo



É certo que ninguém é bom juiz em cau-
sa própria, mas em relação às avaliações 
que a presidente Dilma Rousseff acaba de 
fazer sobre o impacto social do Programa 
Bolsa Família não será possível, por hones-
tidade intelectual, discordar dos seus argu-
mentos. O primeiro deles – e certamente o 
mais enfático, é que o programa “mudou a 
cara do Brasil”.

No dizer da presidente, os números 
mais recentes do Bolsa Família que lhe têm 
chegado mostra que cerca de 50 milhões de 
pessoas passaram a viver com dignidade, 
conquistando uma vida melhor. Com esse 
programa, 36 milhões de brasileiros e de 
brasileiras saíram e se mantêm fora da po-
breza extrema.

Pesquisa feita para avaliar os impac-
tos do Programa Bolsa Família nas taxas 
de mortalidade infantil mostra redução de 
17% na mortalidade de crianças menores 
de 5 anos, entre 2004 e 2009. A pesquisa foi 
feita com dados de cerca de 50% dos muni-
cípios brasileiros e revela que o programa 
contribuiu, principalmente, para a redução 
dos óbitos em decorrência da desnutrição. 
A pesquisa registra que o Programa Saúde 
da Família também contribuiu para a queda 
dos números.

Certamente não faltam críticos ao pro-

grama e nem sempre eles estão errados. O 
Bolsa Família precisa, como é do senso co-
mum, ter porta de entrada e de saída. O pro-
grama não pode se transformar em abrigo 
permanente dos que não querem melhorar 
de vida porque a ajuda mensal do dinheiro 
público contribui para resolver as questões 
da rotina diária.

Que o programa merece aperfeiçoa-
mento, não há como contraditar. Como 
também é do conhecimento de todos, há 
milhares de pessoas que recusam empre-
go de carteira assinada justamente para 
não perder o benefício. Isso leva a quê? 
Melhora a qualidade de vida das popula-
ções? É claro que não. Mas, louve-se nesta 
quadra que a pauta da inclusão social tem 
sido cumprida com êxito nunca antes ve-
rificado. 

O Bolsa Família melhorou a alimen-
tação das mães. Os estudos mostram que 
as famílias se dedicam a comprar comida 
com esses recursos e isso já é um elemento 
de alteração do padrão de vida da criança. 
Ter acompanhamento pré-natal também 
contribui muito porque a criança já é cui-
dada antes mesmo de nascer. Em resumo: 
o programa de assistência vai bem. O de-
safio é fazer com que ele, no futuro, não 
seja mais necessário. 

Editorial

Crônica

Uma rua dentro de mim (2)

   O programa deu certo

                            Carlos Romero - caromero@uol.com.br
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Tudo o que eu disse, até agora, sobre a 
Rua Nova foi pouco. A rua da minha adoles-
cência, a rua-museu, a rua que guarda em 
suas calçadas minhas lembranças, a rua que, 
por milagre, ainda continua, quase a mesma. 
Ninguém até hoje teve a coragem de derru-
bar uma de suas casas, de porta e janela, sem 
vigilantes, ainda com suas salas de visita. 
Qualquer pessoa podia bater palmas e gritar 
“ô de casa”, que alguém respondia: “ô de 
fora”. E tudo corria na paz do Senhor, com o 
relógio da Catedral avisando o passar das 
horas. As calçadas largas, cheias de som-
bras, serviam de campos de futebol para a 
meninada. E a bola não era de couro, mas de 
borracha ou de meia. 

O silêncio era sólido. As pessoas desliza-
vam numa mansidão de sombras. Freiras e 
padres era o que mais se via. E a meninada 
quando avistava um padre, com sua batina 
preta, corria para ele, pedindo “santinhos”. 
Mas o bonito mesmo era a missa dos domin-
gos, com os fiéis passando para a Catedral, 
muito bem vestidos. Muita gente indo para 
as janelas para ver e criticar os passantes. Os 
das janelas e os da rua se olhavam, se cum-
primentavam. Ainda se dava um respeitável 
“bom dia”. Hoje não se usa mais os cumpri-
mentos anunciando as horas. Hoje os homens 
viraram robôs. Ontem, tirar um chapéu era 
um gesto elegante e respeitoso. 

E haja fofocas, críticas, sorrisos. O sino 
chamando o povo para a missa e quase todas 
as janelas ocupadas. Havia até mulher idosa 
usando binóculos para ver as pessoas de 
perto. Ah, a curiosidade humana! Mas isso 
era só aos domingos. Os dias comuns eram 
de silêncio.

Outro grande acontecimento, que tirava 
o silêncio da Rua Nova era a Semana Santa. 

A Catedral se enchia. E haja jejum, nada de 
comer carne. Os santos todos vestidos de 
roxo. Uma tristeza mística tomava conta do 
templo. E na Sexta Feira Santa, a semana 
terminava com um longo sermão proferido 
defronte da Igreja de São Bento, em que se 
evocava Maria, a mãe de Jesus, com muitas 
lágrimas no rosto. Se não me engano, esse 
sacerdote se chamava João de Deus. 

Rua Nova, hoje General Osório, não passa 
de um museu urbano. A cidade de ontem 
está, ali, naquela calçada, naquelas casas de 
porta e janela, naquele silêncio ainda místico.

E agora, me chega à lembrança um fato 
que me encantava os olhos e fazia vibrar meu 
coração. A saída das meninas do Colégio das 
Neves, ao lado da Catedral, defronte da está-
tua de Nossa Senhora de Lourdes. As garotas 
fardadas de blusa branca e saia azul, enchiam 
a rua com as suas risadas, a sua alegria, a sua 
juventude. Iam ao colégio sozinhas e muitas 
delas voltavam acompanhadas dos namora-
dos. Nada de namoro perto do colégio, que as 
freiras proibiam. O policiamento do colé-
gio era severo. Os rapazes sabiam disso e 
ficavam, de longe, esperando as namoradas. 
Meninas lindas, morenas, loiras e abrindo-se 
para o mundo com a sua alegria, seus sor-
risos. Evidente que a Rua Nova também se 
contagiava com aquela euforia das adoles-
centes do colégio mais badalado da época, 
colégio de meninas ricas, cujo prédio ainda 
hoje existe e onde funciona uma faculdade 
de medicina. 

Rua Nova... Por que diabo mudaram o 
nome para General Osório, que nem conhe-
ceu aquela rua, e que, decerto, nunca esteve 
na Paraíba? Mas, e a badalada Festa das Ne-
ves? Ah, sobre isso tenho muito o que dizer. 
Aguardem!

As superintendências do Incra e da Secretaria do Patrimônio 
da União na Paraíba assinaram,  em João Pessoa, termo de 
cooperação técnica para desenvolver ações conjuntas para a 
demarcação de terrenos de marinha na zona rural da Paraíba, 
mais especificamente no território ocupado pela Comunidade 
Tradicional de Aritingui, no município de Rio Tinto (PB), na Zona 
da Mata Norte.  O termo de cooperação conta com prazo de vi-
gência de um ano e vai permitir a identificação das terras ocu-
padas pela comunidade. Os limites da área a ser trabalhada estão situados entre as Fazendas Santa 
Emília I e Sapucaí, em uma região que inclui área de mangue e terrenos de marinha (propriedade da 
União). A região é Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) desde 1985, e Área de Preservação 
Ambiental (APA) da Barra do Rio Mamanguape, por intermédio de Decreto de 1993.
A classificação como área de proteção ambiental tem como objetivo proteger especialmente o peixe
-boi marinho, espécie rara de mamífero marítimo em vias de extinção que habita as áreas remanes-
centes de manguezal. As demarcações visaram a ainda proteger a mata atlântica remanescente, e os 
recursos hídricos existentes no local.
Entre as ações conjuntas a serem implementadas pelo Incra/PB e pela SPU/PB, estão a realização de 
trabalhos de campo e de laboratório para a confecção de plantas altimétricas, planimétricas e geor-
referenciamento.

No Encontro realizado em João Pessoa, no Hotel 
Cabo Branco, no fim de semana, o Colégio de Presi-
dentes da OAB tomou importante decisão: aprovou 
alteração no provimento do Exame de Ordem. Com 
isso, será permitido que em caso de reprovação na 
2ª fase (prova prático-profissional) o examinando 
possa fazer o aproveitamento da aprovação da 1ª 
fase. 
O candidato terá direito a fazer novamente a prova 
prático-profissional, uma única vez, no Exame se-
guinte. A decisão irá ao Pleno do Conselho Federal 
para aprovação. A intenção é que, se aprovada, a 
medida valha já para o próximo Exame. Na prática, 
todas as fases aprovadas serão aproveitadas.

RESTITUIÇÃO
A Receita Federal liberou desde ontem,  o saque bancário do quarto lote de restituição do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2013. Até agora, segundo o Fisco, 4.145.252 contribuintes do Imposto de Renda Pes-
soa Física 2013 tiveram a declaração liberada. O volume total de recursos ultrapassou R$ 5,321 bilhões.

Pode ser uma “Vitória de 
Pirro”para o PT, o Supremo Tri-
bunal Federal acatar, na sessão 
histórica de amanhã, os embar-
gos infringentes do pessoal con-
denado pelas “estrepolias”  do  
Mensalão. Não é bom o partido 
atravessar 2014, ano eleitoral, 
com as vísceras expostas na 
reavaliação de todo do processo 
de corrupção que envolveu seus 
proeminentes membros. 

GOL CONTRA

COINCIDÊNCIA

MUDANÇA NO EXAME DA OAB

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

MAIS MILHO TRATAMENTO

CONVÊNIO PELA NATUREZA

Há quem garanta que o go-
vernador Eduardo Campos 
(PSB) não sairá candidato 
a presidente da República, 
devendo se realinhar ao Pla-
nalto, independente de sair 
candidato ou não a vice de 
Dilma. So há uma certeza: 
a de que renunciará no dia 
3 de março de 2014, exa-
tos 24 anos após seu avô, 
Miguel Arraes, também re-
nunciar ao Governo de Per-
nambuco para ser deputado 
federal.

A Paraíba está entre os estados 
contemplados com a compra 
realizada pela Conab, através de 
leilão eletrônico, de um total de 
29,8 mil toneladas de milho para 
atender à região da Sudene. A 
aquisição se destina a atender o 
programa que viabiliza a venda 
direta de milho dos estoques 
públicos para criadores e agroin-
dústrias de pequeno porte, que 
utilizam o produto para alimen-
tação animal. O problema conti-
nua sendo a logística da Conab, 
que anda em baixa no Estado.

Quem coordenou evento 
da última sexta-feira, que 
reuniu prefeitos com auto-
ridades federais na Estação 
Ciência, no Altiplano, se es-
queceu  que a Assembleia 
Legislativa é um dos impor-
tantes poderes do Estado. 
Não foi tratada como tal, 
em termos de representa-
tividade. Se tivessem dado 
o mesmo tratamento que 
deram à Câmara Municipal 
de João Pessoa, já estava de 
bom tamanho.

A cidade de ontem está, ali, naquela calçada, naquelas casas de 
porta e janela, naquele silêncio ainda místico.”



José Perez Alegre
Analista sênior

Vírus são ameaças comuns 

oi-se o tempo em que os computadores eram os 
únicos portadores de malware, vírus. Cerca uma 
década atrás, era incoerente o pensamento de que 
os usuários de aparelhos celulares deveriam se 
preocupar com ataques virais nos telefones. Isso 
porque os celulares não possuíam os sistemas 
modernos como os da atualidade. 
Segundo especialistas no assunto, os vírus 
costumam se organizar em famílias, sendo 
elas divididas de acordo com as atividades que 
praticam. De acordo com um levantamento feito 
pela ESET, já foram contabilizados mais de 52 
dessas famílias atuando em sistemas Android. 
A grande maioria agia enviando SMS a partir dos 
aparelhos das vítimas, a números de serviços 
pagos. A outra parte trata de transformar os 
aparelhos celulares e tablets em zumbis, ou seja, 
máquinas que executam ações determinadas pelos 
criminosos, sem que seus donos saibam. 
Segundo o analista sênior José Perez Alegre, 
da  F-Secure, empresa que desenvolve soluções 
de segurança em software e serviços com o 
objetivo de proteger conteúdos que trafegam em 
computadores e dispositivos móveis, foi feita a 
descoberta de um novo malware para dispositivos 
Android. O vírus, que faz parte da família Trojan, 
é conhecido como Android/SMSAgent e foi 
descoberto pelo analista da F-Secure, Swee Lai. 
Em entrevista para A União, José Perez destacou 
que a ameaça pode se conectar a servidores 
através do sistema SMTP e tem o poder de 
coletar informações confidenciais do usuário 
como número de telefone, caixas de entrada 
e saída de SMS, além de mensagens em áudio 
enviadas para um endereço de e-mail. 

É muito comum os vírus em 
aparelhos celulares, smartpho-
nes e afins? 

Bastante. De acordo com o 
relatório de Ameaças Móveis da 
F-Secure divulgado em maio des-
te ano, o número de famílias e 
variantes de malware existentes 
saltou de 100 para 149 no quar-
to trimestre de 2012. Em relação 
às várias plataformas móveis, o 
Android mantém a pole position, 
com um total de 136 famílias de 
malware e variantes. Portanto, 
como foi relatado em relatórios 
anteriores, o cenário dos malwa-
res para dispositivos móveis con-
tinua crescendo.

 
Através de que eles invadem 

os aparelhos?
Os ataques mais comuns são 

feitos através de mercados não 
oficiais que dispõem de malware 
para aparelhos móveis. No en-
tanto, também vimos aplicativos 
móveis maliciosos distribuídos 
em mercados oficiais e que fa-
zem parte de ataques altamente 
segmentados, onde o malware 
móvel específico é entregue por 

diferentes mecanismos para as 
vítimas. Um exemplo do que uma 
operação de malware móvel pode 
executar em seu dispositivo é o 
Android / SMSAgent.C. O malwa-
re, encontrado recentemente, 
pode se conectar aos servidores 
SMTP para enviar um e-mail com 
informações sigilosas sobre o 
usuário do dispositivo, tais como 
a seu número de telefone ou SMS 
recebidos e enviados. Após a ins-
talação, o aplicativo pede ao usu-
ário para ativá-lo como um ad-
ministrador de dispositivo para 
permanecer no aparelho.

 
Como você já esclareceu, os 

vírus são ameaças comuns aos 
dispositivos móveis. Quais os 
que são mais comuns de serem 
encontrados?

De acordo com o último re-
latório sobre “Ameaças Móveis”, 
os tipos mais comuns de malwa-
res são Trojans (61%), seguido 
por Riskware (15%) e Monito-
ring-Tools (15%). Como mencio-
namos antes, a plataforma mó-
vel mais vulnerável aos ataques 
continua sendo o Android.

 Quando se fala em vírus, é 
comum as pessoas terem um cer-
to medo. Mas quais os danos que 
eles podem causar num aparelho 
ou sistema?

Para este vírus em específico, 
o SMSAgent.C, após a instalação, 
o aplicativo solicita que o usuário 
ative o administrador do disposi-
tivo para permanecer no aparelho. 
O malware é tão discreto que não 
acrescenta nenhum ícone significa-
tivo no menu do aplicativo, ao invés 
disto, o usuário teria que verificar 
o Gerenciador de Aplicativos antes 
de descobrir que existe um vírus 
disfarçado como Google Service. 
Após a instalação, o aplicativo irá 
coletar informações confidenciais 
do usuário, como número de telefo-
ne, SMS recebidos e enviados, além 
de mensagens em áudio enviadas 
para um endereço de e-mail.

 
Como saber se o aparelho já 

possui algum vírus?
Há vários sinais que levam o 

usuário a notar se o dispositivo 
móvel está operando de uma ma-
neira incomum. Algumas formas 
são mais diretas como rever a con-

ta de telefone e encontrar SMS ou 
telefonemas indesejados. Ou então 
perceber que a bateria do aparelho 
tem durado pouco. No entanto, se o 
malware móvel já foi instalado no 
dispositivo, recomendamos usar 
um software de segurança que pode 
realmente fazer a varredura do dis-
positivo e verificar se ele realmente 
não está infectado. A F-Secure dis-
ponibiliza o Mobile Security que é 
muito eficaz na prevenção e com-
bate a malwares. http://www.f-se-
cure.com/en/web/home_global/
mobile-security

 
Existe algum que danifique o 

aparelho ao ponto dele não fun-
cionar mais?

Um alívio aos usuários é que a 
maioria dos malware para disposi-
tivos móveis não pode prejudicar 
o funcionamento do aparelho. No 
entanto, algumas ferramentas de 
monitoramento e espionagem têm 
suporte para operações destrutivas 
ou que causam grandes problemas, 
tais como limpar os dados do apa-
relho no cartão SD, ou impossibili-
tar o dispositivo de fazer algumas 
ligações telefônicas, por exemplo.

Com tantas ameaças e al-
guns aplicativos sendo necessá-
rios, o que o usuário deve fazer 
para se proteger?

Nós sempre recomendamos a 
instalação de aplicativos através de 
mercados móveis oficiais e de con-
fiança , além de verificar cuidadosa-
mente quais permissões ou ações o 
aplicativo requer para ser instalado. 
Recomendamos também, manter o 
software do dispositivo móvel total-
mente atualizado e utilizar algumas 
soluções de software de segurança 
para maior conforto e proteção.
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EXCLUSIVO

Nádya Araújo
Especial para A União

na telefonia móvel

Há vários 
sinais que 
levam o usuário 
a notar se o 
dispositivo móvel 
está operando 
de uma maneira 
incomum
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Polícia prende acusado em Campina
golpE do bilhEtE prEmiado

Adriano integrava quadrilha 
que procurava mulheres com 
idade a partir de 50 anos

A polícia prendeu o ex-
policial militar José Adriano 
Dias Barbosa, um dos acusa-
dos de fazer parte do grupo 
especializado em dar o golpe 
do bilhete premiado. Ele foi 
preso no bairro da Liberda-
de, em Campina Grande. A 
quadrilha procurava sempre 
mulheres com idade a partir 
de 50 anos. 

Ontem, as Polícias Mili-
tar e Civil detalharam a forma 
como age uma quadrilha es-
pecializada no golpe do bilhe-
te premiado, cujo crime vem 
sendo praticado contra várias 
pessoas em Campina Grande, 

João Pessoa e em outras cida-
des do Nordeste. As informa-
ções foram passadas pelo de-
legado seccional em Campina 
Grande, Iasley Almeida, e pelo 
comandante do 2º Batalhão 
da Polícia Militar, tenente-co-
ronel Souza Neto.

“Um dos criminosos se 
aproximava e pedia ajuda, di-
zendo que havia ganhado um 
prêmio de R$ 400 mil e não 
sabia como pegar o dinheiro. 
No decorrer da conversa, as 
vítimas eram convencidas a 
entregar cartões aos golpis-
tas, fazer saques e emprestar 
dinheiro aos criminosos”, ex-
plicou Iasley Almeida.

Segundo o delegado, so-
mente em 2013, já foram re-
gistradas quatro denúncias 
desse golpe, que também é 

aplicado em outros estados.  
“Embora esse tipo de crime 
não desperte a atenção da 
sociedade, por não ser co-
metido com o emprego de 
violência, vale ressaltar que 
esse grupo causou prejuízos 
a muitas pessoas”, acrescen-
tou Iasley.

Estelionato e furto
O acusado responderá 

pelos crimes de estelionato 
continuado e furto qualifi-
cado, mediante fraude. Mais 
outros dois homens estão 
sendo investigados pela po-
lícia. “Pedimos à população 
que nos ajude com informa-
ções que podem ser passa-
das através do número 197. 
Não precisa se identificar”, 
frisou o delegado seccional. José Adriano Dias Barbosa, ex-policial militar que foi preso acusado de aplicar os golpes em CG

A ajuda da população é con-
siderada pelas autoridades pri-
mordial para a identificação dos 
responsáveis pela depredação 
e violação de 21 túmulos do ce-
mitério municipal de Soledade, 
no Agreste paraibano, a 186km 
da capital. A delegada Elizabeth 
Regina Beckman esteve no local, 
acompanhou a perícia e já enca-
minhou as informações para o 
delegado de Soledade, Fernando 
Zoccola.

A violação e depredação dos 
túmulos foram percebidas pelo 
coveiro na manhã de anteontem 
e, imediatamente resolveu comu-
nicar o caso ao posto da Polícia 
Militar. Em seguida foram convo-
cados o delegado e a perícia do 
Núcleo de Polícia Científica de 
Campina Grande.

No primeiro levantamento fi-
cou constatado apenas a depreda-
ção das sepulturas e nada de valor, 
como metais, não foi levado pelos 
vândalos. Um rastro de destruição 
foi observado no local, com várias 
vidraças de jazigos e imagens sa-
cras quebradas. 

Uma das hipóteses que está 
sendo investigada pela polícia 
pode ser que um grupo de vicia-
dos estivesse consumindo drogas 
e resolvido destruir os jazigos. 

outro caso
Esta não é a primeira violação 

de túmulos ocorridos em cemité-
rios públicos no interior da Paraí-
ba neste segundo semestre. No 
dia 23 do mês passado foi desco-
berta a depredação de aproxima-
damente 20 jazigos no cemitério 
São João Batista, na cidade de 
Araruna, no Brejo paraibano.

A descoberta aconteceu quan-

do o funcionário Edilson, conheci-
do por “Dil”, deparou-se com os 
túmulos depredados, a maioria 
tendo peças de bronze (alças/ar-
golas) e placas de pedras de már-
mores arrancadas e quebradas.

Naquela ocasião, segundo o 
funcionário, houve furto de cruci-
fixos, e outros adornos. 

A ação dos vândalos, tanto 
em Soledade, como também em 
Araruna provocou indignação da 
população e, principais de familia-
res dos parentes enterrados. Inter-
nautas manifestaram em redes so-
ciais a revolta com os criminosos.

punição
O CP de 1940, na redação 

atual de seu art. 210, define o de-
lito de forma bastante sintética: 
“Violação de sepultura. Violar ou 
profanar sepultura ou urna fu-
nerária: pena - reclusão, de um a 
três anos, e multa”.

População ajudará na investigação
violação dE túmulos

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com A Associação Nacio-

nal do Ministério Público 
de Contas (Ampcon) lançou 
ontem, às 14h30, na Sala de 
Sessões do Tribunal de Con-
tas da Paraíba, a Campanha 
Nacional de Fiscalização do 
Patrimônio Ambiental.

“É uma iniciativa opor-
tuna e imperiosa porque vai 
se expirar em agosto de 2014 
o prazo de implantação dos 
Planos de Gestão de Resíduos 
Sólidos determinado pela Lei 
12.305/10 à União, ao Distri-
to Federal, aos Estados e aos 
Municípios”, observou o pre-
sidente do Conselho Nacional 
dos Procuradores Gerais de 
Contas Elizeu Correa, que atua 
no TCE de Santa Catarina.

Encarregado do lança-
mento e coordenação dos 
trabalhos, ele informou que, 
nesta fase inicial, a campanha 
enfocará, prioritariamente, a 

questão do lixo urbano com a 
qual se defrontam, diariamen-
te, as prefeituras. “Precisamos 
virar essa página para uma 
nova realidade”, considerou.

Prazo até agosto
Sancionada em agosto 

de 2010, a Lei 12.305 obriga 
a implantação do Plano de 
Gestão de Resíduos Sólidos 
por entes públicos federais, 
estaduais e municipais. No 
âmbito dos municípios, isso 
significa o prazo, até agos-
to do próximo ano, para os 
prefeitos providenciarem o 
tratamento correto do lixo, 
desde o sistema de coleta 
até a implantação dos ater-
ros sanitários. O Ministério 
Público de Contas também 
atuará, estrategicamente, na 
fiscalização aos órgãos res-
ponsáveis pelo licenciamen-
to desses aterros.

TC lança Campanha 
de Fiscalização em JP

patrimônio ambiEntal

Um engavetamento en-
volvendo cinco veículos e uma 
motocicleta, ontem, no girador 
do viaduto “Sonrisal”, no Cristo, 
deixou o trânsito na BR-230 
lento, por várias horas. 

O acidente foi provocado 
por uma motocicleta que vi-

nha no sentido Unipê-Cristo e 
mudou abruptamente da fai-
xa da esquerda para a direita. 
O veículo que seguia nesta 
faixa, apesar de ter freado, 
encostou na motocicleta, que 
caiu com a colisão. 

A freada do carro obri-
gou os outros veículos que vi-
nham atrás a frear, causando 
o engavetamento na rodovia.

Engavetamento deixa 
trânsito lento em BR

carros E moto

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
realiza, hoje, manutenção cor-
retiva no sistema de abasteci-
mento que atende a cidade de 
Cabedelo. Para a execução dos 
serviços, a empresa precisará 
suspender o fornecimento de 
água no horário das 6h às 22h. 

De acordo com informa-

ções da gerência regional da 
Cagepa, a manutenção ocor-
rerá na linha adutora de água 
tratada e no reservatório 
R26 que atende a localidade.  

Outras informações so-
bre os serviços executados 
pela Cagepa podem ser obti-
das gratuitamente pelo tele-
fone 115.

Cagepa interrompe hoje 
abastecimento d’água

manutEnção Em cabEdElo

O reeducando Isaque 
Lucas de Carvalho, mais co-
nhecido no universo do jiu-
jitsu por ‘Golias’, de 28 anos, 
foi o campeão da categoria 
pesadíssimo na segunda etapa 
do Campeonato Norte Nor-
deste, realizado em Recife, 
Pernambuco. 

“Essa foi mais uma bata-
lha vencida e mais um passo 
para a conquista da liberdade. 
Sabemos que o jiu-jitsu é um 
esporte ainda pouco difun-
dido no nosso Estado e, por 
conta disso, o empresariado 
ainda não investe nos atletas 
como deveria. Entretanto, foi 
muito gratificante represen-
tar bem o Estado da Paraíba e 
conquistar a medalha de ouro 
num campeonato da enverga-
dura do Norte Nordeste, que 
conta com a elite do esporte 
da região”, disse o atleta. 

Ele agradeceu a todos 
que o ajudaram, em espe-
cial, a equipe Mário Sukata, 
através do professor Júnior 
Ribeiro. “Estendo o agrade-
cimento ao advogado Pietro 
Galindo, ao juiz de Execuções 
Penais de João Pessoa, Carlos 
Neves, e ao apoio da Seap, na 

Reeducando é campeão de torneio
nortE-nordEstE dE Jiu-Jitsu

pessoa do secretário Wallber 
Virgolino, pois um sonho que 
se sonha sozinho se torna 
mais difícil, mas um sonho 
sonhado coletivamente é 
mais fácil de tornar realida-
de”, completou. 

Para o secretário da Ad-
ministração Penitenciária, 

Wallber Virgolino, é neces-
sário ofertar oportunidade 
para que as pessoas que co-
meteram algum erro e es-
tão pagando por ele possam 
mostrar o que estão fazendo, 
e consequentemente, que-
brar preconceitos. “A nossa 
filosofia de trabalho é dispo-

nibilizar a oportunidade de 
ressocialização, seja através 
do esporte, como neste caso, 
pela educação, capacitação e 
profissionalização. Aproveito 
esta oportunidade para para-
benizar Isaque Lucas por esta 
conquista. Espero que possa 
ajudá-lo na sua caminhada e 
servir de exemplo para outras 
pessoas que vivenciam situa-
ções semelhantes”, destacou 
o secretário.

Pena
‘Golias’ cumpre pena 

em regime semiaberto na 
Penitenciária de Segurança 
Média, na capital. O atleta é 
faixa roxa master de jiu-jitsu, 
tem 1,78m de altura, 132 kg 
e concorreu na categoria pe-
sadíssimo, destinada a atle-
tas acima de 95 kg. Ele atua 
há mais de nove anos no es-
porte, já tendo sido campeão 
paraibano por duas vezes e 
campeão do Torneio Inter-
no Gracie Barra, ocorrido na 
Praia do Poço. “Foi mais um 
momento especial, porque 
esta conquista foi a segunda 
logo após o período que fi-
quei recluso”, finalizou.

Isaque Lucas de Carvalho, Golias, campeão da categoria pesadíssimo

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

FOTOS: Secom-PB
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Coletivo Mundo inscreve 
até a próxima semana para 
o Projeto #Demotape

  

Cearte e Agência Ensaio 
realizam cursos do NAC, 
em João Pessoa

Designers paraibanos 
participam da Feira de 
Moda Índigo Paris
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O canto de morte 
das tradições 
do Nordeste. 
Através da cor-
ruptela da pa-
lavra “excelên-
cia”, nomeou-se 
incelênça para 

esses versos recitados em funerais e 
cerimônias fúnebres por toda a re-
gião. As “cantigas de sentinela” ti-
nham como o objetivo de conduzir a 
alma do falecido em direção ao céu, 
ou, como se chama no interior do 
país, “encomendar o corpo”. Entre-
tanto, estas canções não possuem 
registro algum, preservadas apenas 
através da memória, perpetuadas 
de geração em geração através da 
oralidade.

Buscando registrar essa me-
mória e ressignificar esses cantos 
fúnebres, foi criado o projeto multi-
mídia Cantando para o Eterno, com 
direção de Elisandra Romeria, mais 
conhecida como Sandra Belê. Este 
projeto é o resultado do trabalho 
de conclusão de curso da graduação 
em Arte e Mídia, da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), 
no qual Sandra fez uma pesquisa 
aprofundada das incelênças junto 
aos moradores da comunidade do 
Injetato, em São João do Tigre, loca-
lizado a cerca de 250km de Campina 
Grande, no Cariri paraibano.

De origem portuguesa, essas 
canções foram popularizadas na 
época do Brasil Colônia. “A impor-
tância das incelênças, assim como 
de quaisquer outras manifestações 
culturais, é a de identificação de po-
vos, com seus costumes e crenças. 
É através dessas manifestações que 
nos percebemos enquanto perten-
centes a um ethos, que nos perce-
bemos enquanto gente”, salienta 
Sandra Belê, em entrevista para A 
União. Seu interesse em pesquisar 
sobre o tema surgiu em sua cidade 
natal, Zabelê.

O Grupo de Reisado da cida-
de foi a porta de entrada para o 
universo das incelênças. “Isso já 
faz um bom tempo, mas elas sem-
pre ficaram na minha memória, 
sentia vontade de saber mais so-
bre elas, porém, outros projetos 
foram ganhando corpo e essa von-
tade ficou adormecida”, destaca. 
Sua incursão pela tradição oral do 
Nordeste se deu através do incen-
tivo do professor Romero Damião, 
ao apresentar um livro com can-
tigas tradicionais paraibanas, de 
onde surgiu o terceiro disco de 
Belê, Encarnadoazul, que trata do 
tema “pastoril”. 

André Luiz Maia 

 
Especial para A União

réquiem nordestino
Novo projeto de Sandra Belê traz as incelênças, cânticos fúnebres da cultura 
nordestina, propondo uma fusão com elementos de música eletrônica

“Quando chegou o momento de 
eu pensar em um tema para fazer meu 
trabalho de conclusão de curso, as ince-
lênças voltaram a fazer parte dos meus 
desejos. Como em Zabelê a quantidade 
delas não foi considerada suficiente, 
resolvi procurar em outro município”, 
explica a cantora e instrumentista. Foi 
na cidade de São João do Tigre que suas 
pesquisas encontraram raízes, ao conhe-
cer as cantadeiras da comunidade do 
Injeitado. “Entre elas, Cosma Cícera dos 
Santos, Honorata Rita da Silva, Maria de 
Fátima da Silva do Nascimento, Cícera Vi-
tor da Silva Santos (dona Vita, in memo-
riam) e Maria Rosaura dos Santos (dona 
Tozinha)”, lista Sandra. 

O principal objetivo do projeto é 
contribuir para que esta tradição se 
perpetue e que ela possa ser reconfi-
gurada ao longo do tempo. “Não trata-
mos do termo ‘resgate’ por acharmos 
presunçoso. Na verdade, estamos fa-
zendo uma ressignificação dos cantos 
para que eles sejam conhecidos por 
todos e assim manter a memória”, 
completa a musicista.

No palco
Com base nesse material recolhido, 

junto à memória desses habitantes da 
região de São João do Tigre, o projeto 
multimídia Cantando para o Eterno traz 
uma nova roupagem para essas canções, 
mesclando com elementos da música 
eletrônica, o que logo se tornou digno de 
nota, por propor uma nova sonoridade 
a um estilo tradicional. Os arranjos e a 
composição do show foram idealizados 
por Belê em parceria com o músico Gregg 
Mervine. A apresentação do resultado 
dessa soma de esforços será realizada 
amanhã, às 20h, no mini teatro Paulo 
Pontes, anexo ao Teatro Municipal Seve-
rino Cabral, em Campina Grande.

A direção geral é assinada por San-
dra, contando com Raphael Rio e Ro-
mério Zeferino na assistência. Já Carlos 
Mosca assina a direção de arte, além 
de Duílio Cunha assumir a assessoria 
cênica. O projeto, na graduação em Arte 
e Mídia, teve a orientação do professor 
João de Lima Neto, que auxiliou Sandra 
na organização da pesquisa. “ Fui muito 
feliz na escolha de todos os envolvidos. 
A academia comprou a ideia do projeto 
assim que soube da sua existência. Du-
rante o curso não trabalhei em momen-
to algum com tais cantos, achei por bem 
resguardá-lo para este momento que 
considero mais especial”, salienta Belê.

Sobre sua proposta de unir música 
eletrônica e as incelênças, a artista afir-
mou que em momento algum sua ideia 
foi posta em cheque ou contestada. 
“Pelo contrário, todos os envolvidos fica-
ram encantados com a idéia. Aliás, esta-
mos ressignificando, o que nos permite 
transformar o sentido, a ideia, a função 
e ainda manter uma memória, contribuir 
com nossa cultura, com nossas tradições.

A cantora paraibana
Sandra Belê fez uma

extensa pesquisa sobre as  
incelênças, tema pelo qual 

sempre foi apaixonada
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Dói... Dói, no coração e na alma, constatar que a cor-
rupção é responsável pelo desvio bilionário em reais, 
por ano, surrupiados das verbas públicas, federais, es-
taduais e municipais. O alcance leva ao retardo de obras 
indispensáveis e urgentes. 

Um amigo que mora na Bahia e conhece desde o 
nascedouro o Plano de Transposição de Águas do São 
Francisco para o Semiárido da Paraíba, afirmou que o 
realizado, até então, está perdido, salvo os túneis, em 
face da delonga na execução da obra. Os canais cons-
truídos estão rachados pelos raios inclementes do sol. 
A ausência da água que deveria correr em seu leito 
para umedecer as vias de cimento, é a responsável pelo 
prejuízo. Para receber o hidro, todos os fossos terão de 
ser refeitos, porque remendar as avarias é dispêndio 
inútil.

Contou-me o baiano fatos de estarrecer, do domínio 
popular. As autoridades não estão alheias às ocorrên-
cias e deveriam agir. Porém, a campanha eleitoral do 
próximo ano desanima o grupo oficial a tomar provi-
dências enérgicas...

Numa Comissão de Inquérito o corrupto sofre 
humilhação, no confronto com antigos desafetos ou de 
ocasião. Ser réu em processo contra a honra e conduta; 
ter vasculhadas suas contas e anexados ao processo 
investigatório, depoimentos constrangedores, remete o 
acusado às profundezas do inferno...

Pode até ser condenado, porém, nem um centavo 
retorna à dotação de onde saiu!... O vexame não serve 
de exemplo para conter o exercício fraudulento!

Para quem age de forma dolosa apossando-se do 
bem material dos carentes do benefício deveria, como 
castigo, assistir todas as horas do dia e da noite, um 
filme sobre o padecimento, dos sem água de beber. 
Ainda seria pouco em cotejo com o sofrimento que vêm 
enfrentando os que esperam o carro-pipa para salvar 
vidas humanas e de animais.

A benevolência das leis é desanimadora, no nosso 

Cresce o movimento conhecido 
por “Passo” – Pacto da Segurança 
Social. A exemplo dos movimentos 
de protesto que sacudiram o Brasil 
nos últimos meses, o Passo não tem 
origem conhecida, nem coordena-
ção. É um gesto, um grito nascido no 
povo, que tem encontrado respaldo 
em parlamentares que não querem 
perder o trem da História.

O Passo é suprapar-
tidário e supra-ideológi-
co. Ele não visa angariar 
votos para nenhum 
candidato ou nenhuma 
legenda. Sua existência 
tem por origem o sen-
timento de insegurança 
que aflige o povo brasi-
leiro, desamparado da 
autoridade e entregue à 
sanha dos bandidos que 
empalmaram o controle 
do País.

A autoridade bra-
sileira tem se mostrado impotente 
para evitar a atividade criminosa 
que vai dos assaltos, aos estupros e 
ao tráfico. Não se pode sair de casa 
que se é assaltado na porta da gara-
gem; não se pode sair do banco que 
se é alvo da clássica “saidinha”; não 
se pode tomar o transporte coletivo 
que os bandidos fazem o arrastão; 
não se pode ir à “balada” que se víti-
ma do hediondo estupro.

E não se pode ficarem casa que 
o domicílio é violado pelos assal-
tantes que roubam os bens, a paz e 
a honra das famílias, não poupando 
a vida nem das crianças – como 
aconteceu com o menino boliviano 
Brayan, de apenas cinco anos, morto 
em São Paulo porque estava choran-
do movido pela cena do assalto.

As crianças brasileiras estão 
chorando, feito Brayan, em pânico 
com a falta de segurança fora e den-
tro dos lares. E seus pais são impe-
didos de lhes oferecer segurança, 
inermes com o Estatuto do Desar-
mamento – a lei que impede o cida-
dão de se defender e proteger sua 
família da violência que aflige o País. 
Pois o cidadão são pode se armar, só 

os bandidos e as 
forças golpistas 
têm armas.

As forças 
armadas servem 
para dar golpes, 
que já deram 14 
deles: o Golpe da 
Independência, o 
Golpe da Repúbli-
ca, a Intentona do 
Forte de Copaca-
bana, o Golpe de 
1930, a Intentona 
de 1935, o Golpe 

de 1937, o Golpe de 1945, o Golpe 
de 1953 (morte de Getúlio), a Cons-
piração do velório do general Can-
ronbert, a Intentona de Aragarças, a 
Intentona de Jacareacanga, o Golpe 
de 1964, o Golpe de 1968,o Golpe do 
Desarmanento.

Por sua vez, as polícias se mos-
tram incapazes de deter a onda de 
criminalidade, o arrastão que varre 
o País como um gigantesco tsuna-
mi. Nem os policiais estão isentos 
dessa violência, pois são enfrenta-
dos à bala pelos bandidos e execu-
tados quando identificados como 
membros da polícia. Sem esquecer 
a banda podre da polícia, que se 
associa com marginais e dá sumiço a 
cidadãos.

Na véspera da votação pelo 

Congresso da lei conhecida como Es-
tatuto do Desarmamento, a entidade 
nacional dos delegados de polícia 
publicou um manifesto contra o 
desarmamento popular, confessan-
do-se incapaz de dar segurança à 
cidadania brasileira. Foi, portanto, 
uma irresponsabilidade dos parla-
mentares em aprovar a maldita lei, 
que entregou o cidadão rendido aos 
bandidos.

Agora, aqueles parlamentares 
se verão obrigados a reformar ou 
abolir o Estatuto, assim como a pró-
pria Constituição e o Código Penal 
– que proporcionam amplos direi-
tos ao marginal em detrimento do 
cidadão. A Constituição, assim como 
o Pacto de São José da Costa Rica, 
precisam ser revistos pelo Parla-
mento Brasileiro. Ambos têm artigos 
pétreos, e o Pacto de São José obriga 
governos subsequentes aos que o as-
sinaram. Um pacto mais do Terceiro 
Mundo, pois as grandes nações não 
o subscreveram – a exemplo dos 
Estados Unidos, China, Japão, Rússia, 
enfim, as potências.

Ninguém vai estabelecer san-
ções contra um país que é o quarto 
produtor mundial de alimentos, que 
tem reservas oceânicas de petróleo. 
E esse país é o Brasil. O Pacto da Se-
gurança Social é uma imposição do 
povo brasileiro, e o povo é soberano, 
está acima dos congressos, do exe-
cutivo, dos tribunais, dos tratados 
internacionais. O povo quer o direito 
de ter armas, quer penas de morte 
e perpétuas, quer segurança, e vai 
dizer isso nas ruas com a sua voz, 
com a tua voz.

(Sitônio Pinto escreve às terças, 
quintas e aos sábados).

O Passo

A transposição

Farolito

lourdinha luna Escritora, membro da academia de letras de areia e da aflap - lourdinhaluna@uol.com.br

Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

artigo

regime republicano. E se o pervertido tiver reservas 
financeiras, não frequenta a cadeia, porque advogados 
argutos, o preservam do constrangimento.

Os nordestinos que convivem com a seca sabem o 
quanto é danosa a ausência de chuva. Num ano sáfaro 
se vai o produzido no período fértil.  Impotente, ante a 
ação do tempo, o proprietário rural empobrece e relega 
seus propósitos para o futuro.

O campo se esvazia e os moradores vão se arran-
char nas periferias das cidades, que não oferece traba-
lho. A vadiagem é subsidiada pela bolsa família, ou a 
bolsa presidiário.

Esta seca (2012/13), de dois anos tem sido impla-
cável e desastrosa. O rebanho bovino está reduzido a 
um terço e com a mortandade, sofre o criador e os que 
o cercam. O campo nada lucrou. As ações de precaução 
e prevenção não foram efetivas na mitigação dos pro-
blemas.

É quase sesquicentenário o 1º Projeto, que data do 
Império (1875), como uma antevisão da terrível seca de 
1877. A proposta original objetivava bombear o socor-
ro hidráulico do rio da Integração Nacional, por cerca 
de 720 km ao longo do Sertão nordestino. A água seria 
despejada num grande reservatório e daí para o leito 
dos afluentes temporários. Nas vantagens elucidadas 
destacava-se a implantação de polos agrícolas, como 
hoje existem, nas cidades de Juazeiro e Petrolina.

O projeto atual é de execução mais simples e se não 
fora a influência política que tem desviado sua rota, 
talvez tivesse chegado à Paraíba, no ano de 2012, como 
era prometido.

Dificuldades de toda espécie pra atender a outros 
interesses a obra parou. Comissões do Legislativo recla-
mam da demora, vão aos locais das obras, falam com as 
autoridades de Brasília e falsas promessas entram em 
pauta.

Até quando, meu Deus!?. Não vejo no horizonte 
uma palavra ou gesto que me anime.

China
Quando comuniquei a alguns amigos que iria realizar 

uma viagem à China, familiares e amigos diziam: está louco? 
O que você vai fazer na China? Fui, voltei e não me arrependi. 
A viagem, que a princípio seria apenas para China e Emira-
dos Árabes (Dubai), estendeu-se até o Japão. Mas, o pacote 
organizado por Mariana Reis, da MR Turismo, começou com 
uma viagem aérea João Pessoa/Rio, continuando com outro 
voo, Rio/Dubai. Foram quatorze horas de voo somente nesse 
trecho. Pensei comigo: será que aquelas pessoas têm razão e 
estou ficando louco mesmo?

Mas, com o livro Inferno de Dan Brown a tiracolo e uma 
caixa de Dramin achei que estava preparado. Ledo engano! 
Não fossem as boas companhias, o perfeito serviço de bordo 
da Emirates e os bons vinhos que tomamos na viagem, 
aquele tempo teria sido uma eternidade. Primeira parada: 
aeroporto de Dubai, empolgante, grandioso, charmoso. Alta 
tecnologia. O hotel dessa noite ficava no próprio aeroporto, 
significando que, do nosso apartamento avistávamos os 
produtos do free shop.

Dubai-Pequim, a aeronave lotada de chineses (ou seriam 
japoneses? Ou coreanos? Parecem tanto!). Contando as horas 
de voo entre João Pessoa e o Rio, em vinte e quatro horas 
voamos vinte e quatro horas! Absurdo? Matemática do fuso 
horário. Mas o fato é que chegamos a Pequim: linda, mara-
vilhosa, moderna. No primeiro tour conhecemos o Palácio 
Real, a Praça da Paz Celestial, o Palácio de Verão dos antigos 
imperadores. Tudo grandioso e empolgante.

Na primeira noite show de acrobacias com crianças e 
adolescentes, destacando-se como ponto alto das apresen-
tações o rapaz que fazia malabarismo com inúmeras bolas e 
as bicicletas em movimento com doze “chicas” montadas em 
uma só bike. Muralhas, tumbas, pato laqueado num jantar 
maravilhoso. Mas o que mais nos impressionou (será que dá 
para comparar com os médicos cubanos?) foi a visita a uma 
Farmácia Popular, onde todos os turistas tomaram massa-
gens nos pés. Depois vinham alguns médicos já entrados em 
anos, tomando o pulso da gente e diagnosticando pelo olho. 
Moral da história: medicamentos que nos foram receitados 
e que custavam uma fortuna em dólar! Claro que, como bons 
brasileiros, tomamos muito chá e não pagamos nada...

Passeio característico é o feito em triciclos pelas casas 
antigas de Pequim (Centro Histórico) quando se conhece a 
verdadeira história da China. Dava pena ver o esforço dos coi-
tados dos ciclistas conduzindo os vários casais de brasileiros. 
Mas dali rumamos para o Mercado, onde se come escorpião e 
serpente no espeto.

Xian, com seus Guerreiros de Terracota, shoppings 
caríssimos, muralhas não é nem a sombra de Xangai. No 
voo para esta última viagem ficamos maravilhados com as 
reverências das aeromoças. Descobrimos depois que, por 
trabalharem para a Eastern Airlines chinesa, sempre faziam 
aquelas reverências antes de iniciarem e quando termina-
vam o serviço de bordo. Ficou mais saboroso. Xangai tem 
prédios com mais de 80 andares, Mercado das Imitações 
(uma 25 de Março maquiada), shoppings espetaculares, 
passeio no rio iluminado.

De lá para Hong Kong, uma República quase indepen-
dente, com governo e moeda próprios.  Parece-se muito com 
a região do Rio e de Angra dos Reis. Mesmo com a sensação 
de mais de quarenta graus foi feito um tour onde se sobressa-
íram jardins, cidade velha, edifícios com até 118 pisos, muita 
riqueza, compra de eletrônicos. A passarela das celebridades 
nos colocou em contato com as estátuas do mitológico Bruce 
Lee, mas para ir até aí se tinha de atravessar o oceano por 
baixo, de carro. Por cima, de barco (ferryboat). Alguns foram 
a Macau, outros preferiram os eletrônicos de Hong Kong, não 
tão baratos assim. Mas a vontade de chegar ao Brasil com 
importados falou mais alto e quase todos compraram ipads, 
iphones etc.

Perguntávamos aos guias: na China há prostituição, trá-
fico de drogas, homossexualismo? Eles respondiam: oficial-
mente, não, porém se sabe que, nos bastidores essas pragas 
existem. Não há massagens sexuais, venda de drogas aber-
tamente nem homossexuais se beijando na rua. O traficante 
reincidente é punido com a morte, fecham-se os olhos para 
os homossexuais e a prostituição é camuflada. Mas, há um 
consenso de que se bebe pouco álcool e muito chá na China. 
Porém o que mais impressiona na China são a fé do povo e 
a suntuosidade dos templos, especialmente os dedicados a 
Buda. 

E por falar em China...
A companhia de aviação chinesa “Hainan Airlines” 

chamou atenção esta semana por causa de um dos critérios 
utilizados para avaliar os candidatos em caráter eliminatório: 
além dos exames tradicionais, os inscritos precisam passar 
por uma prova de odor corporal, especificamente em relação 
às axilas dos jovens. Depois de preencherem requisitos como 
visão perfeita, altura máxima de 1,87 m e conhecimento da 
língua inglesa, os estudantes que fizeram o curso proporcio-
nado pela empresa passam por uma banca que avalia o chei-
ro de suas axilas. Questionada, a empresa disse que “nossos 
funcionários trabalham de perto com o público, e nenhum 
passageiro quer sentir o cheiro das axilas dos pilotos. Se eles 
podem passar nesse teste, não irão suar na cabine”, afirmou 
a empresa.

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Vasconcelos

Ninguém vai 
estabelecer sanções 
contra um país 
que é o quarto 
produtor mundial de 
alimentos, que tem 
reservas oceânicas 
de petróleo
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Oficinas de formação em fotografia são 
oferecidas no Núcleo de Arte Contemporânea

Artes Visuais

A Agência Ensaio em 
parceira com o Centro Esta-
dual de Arte e o Núcleo de 
Arte Contemporânea inicia 
um projeto com oficinas de 
formação a partir deste mês. 
A primeira edição oferece 
duas opções: Percepção do 
olhar: fotografia sensorial, 
com Ricardo Peixoto; e Lumi-
ne: leitura crítica da imagem, 
com Alexandre Gadelha. O 
público alvo são pessoas in-
teressadas em ampliar os 
seus conhecimentos sobre 
a fotografia. Todas as aulas 
serão realizadas no NAC e a 
próxima edição do projeto 
está programada para acon-
tecer em novembro.

A oficina de Ricardo Pei-
xoto possui duas turmas: a 
primeira é de 18 a 20 de se-
tembro; a outra de 1 a 4 de 
outubro. Ambas acontecem 
no período da tarde, das 14h 
às 17h30, sendo que as aulas 
para a turma de estreia do 
projeto são gratuitas e para 
a segunda turma custam R$ 
100,00 a inscrição. Já a ofici-
na de Alexandre Gadelha está 
programada entre os dias 15 
e 18 de outubro, das 14h às 
17h30, também ao preço de 
R$ 100,00 por inscrito. 

“Idealizamos para ser 
um projeto de extensão que 
visa estimular a arte educa-
ção, por isso todas as pessoas 
podem se inscrever, não pre-
cisa necessariamente atuar 
na área. Nesse início, as ofi-
cinas serão destinadas a ima-
gem, produção cultural e di-
nâmicas complementares de 
ensino. Mas, queremos agre-

Quadrinhos e ateísmo: 
concurso

Mídias em destaque

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.com

O fotógrafo Ricardo Peixoto é um dos oficineiros do Projeto do Núcleo de Arte Contemporânea

FOtO: Divulgação

gar outras linguagens nesse 
projeto como literatura, teatro 
e cinema. Como a Agência En-
saio atua na área de fotografia, 
começamos o projeto por ela, 
porém não iremos nos fixar, 
temos previsão de ampliar 
e fazer parcerias”, comentou 
Ricardo Peixoto, um dos ofi-
cineiros dessa primeira etapa 
e participante da organização 

do evento, em entrevista ao 
jornal A União. 

O projeto, por meio de 
oficinas práticas e teóricas, 
tem o objetivo de incentivar 
a formação e capacitação 
artística dos pessoenses. 
“A oficina de Percepção do 
olhar tentará trabalhar a 
questão do indivíduo, a in-
tegração com o interior para 

promover uma reflexão sobre 
o seu relacionamento com o 
mundo, queremos estimular 
a sensibilidade das pessoas”, 
explicou o oficineiro. Além 
disso, segundo Ricardo Peixo-
to, outro objetivo das oficinas 
é o de movimentar o espaço 
físico do NAC, de extrema im-
portância paras as artes na 
Paraíba.  

Em cartaz
Casa da 
Mãe Joana 2

Comédia brasileira é continuação de filme de 2008

Há cinco anos a editora Marca de Fantasia realiza 
concurso de quadrinhos para estimular a criação e pro-
mover a difusão do trabalho de novos artistas, ou mesmo 
dos veteranos que eventualmente participam. As três pri-
meiras edições se concentraram na produção de tiras hu-
morísticas, gênero de quadrinhos muito apreciado pelos 
brasileiros e com boa inserção nos jornais locais de várias 
cidades do país.

O resultado dessa fase foi a publicação dos álbuns 
“Gag: as melhores tiras humorísticas” e “Gag: o humor 
é o motor”, com as tiras selecionadas mais a inserção de 
outros autores na revista “Maria Magazine”, especializada 
em tiras de humor. As publicações, como todas as demais 
da editora Marca de Fantasia, não visam o lucro, sendo 
vendidas a preço de custo. Os autores participam solida-
riamente, movidos pelo desafio criativo que o concurso 
oferece.

Em 2012 houve uma inovação, com a chamada de 
trabalhos com um tema ainda considerado tabu: a ho-
mossexualidade. Provando que os costumes têm mudado 
rapidamente no país e que os quadrinistas acompanham 
as mudanças com o fomento de novas ideias, o resultado 
do concurso “HQ e homossexualidade” foi dos mais sur-
preendentes, com o envio de trabalhos de alta qualidade 
gráfica e textual. O álbum “Amores plurais”, que resultou 
do concurso, reúne obras de quadrinistas de todo o país 
e de Portugal, com histórias contrárias aos preconceitos e 
plenas de sensibilidade.

Seguindo o propósito de instigar a reflexão e estimular 
a criatividade, o tema do concurso deste ano é o ateísmo, 
que pode ser expresso na negação da religiosidade e, so-
bretudo, no questionamento à existência de Deus. A pro-
posta não inclui o satanismo ou as crenças pagãs, que se-
riam o outro lado das religiões consensuais, muito menos 
o agnosticismo, que vem a ser a dúvida sobre a existência 
ou não de Deus. O ateísmo é a postura radical de que o 
ser humano prescinde da fé para reger-se pela ética que 
provém da racionalidade.

Podem participar autores profissionais ou amado-
res, individualmente, em dupla ou em grupo, com uma ou 
mais histórias com até seis páginas ou série de tiras, com 
no mínimo 10. As normas para o concurso estão no sítio 
da editora: www.marcadefantasia.com.

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

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.

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 consegue 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, An-
tonio 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 Filho, Miriam Feeland, Roberto Bomtempo. Interior 
do Ceará, década de 1970. A popularização da TV permitiu 
que os habitantes da cidade desfrutassem de um bem até 
então desconhecido. Porém, o televisor  afastou as pessoas 
dos cinemas. É aí que Francisgleydisson entra em ação. Ele é 
o proprietário do Cine Holiúdy, um pequeno cinema da cidade 
que terá a difícil missão de se manter vivo como opção de 
entretenimento. CinEspaço 4: 13h50, 15h50, 17h50, 19h50, 
21h50. Manaíra 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 Kor-
mákur, 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 preten-

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

HANNAH ARENDT (ALE/FRA, 2013). Gênero: Drama. Duração: 
113 min. Classificação: 14 anos. Direção: Margarethe Von 
Trotta, com Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer. 
Hannah e seu marido Heinrich são judeus alemãos que che-
garam 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 apavorada 
devido a fenômenos sobrenaturais que a atormentam, 
Roger Perron resolve chamar dois demonologistas mundial-
mente conhecidos, Ed e Lorraine. O que eles não imaginavam 
era ter que enfrentar uma entidade demoníaca 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. Duração: 
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: Documen-
tário. 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 cesarianas 
ou de partos com intervenções traumáticas e des-
necessárias, 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: Documentá-
rio. Duração: 92 min. Classificação: 14 anos. Direção: Morgan 
Spurlock. O documentário registra a banda pop britânica One 
Direction em uma apresentação ao vivo. O grupo é formado 
por Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik e 
Niall Horan. 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.

FOtO: Divulgação/Globo Filmes



 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de setembro de 2013

Artes

Paraibanos participam essa semana 
da Feira de Moda Índigo em Paris

A arte do design têxtil

As novas bandas de João Pessoa 
têm uma oportunidade de mostrar seu 
show ao público e a agentes culturais 
da cidade, é o 9o #Demotape, que 
está com inscrições abertas até 23 de 
setembro. 

O projeto, organizado pelo Co-
letivo Mundo e Circuito Fora do Eixo, 
promove ainda debates com temas 
que pautam o cenário de música inde-
pendente local e nacional. 

As bandas selecionadas se apre-
sentaram no Centro Cultural Espaço 

Estampas produzidas pelos designers paraibanos Alex de Brito, Dyógenes Chaves, Paula Tabosa e Célia Araújo

Nona edição do projeto #Demotape está com inscrições abertas
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Pela terceira vez consecutiva, 
os designers paraibanos 
Dyógenes Chaves e Romero 
Sousa embarcaram para Pa-
ris, onde vão exibir suas cria-
ções na feira de moda Índigo 
Paris 2013, que acontece na 
capital francesa, a partir de 

hoje até quinta-feira, 19 de setembro, no 
Parc d’Expositions Paris Nord Villepinte. 

Nessa edição, eles têm a companhia 
de outros designers locais: Alex de 
Brito, Paula Tabosa, Thamires Pontes e 
Célia Araújo. Além deste stand parai-
bano, a designer Juliana Rabinovitz, 
de Salvador, completa a delegação 
brasileira selecionada pelo Texbrasil, 
programa de apoio à exportação desen-

volvido pela Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e Confecção e Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos. 

A Índigo Paris, parte da Première 
Vision Pluriel, é a maior feira interna-
cional dedicada ao design têxtil e de 
criação. Com várias edições por ano, 
em Nova York, Paris, Lisboa, Shangai, 
São Paulo e Bruxelas, a Première Vision 
oferece aos expositores e visitantes 
referências para inspirar e preparar 
coleções, obter informações sobre as 
tendências e realizar negócios entre os 
profissionais da moda. Ao todo, cento e 
oitenta estúdios internacionais apresen-
tam suas coleções de produtos, desde 
estampas, bordados, apliques, transfers 

a vintage, para o seleto mercado da 
moda. 

Segundo Dyógenes Chaves, há boas 
razões para comemorar a participação 
nesta feira internacional. “Na verdade, 
o convite aconteceu graças à consultora 
do Programa TexBrasil, Geni Ribeiro, e à 
designer e empresária, Francisca Vieira, 
da Natural Cotton Color. E, com a experi-
ência no evento do ano passado, resolve-
mos também apresentar a produção de 
jovens talentos paraibanos, caso de Alex 
de Brito, Thamires Pontes, Célia Araújo 
e Paula Tabosa. Certamente, esta nossa 
participação pode até, no futuro, incluir a 
Paraíba como centro de referência do de-
sign têxtil no Brasil. Esse é nosso maior 
objetivo”, comentou o artista.

Mundo no dia 3 de outubro.
As inscrições do #Demotape 9 são 

realizadas através do endereço eletrô-
nico do Toque no Brasil, www.toqueno-
brasil.com.br. 

No site, o artista poderá utilizar o 
mecanismo de busca ou acessar direta-
mente o perfil do evento. Serão selecio-
nados três artistas de trabalho autoral, 
residentes na cidade de João Pessoa ou 
região metropolitana, com perfil para 
ser considerado banda nova. 

O Coletivo Mundo entende como 

banda nova qualquer artista que ainda 
não tenha conseguido forte inserção 
no cenário de música independente em 
João Pessoa. 

São artistas que, independente de 
quanto tempo estejam em atividade, 
ainda não se firmaram como nomes 
conhecidos do público e dos agentes 
culturais que movimentam este cenário.

Toda a curadoria será feita pelo 
Coletivo Mundo e o resultado final da 
seleção será divulgado por meio do 
site  www.coletivomundo.com.br e dos 

perfis no Twitter, @coletivomun-
do, e do Facebook, /coletivomundo. 
O evento disponibiliza a estrutura 
necessária o para a realização dos 
shows, sendo que nenhum dos 
artistas recebe cachê ou qualquer 
outra contrapartida financeira por 
sua apresentação. 

A nona edição do #Demotape 
acontece gratuitamente em 3 de 
outubro, às 20h, no Centro Cultural 
Espaço Mundo, localizado na Praça 
Antenor Navarro, Varadouro.
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Estrangeiros são submetidos a treinamento na PB

Dez dos 47 médicos brasilei-
ros destinados a municípios parai-
banos através do Programa Mais 
Médicos se recusaram a trabalhar 
através do programa. Treze mé-
dicos estrangeiros estão em trei-
namento em João Pessoa e devem 
chegar às cidades onde irão traba-
lhar no dia 23. Ainda para o mês de 
outubro mais 26 médicos devem 
começar a trabalhar em cidades pa-
raibanas. No entanto, ainda não se 
sabe quantos deles são brasileiros 
ou estrangeiros. O déficit de mé-
dicos no Estado é de cerca de 150 
profissionais. 

De acordo com o secretário es-
tadual de Saúde, Waldson Souza, os 
médicos estrangeiros que chegaram 
à Paraíba farão treinamento para co-
nhecer as diretrizes do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e as referências 
da atenção básica, além de conhe-
cer as regiões onde irão trabalhar e 
receber ajuda no planejamento das 
suas atividades para os locais onde 
vão atuar. “Já tivemos conversas com 
os gestores das cidades onde essas 
pessoas irão trabalhar. Temos um 
déficit de aproximadamente 150 
médicos, mas esse cenário muda 
todos os dias, dependendo da políti-
ca de cada município. Sabemos que 
o ministério não vai poder atender 
100% dos pedidos de todos os mu-
nicípios, mas a demanda está sendo 
suprida com os médicos brasileiros 
e também com os estrangeiros que 
se inscreveram no programa”, expli-
cou Waldson.

Ele disse ainda que o Ministé-
rio da Saúde garantiu para o mês de 
outubro a contratação de mais 26 
profissionais médicos para a Paraí-
ba. Dos 47 médicos brasileiros que 
foram encaminhados para municí-
pios paraibanos na primeira etapa 
do Mais Médicos, dez não estão tra-
balhando. Os médicos que deveriam 
estar trabalhando em Areia, Barra 
de Santana, Cacimba de Dentro, 
Conde e Pocinhos sequer comunica-
ram que não tinham mais interesse 
em atender os pacientes destas ci-
dades. Já os médicos que deveriam 
trabalhar em Alagoinha, Cajazeiri-
nhas, Catingueira, Cubati e Ingá se 
apresentaram às cidades, mas de-
sistiram do trabalho. Três deles não 
aceitaram trabalhar 40 horas sema-
nais e outros dois não se adequaram 
às instalações oferecidas.

Hoje os municípios paraibanos 
que têm médicos através do Progra-
ma Mais Médicos, são: João Pessoa, 
Bayeux, Areia, Bananeiras, Belém 
do Brejo do Cruz, Caaporã, Caturité, 
Cruz do Espírito Santo, Itapororoca, 
Juripiranga, Lucena, Nova Floresta, 
São Miguel de Itaipu, Serra Redonda, 
Solânea, Tavares e Vieirópolis. Cada 
um desses municípios com um médi-
co, a exceção de João Pessoa, com 20 
e Bayeux com dois. Areia, que deveria 
ter dois médicos, tem apenas um, por 
causa da desistência do segundo.

No último sábado, 12 médicos 
estrangeiros e um brasileiro formado 
em Cuba desembarcaram no Aero-
porto Castro Pinto para começarem 
a clinicar em municípios paraibanos. 
No dia 23 esses médicos já estarão 
nas cidades para trabalhar. Dos 13 
estrangeiros, nove são cubanos e 
trabalharão nas cidades de Aguiar, 
Baraúnas, Damião, Gado Bravo, Pe-
dra Lavrada, Picuí, Santana de Man-
gueira, Serra Grande e Taperoá. Água 
Branca e Baía da Traição receberão 
dois espanhóis. Cacimba de Dentro 
irá receber uma médica recém-for-
mada Uruguaia e Areia receberá o 
médico brasileiro formado em Cuba, 
que já trabalhou na Espanha. O regi-
me de trabalho é de 40 horas sema-
nais e remuneração de R$ 10 mil, que 
é considerada uma bolsa pelo Go-
verno Federal. 
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Empresária descobre cemitério 
de escravos ao reformar 
a casa no Rio de Janeiro

Os 13 médicos estrangeiros que chegaram no sábado ao estado devem começar a atender pacientes a partir do dia 23 em cidades do interior

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

“Guilherme Stoimenof é 
um médico brasileiro, formado 
em Cuba, em 2006, trabalhou 
até 2008, quando foi para a Es-
panha. “Em 2012, devido à crise 
financeira na Europa vim para 
o Brasil, com esposa e duas fi-
lhas espanholas. Pensava em fi-
car por lá, mas a crise acendeu 
em mim a vontade de voltar ao 
Brasil. Depois que voltei ao Bra-
sil ainda não tinha tido a opor-
tunidade de fazer o exame, foi 
quando apareceu o Mais Médi-
cos e eu agarrei a possibilidade. 
Além disso, tenho uma tia que 
está morando na Paraíba faz 
cinco meses e me falou muito 
bem do Estado”.

Rafael de Quintas Frutos, 
espanhol, com 38 anos de ex-
periência em Medicina é ci-
rurgião e na Espanha atendia 
tanto em consultório particu-
lar, quanto em hospitais públi-
cos. “Quando me perguntam 
porque escolhi a Paraíba, digo 
que escolhi juntar a Medicina 
e ajudar as pessoas com a ideia 

de morar na terra natal da mi-
nha esposa, que é paraibana”, 
comentou. Minna Blanco é 
cubana, médica há 19 anos e 
especialista em medicina geral 
e integral: “Quero conhecer o 
povo brasileiro, ajudar as pes-
soas carentes. A experiência 
pessoal e profissional também 
é muito grande. São muitos os 
motivos que me fizeram me 
inscrever no programa”, disse.

Há 21 anos atuando como 
médica, a cubana Mirian Alva-
res decidiu vir ao Brasil. “Gosto 
da minha profissão, de ajudar 
às pessoas e o Brasil precisa da 
nossa ajuda. Não vejo barrei-
ras com a questão da língua, 
já trabalhei em uma comuni-
dade indígena na Guatemala 
durante dois anos e foi muito 
bom”, garantiu. Mileydi Perez, 
também é cubana e há 15 anos 
exerce a medicina. Ela disse 
que resolveu vir ao Brasil para 
ajudar as pessoas e melhorar 
a saúde e a qualidade de vida 
dos brasileiros. A cubana Mi-

lagros Cadenas Lopez tem 26 
anos de Medicina e nesta tra-
jetória profissional já esteve no 
Haiti e na Venezuela. “Eu res-
pondi ao chamado de trabalho 
para melhorar as condições das 
pessoas, para diminuir os índi-
ces de mortalidade. É solidarie-
dade, eu sinto que quero e que 
preciso ajudar”, disse.

Mirian Pellón Rodrigues é 
médica há 27 anos e diz não ter 
medo das dificuldades a serem 
enfrentadas. “O desafio maior 
é o trabalho. Minha família está 
assegurada em Cuba, então, 
não tenho o que temer, só tra-
balhar”, comentou. O espanhol 
Domingo Gonzalez, 31 anos 
exercendo a Medicina, já morou 
no Brasil, na década de 1990, na 
cidade de Santos (SP). “Conhe-
ci o Mais Médico pela internet, 
o ministro da Saúde espanhol 
fez a propaganda do projeto 
em algumas cidades. Então me 
interessei e fiz a inscrição. Meus 
filhos já estão criados e eu gosto 
muito do Brasil”, disse.

Miguel Aguila também é 
nascido em Cuba e já é forma-
do em Medicina há 17 anos. 
“Vim por causa do projeto, sou 
da atenção básica e gosto do 
que faço. Minhas expectativas 
são as melhores. Já trabalhei na 
Venezuela e em Honduras, en-
tão para mim não é novidade 
ajudar um outro povo que não 
seja o meu”. Milan Castillo Bu, 
cubana, que há 21 anos traba-
lha como médica diz que sua ex-
pectativa é ajudar a população. 
“Quero conhecer as doenças 
que não existem no meu país e 
melhorar os indicadores de saú-
de”, afirmou. Com 23 anos de 
experiência como médico, Mi-
guel Dias é nascido em Cuba diz 
que não teve problemas em vir 
ao Brasil, pois sua família está 
bem em Cuba, com todas as 
suas necessidades asseguradas. 
“Quero ajudar o povo brasilei-
ro e para isso já recebemos uma 
preparação em Cuba e também 
na cidade brasileira de Vitória 
de Santo Antão”.

Medicina como uma ajuda humanitária

Mais de 400 moradores de 
Mandacaru e bairros adjacen-
tes foram beneficiados com o 
‘Projeto Saúde sem Fronteiras’, 
no final de semana, em João 
Pessoa. A ação aconteceu na Es-
cola Estadual Monsenhor Odi-
lon Ribeiro Coutinho e contou 
com a participação de volun-
tários da Cruz Vermelha Brasi-
leira e do Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena. As ativida-
des marcaram o aniversário de 
dois anos do ‘Programa Uma 
Nota Musical que Salva’, que 
promove a inclusão social atra-
vés da música para crianças e 
adolescentes da localidade.

A coordenadora do Nú-
cleo de Estágio, Capacitação e 

Eventos (Nece) do Hospital de 
Trauma, Efigênia Lino, lembrou 
que esta é a 7ª ação voluntária 
organizada este ano e já aten-
deu 6.456 pessoas. “A participa-
ção do Hospital de Trauma e da 
Cruz Vermelha Brasileira neste 
tipo de mobilização é muito im-
portante, pois proporciona um 
momento de cidadania para as 
comunidades carentes que têm 
participado efetivamente das 
ações sociais”, destacou.

Ela lembrou que, na ação 
em Mandacaru, foi surpreendi-
da pela significativa participa-
ção das crianças nas atividades 
laborais, tipagem sanguínea e 
testes de glicemia.

Na ação, o Hospital de 
Trauma ainda disponibilizou 

aferição de pressão arterial, 
assessoria nutricional e orien-
tações sobre educação postu-
ral para evitar doenças como 
hérnia de disco e Lesão por Es-
forço Repetitivo (LER).

A unidade hospitalar tam-
bém proporcionou aos par-
ticipantes da ação uma con-
sultoria jurídica que consistia 
em orientações nas áreas civil, 
familiar, criminal e trabalhista. 
As maiores demandas da po-
pulação foi para saber os direi-
tos sobre pensão alimentícia, 
divórcio e guarda dos filhos.

Para o voluntário e estu-
dante de Fisioterapia, Adelson 
Araújo Júnior, a ação reforça 
a atenção primária da saúde, 
evitando problemas no futuro 

destas pessoas e consequente-
mente mais gastos para o Sis-
tema Único de Saúde. “Além 
disso, há um investimento na 
melhoria da qualidade de vida 
da população que não tem 
acesso aos serviços”, lembrou.

A dona de casa Gercina de 
Paula aproveitou as atividades 
para fazer a aferição de sua pres-
são arterial que, segundo ela, 
nunca tinha realizado. “É muito 
bom estar aqui”, comentou.

Já o turismólogo José Rena-
to do Amaral disse que este tipo 
de ação só traz o bem para a co-
munidade e uma oportunidade 
de investir na saúde. “Se tivesse 
que atribuir uma nota, daria 10 
para a Cruz Vermelha e o Hospi-
tal de Trauma”, destacou.

Ações do Saúde sem Fronteiras em JP

FOTO: Evandro Pereira
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Laboratório testa peças em humanos
Próteses biofabricadas

Peças ajudam a proteger 
as pessoas que sobrevive-
ram a graves acidentes

Pessoas que sobrevive-
ram a graves acidentes mui-
tas vezes carregam marcas 
da tragédia, como a ausên-
cia de uma parte do osso da 
cabeça. Há doenças que dei-
xam sequelas semelhantes. 
Do ponto de vista médico, a 
deformidade no crânio deixa
-os mais vulneráveis, com o 
cérebro menos protegido.

Dez pacientes de casos 
assim, que aguardam pró-
teses, terão o problema re-
solvido até o fim deste ano. 
A previsão é dos pesquisa-
dores que trabalham em um 
projeto único de fabricação 
desse tipo de peças de titâ-
nio para humanos no país, no 
Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia (INCT) em Bio-
fabricação (Biofabris), na 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).

Quatro deles já estão 
prontos para a cirurgia, que 
será realizada no Hospital 
das Clínicas da Unicamp, em 
Campinas (SP). O grupo foi 
selecionado para a etapa de 
estudos clínicos do projeto, 
o último estágio da pesqui-
sa e um dos mais importan-
tes por envolver a aplicação 
e avaliação das próteses em 
seres humanos. Todos passa-
ram anteriormente por uma 
ou duas cirurgias de repara-

cordel encanta o 
público paulistano

São Paulo – Chapeuzinho 
Vermelho quer casar. O pretendente 
precisa ser negro, jamaicano e gostar 
de ler cordel. Ela ganha uma festa de 
casamento de arromba. A poeta cor-
delista Cleusa Santo descreve essa e 
outras histórias divertidas, como o 
cordel Uma Formiga em Hollywood. 
Paulista, Cleusa é raridade entre os 
escritores desse tipo de literatura 
por ser mulher e não ter nascido no 
Nordeste. Ela e outros autores con-
versaram com o público durante o 
Festival Nacional do Cordel e da Cul-
tura Popular (Fenacordel), que ocor-
reu no Memorial da América Latina, 
no último final de semana. O evento 
foi promovido pelo Instituto Leandro 
Gomes de Barros, instituição sem 
fins lucrativos destinada à promoção 
da literatura do cordel. Passaram 
pelo festival cerca de 3 mil pessoas.

sP terá gastronomia
da vida cotidiana

São Paulo - A primeira edição da 
mostra Doc Gastronômica traz filmes 
que discutem a culinária como parte 
da vida cotidiana. Os documentários 
podem ser vistos de 23 a 25 de se-
tembro no Cine Livraria Cultura, região 
central da capital paulista. “A gastro-
nomia é uma área multidisciplinar que 
envolve história, sociologia, engenha-
ria, comunicação e antropologia. Um 
prato de comida ou um alimento é 
complexo. É repleto de referências”, 
disse a organizadora da mostra Janka 
Babenco. Segundo Janka, a ideia do 
festival deixar claro que a gastrono-
mia não está ligada somente à alta 
cozinha ou alimentos especiais. “É 
discutir a gastronomia com todo mun-
do. Não com uma elite. Com qualquer 
pessoa. Qualquer pessoa tem que co-
mer para viver, não?”, declarou.

conade quer política 
única para  deficiente

Brasília – Políticas públicas 
para pessoas com deficiência física só 
terão sucesso “se os gestores traba-
lharem dentro de meta de transversa-
lidade multissetorial, de acordo com 
a situação e as condições dos locais 
onde vivem essas pessoas”, disse 
o secretário do Conselho Nacional 
dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência (Conade), Jorge Mauro. A 
realidade dos deficientes é diferente 
em cada município, por isso, é preciso 
trabalhar dentro de dinâmicas dife-
rentes, em função da realidade local. 
“O gestor precisa estar bem informa-
do sobre a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, sobre o Orçamento da União 
e sobre o Programa Plurianual de 
Investimentos para programar e an-
tecipar  reivindicações”, disse Mauro, 
durante o  Encontro de Gestores da 
Política da Pessoa com Deficiência.

obras impõe riscos a 
patrimônio histórico

Rio de Janeiro – O incremento 
da atividade econômica tem sido o 
principal vetor de crescimento das 
pesquisas arqueológicas no Brasil. 
Mas se por um lado, as centenas de 
obras de infraestrutura em território 
nacional têm possibilitado diversas 
descobertas, por outro, têm gerado 
a destruição do patrimônio histórico, 
segundo arqueólogos. Para o arqueó-
logo Eduardo Neves, da Universidade 
de São Paulo (USP), a arqueologia bra-
sileira vive um momento paradoxal. A 
economia aquecida, combinada às leis 
ambientais e patrimoniais motivaram 
nos últimos 20 anos a multiplicação 
de cursos de Graduação e Pós-gradua-
ção em Arqueologia, além da geração 
de empregos e de investimentos em 
pesquisa. 

ção, mas sem sucesso, por di-
versos complicadores típicos 
desse tipo de situação.

O conceito de “biofabri-
cação” consiste em usar téc-
nicas de engenharia e bioma-
teriais para a construção de 
estruturas tridimensionais, 
fabricação e confecção de 
substitutos biológicos que 

atuarão no tratamento, res-
tauração e estruturação de 
órgãos e tecidos humanos. O 
laboratório reúne pesquisa-
dores da Unicamp e de outras 
universidades e institutos de 
pesquisa do país, de diferen-
tes áreas, que trabalham de 
forma integrada e multidis-
ciplinar nos vários projetos, 

incluindo o das próteses. O 
processo de fabricação co-
meça com a realização de 
exames em um tomógrafo, 
capaz de construir, de forma 
não invasiva, em imagens, a 
área do crânio a ser repara-
da, por meio de milhares de 
fatias captadas a cada milí-
metro “fotografado”. Essas 

informações são inseridas 
no programa de computa-
dor InVesalius, desenvolvido 
pelo Centro de Tecnologia 
da Informação Renato Ar-
cher (CTI/MCTI), parceiro 
do Biofabris, que ajuda a re-
construir em 3D o crânio do 
paciente praticamente uma 
escultura digital.

Prótese biológica, produzida pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, protege crânio que sofreu esmagamento em acidente

FOTOS: Divulgação

Maria Salete da Silva Sou-
za ou simplesmente Sassá, 
como era mais conhecida, nas-
ceu em Remígio, no Curimataú 
Ocidental, em 16 de setembro 
de 1939. Ainda muito jovem, 
foi expulsa, junto com sua famí-
lia, do sítio em que moravam, 
por ser mulher e os donos da 
fazenda não acreditavam que 
mulheres poderiam exercer o 
trabalho campal de forma efi-
ciente. Junto com o pai, a mãe 
e as irmãs, foi obrigada a morar 
em Campina Grande, cidade 
onde passou cerca de um ano, 
antes de ir para João Pessoa. 

Sassá trabalhou durante 
35 anos como empregada do-
méstica, profissão que ajudou 
a criar seis filhos. No trabalho 
informal, como ambulante, 
começou a ter contato com os 

movimentos sociais, filiando-
se ao Sindicato dos Ambulan-
tes da cidade de João Pessoa.

Em 1993, devido à ne-
cessidade de moradia, parti-
cipou, junto a 41 famílias, da 
ocupação da Escola Peregrino 
de Carvalho, no bairro Ilha do 
Bispo, uma vez que o estabele-
cimento se encontrava fecha-
do há anos. Desta ocupação 
surgiu o conjunto “Dom José 
Maria Pires”. Ainda em 1993,  
Sassá participa da Campa-
nha da Fraternidade da Igreja  
Católica, com o tema “Onde 
Moras”, onde acompanhou a 
organização de 10 comunida-
des da cidade de João Pessoa 
e ingressou no Movimento de 
Luta pela Moradia – MLM, um 
ano depois, o movimento se fi-
lia ao Movimento Nacional de 
Luta pela Moradia – MNLM.

Dentro do Movimento, 
Sassá exerceu funções impor-

tantes como a Coordenação 
Estadual do MNLM por seis 
vezes e a Coordenação Nacio-
nal por duas vezes. As funções 
administrativas, entretanto, 
não retiraram Sassá do movi-
mento diário, como o acam-
pamento 5 de Junho no Bairro 
Alto do Mateus, realizado há 
10 anos atrás e que hoje se 
tornou uma comunidade com 
101 famílias. Em homenagem 
à líder nata, a Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoal, batizou 
o conjunto habitacional da 
Ilha do Bispo de Maria Salete 
da Silva Souza. 

Morte 
Maria Salete da Silva Sou-

za faleceu em 17 de setembro 
de 2011, aos 73 anos de idade, 
mas deixou um legado de lutas 
e a esperança no coração de 
muitos que sonham com um 
mundo melhor. 

Morte da líder popular paraibana 
“Sassá” completa hoje dois anos

LeGado de LUta e esPeraNÇa

Os clientes da TIM 
em João Pessoa estão 
insatisfeitos com o ser-
viço oferecido pela ope-
radora. Na manhã de 
ontem, vários usuários 
não conseguiram com-
pletar ou receber cha-
madas, o que acabou 
prejudicando centenas 
de pessoas que utilizam 
a telefonia móvel para 
trabalhar ou precisaram 
fazer ligações de emer-
gência, naquele mo-
mento. 

“Liguei para minha 
filha várias vezes e ouvi 
chamando do outro 
lado, mas ela não viu os 
registros das chamadas. 
Várias pessoas tentaram 
falar comigo e disseram 
que só dava desligado. 
Isso não é de hoje. Já faz 
uns dias que vem acon-
tecendo, sem contar que 
a chamada cai sem que 
o usuário tenha encer-
rado a ligação. Isso di-
ficulta a vida da gente, 
principalmente quem 
usa o celular para traba-
lhar”, disse a executiva 
de vendas Jane Arruda, 
que mora no bairro Ban-
cários, na capital. 

A dona de casa Ma-
ria das Graças Lira, do 
bairro de Miramar, con-
firmou que as falhas no 
sinal de celular da TIM 
são recorrentes. “Eu fiz 

o teste e liguei para o 
meu número de outro 
aparelho. Ele estava li-
gado, na minha frente, e 
a ligação foi direto para 
a caixa postal. Acho isso 
um absurdo, uma falta 
de respeito com quem 
paga caro e não conta 
com um serviço de qua-
lidade”, reclamou.  
O secretário executivo 
do Procon-PB Marcos 
Santos disse que tam-
bém sentiu dificuldade 
para originar chamadas 
na manhã de ontem. Ele 
afirmou que o consumi-
dor que se sentir lesado 
pode procurar o órgão 
para formalizar a de-
núncia contra a opera-
dora. Porém, fez um es-
clarecimento: “Toda vez 
que há ocorrência nesse 
sentido, as pessoas pro-
curam o Procon, não só 
para dizer que o serviço 
foi interrompido, mas 
também para ser ressar-
cido do prejuízo”.

Se o usuário do ser-
viço quiser exigir inde-
nização para reparar os 
prejuízos que teve pela 
falha da prestadora, 
deve fazer a reclama-
ção no Procon. “Se tiver 
nosso parecer favorável, 
poderá entrar com a re-
clamação na Justiça, mas 
quem decide se haverá 
ou não ressarcimento 
ou indenização é o Ju-
diciário”, acrescentou 
Marcos Santos. 

Procon-PB orienta 
sobre indenizações

QUeiXas coNtra a tiM

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Nádya Araújo
Especial para A União

Maria Salete Souza comandou importantes movimentos sociais na década de 90 em João Pessoa
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Empresária descobre ossadas ao reformar a casa

Cemitério de escravos

Rio de Janeiro – Empresária 
do ramo da dedetização, Ana Ma-
ria de la Merced Guimarães, nunca 
imaginou que a compra do imóvel 
na Rua Pedro Ernesto, nº 36, no 
bairro da Gamboa, zona portuária 
do Rio, mudaria radicalmente sua 
vida, a de seu marido, Petruccio, e 
das três filhas. Em 1996, durante 
uma reforma, a família descobriu 
ossadas debaixo da casa. A prin-
cípio, desconfiou que fossem de 
cachorros, até encontrarem várias 
arcadas dentárias humanas.

“Quando encontrei uma arcada 
dentária de criança fiquei assus-
tada. Pensei em uma chacina, que 
alguém havia matado a própria 
família. Pensei o pior. Liguei para 
minha advogada, que ligou para um 

delegado. Depois, com a cabeça fria, 
lembramos que a Gamboa é uma 
região histórica”, contou.

A casa de Merced e dezenas de 
outras casas do bairro haviam sido 
construídas por cima de um ce-
mitério de escravos do século 17. 
Após pesquisas e estudos dos ar-
tefatos, descobriu-se que a maio-
ria dos mortos enterrados eram 
crianças e pré-adolescentes. Por 
esse motivo, o cemitério ficou co-
nhecido como Pretos Novos (cria-
do em 1769 e extinto em 1830). Lá 
foram enterrados, em covas coleti-
vas, escravos que não resistiam à 
longa viagem nos navios negreiros 
vindos da África.

“Este cemitério era conhecido 
por poucos, esquecido por todos. 
Um passado funesto, mas impor-
tantíssimo para a nossa cidade. 
Isto representa o Holocausto ne-
gro. Aqui embaixo estão enterra-

das milhares de pessoas. A maioria 
pré-adolescente. Isto aqui repre-
senta um crime contra a humani-
dade e não pode ser esquecido”, 
declarou Merced. Além das ossa-
das, também foram encontradas 
cerâmicas e conchas.

A notícia sobre a existência de 
um cemitério de escravos acabou 
atraindo visitantes do Brasil e de 
outros países interessados em sa-
ber mais sobre a história envolven-
do as mortes e o local. “Passamos 
a abrir a casa para pesquisadores, 
estudantes, jornalistas, uma média 
de dez a 15 pessoas por mês”. No-
vos amigos surgiram, assim como 
a admiração pelos artefatos e pela 
história.

Em 2005, ela e o marido com-
praram mais dois terrenos na mes-
ma rua, um deles se tornou a sede 
do Instituto de Pesquisa e Memó-
ria dos Pretos Novos, fundado na-

quele ano por Merced, amigos e es-
tudiosos do tema. Dezessete anos 
depois, Merced e o marido são res-
ponsáveis pela manutenção e pro-
moção do instituto, que é também 
uma galeria de arte e um museu 
memorial.

Em 2011, mais uma surpresa: 
na busca por mapear o cemitério, 
arqueólogos descobriram um sam-
baqui, sítio pré-histórico formado 
pelo acúmulo de conchas, molus-
cos, ossos humanos e animais de 
mais de 3 mil anos e vestígios do 
primeiro encontro entre indígenas 
Tupinambás e portugueses que 
aqui chegaram pela primeira vez.

A dedicação à causa custou à 
família sacrifícios que emocionam 
Merced até hoje. “Fomos proibi-
dos de fazer a obra e, em 1998, ti-
vemos que sair correndo da casa, 
que ameaçava desabar por causa 
das escavações e das chuvas. Mi-

nhas filhas, na época adolescentes, 
tiveram que morar em um abrigo 
na nossa empresa até 2001”, con-
tou entre lágrimas. “Isso ficou nas 
nossas mãos sem ninguém assu-
mir esta responsabilidade”.

Hoje, o local também conta 
com um núcleo de pesquisa e ofi-
cinas de história sobre os pretos 
novos. Em 2012, mais de mil pes-
soas participaram das atividades 
promovidas pelo núcleo. A Compa-
nhia de Desenvolvimento Urbano 
e Portuário da prefeitura contri-
bui com um pequeno aporte para 
cobrir os gastos com conta de luz, 
água e limpeza. A maior parte das 
receitas vem de doações e do bolso 
da família. A manutenção das ja-
nelas arqueológicas e produção de 
folhetos explicativos também são 
de responsabilidade da prefeitura, 
mas quem cuida e mantém aberto 
o lugar é Merced e o marido.

Flávia Villela
Da Agência Brasil

Rio de Janeiro – Arqueólogos 
lamentam a falta de acesso, por 
parte dos brasileiros, a bens arque-
ológicos e à história que os cercam. 
Para o professor da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), o 
arqueólogo Pedro Paulo Abreu Fu-
nari, a divulgação de informações 
sobre artefatos ligados a pré-his-
tória e às culturas indígenas e afro-
-brasileiras é incipiente no Brasil, o 
que gera desconhecimento do que 
realmente seja a arqueologia e sua 
utilidade.

“Quando você vê um edifício, 
uma pirâmide, um vaso de cerâmi-
ca, você tem uma visão do passado 
mais fácil de ser acessada e de ser 
sentida do que a história narrada 
apenas oralmente. A materialidade 
da arqueologia ajuda também as 
pessoas a refletirem sobre as cria-
ções e os comportamentos huma-
nos”. Funari lembrou que a arque-
ologia está geralmente associada a 
pesquisadores aventureiros e gran-
des monumentos de países distan-
tes. “Se você perguntar a qualquer 
um na rua, ninguém vai saber o 
que é um sambaqui, por exemplo”, 
ponderou ele, em referência às acu-
mulações formadas por conchas, 
utensílios e restos de alimentos, ha-
bitadas por povos no litoral do Bra-
sil, entre 9 e 3 mil anos atrás.

Ele ressaltou que não basta es-
tudar o material encontrado. “Ele 
precisa ser socializado, sobretudo, 
para a comunidade onde esse ma-
terial foi encontrado. A população 
local precisa saber que ali existiu 
uma fazenda, uma tribo indígena, 
que usavam tais tipos de ponta de 
flecha para caçar etc.”

A opinião do professor da Uni-
camp é compartilhada pela diretora 
do Centro Nacional de Arqueologia 
do Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Nacional (Iphan), Rosana 
Najaar. Ela lembrou da indignação 
que sentiu ao ver o desenho de um 
índio norte-americano apache para 
ilustrar a cultura indígena brasilei-
ra em um livro de história do filho: 
“As crianças não aprendem arque-
ologia na escola, nem aprendem 
direito o papel sobre quem estava 
aqui antes dos portugueses chega-
rem, os índios. Então fica muito di-
fícil convencer o cidadão brasileiro 
de que é importante preservar um 
caco de cerâmica”, lamentou Rosa-
na. “Não basta divulgar, precisamos 
educar. E formar os educadores. 

Os grandes projetos de educação 
patrimonial são de longa duração,” 
declarou ela.

Rosana explicou que o Iphan 
vem buscando, em parceria com o 
Ministério da Educação, integrar 
cada vez mais a arqueologia à edu-
cação dos brasileiros. “Faz-se ar-
queologia no Brasil desde os anos 
50, o problema é que esse conheci-
mento não sai do Iphan, não sai da 
comunidade de arqueologia, mas 
pretendemos ampliar o canal de 
divulgação, produzir um conteúdo 
adequado para os livros didáticos 
e fomentar esse conhecimento”, ex-
plicou.

Para a diretora do Museu Na-
cional da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), Claudia Ro-
drigues Carvalho, a arqueologia 
permite a continuidade da memó-
ria social de uma cultura. 

“Tudo o que somos, o que faze-
mos, tem uma conexão direta com 
nossas experiências. Nossas lem-
branças pessoais definem parte do 
que somos”, disse ela. “Num país 
construído e marcado pela coloni-
zação, temos dificuldade de reco-
nhecer parte importante de nosso 
passado como nossa própria he-
rança, mas ela existe. A arqueologia 
tem papel fundamental na recupe-
ração dessa identidade e dessa no-
ção de pertencimento”.

A especialista em sambaquis, 
Madu Gaspar, do Museu Nacional, 
defende que os pesquisadores se-
jam estimulados a contribuir para a 
produção de livros didáticos. “Exis-
te uma certa ruptura entre a comu-
nidade acadêmica e a produção de 
livros escolares no Brasil. Somos 
avaliados pela produção acadê-
mica, especialmente, em meios de 
divulgação internacionais, quando 
deveríamos ser instados a produ-
zir conhecimento para as escolas e 
ganhar uma pontuação especial por 
isso”.

 A arqueóloga acredita que a 
elaboração de todos os livros didá-
ticos deveria ser assessorada por 
um conselho consultor com espe-
cialistas nos assuntos abordados. 
“Alguns erros encontrados nesses 
livros são absurdos”, lamentou ela.

Outra demanda dos arqueólo-
gos é que seja criada uma disciplina 
para o estudo da arqueologia nos 
cursos de pedagogia, para que os 
futuros professores possam passar 
esse conhecimento nas escolas. 

Brasileiro não tem acesso 
aos bens arqueológicos

MEMÓRIA NACIONAL

Movimento Black Bloc segue firme no Brasil e conquistou fama após os confrontos ocorridos no feriado de 7 de Setembro

Rio de Janeiro – A lei que proíbe 
o uso de máscaras em manifestações 
políticas no Rio de Janeiro - sancio-
nada pelo governador Sérgio Cabral 
na semana passada, não vai reduzir 
a violência nos protestos. A avaliação 
é do pesquisador Rafael Alcadipani, 
professor da Escola de Administra-
ção de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas (FGV). Para 
ele, o desafio é ouvir e compreender 
o que querem os jovens que fazem 
parte das manifestações, especial-
mente os ligados ao movimento 
Black Bloc. “Eu acredito que não re-
duzirá a violência. No Brasil, temos a 
mania de querer regular comporta-
mento por lei, como se fazer lei fosse 
resolver algum problema. Leis que 
têm pouca aderência com práticas 
sociais tendem a não pegar e este é 
um caso exemplar”, disse Alcadipani, 
que vem desenvolvendo trabalho de 
campo com manifestantes. O autor 
do projeto que deu origem à lei, de-

putado Domingos Brazão discorda 
do pesquisador e argumenta que a 
lei vai regulamentar as manifesta-
ções. “O objetivo do projeto não é só 
reprimir o uso da máscara. É regu-
lamentar as manifestações, que têm 
sido usadas por um pequeno grupo 
de pessoas como forma de depreda-
ção, como uma forma de agredir pes-
soas e patrimônio”, explicou Brazão, 
que classifica os manifestantes liga-
dos ao Black Bloc como “marginais”.

Rafael Alcadipani avalia que os 
confrontos ocorridos no feriado de 
7 de Setembro ajudaram a consoli-
dar o movimento Black Bloc no país. 
“Ele foi o principal ator nas mani-
festações. Começou a fazer parte da 
agenda política nacional. A questão 
central é compreender quais são as 
motivações, o que está se passando, 
por que essas pessoas estão fazen-
do isso e qual o motivo?” Alcadipani 
realiza seu trabalho de campo con-
vivendo diretamente com os jovens 
nas manifestações, com objetivo de 
entender os motivos que os levam 
às ruas. “O que estou tentando fazer 
na pesquisa é compreender esse fe-

nômeno, sem partir dos preconcei-
tos que são ponderados pela mídia 
e pelas pessoas em geral. É preciso 
entender quem são essas pessoas, 
por que estão fazendo isso”

A Lei 6528, regulamenta o Ar-
tigo 23 da Constituição Estadual. 
Em seu Artigo 2º, a lei estabelece: 
“É especialmente proibido o uso de 
máscara ou qualquer outra forma 
de ocultar o rosto do cidadão com o 
propósito de impedir-lhe a identifi-
cação”. A lei também obriga o aviso-
-prévio à autoridade policial sobre a 
realização de manifestações, sendo 
que, se o protesto tiver sido marcado 
pela internet com 48 horas de ante-
cedência, o aviso à polícia ficará dis-
pensado. Para o deputado Brazão, a 
iniciativa vai garantir a livre manifes-
tação. “O projeto visa a garantir a li-
vre manifestação ordeira. Há um gru-
po pequeno que insistia em usar as 
manifestações quebrando, saquean-
do. Com este projeto a Assembleia 
Legislativa dá uma contribuição 
importante, ajudando a ordenar 
esses movimentos que serão mais 
comuns a cada dia”, disse Brazão.

Lei antimáscara não vai diminuir 
violência nos protestos, diz FGV

MOVIMENTO BLACK BLOC

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil



Presidente do Clube do Feijão Amigo, Onaldo Mendes e Cristina

Maisa Duarte, Luiz Alberto e Regina Amorim com a homenageada Elisia Lopes
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Social

Ele disse Ela disse
“Há pessoas que 
amam o poder, e 
outras que têm o
poder de amar”

“Quanto mais livre você 
deixar a pessoa que ama,
mais ela sentirá prazer
em ficar ao seu lado!”

BOB MARLEY ZÍBIA GASPARETTO

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  A cantora inglesa Jes-
sie J foi uma das principais 
atrações do Rock in Rio no 
último domingo, usando um 
macaquito em cores neon bem 
curtinho, escolhido por concur-
so através da internet ganho 
pela mexicana Zuri Herrera.
   Já Alicia Keys, que fez 
dueto com Maria Gadú, usou 
um top azul brilhante que 
deixou a barriga sarada à 
mostra.

Zum Zum Zum
   Ana Paula Ramalho vai lançar em breve o romance “Toda Nudez de Laura”. A capa 
traz assinatura do artista plástico Clóvis Júnior.

Farmacêutica Yara Regina 
Ferreira, Sras. Isa Chaves 
Ribeiro, Mônica Borges e 
Rosália Albuquerque, juiz 
Fabiano Moura de Moura, 
nutricionista Regina Mon-
teiro, empresário Vitor 
Albuquerque Buriti, pro-
fessor Edmilson Pereira de 
Sousa, arquiteta Daniela 
Costa, executiva Elza Costa 
Wanderley.
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   O escritor e historiador Josué Sylvestre circulou na última semana por Campina 
Grande, hóspede do ex-senador Ivandro Cunha Lima. Josué prepara lançamentos de mais 
dois livros nos meses de outubro e novembro.

oretti G Zenaide
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   O Rock in Rio toma conta da minha tv nesses dias de festival e no último domingo 
nada melhor do que o show de Ivan Lins e o genial guitarrista norte-americano George Benson. 
Eles fizeram a alegria dos quarentões, cinquentões e sessentões interpretando sucessos 
como “Love x Love”,  “Dinorah, Dinorah”,  “Vitoriosa” e “On Broadway”.

Festa do Feijão Amigo
O TRADE TURÍSTICO paraibano comemorou os 15 

anos do Clube do Feijão Amigo com uma simpática festa 
no Centro de Turismo e Lazer do Sesc.

Sob a batuta do presidente da entidade, Onaldo 
Mendes, o evento prestou significativas homenagens 
à presidente do Convention Bureau, Elisia Lopes, e ao 
ex-gerente da Varig em João Pessoa, Everardo Matias, 
além de outros associados. Um mega painel foi exposto 
com fotografias de todos os homenageados durante os 
15 anos de atividades do Clube, entre os quais figurava 
esta colunista.

Propaganda

Tavinho Santos, o homenageado Everardo Matias, Fernando Pereira e Rocha
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Os abrajeteanos Wills Leal, Rogério Almeida e Edson Verber

FOTO: Studio Rocha

Gastronomia
SERÁ LANÇADO  

hoje no Centro de Turis-
mo e Lazer do Sesc, na 
Praia do Cabo Branco, 
a edição 2013 do Inova 
Gastronomia.

O evento aconte-
cerá nos dias 22 a 25 de 
outubro, numa promoção 
do Sebrae Paraíba e vai 
reunir em João Pessoa 
chefs de renome nacional 
e internacional, além de 
profissionais do setor.

Caminhos de São Paulo
PARA QUEM deseja conhecer os caminhos de São 

Paulo na Turquia, a Ayasofya Turismo Religioso e Cultural 
está com um pacote turístico para julho de 2014.

Os participantes terão a companhia do padre José 
Carlos Serafim, da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima 
do Miramar e mais informações no Tel. 4009-0708.

Novo canal de atendimento
FUNCIONANDO como uma espécie de “segunda ins-

tância”, foi criada a Ouvidoria da Unimed João Pessoa para 
receber e intervir em questões que outros setores da 
Cooperativa não resolvam.

Para acionar, pode ser pelos telefones 2106-0748 e 
9190-2370 ou pelo email ouvidoria@unimedjp.com.br.

A ESCOLA JUDICIAL do Tribunal do Trabalho da 
Paraíba está recebendo até o dia 25 as inscrições de 
trabalhos científicos que, se aprovados, irão ser apre-
sentados na XIII Semana do Judiciário. O evento será 
realizado de 2 a 4 de outubro, simultaneamente, no 
auditório do Unipê, em João Pessoa, e no auditório da 
Faculdade Maurício de Nassau, em Campina Grande.

Beleza de Ana Paula Ramalho no Clube do Feijão Amigo

Semana do Judiciário

Historiadores
O PROFESSOR José Octávio de Arruda Mello via-

jou ao Sul do país por conta das comemorações pelo 
centenário do historiador José Honório Rodrigues, que 
transcorre no próximo dia 20. Juntamente com os co-
legas Gabriel Bittencourt e Arno Wheling, José Octávio 
participou de palestras e debates realizados nas cidades 
de Vitória, Cachoeiro do Itapemirim, Marataízes, Atílio 
Vivacqua, Petrópolis e Rio de Janeiro.

Turismo
TERMINA HOJE em 

Buenos Aires, Argentina, 
a FIT - Feira Internacional 
de Turismo da América 
Latina, um dos principais 
eventos do setor no con-
tinente que reúne profis-
sionais, apresenta novas 
tendências e oportunida-
des de negócios. 

A Paraíba participa 
do encontro em estande 
da Embratur.

PJE paraibano
O PRESIDENTE  

do Tribunal Regional do 
Trabalho na Paraíba, 
desembargador Carlos 
Coelho, recebeu a visita 
de um grupo de advo-
gados paraibanos que 
vieram conversar sobre 
o cronograma de im-
plantação do Processo 
Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho em 
todo o Estado.

Participaram do 
encontro o geren-
te de tecnologia do 
Conselho Federal da 
OAB, Antônio de Pádua 
Canavieira, juiz Lindi-
naldo Marinho, secre-
tário da presidência do 
TRT, Vladimir Azevedo, 
advogados José Mário 
Porto Júnior, Walter 
Agra, João de Deus 
Quirino Filho, Lincon 
Bezerra de Abrantes e 
José Mário Porto Neto.

O SINDICATO das 
Agências de Propagan-
da da Paraíba vai pro-
mover no próximo dia 
26 a palestra “Gestão 
em agências de pro-
paganda”, ministrada 
pelo especialista em 
finanças e contabilida-
de Antônio Lino, tam-
bém diretor do Sinapro 
de São Paulo e sócio 
da agência paulista 
Talent. Será no Ho-
tel Village Premium e 
mais informações pelo 
telefone 8615-6934 ou 
sinaproparaiba@yahoo.
com.br.
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Oito tartarugas foram 
encontradas mortas só 
este mês no litoral da PB
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O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) 
definiu a programação da 
Semana Nacional de Trânsito, 
que neste ano será realizada 
de amanhã a 27 de setem-
bro. A atividade está incluída 
na Década Mundial de Ações 
para a Segurança do Trânsito 
– 2011/2020, uma ação pro-
clamada pela Organização 
das Nações Unidas em 2010 
com o objetivo de reduzir em 
50% o número de acidentes 
de trânsito em todo o mundo. 

Este ano, a Semana Na-
cional de Trânsito tem como 
tema “Álcool, outras drogas e 
segurança no trânsito”. Na Pa-
raíba, o período da campanha 
vai coincidir com as comemo-
rações do primeiro aniversá-
rio da Operação Lei Seca, lan-
çada em 21 de setembro do 
ano passado pelo Governo do 
Estado e marcada pela inte-
gração das ações do Detran e 
Batalhão de Policiamento de 
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Campanha vai coincidir com 
as comemorações de um 
ano da Operação Lei Seca

Ações abordam álcool e segurança
SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO

Trânsito - BPTran.
Em João Pessoa, a aber-

tura oficial da Semana Na-
cional de Trânsito 2013 
acontece amanhã, às 8h, no 
estacionamento do Detran, 
no bairro de Mangabeira. 
Durante a solenidade, haverá 
execução do Hino Nacional, 
apresentação de bandas e 
fanfarras, apresentações cul-
turais, simulação de aciden-
tes de trânsito e a apresen-
tação de uma instalação feita 
pelo artista plástico paraiba-
no Wilson Figueiredo.

A obra de arte intitulada 
“A Criança no Trânsito” tem 
2,20m de altura e foi confec-
cionada com chapas de ferro 
e parafusos. Natural da cida-
de de Patos, o artista plástico 
Wilson Figueiredo também 
é o autor da escultura “Ca-
valeiro Alado”, instalada na 
rotatória em frente ao Centro 
de Tecnologia na Universida-
de Federal da Paraíba e da 
escultura “O Bem do Mar”, 
em frente ao Centro Turísti-
co Tambaú, além de muitas 
obras instaladas em edifica-
ções particulares. Uma série de atividades está programada para a Semana Nacional de Trânsito, que será aberta amanhã pelo Detran

Na quinta-feira, dia 19, a 
Semana Nacional de Trânsito 
prossegue com a abertura de 
cursos de Direção Defensiva , 
Aperfeiçoamento em Trânsito 
e Primeiros Socorros, a partir 
das 8h, no Centro de Educação 
da Polícia Militar da Paraíba, 
em Mangabeira, tendo como 
participantes motoristas e 
servidores da Casa Civil e do 
Batalhão de Policiamento de  
Trânsito. No mesmo dia, a 
partir das 9h, haverá um Co-
mando Educativo pela Paz no 
Trânsito, no Parque Solon de 
Lucena. 

Na sexta-feira, 20, às 9h, 
haverá a simulação de um aci-
dente de trânsito, no Parque 
Solon de Lucena. No sábado, 
21, um grande comando edu-

cativo, na Praça da Paz, nos 
Bancários, marcará o aniver-
sário de 1 ano da Operação Lei 
Seca. A concentração será a 
partir da 8h, com distribuição 
de material educativo sobre os 
riscos da mistura álcool e dire-
ção e demonstrações do teste 
de alcoolemia ( bafômetro). 

No local haverá apresen-
tação de Teatro de Fantoches 
e abordagem corpo a corpo 
com a participação de alunos 
do curso de Fonoaudiologia da 
Universidade Federal da Paraí-
ba, além de blitz educativa rea-
lizada pela equipe da Divisão 
de Policiamento de Trânsito do 
Detran. 

A Praça da Paz também 
será o ponto de encerramento 
da Caminhada Solidária, uma 

ação organizada pela Univer-
sidade Norte do Paraná – Uno-
par, que sairá do bairro Manga-
beira I, às 8h, fazendo um apelo 
por doações de sangue. 

Na segunda-feira (23), as 
atividades incluem um Coman-
do Educativo com participação 
de alunos das  Escolas Borges 
da Fonseca e Corujinha, com 
concentração no  Mercado Pú-
blico de Mangabeira, a partir 
das 8h.

Na terça (24), será reali-
zado um Seminário no Auditó-
rio da Faculdade Maurício de 
Nassau, na Avenida Epitácio 
Pessoa. A abertura será às 8h e 
o objetivo é discutir o tema da 
Semana Nacional de Trânsito 
2013 com representantes da 
sociedade civil e de órgãos que 

integram o Sistema Nacional 
de Trânsito. 

Na quarta-feira (25), ha-
verá um Comando Educativo, 
a partir das 15h, na Rua Rosa 
Lima, no Bairro dos Bancários, 
que será encerrado com uma 
missa às 17h, na Igreja Menino 
Jesus de Praga, em ação de gra-
ças pela paz no trânsito.

Na quinta-feira (26), acon-
tece o Seminário Direitos Hu-
manos e a Violência no Trânsi-
to - Mudança Comportamental 
após a criação da Operação Lei 
Seca, no Auditório da Faculda-
de Maurício de Nassau, a partir 
das  8h. Os palestrantes serão 
a chefe da Divisão de Educa-
ção para o Trânsito do Detran, 
Abimadabe Vieira, e o chefe 
da Divisão de Policiamento de 

Trânsito do Detran e coordena-
dor da Operação Lei Seca, ma-
jor Rochester Vale. 

As atividades da Sema-
na Nacional de Trânsito 2013 
serão encerradas na sexta-fei-
ra (27), em Campina Grande, 
onde haverá uma Gincana Cul-
tural e Recreativa, no Ginásio 
do Centro Educacional Ana 
Amélia, na  Rua Severino Ermí-
nio de Carvalho, 600, Bodocon-
gó III, a partir das 9h.  O tema 
será “Segurança no Trânsito - 
Vida Protegida”. 

São parceiros do Detran 
na realização da Semana Na-
cional de Trânsito órgãos como 
Polícia Militar, Rotary Bancá-
rios,  Sest/Senat, ONG Andrae, 
Academia de Bombeiros Civil,  
Escoteiros do Brasil,  Corpo 

de Bombeiros,  Batalhão de 
Policiamento de Trânsito, Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
Polícia Rodoviária Federal, 
DER, Secretaria Estadual de 
Educação, Semob - Cabedelo,  
Ong Mães na Dor, Instituto de 
Polícia Científica, Capitania dos 
Portos,  Faculdade Maurício de 
Nassau, Academia de Bombei-
ro Civil, Secretaria Estadual de 
Saúde,  Guarda Municipal de 
João Pessoa,  Sindicato dos Ta-
xistas, Rádio Tabajara, Casa da 
Paz Maria de Nazaré, Projeto” 
Uma Nota Musical que Salva”, 
Empresa de Correios e Telégra-
fos , Escoteiros do Mar do Bra-
sil , Exército de Deus da casa da 
paz Maria de Nazaré, Unopar, 
Samu, Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba. 

Cursos de direção defensiva e comando educativo

FOTO: Divulgação

Com a greve dos funcioná-
rios da Empresa de Correios e 
Telégrafos, deflagrada na últi-
ma sexta-feira, 50.620 objetos 
ficaram encalhados na Paraíba, 
segundo informações da direto-
ria da empresa. Os funcionários 
paraibanos continuam em gre-
ve junto com trabalhadores de 
outros 30 estados da Federação. 
Hoje, representantes dos cartei-
ros dos 30 sindicatos em greve 
estarão se reunindo às 14h, em 
Brasília, para avaliar a nova pro-
posta de 8% de reajuste salarial 
oferecida pela empresa. 

Na reunião, segundo o dire-
tor-administrativo da categoria 
em João Pessoa, Husman Tavares, 
os trabalhadores podem por um 
fim a greve ou continuar o mo-
vimento. Husman ressaltou que 
os 8% oferecidos pela empresa 

estão muito aquém dos 15% que 
a categoria reivindica.

Os sindicatos de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Rondônia e Bauru 
(SP) já aceitaram a nova proposta 
e encerraram a greve. A empresa 
ofereceu 8% de reajuste nos sa-
lários (reposição integral da infla-
ção do período, de 6,27%, um au-
mento real de 1,7%) e 6,27% de 
reajuste em todos os benefícios. 
A proposta também contempla 
o pagamento de vale-extra no 
valor de R$ 650,65, a ser credita-
do em dezembro; e Vale-Cultura, 
dentro das regras de adesão ao 
programa do Governo Federal.

A fim de retomar o mais bre-
ve possível a normalidade dos 
serviços em benefício da popu-
lação, os dirigentes dos Correios 
protocolaram ação de dissídio de 
greve junto ao Tribunal Superior 
do Trabalho para aqueles sindica-
tos que não aceitaram a propos-
ta e mantiveram a paralisação. 

A primeira audiência de conci-
liação entre a ECT e a Federação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios, Telégra-
fos e Similares (Fentect) ocorrerá 
hoje em Brasília. Ainda de acordo 
com a empresa, a manutenção 
da proposta está condicionada à 
retomada das atividades e a não 
realização de novas paralisações.

Objetos encalhados
Na Paraíba, desde a última 

sexta-feira (primeiro dia de para-
lisação no Estado), 50.620 objetos 
estão encalhados. Destes, 89,45% 
são objetos simples, ou seja, ob-
jetos sem o código identificador 
para rastreamento. Segundo a 
direção da empresa, 286 empre-
gados aderiram à greve na Paraí-
ba, 17.49% do efetivo total. Mas, 
conforme os dirigentes sindicais 
70% dos trabalhadores aderiram 
ao movimento em todo o Estado. 

Devido a paralisação parcial 

das operações de distribuição, 
foram suspensos os serviços Se-
dex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, 
Sedex Prioritário, Sedex Express 
e Sedex Mundi, originados e des-
tinados à Paraíba, Pernambuco 
e São Paulo, bem como a oferta 
do Disque Coleta e da Logística 
Reversa Domiciliária nestas locali-
dades. A entrega de Malote e en-
comendas Sedex, e-Sedex e PAC 
também está sujeita a atrasos. 
Para conseguir fazer a entrega 
de parte dos objetos encalhados 
os Correios colocaram em prática 
medidas do seu Plano de Conti-
nuidade de Negócios. Entre elas 
o deslocamento de empregados 
entre as unidades.

Atrasos
Para o diretor sindical, cerca 

de 70 mil objetos deixaram de ser 
entregues na Paraíba desde sex-
ta-feira passada, onde pouquíssi-
mas correspondências foram en-

tregues. As prioridades segundo 
o líder sindical são para a área de 
saúde, a exemplo de medicamen-
tos ou objetos hospitalares. Em 
Bayeux houve tumulto na manhã 
de ontem em frente ao Setor de 
Distribuição da ECT, quando de-
zenas de pessoas tentavam rece-
ber correspondências ou objetos, 
mas o setor não tinha funcioná-
rios para fazer a entrega.

Procon
Em virtude da greve dos fun-

cionários dos Correios, o Procon 
Estadual orienta os consumido-
res como agir mediante o atraso 
no envio das faturas. O consumi-
dor deve procurar alternativas 
para efetuar os pagamentos. É 
dever das empresas oferecer ou-
tras formas de pagamento, que 
sejam viáveis a cada perfil de 
consumidor como internet, fax, 
sede da empresa, depósito ban-
cário, entre outras.

Grevistas se reúnem hoje para avaliar proposta
PARALISAçãO NOS CORREIOS E TELégRAfOS

José Alves
zavieira2@gmail.com
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ONG registra oito tartarugas 
encontradas mortas só este mês

Subiu para oito o nú-
mero de tartarugas encon-
tradas mortas no Litoral pa-
raibano só este mês. Há pelo 
menos uma semana duas 
tartarugas da espécie verde, 
sendo uma com um metro 
e 14 centímetros e outra, 
uma fêmea, com cerca de 40 
centímetros estão mortas e 
em estado de decomposição 
chamando a atenção dos 
frequentadores da Praia de 
Ponta de Campina, em Ca-
bedelo. 

Os dois animais, segun-
do informações da coor-
denadora da ONG Guajiru, 
Rita Mascarenhas, prova-
velmente já estariam mor-
tas quando foram trazidas 
pela maré até a beira-mar. 
Só ontem, após diversas de-
núncias a Prefeitura de Ca-
bedelo, o secretário do Meio 
Ambiente do Município na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, Valber Farias, 
informou que os animais 

seriam retirados da praia 
e enterrados. Segundo Rita 
Mascarenhas, com as duas 
últimas tartarugas encon-
tradas, já são oito o número 
desses animais encontrados 
mortos no Litoral paraibano 
em setembro. Rita informou 
também que a morte des-
ses animais é comum nesta 
época do ano por causa da 
intensidade dos ventos. 

A coordenadora infor-
mou ainda que no mês de 
outubro será feito o monito-
ramento das Praias de Inter-
mares, Ponta de Campina e 
Bessa (a partir do Mag Sho-
pping), porque está prevista 
a desova das tartarugas, ou 
seja, elas vão colocar mais 
uma vez centenas de ovos no 
Litoral. “Amanhã vamos soli-
citar nas Prefeituras de João 
Pessoa e Cabedelo, espaços 
para instalações da Sede da 
ONG Guajiru, e na próxima 
semana, estaremos lançando 
um edital de convocação de 
voluntários para a Organiza-
ção”, disse Rita, lembrando 
que a ONG Guajiru que tra-
balha com voluntários, mo-
nitora 136 ninhos em praias 
que vão de Tambaú em João 
Pessoa à Ponta de Campina 
em Cabedelo.

Dois animais da espécie 
verde apareceram mortas 
na última semana

A Polícia Militar da Paraíba e o Minis-
tério Público Estadual firmaram, ontem, 
um Convênio de Cooperação Técnica na 
área de ensino. O acordo possibilita que 
os militares ativos, inativos, além dos fun-
cionários civis da PM tenham um descon-
to de 25% nas mensalidades dos cursos 
de Pós-Graduação, Extensão e Capaci-
tação oferecidos pela Fundação Escola 
Superior do Ministério Público da Para-
íba (Fesmip). O termo que oficializou o 
convênio foi assinado pelo diretor-geral 
da Fesmip, o procurador de Justiça Glau-
berto Bezerra, e o comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Euller Chaves. 

“O nosso foco é a educação continu-
ada e não só do conhecimento específico 
de segurança pública. Para desenvolver 
as soluções dos problemas que nos en-
volvem é necessário ampliar nosso leque 
de conhecimento para outras áreas e as-
sim ter gestores altamente capacitados”, 
justificou o comandante, ao citar que a 
parceria entre o MPE e a PMPB já vem de 
alguns anos. “Nós já oferecíamos aos fun-
cionários do Ministério Público vagas em 

cursos de especialização oferecidos pelo 
Centro de Educação da PM, como o de 
Segurança Pública e o de Gerenciamento 
de Crise. O acordo só vem ampliar essa 
parceria”, completou o comandante. 

Para o procurador Glauberto Bezer-
ra, qualquer sociedade só caminha com a 
educação. “Estamos muito satisfeitos em 
fazer esse convênio e saber que uma im-
portante estrutura de segurança pública 
tem essa visão construtiva da educação 
continuada”. Também participaram do 
encontro que marcou a assinatura do 
termo, no Quartel do Comando Geral, 
a diretora de Gestão de Pessoas da PM, 
coronel Socorro Uchoa; o vice-diretor do 
Centro de Educação, tenente-coronel 
Alexandre Maciel; e os oficiais da Procu-
radoria Jurídica da PM, capitão Édher Lú-
cio e o capitão Carlos Alves.

Os cursos
A Fundação Escola Superior do Mi-

nistério Público da Paraíba já está com 
inscrições abertas para os cursos de Pós-
-Graduação, Extensão e Capacitação.

Polícia e MP firmam termo de 
cooperação na área de ensino

EDUCAÇÃO CONTINUADA

José Alves
zavieira2@gmail.com

As Praias de Intermares, Ponta de Campina e Bessa vão ser monitoradas a partir de outubro, época de desova das tartarugas

Apesar do reajuste de 8% 
no preço do gás de cozinha, 
o produto ainda pode ser en-
contrado na capital por valo-
res entre R$ 35,00 e R$ 40,00, 
conforme pesquisa realizada 
pelo Procon de João Pessoa 
(Procon-JP), entre os dias 10 e 
12 de setembro, em 13 estabe-
lecimentos comerciais.

 Segundo a pesquisa, a 
variação de valores na ven-
da do produto no local, sem 
direito a entrega, chega a 
14,3%. Com entrega em do-
micílio, a variação no preço 
do botijão chega a 11,1%.

 Desde o dia 1º de se-

tembro, o gás de cozinha foi 
reajustado em 8% e passou 
a custar cerca de R$ 40,00. 
O reajuste foi anunciado pe-
las distribuidoras e deixou o 
produto mais caro em todo 
o país. Em João Pessoa, exis-
tem quase 300 pontos de 
venda autorizados, atenden-
do as exigências de comer-
cialização.

 A pesquisa do Procon-
-JP foi realizada nos seguin-
tes estabelecimentos: De-
pósito Pecorelli (Jaguaribe), 
Mercadinho Pontes (Jardim 
Planalto), Zé do Gás (Ilha 
do Bispo), Depósito do Neto 

(Alto do Mateus), Posto Ban-
cários (Bancários), Depósito 
D’Almir (Bairro dos Estados), 
Mercadinho Pedro Gondim 
(conjunto Pedro Gondim), 
Mercadinho Almeida (Gei-
sel), Gravatá Gás (Valentina 
I), Depósito 3G (Mangabeira 
I), Nilda Gás (Castelo Bran-
co), Isaquiel Gás (Miramar) e 
Posto Expressão (Bessa).

 A pesquisa completa 
pode será acessada no link, 
no portal da Prefeitura de 
João Pessoa (www.joaopes-
soa.pb.gov.br) ou na sede do 
Procon-JP, localizado à Rua 
Pedro I, 331, centro.

Com o aumento das ven-
das de gás natural em João 
Pessoa, a Companhia Parai-
bana de Gás (PBGás) realizou 
o cadastramento de empresas 
prestadoras de serviços de 
pós-venda para manter o grau 
de satisfação dos clientes que 
passaram a utilizar o produto, 
notadamente nos segmentos 
comercial e residencial. Trata-
-se de empresas especializa-
das na prestação de serviços 
técnicos que já estão atuando 
no mercado local.

O diretor técnico comer-
cial da distribuidora, Germano 
Sampaio de Lucena, informou 
que foram habilitadas cinco 
empresas de João Pessoa que 
passaram por um treinamen-
to junto ao Senai e, também, 
foram orientadas a seguirem 
o Código de Ética da Compa-
nhia. “Estamos desenvolvendo 
esse mercado e cuidando para 
que os clientes já fidelizados 

sejam atendidos pela PBGás 
da melhor forma possível”, 
afirmou.

E explicou: “Quando li-
gamos um novo cliente ao 
gás natural, a PBGás realiza 
as conversões e oferece assis-
tência dentro de uma garan-
tia de três meses. Após esse 
prazo os clientes, em caso de 
necessidade, podem contratar 
serviços de empresas espe-
cializadas. Para tanto, fizemos 
uma chamada pública para o 
cadastramento e habilitamos 
aquelas prestadoras que indi-
camos quando o cliente neces-
sita”.

Trata-se, segundo ele, de 
uma estratégia que a Com-
panhia vem adotando para 
desenvolver o mercado local 
com esse tipo de serviço e, 
por consequência, oferecer 
atendimento de pós-venda à 
sua clientela. “São empresas 
que foram habilitadas para 

serviços de construção ou re-
forma de instalações internas 
em residências ou comércios, 
conversão de fogões e outros 
equipamentos a gás natural”, 
informou.

O primeiro passo para 
esse cadastramento foi um 
convênio celebrado entre 
a PBGás e o Senai, visando, 
entre outras ações, o treina-
mento de prestadoras em as-
sistência aos consumidores 
de gás natural. “Ou seja: antes 
de serem habilitadas, elas são 
preparadas para atender bem 
aos nossos clientes. Todas elas 
passaram por uma avaliação 
rigorosa de forma sistemática 
e são monitoradas por nos-
sos técnicos e por nosso SAC, 
que recebe os chamados para 
assistência, informa às empre-
sas habilitadas e depois pro-
cura saber se o cliente ficou 
satisfeito com o serviço”, fina-
lizou Germano.

Gás de cozinha em JP ainda é 
vendido abaixo de R$ 40,00

PBGás faz serviços de pós-venda

PESQUISA CONSTATA

O coronel Euller Chaves e o procurador Glauberto Bezerra durante a assinatura do convênio
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Governo lança programa no Cariri e 
Sertão que garante verbas às MPEs
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O Governo do Estado 
reúne a classe empresarial 
de Monteiro e Patos ama-
nhã para o lançamento do 
edital do Programa Tecno-
va, que investirá R$ 13,5 
milhões a fundo perdido em 
micro e pequenas empresas 
com o objetivo de estimular 
a inovação.

Trata-se de um progra-
ma do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
que será implantado no 
Estado a partir de convênio 
com a Financiadora de Es-
tudos e Projetos e a Secre-
taria Executiva de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da 
Paraíba, e será executado 
pela Fundação de Apoio à 
Pesquisa (Fapesq).

O lançamento ocorrerá 
às 9h de amanhã, no audi-
tório do Sebrae de Mon-
teiro, e à tarde, às 15h, no 
Sebrae de Patos. Na próxi-
ma sexta-feira (20), o edital 
será lançado para a classe 
empresarial de Sousa (às 
9h30) e Cajazeiras (14h).

Os recursos desse pro-
grama vão dar oportunida-
de às empresas de pequeno 
porte da Paraíba de inovar 
seus empreendimentos, re-
sultando em crescimento 
para a economia do Esta-
do. Nessa modalidade de 
aplicação de recursos as 
empresas não terão que de-
volver o dinheiro recebido.

O Governo do Estado 
entrou com a contraparti-
da para garantir o benefício 
aos empresários paraiba-
nos. O governo está inves-
tindo na inovação para o 
desenvolvimento de pro-
dutos (bens ou serviços) e 

processos inovadores - no-
vos ou significativamente 
aprimorados - de empre-
sas paraibanas para o de-
senvolvimento dos setores 
econômicos considerados 
estratégicos nas políticas 
públicas.

O objetivo principal 
do Programa de Subven-
ção Econômica é promover 
um significativo aumento 
das atividades de inovação 
e o incremento da compe-
titividade das empresas e 
da economia local. Desta 
forma, o edital visa apoiar 
projetos de inovação que 
envolvam risco tecnoló-
gico associado a oportu-
nidades de mercado. Se-
rão apoiados projetos de 
inovação em cinco temas: 
Tecnologias da Informação 
e Comunicação; Energia; 
Saúde; Biotecnologia; e De-
senvolvimento Social. Po-
dem participar da chamada 
microempresas e empresas 
de pequeno porte, indivi-
dualmente ou em associa-
ção com outras empresas 
brasileiras, com sede na 
Paraíba. No entanto, a em-
presa beneficiária deverá 
ser a principal responsável 
pelo desenvolvimento do 
produto (bem ou serviço) 
ou processo inovador.

O Tecnova vai investir
R$ 13,5 milhões em micro 
e pequenas empresas

Podem participar 
da chamada pública mi-
croempresas e empresas 
de pequeno porte, com 
receita bruta no último 
exercício igual ou infe-
rior a R$ 3,6 milhões. O 
valor solicitado como 
subvenção econômica 
deverá ser de no míni-
mo R$ 180 mil e no má-
ximo R$ 600 mil.

Para empresas da 
área de tecnologias da 
informação e comuni-
cação, serão alocados 
recursos na ordem de 
R$ 3 milhões; já para 
as empresas na área de 
energia, R$ 2,5 milhões; 
saúde, R$ 3 milhões; 
biotecnologia, R$ 3 mi-
lhões; e desenvolvimen-
to social, R$ 2 milhões.

Cada empresa po-
derá integrar apenas 
uma proposta em um 
dos temas citados, seja 
como beneficiária pro-
ponente, seja como be-
neficiária coexecutora. 
As empresas interessa-
das devem ficar atentas 
a um fato importante: 
no caso de uma empresa 
figurar em mais de uma 
proposta todas as pro-
postas serão eliminadas.

As empresas bene-
ficiárias (proponente e 
coexecutoras) deverão 
realizar as atividades 
do projeto no território 
nacional. O edital vai 
contemplar despesas 
de custeio (material de 
consumo, vencimento 
e obrigações patronais, 
serviços de terceiros, 
etc.) e de capital (obras 
e instalações, equipa-
mentos e materiais per-
manentes). Quanto ao 
prazo de execução do 
projeto, a empresa terá 
24 meses para concluir 
o que se propõe na pro-
posta.

De acordo com o 
cronograma da sele-
ção pública, a intenção 
do Governo é concluir 
toda a etapa de seleção 
e assinatura de contra-
to com as empresas até 
dezembro próximo. O 
edital está disponível no 
portal da Fapesq (www.
fapesq.rpp.br), na aba 
‘Editais’. Para mais infor-
mações sobre o Tecnova 
o interessado de entrar 
em contato através do 
e-mail faqtecnova@fa-
pesq.rpp.br ou pelo te-
lefone (83) 3333 2600.

Chamada pública é aberta

O lançamento 
ocorrerá às 9h 
de amanhã, no 
auditório do 
Sebrae do 
município de 
Monteiro.

O leilão de bovinos da Em-
presa Estadual de Pesquisa Agro-
pecuária da Paraíba (Emepa) será 
realizado no próximo sábado, na 
Estação Experimental de Alagoi-
nha, na microrregião do Brejo pa-
raibano, a partir das 11h. Vão ser 
leiloados 72 bovinos adultos e três 
crias ao pé das raças zebuínas lei-
teiras Gir, Sindi e Guzerá. O tradi-
cional leilão é realizado todos os 
anos e atrai criadores de todo o 
país interessados em adquirir ani-
mais de alto padrão genético.

“Vamos disponibilizar jovens re-
produtores e matrizes de alta gené-

tica de nosso rebanho zebuíno leitei-
ro. O leilão é uma oportunidade que 
os produtores têm para comprarem 
animais com a marca Emepa, que é 
referência no Brasil”, destaca o pre-
sidente da empresa, Manoel Duré. A 
média de idade dos animais que vão 
a leilão é de 24 meses.

O chefe da Estação Experimen-
tal de Alagoinha, Rubens Fernan-
des da Costa, avalia que este ano o 
leilão atrairá um número maior de 
participantes, porque o Estado da 
Paraíba agora é zona livre de aftosa. 
“Além do principal atrativo que é o 
alto padrão genético dos animais 

da Emepa”, acrescentou Rubens.
A raça Gir é referência em pro-

dução de leite. Já as raças Sindi e 
Guzerá têm dupla aptidão: produ-
zem muito bem carne e leite. A Es-
tação Experimental de Alagoinha 
foi fundada no ano de 1933 e é uma 
instituição conceituada em genética 
dessas três raças zebuínas leiteiras.

Os criadores interessados em 
participar do leilão podem obter 
mais informações no site da Eme-
pa www.emepa.org.br, pelo e-mail 
emepa@emepa.org.br ou pelos te-
lefones 083 3278 1160 – 8826 7273 
– 9988 0015 e 8717 1049.

Estação da Emepa vai realizar leilão
Padrão genético 

A Emepa vai leiloar 72 bovinos adultos e três crias ao pé das raças zebuínas leiteiras Gir, Sindi e Guzerá, em Alagoinha

Foto: Arquivo

O Projeto Mulheres do 
Cariri’ ofertará,  No período 
de 17 a 20 deste mês, o Cur-
so de Receitas com Peixe e 
Hortaliças’, que acontecerá 
no município do Congo, lo-
calizado no Semiárido pa-
raibano. Com a participação 
de 60 mulheres, entre elas 
agricultoras e pescadoras, o 
curso pretende agregar va-
lor aos produtos através das 
receitas trabalhadas, estimu-
lando a valorização dos itens 
no mercado local e a busca 

por novos mercados. O curso 
será realizado na comunida-
de de Lajinha, na Associação 
dos Trabalhadores Rurais, no 
período da manhã e tarde.

Incialmente serão tra-
balhadas cerca de 20 re-
ceitas, entre elas pratos 
inusitados, como a pizza de 
macaxeira e o strogonoff de 
peixe, além de sobremesas 
como o brigadeiro de feijão 
e o bolo de casca de banana. 
“Como tínhamos um foco, 
basear as receitas na produ-

ção das mulheres envolvi-
das no Projeto Mulheres do 
Cariri, busquei criar pratos 
diferenciados que podem 
ajudar na divulgação dos 
produtos”, comentou Genil-
da Leal, instrutora do Curso 
de Receitas.

De acordo com Ronildo 
Monteiro, coordenador do 
Projeto Mulheres do Cariri, 
ao final do curso a ideia é 
que o grupo de mulheres crie 
suas próprias receitas, deem 
sugestões e enquadrem as 

melhores opções pensan-
do na inovação de produtos 
para estimular as vendas e 
divulgar o consumo do peixe 
e das hortaliças na região. O 
curso também é uma oportu-
nidade de qualificar os gru-
pos produtores dentro dos 
preceitos da segurança na 
manipulação de alimentos, 
além de incluir os produtos 
dentro do cardápio diversifi-
cando as opções de preparo 
e melhorando a alimentação 
das famílias assistidas. 

Um mês depois de ini-
ciadas, a 2ª Jornada de In-
clusão Produtiva promovi-
da pelo Governo do Estado, 
numa ação coordenada pela 
Emater Paraíba, tem prosse-
guimento durante esta sema-
na, com a realização de even-
tos em regiões do Sertão, do 
Brejo, Litoral e Cariri. 

Durante a programa-
ção, em que vários órgãos do 
governo e agentes financia-

dores se reúnem para levar 
informação, os agricultores 
familiares tomam conheci-
mento acerca de projetos e 
programa aos quais podem 
ter acesso para fortalecer sua 
atividade produtiva, buscan-
do formas de convivência da 
agropecuária no Semiárido.

Ontem, a Jornada foi rea-
lizada nas cidades de Várzea, 
Cuité e Triunfo, organizada 
pelos escritórios locais da 

Emater. Hoje, o serviço che-
gará a Olho D’água e São José 
do Bonfim, prosseguindo 
amanhã em Mogeiro, Mari, 
Uiraúna e Dona Inês.

A Emater leva a Jorna-
da de Inclusão Produtiva, na 
quinta-feira (19), a São Mi-
guel de Taipu, Santa Luzia, 
Água Branca e Riachão. Na 
sexta-feira (20), serão con-
templados os agricultores de 
Matinhas, Itatuba, Mogeiro, 

São Bento, São José de Caiana, 
Barra de Santa Rosa, Baraúnas 
e Cajazeirinhas. A semana será 
encerrada no sábado (21), em 
Aguiar e Serra Branca.

O presidente da Emater, 
Geovanni Medeiros, lembrou 
que a Jornada de Inclusão 
Produtiva tem a finalidade 
de disseminar entre os agri-
cultores familiares e explicar 
como funcionam as linhas de 
financiamento.

Projeto oferece curso às mulheres

Jornada visita novos municípios

no congo

inclusão Produtiva
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Pela cidade

Na análise do levantamento, o Procon destaca 
que “a pesquisa é meramente informativa, não leva 
em conta a qualidade de ensino das instituições, 
a estrutura física ou a linha pedagógica. Antes da 
matrícula, é fundamental que o estudante visite as 
instalações”.

l MudANçA

De acordo com informações de bastidores, é provável 
que aconteça, nos próximos dias, uma dança das cadeiras 
na Câmara Municipal de Campina Grande, com licença 
de um vereador para assumir cargo no Poder Executivo e 
posse do suplente. É esperar para ver.

l  149 ANos  
A União, sucursal de Campina Grande, já começou a 

produzir o material para o caderno especial dedicado aos 
149 anos de emancipação da cidade, a ser comemorado 
em 11 de outubro. O caderno especial trará uma curiosa 
reportagem sobre a Rainha da Borborema.

Acessibilidade 
Os vereadores Olimpio Oliveira (PMDB) e Rodrigo 

Ramos (PMN) receberam na Câmara Municipal o pro-
fessor Lívio Silva, da Universidade Federal de Campina 
Grande, especialista em acessibilidade, e as militantes 
dos direitos da pessoa com deficiência Margareth Ariano 
Almeida Leal, Morgana Chaves Castor e Cleide Maria Lira 
de Amorim. O grupo pediu aos vereadores o cumprimento 
da Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que é 
conhecida como a “Lei da Acessibilidade”.

Abastecimento
O presidente da Câmara Municipal de Campina 

Grande, vereador Nelson Gomes Filho (PRP), voltou a 
dar eco à preocupação da Casa em relação ao abasteci-
mento da cidade diante da continuada estiagem e da 
redução das reservas do Açude de Boqueirão.

Transposição
“É preciso mais empenho e urgência do Governo 

Federal com a transposição do Rio São Francisco para 
beneficiar a população hoje tão castigada pela seca, cujo 
quadro tende a se agravar com uma estiagem que pode 
durar até 2015”, afirmou Nelson Gomes.

Conselho
Instituída através de portaria e formada por membros 

indicados pelo Conselho Universitário e Conselho Supe-
rior de Ensino, Pesquisa e Extensão, a Comissão Eleitoral 
lançou edital para convocação de eleições para escolha dos 
representantes dos professores e dos servidores técnico-ad-
ministrativos no Conselho Curador da UEPB. O mandato 
dos membros será de dois anos, exceto o do representante 
dos estudantes, escolhido na eleição do Diretório Central 
dos Estudantes, para o mandato de um ano.

Mestrado 
Por falar na UEPB, a Coordenação do Mestrado em 

Serviço Social da universidade lançou edital de processo se-
letivo para formação de nova turma. Estão sendo oferecidas 
15 vagas. As inscrições podem ser feitas entre os dias 30/9 e 
17/10, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria do Pro-
grama de Pós-Graduação em Serviço Social, Centro de Inte-
gração Acadêmica, 3º andar, Sala 309, Campus I de Campina 
Grande. Podem se inscrever os portadores de diploma ou 
certidão de conclusão de curso de Graduação.

Graduação
Uma pesquisa do Procon de Campina Grande 

apontou que os valores cobrados por faculdades privadas 
da cidade para cursos de Graduação variam de R$ 429 
a R$ 4,7 mil. O valor mais baixo é referente ao curso de 
Administração, e o mais alto, de Medicina.

detalhes

Para quem quiser conferir detalhes do levantamento, 
a tabela completa com todos os cursos e valores pesquisa-
dos pelo Procon pode ser conferida no portal do órgão, 
através do endereço www.proconcg.bp.gov.br. Foram 
relacionados os preços de 15 cursos.

Ressalva

PM encontra explosivos em veículo
PeRseGuIção PolICIAl

Bandidos abandonaram o 
carro no Bairro da Palmeira 
para fugir dos policiais

Policiais do 2º Batalhão 
da Polícia Militar apreende-
ram uma grande quantida-
de de explosivos, durante 
perseguição a uma quadri-
lha de assaltantes de ban-
cos, em Campina Grande. 
O material foi encontrado 
dentro de um veículo aban-
donado pelos bandidos, no 
Bairro da Palmeira. 

Segundo testemunhas, 
o carro trafegava em alta 
velocidade, antes de ser 

deixado no local com a cha-
ve na ignição. 

Os assaltantes fugiram 
pela Rua 15 de Novembro, 
com algumas mochilas, e 
chegaram a pular o muro de 
uma casa para escapar do 
cerco policial. 

Dentro do veículo, fo-
ram encontradas duas saco-
las plásticas contendo nitra-
to de amônia, 10 metros de 
nitropenta, quatro metros 
de estopim pirotécnico, três 
espoletas pirotécnicas, sen-
do duas com estopim e um 
arco de serra. O material e o 
veiculo foram entregues ao 
delegado de plantão.

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de  setembro de 2013

Niitrato de amônia foi o explosivo achado pelos policiais

FOTO: Secom-PB

Governo realiza 
Encontro dos 
Comitês de Bacias 
Hidrográficas

Gestão participati-
va dos recursos hídricos, 
qualidade da água e polí-
ticas de convivência com 
a seca. Temas como estes 
estarão na pauta do II En-
contro Estadual de Comitês 
de Bacias Hidrográficas da 
Paraíba. O evento organiza-
do pelo Governo do Estado 
será realizado amanhã, às 
9h, no Centro de Extensão 
na Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG). 

O encontro é aberto ao 
público. Para participar, 
basta fazer o download da 
ficha de inscrição na pá-
gina da Agência Executiva 
de Gestão das Águas da 
Paraíba (Aesa) na inter-
net, www.aesa.pb.gov.br, e 
enviá-la preenchida para 
o email: encontrocomite@
gmail.com. Quem prefe-
rir, no dia do evento pode 
preencher o documento, 
que vai estar disponível na 
recepção. 

Os comitês são espa-
ços de discussões e deci-
sões no âmbito da bacia 
hidrográfica dos rios. O 
órgão colegiado emite pa-
receres e estabelece nor-
mas, promovendo o geren-
ciamento descentralizado, 
participativo e integrado 
dos recursos hídricos. 

Na Paraíba existem 
três: Comitê das Bacias 
Hidrográficas do Rio Pa-
raíba (CBH-PB), das Bacias 
Hidrográficas do Litoral 
Norte (CBH-LN) e das Ba-
cias Hidrográficas do Lito-
ral Sul. Há ainda o Comitê 
Interestadual da Bacia Hi-
drográfica Piancó-Pira-
nhas-Açu.

O Campus Avançado da 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), instalado 
no Presídio do Serrotão, em 
Campina Grande, recebeu, na 
manhã de ontem, a visita do 
advogado e membro da Co-
missão de Juristas formada 
pelo Senado Federal para os 
trabalhos de revisão da Lei 
de Execuções Penais, Carlos 
Aquino. Ele conheceu a ex-
periência inovadora e revolu-
cionária realizada pela UEPB, 

com o intuito de contribuir 
para a ressocialização dos 
apenados por meio da edu-
cação.

A visita foi acompanha-
da pelo reitor Rangel Junior; 
pelo diretor do CCJ, professor 
Cláudio Lucena; e pela coor-
denadora do Campus Avan-
çado, professora Aparecida 
Carneiro. Também estiveram 
presentes o juiz das Execu-
ções Penais, Fernando Brasi-
lino, e a professora do CCJ e 

também juíza e doutora em 
Processo Penal pela USP, Ro-
simeire Ventura.

Durante a visita, o advo-
gado colheu informações a 
respeito da iniciativa pioneira 
no país para, posteriormen-
te, convencer os senadores 
membros da Comissão de 
Revisão da Lei de Execução 
Penal a realizarem uma au-
diência pública dentro da pe-
nitenciária do Serrotão. Uma 
vez confirmada a audiência 

pública, será a primeira vez 
que uma comissão irá se ins-
talar dentro de uma peniten-
ciária para debater a reforma 
no sistema penal.

Para o advogado Carlos 
Aquino, a iniciativa da UEPB 
não é somente marcada pelo 
espírito de vanguarda, carac-
terístico do povo campinense, 
mas pela fundamental impor-
tância de inserir uma ideolo-
gia transformadora, na forma 
de buscar a ressociconduzido.

UEPB recebe visita no presídio
ReVIsão dA leI de eXeCuçÕes PeNAIs



Aplicações já somam 6,3 bilhões
mil dias de governo

Balanço aponta 600 novos 
leitos e mil km de estradas 
como obras em destaque 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de setembro de 2013

orçamento democrático  
completa 35 assembleias
e elege mais delegados
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No próximo dia 26, a ges-
tão do governador Ricardo 
Coutinho completa 1.000 dias. 
De janeiro de 2011 a setembro 
de 2013, já são R$ 6,3 bilhões 
de recursos contratados (pró-
prios e federais) e aplicados 
em diversas áreas de atuação. 
Um balanço dessas ações foi 
apresentado no final da ma-
nhã de ontem, em solenidade 
no Palácio da Redenção, quan-
do também foram anunciados 
novos investimentos. 

“O Estado está mudan-
do muito, particularmente na 
relação entre poder público e 
sociedade civil, nas relações 
internas do próprio poder 
público e, principalmente, no 
conjunto de intervenções e de 
investimentos que este Estado 
conseguiu fazer em mil dias”, 
afirmou o governador Ricardo 
Coutinho, destacando que até 
algum tempo o pico de investi-
mentos na Paraíba não passa-
va dos R$ 230 milhões.

Ele ressaltou que não se 
trata da celebração de um pa-
cote de obras, mas a celebra-
ção do que foi semeado nesses 
1.000 dias de governo, enu-
merando algumas das obras, 
como 1.000 km de estradas, 
cerca de 600 novos leitos e 738 
km de adutoras. “São números 
extremamente positivos para 
um Estado como a Paraíba, 
que sempre teve dificuldades 
nessa questão de investimento 
de infraestrutura.    

Trabalho e Lealdade
Para tanto, conclamou os 

seus auxiliares a reafirmarem 
seu compromisso, determina-
ção e, acima de tudo, lealdade. 
“Não há outro caminho para 
ninguém e nem para o pró-
prio governo. O caminho é o 
da crença e da determinação. 
Não há outra condição e não 
há outra perspectiva de cons-
trução de espaços que não seja 
o da lealdade, capacidade e de-
terminação de fazer. É isso que 
todos nós precisamos ter nes-
se e em qualquer momento. Eu 
quero ter de cada companhei-
ro a participação explícita de 
que esse é o nosso caminho, 
esse é o nosso compromisso 
perante o povo desse Estado 
e perante ao governo do qual 
fazemos parte”, declarou. 

E enfatizou: “A gente só 
pode fazer parte daquilo que 
acredita, daquilo que cons-
trói. A lealdade precisa es-
tar presente e ser constante 
porque ela faz parte da nossa 
história, precisa ser reafir-
mada para que não deixemos 
brechas em momento algum, 
porque isso seria inadmissí-
vel. O caminho do governo é 
a unidade, é a identidade, é 
seguir em frente com aquilo 
que nós estamos construindo 
com os nossos erros, procu-
rando diminuí-los, e com nos-
sos acertos, procurando au-
mentá-los. Não é hora de ter 
medo, é hora de ter coragem; 
não é hora de vacilos, é hora 
de determinação e lealdade, a 
hora é de construção e eu sei 
que posso contar com vocês 
dentro dessa perspectiva”.

- Entrega do Binário de 
Bayeux – PB 004

- Entrega do Contorno do Ja-
cumã – PB-008

- Entrega do Centro de Ino-
vação Tecnológico Telmo Araújo 
(CITA), em Campina Grande

- Entrega da Rodovia da Pro-
dução em Sousa – PB-380

- Entrega da reforma do Cen-
tro de Educação do Adolescente 
(CEA), em João Pessoa

- Conclusão da Adutora de 
Massaranduba

- Entrega de duas piscinas e as-
sinatura de ordem de serviço para 
entrega e recuperação da Funad

- Entrega da reforma da Casa 
do Estudante

- Entrega do Contorno de 
Juru – PB-306

- Entrega do Rodoshopping e 
Rodovia de Mari, em Caldas Bran-
dão – PB-051

- Entrega da segunda etapa 

do Centro de Convenções, em 
João Pessoa

- Entrega da ampliação da Es-
cola Estadual da Prata, em Campi-
na Grande

- Entrega da rodovia São Se-
bastião do Umbuzeiro/Zabelê, pri-
meiro trecho 

- Entrega do conjunto habi-
tacional Nossa Senhora da Penha, 
em Mamanguape

- Pavimentação da rodovia 
Mataraca a Barra de Camaratuba 
– PB-061

- Programa Prato Cheio da 
FAC

- Assinatura da ordem de ser-
viço para construção do Centro de 
Oncologia de Patos

- Assinatura de ordem de cons-
trução de oito escolas técnicas

- Assinatura da ordem de lici-
tação do Hospital Metropolitano, 
em Santa Rita

- Assinatura da ordem de ser-

viço da adutora de Mucutu, em 
Taperoá

- Entrega da segunda unidade 
do Hospital Estadual de Trauma e 
Ortopedia

- Assinatura da ordem de servi-
ço para ampliação do abastecimen-
to de água de Itabaiana

- Assinatura da ordem de servi-
ço do esgotamento sanitário com-
pleto dos bairros de Laranjeiras, José 
Américo, Colibris, Seixas, Planalto 
da Boa Esperança e Mussumago, em 
João Pessoa

- Assinatura da ordem de servi-
ço da estrada da Batatinha

- Assinatura da ordem de serviço 
da estrada de Mangueira a Manaíra

- Assinatura da ordem de servi-
ço da estrada de Nova Olinda a Pe-
dra Branca

- Assinatura da ordem de ser-
viço da construção de três subadu-
toras dos reservatórios do Centro, 
Torre e Cristo

Algumas obras são relacionadas 

Durante a solenidade, a 
secretária da Comunicação 
Institucional, Estela Bezerra, 
apresentou uma síntese das 
obras realizadas pelo Governo 
Ricardo Coutinho de janeiro de 
2011 até setembro deste ano. 
Segundo informou, dos R$ 6,3 
bilhões contratados, 18% fo-
ram aplicados em infraestru-
tura rodoviária, 5% em agro-
pecuária, 15% em saneamento 
básico, 28% em infraestrutura 
hídrica, 7% em habitação, 8% 
em capital humano, 8% em in-
fraestrutura turística e urbani-
zação de municípios e 11% em 
outros investimentos. 

Estela enfatizou que a 
Paraíba possui uma das admi-
nistrações mais transparentes. 
Nesse período, saltou do 15º 
para o 9º lugar no ranking na-
cional da ONG Contas Abertas 
e de 5º para o 3º lugar no Nor-
deste. Na área de governança, 
ela destacou a implantação do 
Pacto pelo Desenvolvimento 
Social, uma nova metodologia 
de transferência de recursos 
públicos para os municípios. 

Ela lembrou que, nesse 
período, o Governo do Estado 
já contratou 10 mil concur-
sados, dos quais 5.180 foram 
nomeados no início deste ano, 
sendo a maioria para a área da 
educação. E destacou a implan-
tação da data-base para os ser-

Estela apresenta resumo das ações
Governador Ricardo Coutinho reúne auxiliares e parlamentares em solenidade no Palácio da Redenção para um balanço administrativo 

Cartórios debatem
combate à corrupção

deputados querem
limpar pauta hoje

Os deputados estaduais 
devem concluir hoje a votação dos 
vetos do governador Ricardo Couti-
nho aos projetos de lei que, desde o 
mês passado, travam o andamento 
das discussões de outras 400 ma-
térias, entre projetos e requeri-
mentos, que estão acumuladas na 
Casa. A votação tem sido muito len-
tamente, em média três ou quatro, 
nos dois dias de sessão, às terças e 
quartas-feiras, portanto. 

Para o deputado Tião Gomes 
(PSL) a Assembleia precisa agilizar 
mais essas discussões e votações. 
“Não é possível se discutir um veto 
por três a quatro horas para depois 
ser posto em votação. Muitos assun-
tos não valem discussão e alguns 
outros são inconstitucionais. Tem 
projeto que faz vergonha até de ler, 
mas a oposição se apega a eles para 
atacar o Governo”. Segundo o parla-
mentar a Comissão de Constituição 
e Justiça deveria filtrar melhor a 
apreciação dos vetos do governador, 
analisando antecipadamente o que é 
o que não é constitucional para enca-
minhar ao plenário. 

Os cartórios de notas da 
Paraíba estão se preparando para 
colaborar com a Justiça de forma 
mais efetiva no combate à sone-
gação fiscal, à lavagem de dinheiro 
e à corrupção. E este é um dos as-
suntos que vão ser discutidos no 
Simpósio Notarial da Paraíba, que 
acontece nesta sexta-feira (20) em 
João Pessoa, na Escola Superior de 
Magistratura da Paraíba.

O Simpósio, organizado pelo 
Colégio Notarial do Brasil – Seção 
Paraíba, vai debater a instalação no 
Estado da Central de Atos Compar-
tilhados, seguindo uma recomen-
dação da ministra Eliana Calmon, 
quando esta era corregedora do 
Conselho Nacional de Justiça, que 
tem o objetivo de descentralizar as 
informações dos cartórios para que 
as diferentes justiças estaduais 
tenham acesso a todos os dados do 
país sobre uma pessoa específica.

O presidente do CNB-PB e res-
ponsável pelo Simpósio, Sérgio Albu-
querque (do Cartório Decarlinto), dá 
exemplos para explicar melhor o que 
a Central de Atos Compartilhados vai 
permitir.

Ele cita como exemplo uma 
eventual ação em São Paulo, em 
que um juiz decide por bloquear 
bens de um réu. Atualmente, sem 
a Central de Atos Compartilhados, 
os dados são descentralizados e 
apenas bens no próprio Estado da 
ação são de fato bloqueados pela 
Justiça. Com a Central, contudo, 
haverá um banco de dados nacional 
organizado pelos cartórios que vai 
munir de informações os juízes de 
todo o país.

“A Central vai permitir que 
um bem na Paraíba seja bloquea-
do para atender uma causa de São 
Paulo ou de qualquer outro Estado. 
E isto vai acontecer também no sen-
tido inverso. Os cartórios, assim, 
vão ajudar diretamente no trabalho 
da Justiça e ampliar seu papel na 
sociedade”, destacou Sérgio Albu-
querque. “O cruzamento de dados 
entre os estados vai ser um im-
portante aliado no combate ao que 
está errado no país”, completou.

Estela, da Comunicação, destaca o  Pacto Pelo Desenvolvimento 

vidores estaduais.
Na área da saúde, a se-

cretária da Comunicação 
Institucional ressaltou a im-
plantação de 568 novos leitos 
hospitalares, enquanto no se-
tor habitacional disse que já fo-
ram entregues 5.216 unidades 
habitacionais, outras 15 estão 
em construção e mais 12 mil 
estão sendo contratadas.

No setor de desenvolvi-
mento humano e social, sa-
lientou que o indicador do 
analfabetismo, que chegou a 
ser a maior taxa do país. Nes-
ses últimos dois anos, a Pa-
raíba saiu de 21 para 17 no 
índice de analfabetismo no 
primeiro ano de governo, e de 
17 para 14 no segundo ano. 
“Foi o maior avanço em todo 
país, medido pelo Ministério 

da Educação”, comentou. 
Entre as ações na área de 

assistência social, ela observou 
que a Paraíba foi o único Estado 
a pagar o bônus do Programa 
Bolsa Família, num investimen-
to de R$ 18 milhões. E anun-
ciou a criação do Programa 
Prato Cheio, que vai beneficiar 
12 mil famílias em situação de 
vulnerabilidade.

Na área da educação, en-
tre as ações enumeradas, estão 
entrega de 150 laboratórios de 
robótica para as escolas, 150 
laboratórios de matemática, 
10 novas escolas equipadas, 
reformas e ampliações de 82 
unidades, 61 mil tablets para 
professores e alunos. “Assim 
como na saúde, a educação tem 
recebido mais do que é exigi-
do, que é 25% do orçamento, 

e o Governo tem investido em 
média 27%”, complementou, 
adiantando que ainda estão 
sendo construídas seis escolas 
técnicas.

No setor de segurança, 
além do declínio do gráfico da 
violência, Estela Bezerra falou 
sobre a implantação das Uni-
dades de Polícia Solidária.

Com relação aos investi-
mentos privados, Estela Bezer-
ra afirmou que foram R$ 2,4 
bilhões, com a instalação de 
176 novos empreendimentos 
no Estado, os quais geraram 
12,8 mil empregos diretos. E 
comentou que nos 1.000 dias 
foram gerados 55 mil novos 
postos de trabalho, chamando 
atenção ainda para o fato de 
que a Paraíba será o segundo 
maior produtor de cimento do 
país. Outras ações destacadas 
foram o crescimento em torno 
de 15% do Porto de Cabede-
lo – três vezes mais do que a 
média dos portos brasileiros; o 
aumento de 10,69% no núme-
ro de passageiros; investimen-
to de R$ 190 milhões no Polo 
Cabo Branco, R$ 237 milhões 
no Centro de Convenções; R$ 
1,1 bilhão em estradas com o 
Programa Caminhos da Para-
íba, que já entregou 873 km 
de rodovias dos 2.250 km pre-
vistos, 640 km estão em anda-
mento e 732 km para iniciar.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com
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Orçamento Democrático já fez 35
assembleias e elegeu 450 delegados
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GERAL

Últimos encontros ocorreram 
em João Pessoa, Cajazeiras, 
Patos, Guarabira e Monteiro

Desde que iniciou o pro-
cesso de renovação dos seus 
conselheiros no mês passa-
do, o Orçamento Democráti-
co Estadual (ODE) já elegeu 
450 representantes de várias 
microrregiões administra-
tivas. Trinta e cinco assem-
bleias já foram realizadas e 
as últimas aconteceram no 
último final de semana nas 
microrregiões de João Pes-
soa, Patos, Cajazeiras, Guara-
bira e Monteiro. 

Na microrregião de 
João Pessoa, que é formada 
também pelas cidades de 
Bayeux, Cabedelo, Lucena e 
Santa Rita, foram eleitos 24 
novos conselheiros (12 titu-
lares e 12 suplentes), em as-
sembleia realizada na Escola 
Dáurea Santiago, no bairro 
José Américo, com a partici-
pação de 550 pessoas.

Em Patos, 6ª Região 
Geoadministrativa, a assem-
bleia aconteceu no auditório 
da Universidade Federal de 
Campina Grande, e elegeu 

cinco conselheiros titulares 
e cinco suplentes. Na primei-
ra reunião, o ODE elegeu 12 
conselheiros titulares para 
Cajazeiras (9ª Região Geoad-
ministrativa), 17 conselhei-
ros (sendo 11 titulares e seis 
suplentes) para Monteiro (5ª 
Região) e oito conselheiros 
para Guarabira.

A assembleia de João 
Pessoa contou com a presen-
ça do subsecretário do ODE, 
Hélio Barbosa, do secretá-
rio de Juventude, Esporte e 
Recreação (Sejer), Tibério 
Limeira, da secretária de Es-
tado da Comunicação, Estela 
Bezerra, além da equipe de 
gerentes regionais e de acom-
panhamento e formação.

Participação 
A participação social, 

elegendo os conselheiros, é 
a confirmação da solidez do 
processo de empoderamento 
popular, haja vista a expres-
siva participação em todas 
as 14 regiões do Estado”, co-
mentou o subsecretário Hé-
lio Barbosa.

A secretária Estela Be-
zerra disse que esse mode-
lo de gerir o governo é uma 
revolução, implantada pelo 
atual governo. “São várias 
ações e obras em nosso Es-
tado demandadas através 
das audiências públicas 
executadas pelo Orçamento 
Democrático Estadual. São 
os conselheiros e as conse-

lheiras que acompanham as 
obras e as ações do governo. 
Aquilo que for prioridade 
será atendido e realizado. 
Quem está aqui é porque 
tem um interesse público e 
coletivo. Esperamos que to-
dos expressem o interesse 
de suas comunidades”, disse 
Estela.

Para o conselheiro Joca 
Claudino, reeleito em quarto 
lugar com 230 votos, partici-
par deste processo de eleição 
é demonstrar um interesse 
público para melhoria e de-
senvolvimento do Estado. 
“Estamos vendo aqui hoje as 
pessoas que realmente têm 
interesse e preocupação por 
suas comunidades. 

Em Patos, primeiro as eleições dos conselheiros Na capital, a assembleia aconteceu no José Américo

Unale quer mandato com os partidos
O deputado estadual 

Raniery Paulino (PMDB) re-
presentou a Assembleia Le-
gislativa, em Brasília, na reu-
nião da Comissão Especial da 
Reforma Política que marcou 
para esta semana a divulga-
ção do resultado da pesquisa 
sobre a opinião dos deputa-
dos estaduais a respeito dos 
principais pontos a serem 
apreciados e votados na re-
forma política em debate no 
Congresso. 

A Comissão Especial foi 
criada pela União Nacional 
das Assembleias Legisla-
tivas (Unale)  e a pesquisa 
realizada para se constatar 
as opiniões dos parlamenta-
res  brasileiros para melhor 
embasar o posicionamento 
da Unale.

A Assembleia Legislati-

REFORMA POLÍTICA

va do Rio Grande do Sul foi 
a mais atuante no ofereci-
mento desses resultados  à 
Unale. Todos os deputados 
gaúchos preencheram o 
questionário e o devolveram 

à Comissão. Naquele Esta-
do, 98% dos deputados res-
ponderam que o mandato 
pertence aos partidos; 78% 
se manifestaram a favor da 
unificação das eleições e 

64% defendem que a coli-
gação só é possível em elei-
ções majoritárias (prefeito, 
governador, presidente). 
Pouco mais da metade dos 
parlamentares (53%) defen-
dem o financiamento públi-
co das campanhas.

Amanhã, a Unale con-
clui o levantamento em 
todo o país. Ele será apre-
sentado no dia seguinte pelo 
vice-presidente da entidade, 
deputado Sérgio Leite em 
reunião do grupo de traba-
lho que analisa o tema na 
Câmara Federal.

Além do deputado parai-
bano Raniery, participaram 
da reunião da Unale em Bra-
sília os deputados Alexandre 
Luís César (MT), Tony Gel e 
Sérgio Leite (PE) e Edson An-
drino (SC).

Raniery representa Assembleia da Paraíba na reunião da Unale 

Márcia confirma
cumprimento da
Lei da Leitura nas
escolas da PB

A Secretaria de Estado da 
Educação na Paraíba iniciou 
um processo de compra de li-
vros paradidáticos de autores 
paraibanos a serem utilizados 
nas escolas da rede estadual. 

A informação é da secre-
tária Márcia Lucena, que res-
pondeu Ofício encaminhado 
pelo vereador Lucas de Brito 
(DEM), no início deste ano, 
no qual o parlamentar solici-
ta a aplicação da Lei Estadual 
n° 9.536/11.

A Lei determina que todas 
as escolas públicas e privadas 
adotem, pelo menos, dois li-
vros paradidáticos de autores 
paraibanos, conforme seu art. 
1º. O texto está em vigor desde 
dezembro de 2011 e deve ser 
obedecido por todos os estabe-
lecimentos de ensino.

O Código de Urbanismo, 
as políticas para a promoção 
e defesa das pessoas com de-
ficiência e os serviços pres-
tados pela Cagepa. Estes são 
alguns dos temas em pauta 
esta semana na Câmara dos 
Vereadores da capital. Além 
de três audiências públicas 
vão acontecer também duas 
sessões solenes. 

A primeira audiência 
pública já aconteceu ontem  
às  15h. Na ocasião, os parla-
mentares discutiram  a refor-
ma do Código de Urbanismo 
de João Pessoa, uma pro-
positura do vereador Raoni 
Mendes (PDT). A iniciativa 
do vereador tem a intenção 
de revisar a norma, com o 
auxílio de profissionais e re-
presentantes de órgãos liga-
dos ao tema, e encaminhar as 
sugestões de mudança para 

o prefeito, Luciano Cartaxo 
(PT), no Dia Mundial do Ur-
banismo, comemorado em 8 
de novembro.

“Vamos preparar um Có-
digo atualizado e em conso-
nância com a nova realidade 
de nossa cidade. Para tanto, 
estamos realizando estudos 
paralelos de decretos sobre 
o tema para fazermos uma 
consolidação, criando um do-
cumento único que atenda às 
novas perspectivas de uma ci-
dade desenvolvida e sustentá-
vel. Com a discussão de artigo 
por artigo, conseguiremos um 
documento bastante coeso”, 
comentou Raoni Mendes.

Hoje, a partir das 15h, o 
ouvidor-geral da Câmara, ve-
reador Marmuthe (PT do B), 
vai discutir a concessão públi-
ca da Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa). O 

vereador tem tratado da  qua-
lidade da água, das cobranças 
e outros serviços prestados 
pela Cagepa, por isso a audiên-
cia para debater o assunto com 
diretores da empresa.

A terceira audiência pú-
blica foi proposta também 
por Marmuthe e será realiza-
da na próxima quinta-feira, 
às 15h30. 

O parlamentar pretende 
debater demandas, estabele-
cer diretrizes e formular po-
líticas de promoção e defesa 
das pessoas com deficiência 
na capital. De acordo com o 
propositor, a audiência deve-
rá contar com a presença de 
secretários municipais, repre-
sentantes de órgãos públicos, 
pais, professores, funcioná-
rios e alunos de entidades que 
tenham alguma relação com 
pessoas deficientes. 

Câmara retoma debate sobre
novo Código de Urbanismo

FOTOS: Secom-PB
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Pequena história sobre o 
ministro Celso de Mello
O jurista Saulo Ramos, ex-ministro da Justiça do 

governo de José Sarney (1985 a 1990), foi o responsável 
pela nomeação do ministro Celso de Mello para o Supremo 
Tribunal Federal (STF). E cobrou de Mello a nomeação, em 
1990, ao censurá-lo por não ter votado a favor de Sarney num 
processo que pretendia cassar a candidatura do maranhense 
ao Senado, por ele não possuir domicílio eleitoral no Amapá, 
Estado pelo qual acabou podendo concorrer.

Pouca gente fala sobre o assunto. Só ouvi falar sobre 
isso os jornalista Agnaldo Almeida e Oswaldo Viviani. 
A cobrança de Saulo Ramos é relatada em seu livro de 
memórias políticas – “Código da Vida” (Editora Planeta; 
2007). No livro, Ramos – falecido em abril passado, aos 83 
anos – mostra toda sua irritação com o voto de Celso de 
Mello contrário a Sarney.

“O que deu no garoto [Celso de Mello]? Não teve sequer a 
gentileza, ou habilidade, de dar-se por impedido. Votou contra 
o presidente que o nomeara”, diz Ramos, num trecho. Em outro, 
relata um telefonema que teria recebido do ministro, após a 
votação em que Mello, hoje decano do STF, justifica seu voto 
pela cassação da candidatura de Sarney, dizendo que foi para 
contrariar o que havia publicado, na véspera da votação, o jornal 
Folha de São Paulo – voto favorável de Mello a Sarney.

Mello teria dito ainda a Saulo Ramos que, quando 
chegou sua vez de votar, Sarney já estava vitorioso, não 
precisando mais do seu voto. “Mas fique tranquilo. Se meu 
voto fosse decisivo, eu teria votado a favor do presidente”, 
narra Saulo Ramos. Em seguida, conforme o livro, o 
ministro teria perguntado a Ramos se ele havia entendido a 
justificativa. “Entendi. Entendi que você é um juiz de merda!”, 
teria respondido o jurista.

Celso de Mello dará o “voto de Minerva”, amanhã, sobre a 
aceitação ou não do recurso que garante um novo julgamento 
para 12 dos 25 condenados pelo chamado Mensalão do PT. 
O julgamento do recurso está empatado em cinco votos. 
Veja o trecho de “Código da Vida” que trata da cobrança de 
Saulo Ramos a Celso de Mello sobre sua votação contrária à 
candidatura de José Sarney a senador pelo Amapá.

“Terminado seu mandato na Presidência da República 
[1990], José Sarney resolveu candidatar-se a senador. O PMDB 
– Partido do Movimento Democrático Brasileiro – negou-lhe 
a legenda no Maranhão. Candidatou-se pelo Amapá. Houve 
impugnações fundadas em questão de domicílio, e o caso 
acabou no Supremo Tribunal Federal.

Naquele momento, não sei por que, a Suprema Corte 
estava em meio recesso, e o ministro Celso de Mello, 
meu ex-secretário na Consultoria Geral da República, me 
telefonou:

“O processo do presidente será distribuído amanhã. 
Em Brasília, somente estão por aqui dois ministros: o 
Marco Aurélio de Mello e eu. Tenho receio de que caia 
com ele, primo do presidente Collor. Não sei como vai 
considerar a questão”.

“O presidente tem muita fé em Deus. Tudo vai sair 
bem, mesmo porque a tese jurídica da defesa do Sarney 
está absolutamente correta.” Celso de Mello concordou 
plenamente com a observação, acrescentando ser 
indiscutível a matéria de fato, isto é, a transferência do 
domicílio eleitoral no prazo da lei.

O advogado de Sarney era o dr. José Guilherme Vilela, 
ótimo profissional. Fez excelente trabalho e demonstrou 
a simplicidade da questão: Sarney havia transferido seu 
domicílio eleitoral no prazo da lei. Simples. O que há para 
discutir? É público e notório que ele é do Maranhão! Ora, 
também era público e notório que ele morava em Brasília, 
onde exercera o cargo de senador e, nos últimos cinco anos, 
o de presidente da República. Desde a faculdade de Direito, 
a gente aprende que não se pode confundir o domicílio civil 
com o domicílio eleitoral. E a Constituição de 88, ainda grande 
desconhecida (como até hoje), não estabelecia nenhum prazo 
para mudança de domicílio.

Veio o dia do julgamento do mérito pelo plenário. Sarney 
ganhou, mas o último a votar foi o ministro Celso de Mello, que 
votou pela cassação da candidatura do Sarney. Apressou-se 
ele próprio a me telefonar, explicando: “Doutor Saulo, o senhor 
deve ter estranhado o meu voto no caso do presidente”. “Claro! 
O que deu em você?”

“É que a Folha de São Paulo, na véspera da votação, 
noticiou a afirmação de que o presidente Sarney tinha os votos 
certos dos ministros que enumerou e citou meu nome como 
um deles. Quando chegou minha vez de votar, o presidente 
já estava vitorioso pelo número de votos a seu favor. Não 
precisava mais do meu. Votei contra para desmentir a Folha 
de S. Paulo. Mas fique tranquilo. Se meu voto fosse decisivo, eu 
teria votado a favor do presidente.”

Recusei-me a engolir e perguntei: “Espere um pouco. 
Deixe-me ver se compreendi bem. Você votou contra o Sarney 
porque a Folha de S. Paulo noticiou que você votaria a favor?” 
“Sim”, disse o ministro.

“E se o Sarney já não houvesse ganhado, quando chegou 
sua vez de votar, você, nesse caso, votaria a favor dele?”

“Exatamente. O senhor entendeu?”
“Entendi. Entendi que você é um juiz de merda!”
Bati o telefone e nunca mais falei com ele.”

FOTO: Divulgação
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Ataque ocorreu à unidade 
naval que fica a 5km da 
Casa Branca, em Washigton

Tiroteio deixa 13 mortos em base 
da Marinha dos Estados Unidos

A polícia dos EUA confir-
mou ontem que 13 pessoas mor-
reram em um tiroteio em uma 
base da marinha americana em 
Washington, a uma distância de 
5 km da Casa Branca. Ainda não 
se sabe os motivos do tiroteio 
nem o número exato de feridos. 
Entre os 13 mortos está um sus-
peito, identificado pelo FBI como 
Aaron Alexis, de 34 anos, natural 
do Texas e que serviu em tempo 
integral na reserva da marinha 
de maio de 2007 a janeiro de 
2011. Segundo o jornal Boston 
Globe e a agência Associated 
Press, ele teria entrado no prédio 
da marinha usando a identidade 
de outra pessoa.

Aaron Alexis deixou a ma-
rinha em 31 de janeiro de 2011, 
como um suboficial da terceira 
classe. Ele trabalhava para a frota 
de apoio logístico no esquadrão 
n° 46, em Fort Worth, Texas. A 
marinha diz que a sua casa de re-
gistro era a cidade de Nova York.

A polícia havia informado 
que estava buscando mais dois 
suspeitos, mas revelou que um 
desses homens foi detido e li-
berado. O Senado americano e 
escritórios próximos foram fe-
chados depois do tiroteio. Fun-
cionários que trabalham nos 
prédios não puderam deixar 
os locais e ninguém tinha au-
torização para entrar, segundo 
um comunicado. Em entrevista 
para a imprensa, o prefeito do 
Distrito de Columbia, Vincent 
Gray, disse que ao menos qua-
tro pessoas ficaram feridas e 
que o tiroteio foi um “incidente 
isolado”. Equipes de emergên-
cia permanecem no local.

As três vítimas que che-

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Brasília – Desde o início do Brasil sem 
Miséria, há dois anos, 22 milhões de pesso-
as saíram da extrema pobreza no país, dis-
se a ministra do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Tereza Campello, ao abrir  
ontem seminário sobre o programa. A mi-
nistra lembrou que 910 mil famílias foram 
incluídas no Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) 
e no Bolsa Família nos últimos dois anos e 
meio.

A meta para o ano que vem é incluir 
mais 600 mil famílias, informou Tereza, em 
balanço sobre o programa, durante o 2º Se-
minário Nacional sobre Pactuação Federati-
va no Brasil sem Miséria.

Entre os dados apresentados no encon-
tro, a ministra destacou que 13,8 milhões 
de famílias recebem o Bolsa Família, cujo 
orçamento alcança quase R$ 24 bilhões – o 
equivalente a 0,5% do Produto Interno Bru-
to (PIB) do país. “Os dados mostram que o 
Bolsa Família não só beneficia a população 
pobre, mas também beneficia a economia 
do Brasil. ” Segundo ela, o programa tem 
sido a forma de a população pobre ter aces-
so à renda e a outros benefícios.

Tereza Campello também ressaltou 
que, pelo Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec-Brasil 
sem Miséria), foram feitas 700 mil matrícu-
las em 503 tipos de cursos. No programa 

Microempreendedor Individual, dos quase 
3 milhões de beneficiários, 642 mil estão 
inscritos no CadÚnico. No Programa Água 
Para Todos, criado em 2011 para universa-
lizar o acesso à água no Semiárido, foram 
construídas 370,7 mil cisternas, e meta é 
contemplar 750 mil famílias até o ano que 
vem. “A população pobre trabalha e quer se 
engajar no Brasil que trabalha e que cresce”, 
afirmou.

 O ministro de Assuntos Estratégicos, 
Marcelo Neri, mostrou que, para cada real 
investido no Bolsa Família, há retorno de R$ 
1,78 para a economia. “A cada real gasto no 
Bolsa Família, o PIB cresce R$ 1,78 e o con-
sumo, R$ 2,4. O Bolsa Família tem efeitos 
multiplicadores maiores que outros pro-
gramas sociais. O programa ajudou na crise, 
porque faz girar a economia”, disse Neri.

Segundo ele, o programa teve impacto 
de 13% na redução da desigualdade social. 
“O Brasil reduziu a pobreza em 57,8% em 
oito anos, sendo que 52% desse total de-
vem-se à redução da desigualdade e 48% 
ao crescimento da economia.”

No Distrito Federal (DF), há mais de 
241 mil famílias inscritas no CadÚnico e 91 
mil recebem o Bolsa Família. Dessas, 34 mil 
têm um complemento na renda de R$ 70 e 
recebem, no total, R$ 140. A expectativa, se-
gundo o governador do DF, Agnelo Queiroz, 
é reduzir a “maior desigualdade do país”.

Brasíl Sem Miséria deve incluir 
mais 600 mil famílias em 2013

COMBATE À POBREZA

Um relatório das Nações 
Unidas confirmou que o ata-
que de 21 de agosto a civis 
moradores dos arredores de 
Damasco foi praticado em lar-
ga escala com gás sarin.

A declaração foi feita pelo 
secretário-geral da ONU, Ban 
Ki-moon, ao Conselho de Se-
gurança, ontem, durante reu-
nião em Nova York.

Ban apresentou ao Con-
selho as conclusões do rela-
tório dos inspetores de armas 
que coletaram amostras e ma-
teriais dos locais do ataque na 
Síria além de entrevistar mais 
de 50 sobreviventes e pessoal 
de saúde e emergência.

O chefe da ONU revelou 
ainda que as amostras capi-
lares, de sangue e de urina 
foram levadas para quatro 
laboratórios que chegaram à 
conclusão do uso do gás. Além 
disso, os inspetores da ONU 
também analisaram amostras 
do solo e de munições encon-
tradas no local do ataque.

Os sobreviventes conta-
ram aos inspetores de armas 
que após um bombardeio com 
morteiros, eles começaram a 
sentir falta de ar, convulsões, 

desorientação, irritação nos 
olhos e visão embaçada. Ou-
tros sintomas registrados fo-
ram náusea, vômitos e uma 
fraqueza generalizada.

Médicos e enfermeiros
Muitos perderam a 

consciência. O pessoal da 
saúde e de emergência que 
chegou ao local do ataque 
disse que muitas vítimas es-
tavam deitadas no chão mor-
tas ou desmaiadas.

A missão de inspetores 
da ONU, liderada pelo pro-
fessor Ake Sellström, entre-
vistou nove enfermeiros e 
sete médicos, alguns deles 
foram os primeiros a chegar 
ao local do ataque.

Ban lembrou que o tra-
balho dos inspetores não foi 
fácil, e que logo no primeiro 
dia, eles foram alvos de um 
franco-atirador.

Os inspetores descobri-
ram ainda que devido às con-
dições do tempo no dia 21 de 
agosto nos arredores de Da-
masco, o gás sarin penetrou 
com mais rapidez nos porões 
e andares mais baixos dos 
prédios e outros lugares que 

estavam abrigando as pessoas 
do bombardeio. Entre 2 e 5 
da tarde, houve uma baixa da 
temperatura local.

Sistema Nervoso
As amostras biomédicas 

foram tomadas de 34 a 36 
pacientes que apresentaram 
os sinais de envenenamento. 
Quase todos acusaram o gás 
sarin. No caso dos exames de 
sangue, havia traços de gás 
sarin em 85% dos sobreviven-
tes. A maioria das amostras de 
meio ambiente como de solo 
confirmou o gás, que afeta o 
sistema nervoso.

A maioria dos foguetes 
e outros fragmentos de ex-
plosivos continha gás sarin. 
A Missão da ONU concluiu 
que “há provas contundentes 
que os foguetes terra-a-terra 
usados no ataque continham 
sarin. Eles foram lançados 
em Ein Tarma, Moadamiyah 
e Zalmalka em Ghouta, nos 
arredores de Damasco.

Por questões de segu-
rança e logística, a equipe não 
conseguiu estabelecer o nú-
mero exato de mortos devido 
ao ataque.

Inspetores confirmam o uso 
de armas químicas na Síria

CONFLITO ÁRABE

garam ao Washington Hospital 
Center estavam conscientes, 
embora em situação crítica, dis-
se a médica chefe do hospital. 
Segundo ela, uma das vítimas é 
um policial que passou várias 
horas em cirurgia, mas que deve 
se recuperar bem. A outra vítima 
é uma mulher com uma lesão no 
ombro, que está bem e calma, e 
a terceira vítima é uma jovem 
que tem uma lesão na cabeça e 
outra na mão, mas não precisará 
de cirurgia. Todd Brundidge, um 
assistente executivo do sistema 
de comando da marinha, disse 
que ele e outros colegas de tra-
balho encontraram o atirador na 
entrada do terceiro andar. “Ele se 
virou e começou a atirar”.

O presidente americano, 
Barack Obama, disse que foi in-
formado sobre o ataque: “Esses 
homens e mulheres estavam tra-
balhando, fazendo seu trabalho, 
nos protegendo”. Obama disse 
ainda que quer que autoridades 
federais e locais trabalhem jun-
tas na investigação e que fará 
tudo para que os autores sejam 
responsabilizados.

O tiroteio levou à suspen-
são de voos do aeroporto Ronald 
Reagan, de Washington. Chris 
Paolino, porta-voz do aeroporto, 
disse que as aeronaves que che-
gam podem seguir pousando e 
que o edifício permanece aberto 
aos passageiros, embora todas as 
partidas tenham sido suspensas 
temporariamente.

O tiroteio ocorreu às 8h20 
locais (9h20 de Brasília) em um 
edifício que pertence a um com-
plexo da marinha americana 
onde trabalham 3 mil pessoas. A 
base naval data do século 18 e é 
mais antiga instalação da Mari-
nha dos EUA. O local abriga um 
museu e a residência do chefe 
de operações navais, além de 
ser responsável pelo desenvol-
vimento de armas, entre outras 
funções.

Brasília – O novo procura-
dor-geral da República, Rodri-
go Janot, toma posse hoje, às 
17h, em cerimônia que ocorrerá 
no auditório da Procuradoria-
Geral da República (PGR)e que 
terá a presença da presidente 
Dilma Rousseff. Janot ocupará 
o cargo vago com a saída do 
ex-procurador Roberto Gurgel, 
que deixou as funções no dia 
15 de agosto, após quatro anos 
de mandato.

Rodrigo Janot foi indicado 
ao cargo por Dilma Rousseff, e 
teve o nome aprovado pelo Se-
nado no dia 10 de agosto. Janot 
liderou a lista tríplice encami-

nhada pela Associação Nacional 
dos Procuradores da República 
(ANPR) à presidente. Em nota, 
ao anunciar sua escolha, Dilma 
disse que “Janot reúne todos 
os requisitos para chefiar o Mi-
nistério Público com indepen-
dência, transparência e apego à 
Constituição”.

Janot é subprocurador-ge-
ral desde 2003. Procurador da 
República desde 1984, é mestre 
em Direito pela Universidade 
Federal de Minas Gerais, com 
especialização em Direito do 
Consumidor e Meio Ambiente 
pela Escola Superior de Estudos 
Universitários de Santa Anna, 

na Itália. Foi presidente da As-
sociação dos Procuradores, de 
1995 a 1997, e integrou a lista 
tríplice de 2011.

Em abril, durante debate 
promovido pela ANPR, Janot 
procurou minimizar a importân-
cia individual do procurador-
geral da República, enfatizando 
a importância do trabalho co-
letivo dos procuradores. “Não 
sejamos ilhas. Temos que ser 
arquipélagos interligados por 
pontes”, disse, na ocasião. O 
cargo de procurador-geral da 
República está sendo exerci-
do interinamente por Helenita 
Acioli.

Toma posse hoje novo procurador
BRASíLIA

Indicado pela presidente Dilma Rousseff, o novo procurador-geral Rodrigo Janot teve o seu nome aprovado pelo Congresso

FOTO: Divulgação
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No G4, o Treze anuncia
a chegada de mais um
reforço: André Luiz

JOGOS DA JUVENTUDE

Paraíba chega a 11 medalhas
Governo tem investido 
R$ 2 milhões e alcançado
excelentes resultados

O secretário estadual de 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB),Tibério Limeira, 
disse ontem que os alunos 
da Paraíba estão fazendo jus 
aos investimentos de R$ 2 
milhões que o Governo vem 
aplicando nos Jogos Esco-
lares 2013, desde a etapa 
regional, passando pela es-
tadual e chegando aos Jogos 
Escolares da Juventude. “A 
tendência é melhorar cada 
vez mais. Os investimentos 
aplicados têm surtido o efei-
to necessário”, afirmou o se-
cretário.

A participação da Para-
íba nos Jogos Escolares da 
Juventude, faixa etária 12-
14 anos, que se encerrou no 
último domingo, na cidade 
de Natal-RN, foi das mais 
positivas, de acordo com o 
secretário Tibério Limeira. 
“Nossa participação foi exce-
lente. Esperamos agora que, 
na etapa de 15 a 17 anos, que 
ocorrerá em Belém do Pará, 
nosso Estado tenha o suces-
so merecido”, alegou.

Tibério acrescentou ser 
motivo de muita comemo-
ração conseguir 11 meda-
lhas. “Por isso o Governo do 
Estado parabeniza todos os 
participantes que deram o 
máximo de si nas competi-
ções, que não são fáceis, para 
conquistar as medalhas. A 
meta agora é manter a boa 
regularidade também na eta-
pa de Belém do Pará”, frisou 
Tibério.

Nos Jogos Escolares da 
Juventude, faixa etária 12-
14 anos, a Paraíba fechou a 
competição com 11 medalhas 
conquistadas. Elas vieram 
nas modalidades de Ciclismo, 
Judô, Luta Olímpica, Natação, 
Atletismo, Basquete e Hande-
bol. Segundo o secretário es-
tadual de Esporte, a Paraíba 
manteve o mesmo desempe-
nho da competição nacional 
realizada no ano passado. 

“Tivemos um índice 
muito bom. Nossos atletas 
competiram com grandes 
nomes do desporto nacional. 
As 11 medalhas asseguradas 
pela Paraíba coloca o Estado 
como sendo o segundo me-
lhor do Nordeste. Isto nos dá 
mais ânimo para continuar-
mos trabalhando em prol do 
desporto”, garantiu Tibério 
Limeira.

As últimas medalhas 
para a Paraíba, nos Jogos Es-
colares da Juventude, vieram 
no último sábado no Bas-
quete e Handebol masculi-
no. O Colégio Motiva, de João 
Pessoa, ficou com a prata no 
basquete, enquanto que o 
Colégio Arquidiocesano, de 
Itaporanga, ganhou o bronze 
no handebol. Na decisão do 
basquete, o time paraibano 
perdeu por apenas dois pon-
tos de diferença para o repre-
sentante do Distrito Federal, 
enquanto que no handebol o 
bronze veio depois de uma 
vitória diante da equipe do 
Piauí.

As outras medalhas con-
quistadas pela delegação pa-
raibana vieram com: Maria 
Elisa, vencedora de uma pra-
ta e um bronze no ciclismo; 
Fernando Luis e Júlio César, 
bronze nas modalidades de 
natação e judô, respectiva-
mente. Na modalidade de 
luta olímpica, por equipe, a 
Paraíba ganhou o ouro com 
o grupo formado por Fábio 
Conceição, Nikele Oliveira, 
Michael Duarte, Ricardo Jú-
nior e Júlio César. Pelo indi-
vidual, Luana Cristina, Fábio 
Conceição e Ricardo Júnior 
ficaram com dois ouros e 
uma prata, respectivamente. 
No atletismo, Matheus Alvez 
levou o bronze. 

Os Jogos Escolares da 
Juventude 2013 categoria 
12 a 14 anos foram realiza-
dos de 5 a 14 deste mês pelo 
Comitê Olímpico Brasilei-
ro (COB)  e a delegação da 
Paraíba contou com apoio 
do Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel).

A Secretaria de Es-
tado da Juventude, Es-
porte e Lazer dará início 
na próxima sexta-feira 
às disputas da etapa es-
tadual das modalidades 
individuais dos Jogos Es-
colares da Paraíba, faixa 
etária 15-17 anos. 

A competição, que 
ocorrerá em João Pes-
soa, de acordo com 
Josimar Parise, um dos 
membros da organiza-
ção, prossegue duran-
te o fim de semana, 
oportunidade em que 
serão conhecidos os 
campeões no atletis-
mo, judô, natação, tê-
nis de mesa, luta olím-
pica, xadrez, ciclismo, 
e ginástica rítmica. 

Os vencedores ca-
rimbam o passaporte 
para os Jogos Escolares 
da Juventude 2013, na 
cidade de Belém, capi-
tal do Pará, no período 
de 7 a 16 de novembro.
Por outro lado, também 
na próxima sexta-feira, 
a Sejel-PB estará encer-
rando as modalidades 

coletivas dos Jogos Es-
colares, Regional João 
Pessoa, quando serão 
conhecidos os vencedo-
res no futsal feminino, 
handebol e voleibol. 

No último fim de se-
mana, o Colégio HBE se 
sagrou campeão no fut-
sal masculino ao vencer 
o Colégio Máster por 2 
a 1. De acordo com Jo-
simar Parise, no próximo 
dia 23 terão início as dis-
putas estadual das mo-
dalidades coletivas de 
Futsal masculino e femi-
nino e basquete (mascu-
lino), que ocorrerão na 
cidade de Patos. 

Paraescolar
Atletas paraibanos, 

na faixa etária entre 12 
a 19 anos, estarão em 
São Paulo no período 
de 25 de novembro a 
5 de dezembro, partici-
pando dos Jogos Para-
escolares da Juventude 
2013. Todos eles foram 
selecionados durante 
os Jogos Paraescoalres 
da Paraíba.

Competição de 15 a 17 anos

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Secom-PB

O último domingo foi de mui-
ta festa para a criançada no Bus-
to de Tamandaré, divisa entre as 
Praias de Cabo Branco e Tambaú, 
em João Pessoa. Atletas mirins na 
faixa etária de 6 a 12 anos, alguns 
deles especiais, participaram da 
10ª edição da Maratoninha na ca-
pital paraibana, numa promoção 
da Caixa Econômica Federal. Uma 
média de 1.500 crianças percorreu 
os 100 metros (pessoas especiais) 
e 300 metros (demais corredo-
res). O vencedor de cada bateria 
foi premiado com uma bicicleta. 
Houve distribuição de camiseta, 
boné e medalhas para todos os 
participantes.

Com o objetivo de divulgar 
a modalidade esportiva para a 
garotada em idade de formação 
física e psíquica, despertando 
nela o interesse pelo atletismo, 
a Maratoninha Caixa é conside-
rada o maior evento de corrida 
infantil do país. Segundo a orga-
nização, o grande mérito da Ma-
ratoninha é o trabalho de inclu-
são social que ela faz. Noventa 
por cento dos participantes são 
crianças inseridas em projetos 
sociais financiados pelo Estado, 
pela iniciativa privada ou por 
pessoas que fazem um trabalho 
de assistência a crianças de fa-
mílias carentes ou em situação 
de risco. Além de democratizar 

Evento contou com 1.500 crianças de 6 a 12 anos
MARATONINHA DA CAIXA

o esporte e gerar mais saúde fí-
sica e mental, a Maratoninha é 
um meio de ascensão social e de 
ingresso na sociedade.

Alan da Paixão Costa, 12 anos 
e Márcio Lucas Araújo da Silva, 9 
anos, foram dois dos diversos cam-
peões de suas categorias. Os ga-
rotos são alunos das escolas mu-
nicipais Olívio Ribeiro Campos e 
Lions Tambaú.Este ano, o Circuito 
de João Pessoa teve como padri-
nho o atleta maratonista Cláudio 
Roberto Souza. O piauiense Cláu-
dio Roberto Souza no ano 2000 
integrou o quarteto nacional que 
disputou o revezamento 4x100 m 
nos Jogos Olímpicos de Sydney, 

O Colégio Arquidiocesano, de Itaporanga, ganhou a medalha de bronze em Natal nos Jogos da Juventude de 12 a 14 anos, domingo passado

O secretário Tibério Limeira com a atleta Maria Elisa, do ciclismo Futsal do Colégio HBE vai disputar a fase estadual de 15 a 17 anos

na Austrália. Disputou a semifinal 
e ajudou na classificação do quar-
teto que, na final, conquistou a 
medalha de prata. Foi titular no 
ano seguinte, quando o 4x100 m 
foi finalista no Mundial de Ed-
monton. Em 2003, em Paris, foi o 
responsável por fechar a corrida 
da equipe, que conquistou o vice-
campeonato mundial da prova.

Uma novidade da Marato-
ninha este ano é a realização de 
uma 22ª etapa no Circuito. Então, 
além de Cuiabá, Campo Grande, 
Uberlândia, Belo Horizonte, Vi-
tória, Campinas, Joinville, Floria-
nópolis, Aracaju, Maceió, João 
Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina, 
São Luís, Brasília, Goiânia, Palmas, 
São José do Rio Preto, Londrina e 
Curitiba, temos pela primeira vez 
a etapa de Criciúma, cidade do Es-
tado de Santa Catarina. 

Histórico
A ideia da Maratoninha sur-

giu muito timidamente em 1997. 
Na realização do  I Meeting Inter-
nacional de Ciclismo, em Brasília, 
sentiu-se a necessidade de criar 
uma atividade infanto-juvenil. A 
pedido de alguns pais, 50 crianças 
disputaram uma corrida de bici-
cleta. O sucesso foi grande, mas 
contemplava um universo limita-
do de competidores: o ciclismo é 
um esporte relativamente caro. 

Alan da Paixão (D), um dos vencedores
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Álvaro, recuperado de lesão, 
está de volta na etapa do ES
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O presidente do Auto Espor-
te, Manoel Demócrito, está 
correto no seu pensamento 
de vender o terreno onde 
hoje se encontra as insta-
lações do clube, em Manga-
beira. A venda é necessária 
para o clube se tornar ainda 
mais viável e com o dinheiro 
pagar os débitos e construir 
um Centro de Treinamento 
de alto nível. Estima-se que o terreno vale em 
torno de R$ 25 milhões. Acho que é a saída para o 
Auto Esporte se tornar grande em outro local, que 
pode até ser mesmo em Mangabeira. Do jeito que 
está o alvirrubro não pode continuar. Demócrito 
pensa grande.

Auto Esporte

Galo mostra sua força 
e agora quer a Série B

O futebol é mesmo um esporte mágico, onde nem 
sempre as previsões se encaixam dado a sua dinâmica, 
onde todo jogo é uma história diferente. Dentro desse 
contexto, quem acreditava no Treze na primeira metade 
da Série C do Campeonato Brasileiro? Creio que só os 
fanáticos, aqueles onde a emoção vence a razão. O Galo 
sempre ocupou a zona de rebaixamento e conviveu com 
situações vexatórias não só dentro de campo, mas fora 
dele também. Presidente e diretor de futebol não vinham 
se entendendo, mas a paz começou a reinar depois que 
o técnico Vica foi embora e alguns jogadores que não 
vinham rendendo.

Efetivou-se o auxiliar Luciano Silva, veio mais refor-
ços e de repente aquele clube que se encaminhava para 
a Série D do Brasileiro deu a volta por cima. Não só saiu 
da zona de rebaixamento como já entrou na zona de 
classificação depois de quatro vitórias, duas fora de casa 
e duas em seus domínios, suficiente para o seu torcedor 
acreditar mesmo no acesso. E não vejo como pensar 
diferente a quatro jogos do encerramento, principalmente 
que dois serão no Presidente Vargas, o primeiro no próxi-
mo domingo, diante do Fortaleza, concorrente direto.

Na última rodada terá o Santa Cruz no PV e tem 
gente ainda engasgada com aqueles 6 a 0 da primeira 
fase no Arruda. Antes do Tricolor pernambucano, dois jo-
gos fora contra o Águia e Brasiliense. Se fizer o dever de 
casa e conseguir, pelo menos dois pontos fora, não vejo 
como deixar de comemorar o acesso. Essa ascensão do 
Treze é altamente gratificante para o futebol paraibano 
que pode na próxima temporada ter três representan-
tes no Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo deve 
mesmo subir para a Série C. Começou a decisão contra o 
Tiradentes, ontem, e deve sacramentar a classificação no 
próximo domingo.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

No último sábado, no Es-
porte Clube Cabo Branco, 
aconteceu a formatura de 21 
novos árbitros e assistentes 
dentro do processo de reno-
vação da arbitragem parai-
bana. A presidente Rosilene 
Gomes marcou presença.

Árbitros

Dois jogadores do Botafogo estão na pauta de julgamento 
do STJD da Terceira Comissão Disciplinar. O goleiro Remerson 
e o meia Fábio Neves estão enquadrados no artigo 243-F 
por terem acusado o árbitro catarinense Célio Amorim de ter 
ingerido bebida alcoólica antes do jogo contra o Central,.

A maior torcida do Brasil 
segue tensa e muito preocu-
pada com o destino do clube 
neste Campeonato Brasi-
leiro, onde os resultados 
preocupam, principalmente 
pela aproximação com a 
zona de rebaixamento.

Flamengo

Jogadores do Belo no STJD

Ainda falando de Auto Esporte, o clube vem realizando 
um excelente trabalho de base, segundo me informaram. 
Está no caminho certo. A saída mesmo é apostar na pra-
ta de casa e continuar descobrindo talentos para serem 
futuros jogadores profissionais.

Trabalho de base

Paraibano fará dupla 
com Edson Felipe no 
Open de Vôlei de Praia

OuTrAS
modalidades

 

A abertura da edição 
2013/2014 do Circuito Ban-
co do Brasil Vôlei de Praia, em 
Recife (PE), foi um sucesso. O 
público teve a oportunidade 
de conferir todas as novida-
des lançadas para a tempo-
rada, entre uniformes, arena, 
formato da competição e du-
plas recém-formadas. A par-
tir de sexta-feira próxima até  
domingo, Vitória (ES) será 
a segunda capital do Litoral 
brasileiro a receber o princi-
pal torneio das areias no país.

E quem chegará à Praia 
de Camburi com força redo-
brada e confiança renovada 
serão as duplas Alison/Ema-
nuel (ES/PR) e Talita/Taiana 
(AL/CE), que conquistaram 
a primeira etapa e largaram 
na frente na busca pelo título 
de uma edição que promete. 
Aliás, a temporada passa a 
ter quatro duplas campeãs, 
sendo duas em cada naipe. 
Duas delas sairão do próprio 
Circuito, agora com nove eta-
pas, e as outras duas, do Su-
per Praia, campeonato que 
virá logo na sequência, criado 
para dar ainda mais emoção à 
disputa.

Quem ainda não teve a 
chance de conhecer a nova 
arena, bem mais moderna e 
atrativa, com cobertura em 
toda a área da arquibancada e 
do setor Vip, foi o paraibano 
Álvaro Filho. 

O jogador da Seleção 
Brasileira, que formará dupla 
no Circuito com o capixaba 
Edson Filipe, já está recupe-
rado de uma lesão que o tirou 
da etapa de Recife. Assim, ele 
também não pôde vestir o 
novo uniforme de jogo, com 
um design que reforça as co-
res da bandeira do Brasil e 
traz, inclusive, as suas estre-
las estampadas.

Outros paraibanos esta-
rão na disputa como Gilmá-
rio, Renatão, Jorge, Jô, Vítor 
Felipe e Thati.

Outra mudança aconte-
ceu no CBBVP Nacional, que 
não mais classifica o campeão 
e o vice diretamente para 
o CBBVP Open. Além disso, 
passou a ter uma pontuação 
maior, que faz com que a bri-
ga por vagas no Open fique 
ainda mais acirrada. A ten-
dência é a de que, ao longo da 
temporada, ocorram diversas 
trocas de posições entre du-
plas de ambos os Circuitos. 
No Nacional de Recife, título 
para Ramon Gomes/Bernar-

do Lima (RJ/CE) e Izabel/
Thati (PA/PB). Em Vitória, os 
campeões foram Léo Vieira/
Bernat (DF/RJ) e Luiza Amé-
lia/Luciana (CE).

Duplas convidadas 
No torneio masculino 

das etapas Open do Circuito 
Banco do Brasil, são sempre 
16 duplas na disputa, sendo 
as 12 primeiras do ranking 
com outras quatro que en-
tram com wild card (convite) 
da Confederação Brasileira 
de Voleibol. Já no feminino, 
são 12 parcerias, com as nove 
melhores do ranking e três 
convidadas. Algumas, por 
exemplo, que receberam o 
wild card para a etapa Open 
de Recife, jogaram o Nacional 
em Vitória, na semana passa-
da, seguindo normalmente a 
pontuação do ranking.

Entre os homens, as du-
plas que estarão na briga pelo 
título em Vitória são Bruno 
Schmidt/Pedro Solberg (DF/
RJ), Alison/Emanuel (ES/
PR), Ricardo/Márcio (BA/
CE), Bruno/Hevaldo (AM/
CE), Evandro/Vitor Felipe 
(RJ/PB), Moisés/Gilmário 
(BA/PB), Benjamin/Fernan-
dão (MS/ES), Harley/Rena-
tão (DF/PB), Thiago/Oscar 
(SC/RJ), Álvaro Filho/Edson 

Filipe (PB/ES), Luciano/Már-
cio Gaudie (ES/RJ), Rodrigo 
Saunders/Daniel Souza (CE/
RJ), Beto Pitta/Léo Gomes 
(RJ), Jorge/Fábio Luiz (PB/
ES), Averaldo/Jô (TO/PB) 
e Ramon Gomes/Bernardo 
Lima (RJ/CE).

Já entre as mulheres, as 
parcerias que desfilarão talen-
to nas areias da capital capixa-
ba são Ágatha/Bárbara Seixas 
(PR/RJ), Juliana/Maria Elisa 
(CE/PE), Talita/Taiana (AL/
CE), Lili/Rebecca (ES/CE), 
Maria Clara/Carol (RJ), Josi/
Raquel (SC/RJ), Val/Ângela 
(RJ/DF), Neide/Érica Freitas 
(AL/MG), Vivian/Andrezza 
(PA/AM), Izabel/Thati (PA/
PB), Fabíola/Rachel (DF/RJ) e 
Duda/Thaís (SE/RJ).

Assim como na última 
temporada, todas as partidas 
realizadas na quadra central 
da arena terão transmissão 
ao vivo pelo site da Confede-
ração Brasileira de Voleibol 
(http://www.cbv.com.br/v1/
cbbvp/aovivo.asp). O SporTV 
transmite as semifinais e fi-
nais. Além disso, usuários de 
iPhones, iPads e iPods pode-
rão acompanhar a competi-
ção através do aplicativo da 
CBV, disponível para down-
load no link http://www.cbv.
com.br/v1/cbbvp/app.asp.

FOTOS: Divulgação

Brasil ainda sonha com o Mundial
O Brasil ganhou concor-

rentes de peso em sua busca 
por um convite para o Mun-
dial de basquete, que ocorrerá 
em 2014, na Espanha. Elimi-
nados precocemente na Eu-
robasket, o campeonato euro-
peu de seleções, Rússia, Grécia 
e Turquia engrossaram a lista 
de pretendentes às quatro 
vagas que serão distribuídas 
pela Fiba.

Medalhista de bronze nas 
Olimpíadas de Londres-2012, 
a Rússia fez campanha pífia na 
Eurobasket e acabou elimina-
da ainda na primeira fase, com 
quatro derrotas e apenas uma 
vitória. Campanha idêntica a 
da Turquia, atual vice-campeã 
mundial.

Segunda colocada no 
Mundial de 2006, a Grécia au-
mentou a lista de eliminadas 
precocemente ao ser cair na 
segunda fase. Terminou com 
um triunfo e três derrotas, fi-

BASQuETE

A nova arena montada na Praia de Camburi, em Vitória, será palco de mais uma etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia

O fracasso na Copa América deixou os jogadores muito abatidos

cando de fora das quartas de 
final da competição continen-
tal.

Os seis primeiros coloca-
dos da Eurobasket conquis-
tam vaga direta no Mundial. 
Quem já está garantida é a Es-
panha, que será sede da com-
petição. Mesmo com a classi-

ficação assegurada, os atuais 
vice-campeões olímpicos fa-
zem boa campanha no torneio 
continental e avançaram às 
quartas de final.

A presença de três 'pe-
sos pesados' europeus à es-
pera por um convite pode 
atrapalhar as pretensões do 

Brasil, que corre o risco de fi-
car de fora de uma edição do 
Mundial pela primeira vez na 
história. O time verde-ama-
relo fracassou na Copa Amé-
rica, sendo eliminado na fase 
inicial sem vencer um jogo 
sequer.

A Fiba ainda não definiu 
quais serão os critérios para a 
distribuição de convites, que 
passaram a ser oferecidos no 
Mundial de 2006. Na ocasião, 
Turquia, Itália e Sérvia e Mon-
tenegro ficaram com as vagas. 
Já em 2010, foram três euro-
peus (Rússia, Alemanha e Li-
tuânia) e um asiático (Líbano). 

Os interessados tiveram 
que pagar uma taxa de 500 
mil euros (cerca de R$ 1,5 mi-
lhão) para se candidatarem ao 
benefício.

A esperança brasileira re-
side no histórico de ter parti-
cipado de todas as 16 edições 
do Mundial já realizadas.



André Luiz é mais um reforço
treze no g4
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time vence CrB fora de 
casa e está mais perto
da vaga na Série B

Em meio a comemora-
ção pela grande vitória so-
bre o CRB, que levou o time 
ao G4 pela primeira vez no 
atual Brasileiro da Série C, 
a diretoria do Treze anun-
ciou ontem mais um reforço 
para a competição. Trata-se 
de André Luiz da Silva, de 27 
anos. Natural de Florianópo-
lis-SC, onde reside, o atleta 
tinha chegada prevista para 
ontem, em Campina Grande.

André é canhoto, tem 
1,67m e pesa 65kg. Ele estava 
atuando recentemente na Sé-
rie D do Campeonato Brasilei-
ro, pelo Pelaponense-SP. No 
primeiro semestre, o atacante 
fez parte do elenco do Forta-
leza na Copa do Nordeste e do 
São Bernardo na disputa do 
Paulistão 2013.

Atualmente, o técnico 
do Treze, Luciano Silva, tem 
para o ataque Tiago Souza, 
Tiago Chulapa, Túlio Renan e 
Giancarlo.

Ontem, o dia foi de fol-
ga para os jogadores, que se 
reapresentam hoje pela ma-
nhã no PV. No próximo do-
mingo, o Galo vai encarar o 
Fortaleza, às 19h, no Estádio 
Presidente Vargas em Cam-
pina Grande. O Alvinegro 
tem agora 26 pontos e está 
na terceira posição do Gru-
po A. Após o jogo contra o 
CRB, Luciano Silva fez ques-
tão de afirmar que apesar 
da pressão do adversário, o 
Treze não conseguiu o triun-
fo por mera sorte. 

“Foi uma vitória da con-
firmação, de ter feito por 
merecer. É merecimento, não 
é sorte. Sorte é Mega-Sena. 
A equipe está de parabéns. 
Taticamente foram quase 
perfeitos. Neutralizamos as 
jogadas deles e suportamos 
a pressão, que seria natu-
ral. Não vencemos qualquer 
equipe. Eu coloco o CRB 
como um dos grandes can-
didatos a subir”, comentou o 
técnico do Treze.

Mas apesar do excelen-
te momento que atravessa a 
equipe, Luciano Silva prega 
humildade em relação às pre-
tensões do Galo na competi-
ção. “Não podemos ter euforia. 
Na verdade, nosso pensamen-
to agora tem de ser o Fortale-
za. Depois é depois. A gente 
comemorou no final de sema-
na, e a partir de amanhã (hoje) 
já vamos trabalhar. Matemati-
camente, ainda temos chances 
de estar na zona de descon-
forto, e não queremos voltar. 
Quero ressaltar que o primei-
ro objetivo do Treze é ficar na 
Série C para o ano que vem, o 
resto pode vir por consequên-
cia do trabalho”,  afirmou.

A Liga do Nordes-
te realizará na próxima 
quinta-feira (19), às 10h, 
na sede do Vitória-BA, 
em Salvador, a primeira 
reunião para discutir a 
12a edição da Copa do 
Nordeste/2014, que terá 
início em janeiro. 

Na oportunidade, 
serão avaliadas a parte 
financeira para os 16 clu-
bes, regulamento especí-
fico, plano geral de ação, 
período e locais dos jo-
gos - já que na próxima 
temporada acontecerá a 
Copa do Mundo - além 
de definir o local do lan-
çamento e o sorteio dos 
grupos, que ocorrerá no 
dia 8 de outubro, às 20h, 
em Salvador-BA. 

Estão confirma-
dos para o encontro, 
Eduardo Rocha (dire-
tor superintendente da 
Liga), Milton Dantas 
(administrativo e finan-
ceiro), Ariano Wander-
ley (marketing), Alex 
Portela (presidente do 
Conselho Deliberati-
vo) e Bernardo Rama-
lho (representante da 
TV Esporte Interativo). 
Existe a possibilidade da 
competição começar no 
dia 10 de janeiro, com 
jogos aos domingos. 

A grande novidade 
do Nordestão do próxi-
mo ano é que o campeão 
ganhará a vaga na Copa 
Sul-Americana/2014. Na 
próxima disputa a Pa-
raíba será representada 
por Botafogo (campeão 
estadual/2013) e Treze 
(vice), que se juntarão a 
Bahia, Vitória e Feirense 
(Bahia), Itabaiana e Con-
fiança (Sergipe), CRB e 
Asa de Arapiraca (Ala-
goas), Sport do Recife, 
Santa Cruz e Salgueiro 

(Pernambuco), América 
e ABC (Rio Grande do 
Norte), Ceará e Fortale-
za (Ceará). 

Ano passado o Cam-
pinense foi campeão 
do Nordestão - o Sousa 
também participou - ao 
vencer o Asa de Arapira-
ca-AL (2 a 1), no jogo de 
volta (o primeiro a Ra-
posa perdeu por 2 a 1), 
que aconteceu no dia 17 
de março/2013, no Está-
dio Amigão, em Campi-
na Grande. 

Para o diretor ad-
ministrativo e finan-
ceiro da Liga do Nor-
deste, Milton Dantas, 
o primeiro encontro 
será para definir os de-
talhes da competição, 
para que no segundo 
compromisso os presi-
dentes dos clubes, das 
federações nordestinas, 
dirigentes e a impren-
sa, possam participar do 
sorteio e os grupos que 
os times ficarão. 

“Estamos iniciando 
o planejamento da Copa 
para que possamos fa-
zer uma disputa melhor 
que no ano passado, 
mostrando a evolução 
da competição que foi 
um sucesso. Uma das 
novidades será a vaga 
para o campeão compe-
tir na Copa Sul-America-
na/2014”, disse. 

Sobre a partici-
pação dos estados do 
Maranhão e Piauí, que 
desejam integrar no 
Nordestão/2014, Milton, 
ressaltou que ainda não 
será desta vez, já que se 
aumentar o número de 
participantes as cotas 
financeiras dos clubes 
serão diminuídas, em re-
lação a do ano passado. 
“Inicialmente não temos 
interesse em mudar o 
formato para a entrada 
desses clubes”, observou. 

Liga realiza reunião na
próxima quinta-feira

CoPA norDeSte

A equipe do CSP Sub-18, 
que vai representar a Paraíba 
na Copa São Paulo de Futebol 
Juniors 2014, fez uma gran-
de apresentação no último 
domingo na Copa Ecohouse, 
que está sendo disputada no 
Rio Grande do Norte, mas não 
conseguiu evitar a derrota por 
1 a 0, para os profissionais do 
Alecrin, líder da competição. 
A partida foi disputada no Es-
tádio Ninho do Periquito, na 
Grande Natal.

Com a derrota, o CSP fi-
cou na segunda colocação do 
grupo, ao lado do Auto Espor-
te e vai decidir a classificação 
contra o Sport de Recife, que 
está participando da compe-
tição com uma equipe Sub-18 
também. O clube pernam-
bucano só jogou uma vez na 
competição, quando perdeu 
para o Alecrim pelo mesmo 
placar de 1 a 0.

Segundo o técnico Ger-
son Júnior, os garotos do 
CSP surpreenderam contra o 
Alecrim. "Enfrentamos uma 
equipe profissional, expe-
riente, e nossos atletas enca-
raram de igual para igual. No 
primeiro tempo chegamos 

a dominar o jogo e poderí-
amos ter feito pelo menos 
uns 3 gols. No final, valeu a 
maior experiência do adver-
sário que equilibrou a parti-
da e aproveitou uma oportu-
nidade para vencer o jogo", 
disse o treinador.

Sobre as chances de clas-
sificação diante do Sport de 
Recife, Gerson Júnior prefe-
riu cautela, mas reconhece 
que seu time tem condições 
de conseguir uma vitória. "Se 
apresentarmos o mesmo vo-
lume de jogo que mostramos 
contra o Alecrim, temos totais 
condições de vencer o Leão 
da Ilha. Nosso time está bem 
entrosado e os garotos estão 
surpreendendo a cada jogo", 
afirmou.

Com relação a Copa São 
Paulo, Gerson disse que ainda 
está muito cedo, mas a equipe 
está no caminho certo. "Nós 
estamos participando desta 
Copa Ecohouse, para justa-
mente pegar experiência e 
manter a garotada em ritmo 
de jogo. Se continuarmos as-
sim, temos tudo para fazer 
uma grande campanha lá em 
São Paulo e representar mui-

to bem a Paraíba na competi-
ção", concluiu.

Auto esporte
Assim como o CSP, o Auto 

Esporte também está partici-
pando da Copa Ecohouse e de-
cidirá a classificação contra o 
Sport de Recife. O Alvirrubro. 
a exemplo do CSP, também le-
vou a pior contra o Alecrim, e 
perdeu por 2 a 1. Sobre esta 
partida, o técnico do Auto Es-
porte, Franklin de Oliveira fez 
duras críticas a arbitragem.

"Estávamos ganhando a 
partida, quando eles pararam 
o jogo por mais de meia hora 
por causa da falta de uma 
ambulância. Recomeçamos o 
jogo e logo depois voltaram 
a parar a partida porque não 
havia um médico. E no final da 
partida, o atleta do Alecrim le-
vou a bola com a mão antes de 
fazer o gol da virada. Reclamei 
da arbitragem e acabei expul-
so. Fomos literalmente rouba-
dos lá", desabafou o treinador 
alvirrubro. Ele espera que 
contra o Sport não se repita a 
coisa e que o jogo possa trans-
correr normalmente e que 
vença o melhor. 

CSP perde para o Alecrim e 
decide vaga diante do Sport

A equipe Sub-18 do CSP está disputando a Copa Ecohouse na cidade de São Gonçalo e perdeu domingo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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No duelo dos galos, o de Campina se deu melhor no domingo passado no Estádio Rei Pelé, na vitória de  1 a 0 sobre o CRB que colocou o time paraibano na terceira posição

Nome: André Luiz da Silva
Nascimento: 18/9/1985 – 
Florianópolis/SC
Posição: Atacante
Pé preferencial: Canhoto
Altura: 1,67m
Peso: 65kg
Clubes que atuou: 
Joinville-SC, Taubaté-SP, União 
São João-SP, Bragantino-SP, 
Linense-SP, Guaratinguetá-SP, 
Brasiliense-DF, Moreirense 
(Portugal), Fortaleza-CE, São 
Bernardo-SP e Penapolense-SP.

Ficha técnica
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NACIONAL
& Mundo

Jogadores se dizem 
preocupados com a 
situação do time

Vasco já fala em rebaixamento
NO Z-4

O dia não era de jogo, 
mas Juninho Pernambucano 
vestiu a braçadeira de ca-
pitão. Diante do microfone, 
chamou a responsabilidade 
para falar sobre o momen-
to do Vasco, que entrou na 
zona de rebaixamento após 
duas derrotas consecutivas 
no Campeonato Brasileiro 
– a última no domingo, por 
2 a 0 para o São Paulo. Em 
pouco mais de 30 minutos de 
entrevista coletiva em São Ja-
nuário, na manhã de ontem, 
o jogador de 38 anos deixou 
claro que, neste momento, 
a preocupação é escapar do 
perigo e admitiu a influência 
da crise financeira do clube 
no dia a dia dos atletas.

Juninho pediu desculpas 
à torcida em nome de Diogo 
Silva, que criticou o compor-
tamento do público após a 
derrota do último domingo, 
mas pediu que o apoio da 
torcida não termine para que 
o Vasco consiga retomar um 
rumo positivo no Campeona-
to Brasileiro.

Momento atual
De acordo com o joga-

dor, a realidade hoje é fugir 
do rebaixamento, é brigar 
para não ficar entre os qua-
tro últimos, assumindo pu-
blicamente isso. “Faltam 17 
rodadas e a cada uma delas a 
mudança na tabela pode ser 
grande. Mas se hoje somos 
o 17º colocado, não temos 
como dizer que vamos estar 
entre os quatro primeiros”, 
disse Juninho. 

Para o atleta, ficar em 
quinto ou em 16º não tem di-
ferença nenhuma. “Terminar 
entre os quatro últimos seria 
uma tragédia grande para 
o clube. Vivemos isso, que é 
uma experiência ruim. Mas 
o campeonato tem 38 roda-
das, e não temos direito de 
reclamar se ficarmos entre 
os quatro últimos. A compe-
tição é justa, pois todos dis-
putam o mesmo número de 
partidas”, afirmou ele, acres-
centando que “falei de rebai-
xamento porque estamos em 
17º, mas não estou assumin-
do que vai acontecer. Uma vi-
tória amanhã pode nos tirar 
dessa zona de desconforto”, 
alegou.

Comportamento do time
Falando em nome do 

Vasco da Gama, Juninho Per-
nambucano garantiu que o 
que mais incomoda neste 
momento é a incômoda si-
tuação na tabela. “Não con-
sidero que estávamos jogan-
do mal até o primeiro gol do 
São Paulo. Quando o adver-
sário marca primeiro, nossa 
insegurança faz com que não 
haja tanta força para reagir. 
Não acredito que tenhamos 
feito jogos ruins. Temos con-
dições de vencer qualquer 
adversário, mas existe perda 
de confiança, dúvida, oscila-
ção”, disse o meia.

Para ele, a torcida do 
Vasco tem o costume de di-
zer que o sentimento não 
para. “Gostaria de pedir para 
não parar, porque assim co-
meçaríamos 2014 numa si-
tuação muito complicada. Eu 
também não gostaria de ter-
minar minha carreira nessa 
situação”, finalizou o jogador.

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
1º Cruzeiro 46 21 14 4 3 45 19 26

2º Botafogo 42 21 12 6 3 35 22 13

3º Grêmio 37 21 11 4 6 28 20 8

4º Atlético-PR 35 21 9 8 4 35 26 9

5º Internacional 34 21 8 10 3 35 29 6

6º Corinthians 30 21 7 9 5 20 11 9

7º Coritiba 29 21 7 8 6 25 25 0

8º Goiás  29 21 7 8 6 22 25 -3

9º Santos 28 20 7 7 6 24 19 5

10º Atlético-MG 28 20 7 7 6 22 22 0

11º Vitória 27 21 7 6 8 27 30 -3

12º Fluminense 26 21 7 5 9 25 28 -3

13º Flamengo 26 21 6 8 7 22 25 -3

14º Bahia 25 21 6 7 8 22 28 -6

15º Criciúma 24 21 7 3 11 27 34 -7

16º São Paulo 24 21 6 6 9 20 22 -2

17º Vasco 24 21 6 6 9 29 36 -7

18º Portuguesa 22 21 5 7 9 29 34 -5

19º Ponte Preta 16 20 4 4 12 21 32 -11

20º Náutico 9 20 2 3 15 10 36 -26

Jogos de hoje

Série B 
19h30 Sport x Guaratinguetá
19h30 Atlético-GO x S. Caetano
19h30 América-MG x Icasa
19h30 Ceará x Oeste
19h30 Chapeco x Figueirense
21h50 Avaí x Palmeiras
21h50 Paraná x Paysandu-PA
21h50 Bragantino x ABC
21h50 ASA x Boa Esporte Clube
21h50 América-RN x Joinville 

Juninho repondeu perguntas e disse que não quer encerrar carreira sendo rebaixado com o Vasco

FOTO: Divulgação

O Campeonato Brasileiro de 
Futebol Feminino foi lançado na 
tarde de ontem, na sede da CBF, 
no Rio de Janeiro. O torneio será 
organizado pela entidade má-
xima do futebol e pela empresa 
SportPromotion e começa ama-
nhã e se encerra no dia 4 de de-
zembro, com patrocínio de R$ 10 
milhões da Caixa. O contrato com 
o banco federal é de um ano e 
não existe garantia de que novas 
edições sejam realizadas, apesar 
do tom otimista dos representan-
tes do governo na coletiva.

“Não tenho visão tão pes-
simista. Organizar um torneio 
com tabela longa e correta, ti-
mes e empresas estruturadas tra-
balhando. Isso já é uma grande 
coisa. E também é a base sobre 
a qual pode se apoiar o estimu-
lo e realizações futuras. O pró-
prio Ministério do Esporte e a 
CBF precisam apresentar a Caixa 

CBF admite não fazer competição em 2014
BRASILEIRO FEMININO

perspectivas para que a competi-
ção continue”, disse o ministro do 
Esporte, Aldo Rebelo.

Uma das avaliações repetidas 
pelos representantes da CBF e go-
verno foi a necessidade de par-

ticipação de equipes do futebol 
masculino O torneio, que começa 
hoje, terá 20 clubes divididos em 
quatro grupos. Os dois melho-
res de cada chave serão divididos 
em dois novos blocos. Por fim, as 

quatro equipes mais bem coloca-
das disputarão semifinal e final. 
O projeto inicial previa a partici-
pação de 32 clubes, mas acabou 
adiado pelo Ministério do Esporte 
por conta da lentidão na aprova-
ção do patrocínio da Caixa.

A CBF ficou responsável por 
escolher os clubes participantes, 
que foram os 20 melhores ran-
queados pela entidade. O último 
Campeonato Brasileiro Feminino 
aconteceu em 2001 e teve como 
campeão o Santa Isabel-MG, mas 
deixou de existir pela falta de 
patrocinadores. Desde então, o 
único torneio nacional organiza-
do no país é a Copa do Brasil, que 
teve início em 2007 e é disputado 
no sistema eliminatório. Além dis-
so, também existe a Copa Liberta-
dores, que acontecerá de 13 a 27 
de outubro, em Foz do Iguaçu-PR. 
Dois times estão confirmados: o 
São José-SP e o ADI Foz/PR.

O futebol feminino brasileiro carece de patrocínios para realizar competições 

O Palmeiras lidera a Sé-
rie B do Brasileirão com folga 
e está com o retorno para a 
elite do futebol brasileiro bem 
encaminhado. Hoje o time en-
frenta o Avaí, às 21h50, na Res-
sacada, em Florianópolis. Com 
isso, começam a surgir algu-
mas disputas internas no time, 
como a de Alan Kardec e Lean-
dro pela artilharia da competi-
ção ou na lateral esquerda.

“O grupo está muito com-
prometido. Colocamos isso 
durante o ano inteiro, um trei-
no forte, com alta intensidade, 
resulta em um jogo forte. Os 
jogadores que não são relacio-
nados trabalham forte, porque 
hoje o time está encaixado”, 
disse o técnico Gilson Kleina.

Um exemplo da disputa 
citada é na lateral esquerda. 
Juninho tem sido titular, mas 

Líder Palmeiras volta 
a jogar contra o Avaí

SÉRIE B

se machucou e perdeu espaço 
para Wendel, muito elogiado 
pelo treinador. No ataque, Vi-
nicius é um dos mais regulares 
e sempre escalado quando Gil-
son Kleina opta pelo esquema 
com três atacantes.

O meia-atacante Kaká 
ficará fora do Milan por pelo 
menos um mês. Ele declarou 
para a imprensa italiana que 
pediu para não receber salário 
até voltar a campo.

O Milan fez um comuni-
cado oficial sobre o caso: “AC 
Milan anuncia que os exames 
médicos em Kaká mostraram 
uma lesão no adutor esquer-
do. Durante dez dias, o joga-
dor irá realizar outros testes 
para determinar melhor o 
prognóstico”.

Segundo o diário italiano 
Gazzetta dello Sport, Kaká gra-
vou um vídeo para falar sobre 
a sua lesão: “Peço proximidade 
e compreensão aos torcedores, 
e digo que vou renunciar ao sa-
lário até que eu volte para ficar 
bem e esteja curado”.

Kaká ficará de fora por um 
mês e abre mão de salários

NO MILAN

Por causa da lesão, Kaká 
ficará de fora da partida contra 
o Celtic, amanhã, pela Liga dos 
Campeões. Além disso, o meia-
desperdiça a chance de ficar 
disponível para a seleção brasi-
leira nos amistosos de outubro.

Na sua primeira partida 
com o Milan pelo Campeonato 
Italiano, desde o seu retorno 
ao clube, Kaká começou como 
titular, mas saiu cansado e viu 
o time empatar o jogo com o 
Torino, por 2 a 2. 

Kaká voltou a sentir a lesão que lhe acompanha a muito tempo



CERÂMICA CAJAZEIRAS LTDA - CNPJ/CPF Nº 14.768.216/0001-06 Torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇÃO DE OPERAÇÃO 
Nº 4462/2012 em João Pessoa, 16 de novembro de 2012 = Prazo 730 dias: Para FABRICAÇÃO 
DE ARTIGOS DE BARRO COZIDO – TIJOLOS. Na(o) – SITIO CAJAZEIRAS, S/N Município de 
CAJAZEIRINHAS – UF:PB.  Referente ao Processo: 2012-005218/TEC/LO-3498

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.046/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social E 
CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA - CACE. OBJETO: Prestação de Serviços 
de Tratamento de Estimulação Precoce a Deficientes Físicos, Deficiências Múltiplas e de Reabilitação dos 
Deficientes Físicos e Clientes com Deficiências Múltiplas. VALOR: R$ 150.509,52 (Cento e cinqüenta mil 
quinhentos e nove reais e cinqüenta e dois centavos). LICITAÇÃO: Tomada de Preço N.º 2.05.001/2013. 
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.242.1028.2120/3390.39/270. 
SIGNATÁRIOS: João Dantas e Anna Luiza Sousa Quintans. DATA DE ASSINATURA: 16 de agosto de 2013.

JOÃO DANTAS
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E 
MEIO AMBIENTE

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.14.006/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

e Meio Ambiente E CONISH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. OBJETO: 
Aquisição de uma Usina de Asfalto Pré Misturado a Frio (PMF), Estacionária, Equipamento Novo 
de Fabricação 100% Nacional para utilização nos serviços da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente. VALOR: R$ 62.650,00 (SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E CIN-
QUENTA REAIS). LICITAÇÃO: Pregão Presencial N.º 2.14.008/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Fe-
deral N°8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.452.1016.2171/4490.52/110 SIGNATÁRIOS: 
Geraldo Nobre Cavalcanti e Élcio Sigueo Nisioka. DATA DE ASSINATURA: 05 de julho de 2013.

GERALDO NOBRE CAVALCANTI
Secretário Municipal de Serviços Urbanos 

e Meio Ambiente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.045/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Assistência 
Social E INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA EXCEPCIONAL LTDA - ICAE. OBJETO: 
Prestação de Serviços de Tratamento de Clientes em Habilitação e Reabilitação dos Portadores de 
Necessidades Especiais. VALOR: R$ 122.073,00 (Cento e vinte e dois mil e setenta e três centavos). 
LICITAÇÃO: Tomada de Preço N.º 2.05.001/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.242.1028.2120/3390.39/270. SIGNATÁRIOS: João Dantas e 
Gina Rufino Ribeiro. DATA DE ASSINATURA: 16 de agosto de 2013.

JOÃO DANTAS
Secretário Municipal de Assistência Social

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da COOHABPROVENDAS – Cooperativa Habitacional dos Empregados Propagan-
distas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado da Paraíba, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social no art. 55, I, convoca todos os Cooperados 
em pleno gozo de seus direitos sociais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 19 de outubro de 2013, na Avenida Ministro José Américo de Almeida, n. 442, Sala 
202 –B, Torre, João Pessoa/PB, às 9:00 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos cooperados; às 10:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade 
mais um dos cooperados; e às 11:00 horas em terceira e última convocação, com a presença de, 
no mínimo, 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a pauta abaixo:

Ordem do dia:
1) Eleição da Diretoria Efetiva e de seus respectivos suplentes;
2) Eliminação dos cooperados que deixaram de operar com a Cooperativa;
3) Preenchimento dos cargos vagos da Diretoria Efetiva;
4) Quaisquer assuntos de interesse social.

João Pessoa, 17 de setembro de 2013.
Jose Luis Crespo de Oliveira Sobreira
Presidente da COOHABPROVENDAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2013, que objetiva: Aquisição de Pneus para 
atender a frota veicular de propriedade do Município de Cuitegi/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: HC PECAS S/A - R$ 79.890,00.

Cuitegi - PB, 27 de Agosto de 2013
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

     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

Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055757
Responsavel.: V&E INDUSTRIA E COM DE PROD
CPF/CNPJ....: 006353662/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            646,04
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054762
Responsavel.: MIX COM DE COSM E PERFUMARIA 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 000388903/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.734,10
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055905
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 
PROTES-TADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  17/09/2013
---------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

Responsavel.: ARAUJO PAIVA COM E DIST LTDA
CPF/CNPJ....: 010326712/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            107,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054986
Responsavel.: EMILSON VIEGA SANTIAGO
CPF/CNPJ....: 805452384-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055345
Responsavel.: JAIME ALVES
CPF/CNPJ....: 013962743/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054712
Responsavel.: JOSEFINA MARIA JUSTINIANO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 034877514-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.251,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO
16 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 048/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2013
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DE 2 

LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
JOSE DENILTON SARAIVA CAVACANTI -ME.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DE 2 LITROS, 

DESTINADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO., subordinados a Secretaria Municipal de 
Administração

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 32.250,00(Trinta 
e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013
SIGNATÁRIOS
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
JOSE DENILTON SARAIVA CAVACANTI -ME.   -Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 048/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 027/2013 de 22 de 
Agosto de 2013, com abertura para 03 de Setembro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado 
a(s) Empresa(s): JOSE DENILTON SARAIVA CAVACANTI -ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 
08.928.282/0001-01, e INSC. EST. nº. 16.047.913-4, estabelecida à Rua JuvêncioAndrade,230 - 
Centro, São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 32.250,00(Trinta e 
Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura 
do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 16 de Setembro de 2013
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO
16 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 049/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2013
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFOR-

MATICA, DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO...
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES
116.633,50(Cento e Dezesseis Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 

DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.., subordinados 
a Secretaria Municipal de Administração

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 116.633,50(Cento 
e Dezesseis Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos), correndo a despesa à 
seguinte Função Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

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

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO- Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES     Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 049/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 028/2013 de 20 de 
Agosto de 2013, com abertura para 03 de Setembro de 2013, às 10:30 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado 
a(s) Empresa(s): GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES, inscrita no CNPJ/MF n.º 
10.293.888/0001-51, e INSC. EST. nº. 16.157.911-6, estabelecida à Av. Presidente João Pessoa,01 - 
Centro, Cajazeiras, Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 116.633,50(Cento e Dezesseis 
Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos); para tomar conhecimento da nota do 
empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as 
penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 16 de Setembro de 2013
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO
16 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 050/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2013
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, 

DESTINADOS AO USO DA DIVERSAS SECRETARIAS DESE MUNICIPIO..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, DES-

TINADOS AO USO DA DIVERSAS SECRETARIAS DESE MUNICIPIO., subordinados a Secretaria 
Municipal de Administração

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 70.002,35(Setenta 
Mil, Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

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

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. -Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 050/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 029/2013 de 22 de 
Agosto de 2013, com abertura para 05 de Setembro de 2013, às 09:00 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado 
a(s) Empresa(s): DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 
11.855.390/0001-06, e INSC. EST. nº. 16.169.040-8, estabelecida à Rua Comandante Vital Rolim,150 
- Belo Horizonte, Cajazeiras, Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 70.002,35(Setenta 
Mil, Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos); para tomar conhecimento da nota do empenho ou 
assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades 
da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 16 de Setembro de 2013
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito(a) Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Setembro de 2013, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Kits de Saúde Bucal. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 12 de Setembro de 2013
AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS

Pregoeiro Oficial

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

Responsavel.: ASAF CONSTRUTORA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 004305363/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            515,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-
TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056253
Responsavel.: BALSAMO DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENT
CPF/CNPJ....: 010557901/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.609,78
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055723
Responsavel.: JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA 
DE LIMA
CPF/CNPJ....: 054129324-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.399,48
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055095
Responsavel.: LUCIANO CARNEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 191200794-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.487,70
Apresentante: PROCURADORIA DA UNIAO NO 
ESTADO DA
Protocolo...: 2013 - 055741
Responsavel.: MARIA CLAUDENY NEVES DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 768993224-04
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$         19.888,67
Apresentante: SBS CONSULTORIA EM GESTAO 
DE ATIVOS
Protocolo...: 2013 - 052846
Responsavel.: MARIA NEVES ALVES PAULA
CPF/CNPJ....: 013570117/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            974,16
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CEN-

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

TRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054811
Responsavel.: RAIMUNDO LUIZ DE ANDRADE  ME
CPF/CNPJ....: 010752566/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055244
Responsavel.: RONCHI E CAVINATO CONSTRUTORA 
E IMO
CPF/CNPJ....: 008933618/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.000,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055334
Responsavel.: SUELENI CABRAL BARBOSA  BAR 
DA LENI
CPF/CNPJ....: 015644858/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.027,97
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055570
Responsavel.: SUELENI CABRAL BARBOSA  BAR 
DA LENI
CPF/CNPJ....: 015644858/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            653,34
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055573
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos

PROTESTADOS, na Forma da LEI.
Joao Pessoa,  17/09/2013

----------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00054/2013, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Construção diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA - R$ 169.004,70; PATRICIA MARIA 
CABRAL DE LUCENA NOBRE - R$ 93.773,00; VENDE TUDO MAGAZINE LTDA - R$ 352.150,90. 
Ficam os licitantes convocados a assinarem os Contratos nos termos do instrumento convocatório, 
dentro do prazo de 05 (dias) consecutivos a partir da publicação.

Guarabira - PB, 13 de Setembro de 2013
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00055/2013, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestação de serviços em mão de obra e aquisições por maior percentual de desconto 
em peças; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAVALCANTE & 
DILORENZO LTDA - R$ 204.655,00.

Guarabira - PB, 13 de Setembro de 2013
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00056/2013, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Baterias Automotivas para diversos veículos da Frota Municipal, conforme Termo de Referência; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO ELÉTRICA BOLACAR 
LTDA - R$ 30.660,00.

Guarabira - PB, 13 de Setembro de 2013
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004.2013.
OBJETO: Construção de Ginásio de Esporte, regime de execução empreitada por preço 

unitário, tipo menor preço global, Contrato de Repasse com a UNIÃO FEDERAL, através do ME/
ESPORTE E LAZER NA CIDADE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGOINHA-PB, 0367009-44 / 2011. EMPRESA HABILITADA: STROPP CONSTRUÇÕES LTDA 
– EPP – CNPJ 10.459.145/0001-09. EMPRESAS INABILITADAS: NELCINA PEREIRA MOREIRA 
– ME - CNPJ 10.676.491/0001-49 – Desatendimento ao sub item nº 8.2.6. SOCONSTROI CONS-
TRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP - CNPJ 03.446.956/0001-00 – Desatendimentos aos sub 
itens nºs 6.6.1, 8.2.6 e 8.2.12. NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME - CNPJ 
16.715.147/0001-06 – Desatendimento ao sub item nº 8.2.6. CONSTRUTORA RHEMA LTDA - CNPJ 
04.828.511/0001-57 – Desatendimentos aos sub itens nºs 6.6.1 e 8.2.6, do instrumento convocatório. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de quaisquer 
recursos com relação ao julgamento de habilitação, a sessão pública para abertura do envelope 
Proposta de Preços será realizada no dia 25.09.2013, às 08h30min, no local da primeira reunião. 
Demais informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
anteriormente informado, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Cópia na íntegra 
da Ata poderá ser solicitada “email”: alagoinhaprefeiturapb@yahoo.com.br.

PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:
Alagoinha/PB, 11 de Setembro de 2013.

MARIA JOSÉ BARBOSA 
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Setem-
bro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Empresa para Elaboração de Projeto Técnico de Engenharia para as Obras: Construção de Sistema 
de Abastecimento D’água do Distrito de Tanques, Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 
da Sede do Município e Construção do Açude “Vituriano”. 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) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 16 de Setembro de 2013

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial

AVISO DE GREVE O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE MAMANGUAPE E REGIÃO, por seu Presidente, para cumprimento das exigências contidas 
na Lei nº 7.783/89, avisa a todas as Instituições Financeiras públicas e privadas, usuários de seus 
serviços e a população em geral, que os empregados pertencentes a categoria bancária da base 
deste Sindicato, (Mamanguape, Rio Tinto, Itapororoca, Araçagi, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Marí 
e Sapé) paralisarâo suas atividades a partir das 00h00 do dia 19 de setembro de 2013, por prazo 
indeterminado.  Mamanguape-PB, 13 de setembro de 2013 . Elário Martins Tomaz-Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2013

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 033/2013, do tipo menor preço por item para a aquisição de equipamentos hospitalar 
e medicamento, cuja abertura será no dia 04.10.2013 às 09:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 16 de Setembro de 2013.
DENIS ANTONIO MONTENEGRO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2013

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 034/2013, do tipo menor preço por item para fornecer os serviços de gráfica, cuja 
abertura será no dia 04.10.2013 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua 
Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 16 de Setembro de 2013.
DENIS ANTONIO MONTENEGRO

Presidente da CPL

                              PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
                                           Comissão Permanente de Licitações
                                                         Extrato de Edital  
A Prefeitura de Cabaceiras, através de sua Comissão de Licitações, torna público a todos os 

interessados, que fará realizar às 11h00 do dia 30/09/2013, na sala das licitações, situada excepcio-
nalmente no Telecentro Comunitário ( vizinho a Prefeitura ), Licitação Pública n° 34/2013, modalidade 
Pregão Presencial nº 19, tendo por finalidade a seleção e contratação de empresa para fornecimento 
de combustível, tipo óleo diesel para abastecimento de ônibus, micro – ônibus, retroescavadeira, 
motoniveladora e pá - carregadeira. O Edital encontra-se disponível no referido endereço, bem 
como pode ser adquirido através de email. Demais informações podem ser conseguidas através do 
telefone: 3356 – 1117. Cabaceiras, 13/09/2013. Marcos Vinicius A. Cavalcante – Presidente – CPL.         

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E 
MEIO AMBIENTE

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.14.029/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

e Meio Ambiente E Empresa AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 
(PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS 
PESADAS), para utilização nos serviços da SECRETARIA SE SERVIÇOS URBANOS E MEIO 
AMBIENTE. VALOR: R$ 155.000,00 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS). LICITAÇÃO: 
Pregão Presencial N.º 2.14.004/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93 e Lei Federal 
N° 10.520/02. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.452.1015.2168/3390.30/0110. SIGNATÁRIOS: 
Geraldo Nobre Cavalcanti e Paulo Renato Teixeira Ribeiro. DATA DE ASSINATURA: 02 de setem-
bro de 2013.

GERALDO NOBRE CAVALCANTI
Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONVITE Nº 2.01.006/2013
O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, de acordo 

com o RELATÓRIO FINAL da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o procedimento 
do CONVITE N° 2.01.006/2013 e ADJUDICA seu Objeto, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMON-
TAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS SOLENIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO 
PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO, à EMPRESA ELLY SOM LTDA., CNPJ N° 01.752.306/0001-67, 
COM PROPOSTA DE R$ 77.240,00 (SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

Campina Grande, 21 de maio de 2013.
TOVAR CORREIA LIMA

Secretário Chefe de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.01.014/2013. PARTES: Gabinete do Prefeito E Empresa ELLY 

SOM LTDA. OBJETO: Locação, Montagem e Desmontagem de Som e Iluminação para as Soleni-
dades e Eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande.VALOR: R$ 77.240,00 
(Setenta e sete mil duzentos e quarenta reais). LICITAÇÃO: Convite N.º 2.01.006/2013. FUNDAMEN-
TAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2013/3390.39/0110. 
SIGNATÁRIOS: Tovar Correia Lima e Laurivan da Silva Barbosa. DATA DE ASSINATURA: 03 de 
junho de 2013.

TOVAR CORREIA LIMA
Secretário Chefe de Gabinete

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS E 
REGIÃO. AVISO DE GREVE. Pelo presente, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Cajazeiras e Região, CNPJ: 09.319.062/0001-35, para cumprimento das exigências 
da Lei de Greve no. 7.783/89 AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a população em 
geral, que a categoria bancária da base territorial deste sindicato constituída pelos Municípios de 
Cajazeiras, São José de Piranhas, São João do Rio do Peixe e Uiraúna, respectivamente DELI-
BEROU em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 13/09/2013, às 17h00 em Primeira 
Convocação e às 19h00 em segunda Convocação, na sede social deste sindicato, à Rua João 
de Souza Maciel, 186, Bairro da Esperança, Cajazeiras - PB, pelo INDICATIVO DE GREVE E 
PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS A PARTIR DE 00h00 DO DIA 19/09/2013. Caja-
zeiras - PB, 16 de SETEMBRO de 2013. Nelson Soares da Silva – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PATOS E REGIÃO 
– CNPJ: 11.985.967/0001-96. AVISO DE GREVE. Pelo presente, o Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários de Patos e Região, para cumprimento das exigências da Lei de 
Greve no. 7.783/89 AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a população em geral, que 
a categoria bancária da base territorial deste sindicato constituída pelos Municípios de Patos, 
Teixeira, Santa Luzia, São Mamede e Piancó, respectivamente, DELIBEROU em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada na sede social deste sindicato no dia 16/09/2013, às 18h00 em 
Primeira Convocação e as 20h00 em Segunda Convocação, sito à Praça Getúlio Vargas, 86, 
Bairro Centro, Patos– PB, pelo INDICATIVO DE GREVE E PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
BANCÁRIAS A PARTIR DE 00h00 DO DIA 19/09/2013. Patos - PB, 17 de SETEMBRO de 2013. 
Andréa Carla Gomes Gouveia Souto Gurgel – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ DO 
ROCHA E REGIÃO, inscrito no CNPJ 08.560.732/0001-48. AVISO DE GREVE. Pelo presente, O 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Catolé do Rocha e Região, com 
sede na Rua Princesa Isabel, S/N, Bairro Tabajara, Catolé do Rocha-PB, por seu presidente, para 
cumprimento das exigências da Lei de Greve número 7.783/89, AVISA as empresas bancárias, 
aos usuários e a população em geral, que a categoria bancária da base territorial deste sindi-
cato, DELIBEROU em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 13/09/2013, às 17h00 
em Primeira Convocação e às 19h00 em segunda Convocação, na sede social deste sindicato, 
pelo INDICATIVO DE GREVE E PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS A PARTIR DE 
00h00 DO DIA 19/09/2013. Catolé do Rocha-PB, 16 de Setembro de 2013. Sebastião Emanoel 
de Campos – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO, inscrito no CNPJ 00.774.440./0001-04. AVISO DE GREVE. Pelo presente, o Sindicato 
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Mamanguape e Região, com sede na Rua 
Professora Severina Ramos de Souza, 203, 1°andar, centro, Mamanguape-PB, por seu presi-
dente, para cumprimento das exigências da Lei de Greve número 7.783/89, AVISA as empresas 
bancárias, aos usuários e a população em geral, que a categoria bancária da base territorial 
deste sindicato, DELIBEROU em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 13/09/2013, 
às 17h00 em Primeira Convocação e às 19h00 em segunda Convocação, na sede social deste 
sindicato, pelo INDICATIVO DE GREVE E PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS 
A PARTIR DE 00h00 DO DIA 19/09/2013. Mamanguape-PB, 16 de Setembro de 2013. Elário 
Martins Tomaz – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO E 
REGIÃO, inscrito no CNPJ 11.986.288/0001-31. AVISO DE GREVE. Pelo presente, O Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Conceição e Região, com sede na Rua Manoel 
Belmiro, 12, centro, Conceição-PB, por seu presidente, para cumprimento das exigências da Lei 
de Greve número 7.783/89, AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a população em geral, 
que a categoria bancária da base territorial deste sindicato DELIBEROU em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada no dia 13/09/2013, às 17h00 em Primeira Convocação e às 19h00 em 
segunda Convocação, na sede social deste sindicato, pelo INDICATIVO DE GREVE E PARALI-
ZAÇÃO DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS A PARTIR DE 00h00 DO DIA 19/09/2013. Conceição-PB, 
16 de Setembro de 2013. Adaneu Bezerra de Souza – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA E 
REGIÃO. AVISO DE GREVE. Pelo presente, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Itabaiana e Região, com sede na Av. José Silveira, 113, sala 104, Centro, Itabaiana-
-PB, por seu presidente, para cumprimento das exigências da Lei de Greve número 7.783/89, 
AVISA as empresas bancárias, aos usuários e a população em geral, que a categoria bancária 
da base territorial deste sindicato DELIBEROU em Assembleia Geral Extraordinária realizada no 
dia 13/09/2013, às 17h00 em Primeira Convocação e às 19h00 em segunda Convocação, na 
sede social deste sindicato, pelo INDICATIVO DE GREVE E PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
BANCÁRIAS A PARTIR DE 00h00 DO DIA 19/09/2013. Itabaiana-PB, 16 de Setembro de 2013. 
Glauco Fonseca de Morais – Presidente.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2013, que objetiva: Locação de veículos 
para atender Secretarias da Administração Municipal - Cuitegi/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSEILDO DE ARAUJO SILVA - R$ 7.200,00; ROSINALDO 
XAVIER - R$ 9.600,00.

Cuitegi - PB, 27 de Agosto de 2013
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2013, que objetiva: Aquisição de produtos 
HORTIFRUTIGRANJEIROS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME - R$ 17.007,50.

Cuitegi - PB, 10 de Setembro de 2013
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2013, que objetiva: Contratação dos Serviços 
de confecção de PRÓTESE DENTÁRIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME - R$ 16.200,00.

Cuitegi - PB, 10 de Setembro de 2013
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00001/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Chamamento Público nº 00001/2013, que objetiva: 
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CRISTIANO MENDES DOS SANTOS – CPF 
Nº 086.744.324-22 - Valor: R$ 11.187,50.

Cuitegi – PB, 30 de Agosto de 2013
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Chamamento Público nº 00001/2013. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013 - RECURSOS 
PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB/FNDE/PNAE - 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - 12.361.0008.2009/12.361.0008.2010 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30- MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00077/2013 – 30/08/2013 - CRISTIANO MENDES DOS 
SANTOS – Valor: R$ 11.187,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Pneus para atender a frota veicular de propriedade do Município de 

Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2013. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2013 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS = 20.400 - SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA - 20.601.1002.2008 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL 
DE CONSUMO; 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.361.0008.2012/12.361
.1002.2013/12.366.0008.2016 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO; 
20.700 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.1002.2022 - ELEMENTO DE DESPESA: 
339030 - MATERIAL DE CONSUMO; 20.900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA 
SOCIAL - 08.244.1002.2038 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO; 
21.000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - 26.782.1002.2040 - ELEMENTO DE DESPESA: 
339030 - MATERIAL DE CONSUMO; 21.400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 
08.244.0010.2055 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO; SECRETARIA 
DE SAUDE E SANEAMENTO - 10.301.1002.2030 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00074/2013 - 27.08.13 - HC PECAS S/A - R$ 79.890,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de produtos HORTIFRUTIGRANJEIROS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00011/2013. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS = 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12
.361.0008.2009/12.361.0008.2010 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CON-
SUMO; 20.900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA SOCIAL - 08.244.1002.2038 
- ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO; 21.400 - FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08.244.0010.2053/08.244.0010.2054/08.244.0010.2056/08.244.001
0.2057 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT 
Nº 00078/2013 - 10.09.13 - ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME - R$ 17.007,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos Serviços de confecção de PRÓTESE DENTÁRIA. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2013. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013 - RECURSOS 
FEDERAIS = 40.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.301.0004.2051 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi 
e: CT Nº 00079/2013 - 10.09.13 - JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME - R$ 16.200,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos para atender Secretarias da Administração Municipal - Cuitegi/

PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2013. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2013 - RECURSOS FEDERAIS = 40.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0004.2051 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI-
CA; 40.001 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - 10.301.1002.2030 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi 
e: CT Nº 00075/2013 - 27.08.13 - JOSEILDO DE ARAUJO SILVA - R$ 7.200,00 CT Nº 00076/2013 
- 27.08.13 - ROSINALDO XAVIER - R$ 9.600,00.

CONVOCAÇÃO PARA O PREGÃO PRESENCIAL N° 361/2013
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 órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 29/10/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de material de consumo (uréia, calcário, milhão, farelo e etc.); destinado a Empresa 
Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba - EMEPA, 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 13-01726-5 

João pessoa, 16 de setembro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente Executiva de Licitação em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

  CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 367/2013
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiaria-
mente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial, 
na sede deste órgão, situada a rua João da Mata S/N,  Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia  15/10/2013 às 09:00 horas para:

Registro de Preços - Limpeza de fossa e desobstrução de esgoto, destinado a FUNDAC, 
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 - 13-01709-1
João Pessoa, 16 de setembro de 2013

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitações da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 404/2013
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 02/10/2013 às 14h e 30mim para:

Aquisição de Material de Expediente, destinado a Fundação Centro Integrado de Apoio a Pessoa 
com Deficiência - FUNAD, 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 - 13-01727-3.
João pessoa, 16 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em Execício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 378/2013
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 25/10/2013 às 09h para:

Contratação de Empresa Especializada na Confecção de Banner, destinado a Secretaria de 
Estado da Educação - SEE, 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 - 13-01714-9
João pessoa, 16 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 349/2013
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 01/11/2013 às 09h para:

Registro de Preços para Aquisição de material Médico (Líquidos e Soluções), destinado a 
Secretaria de Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 13-01722-2
João pessoa, 16 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em exercício 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA O PREGÃO PRESENCIAL N° 390/2013
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 órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 11/10/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para a aquisição de POLPA DE FRUTA; destinado a SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE - SES/HEMOCENTRO, 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 13-01713-1 

João pessoa, 16 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 410/2013
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 14h e 30mim para:

Aquisição de viatura de auto resgate, destinado ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado da 
Paraíba- CBMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 13-01728-1.
João pessoa, 16 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em Execício 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 332/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 09/10/2013 às 14h para:

Aquisição de materiais esportivos para aula de Educação Física, Recreação e Treinamento 
Esportivo para a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 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 13-01453-6.
João pessoa, 16 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em Execício 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 278/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/10/2013 às 14 e 30mim para:

Registro de Preços para Aquisição de Material Permanente ( Kit de Irrigação e Motoserra), 
destinado a SEDAP/Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba - EMEPA, 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 - 13-01287-1
João pessoa, 16 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, a se realizar no dia 02 de Outubro de 2013 
as 11:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALI-
ZADOS NA AREA DE SAUDE, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO NA OPERAÇÃO, 
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO DATASUS. A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, localizado na 
Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB. Maiores informações através do telefone: 
(083) 3285-1529 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 16 de Setembro de 2013.
Paulo Roberto Rangel de Paiva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n. º 007/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item em reunião que 
ocorrerá no prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 
371, Centro, Cep. 58.350.000 – Caldas Brandão no dia 27 de Setembro de 2013 as 14:00 Horas.

Objetivo: Poda de Arvores, com Limpeza de Galhos Secos e Retirada de Parasitas.
Para maiores informações e aquisição do edital completo na Rua José Alípio de Santana, 371, 

Centro,  Cep: 58.350.000, Caldas Brandão – PB Fone: 083-3284-1081 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 16 de Setembro de 2013.
Pedro Freire de Souza Filho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de materiais médicos e hospitalares diversos, destinados a Secretaria de 

Saúde deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2013 - Ata de Registro de 

Preços nº 004.1 e 004.2/2013, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 
0004/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Caaporã.

DOTAÇÃO: previstos no orçamento vigente.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Curral de Cima e:
CT Nº 0041/2013 – 12.09.13 – SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 

LTDA - R$ 106.028,40
CT N.° 0042/2013 – 12.09.13 – ELIETE SILVA DANTAS - ME – R$ 170.756,25

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos diversos, destina a Secretaria de Saúde deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2013 - Ata de Registro de 

Preços nº 005.1 e 005.2/2013, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 
0005/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Caaporã.

DOTAÇÃO: previstos no orçamento vigente.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Curral de Cima e:
CT Nº 0043/2013 – 12.09.13 – SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 

LTDA - R$ 238.949,00
CT N.° 0044/2013 – 12.09.13 – ELIETE SILVA DANTAS - ME – R$51.369,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 
11:00 horas do dia 30 de setembro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para execução dos serviços de transportes diversos, de equipes do PSF e de estudantes, da 
Zona Rural e adjacências para a sede do município e demais localidades e vice versa, conforme 
itinerário correspondente. Recursos: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e 
Fundo Municipal de Saúde, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os 
interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos do 
certame, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 16 de setembro de 2013.
JOSÉ CARLOS EDUARDO DA SILVA CORREIA 

Pregoeiro

CONCRETIZE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 11.220.569/0001-89, 
torna público que requereu a SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Insta-
lação, para Edificação Multifamiliar, Lote. 281, QD. 62, situado no Loteamento Cidade Redenção 
Bairro do Cristo Redentor – PB.

LUIZ DERCO SANTIAGO – CNPJ/CPF Nº 424.786.694-04, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2701/2013 em 
João Pessoa, 11 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Igreja evangélica 
com celebração de cultos religiosos. Na(o) – Rua Abílio dos Santos S/N -  JACUMÃ Município:  
CONDE – UF: PB. Processo: 2013-002102/TEC/AA-1940.

CONSTRUTORA HR LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.758.114/0001-59, torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2665/2013 em 
João Pessoa, 9 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar. 
Na(o) – Rua Aurélio M. de Albuquerque, QD. 24, LT. 376 – JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA – JOÃO 
PESSOA – Município: - UF: PB. Processo: 2013-004929/TEC/LO-5786.

ADAILTON MELO DE ATAIDE – CPF Nº 951.664.834-72, torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Bar com 
Música ao Vivo. AC: 100m² - QD 07 LT. 14 e 15 – BEBELANDIA – SANTA RITA – PB. Processo: 
2013-005792/TEC/LO-6037.

CONSTRUTORA DA TERRA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.850.107/0001-30, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2461/2013 em 
João Pessoa, 26 de agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar. 
Na(o) – Rua   Projetada, QD 216, LT 227 -  JOSÉ AMÉRICO  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2013-004542/TEC/LP-1722.

CONSTRUTORA DA TERRA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.850.107/0001-30, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2644/2013 em João Pessoa, 6 de setembro de 2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar com quatro pavimentos. Na(o) – Rua Roberto Franco de Oliveira, QD. 216, 
LT. 432 (ANTIGA PROJETADA), JOSÉ AMÉRICO Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-004746/TEC/LO-5735.

CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA, IE nº 16.133.189-0, CNPJ nº 04.745.093/0001-34; que veio 
notificar o extravio de três Talões de Notas Fiscal de saída, Série D, Modelo 2, de numeração: 101 
ao 250. Conforme Certidão datada de 16 de setembro de 2013.

VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 10.505.763/0001-87, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia – Edificação Multifamiliar com 08 apartamentos AC- 423,70m² - GEISEL – JP/PB. Processo: 
2013-005875/TEC/LP-1810.

RENATO BERTZ NOGUEIRA HOMESS – CNPJ/CPF Nº 07.347.854/0001-98, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2485/2013 em João Pessoa, 26 de agosto de 2013 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Bar com 
som mecânico e música ao vivo (voz e teclado e voz e violão). Na(o) – Rua Nova Paisagem, S/N, 
OCEANIA IV Município:  CABEDELO – UF: PB. Processo: 2013-004179/TEC/LO-5593.

HERMANO BEZERRA DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 06.054.905/0001-20, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2619/2013 
em João Pessoa, 5 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista 
de Materiais de Construção e Madeiras. Na(o) – ROD. PB 065 KM 08, PLANALTO I, MATARACA  
Município: - UF: PB. Processo: 2013-002882/TEC/LO-5235.

RILDOMAR DANTAS DA SILVA –ME – CNPJ 02.517.451/0001-26. Torna Público que requereu junto 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente – a renovação de licença de 
operação. Fato Gerador:  PADARIA – AC-30M 2 - SOUSA-PB para a atividade de Fabricação de Pro-
dutos de Padaria e Confeitaria com Predominância de Produção Própria, situada a Rua Nelson Meira, 
7, térreo, Bairro da Estação, no Município de Sousa. N° do Processo: 2013-005838/TEC/LO-6045.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Rua Alfredo Chaves, s/nº - Centro - Lagoa de Dentro - PB, na sala de reunião da CPL, às 10:00 
horas do dia 30 de setembro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Execução dos serviços de transportes diversos, de equipes do PSF, de pacientes e 
de estudantes, da Zona Rural e adjacências para a sede do município e demais localidades e vice 
versa, conforme itinerário correspondente. Recursos: FUNDEB, Programas do Governo Federal, 
Transferência da Saúde, Fundo Municipal de Saúde e Próprios do Município de Lagoa de Dentro, 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 
e Decreto Municipal nº 109, de 22 de junho de 2009. Informações: os interessados poderão ler 
ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no endereço 
supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Lagoa de Dentro - PB, 16 de setembro de 2013.
ERIVELTON DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, 
às 09:00 horas do dia 30 de setembro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para execução dos serviços de transportes diversos e de estudantes, da Zona Rural 
e adjacências para a sede do município e demais localidades e vice versa, conforme itinerário 
correspondente. Recursos: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Próprios do Município de 
Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados 
poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no 
endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 16 de setembro de 2013.
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2013
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço 
nº AD00001/2013, que objetiva: Aquisição de material médico hospitalares diversos destinado a 
secretaria de Saúde deste município; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 106.028,40 e ELIETE 
SILVA DANTAS - ME – R$ 170.756,25

Curral de Cima - PB, 12 de setembro de 2013
NADIR FERNANDES DE FARIAS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2013
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00002/2013, que objetiva: Aquisição de medicamentos diversos , destinado a secretaria de 
Saúde deste município; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: SUFRAMED 
COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 238.949,00 e ELIETE SILVA 
DANTAS - ME – R$ 51.369,00

Curral de Cima - PB, 12 de setembro de 2013
NADIR FERNANDES DE FARIAS

Prefeito

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 290212509 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013

DATA DE ABERTURA: 27/09/2013 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-01731-3

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A VIGILÂNCIA ENTOMOLÓ-
GICA DOS INSETOS TRANSMISSORES DE DOENÇAS DO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E 

PESQUISA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 398/2013 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 060 – CONVÊNIO TF/VS (FUNDO A FUNDO). Consultas com a Pregoeira e a 
sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 
83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 16 de setembro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia
Pregoeira/Presidente da CPL

CIPÓ  AGROPECUÁRIA S.A. – CAPESA – CNPJ. Nº 08.665.978/0001-84 – EM LIQUIDAÇÃO  - 
NIRE – 2530000353-7 – EM LIQUIDAÇÃO -  FICAM CONVOCADOS OS SENHORES ACIONISTAS 
DA CIPÓ AGROPECUÁRIA – CAPESA – EM LIQUIDAÇÃO, PARA REUNIREM-SE EM ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA E EXRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014, 
AS 10:00 HORAS, NA SEDE DA EMPRESA NA AV. SÃO PAULO Nº 1.100 – BAIRRO DOS ESTA-
DOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DELIBERAREM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - A) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO LIQUIDANTE, EXAME, 
DISCUSSÃO VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS E CONCERNENTES 
AO EXERCICIO SOCIAL E FINANCEIRO  SERÁ ENCERRADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2013 
– B) ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL  C) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMPRE-
SA -  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – A) PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS  ATOS E 
OPERAÇÕES PRATICADOS PELO LIQUIDANTE; B) FIXAÇÃO DE  PRAZO PARA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DO LIQUIDANTE C) TRATAR OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMPRESA. 
JOÃO PESSSOA-PB – 16 DE SETMBRO DE 2013. RENATO OTONIEL CARNEIRO – LIQUIDANTE 
– AVISO AOS ACIONISTAS – ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES ACIONISTAS 
AS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO QUE SERÁ ENCERRADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 
2013. NA SEDE DA EMPRESA. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 009/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de 
CACIMBA DE DENTRO– PB, nos termos da Lei 8666/93 e suas alterações e a Lei 123/2006 
tornar publico aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇO na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, 
objetivando a contratação de empresa para realizar obra civil pública de construção de uma 
praça na cidade de Cacimba de Dentro, em sessão pública para abertura dos envelopes de 
habilitação e proposta que realizar-se-á as 14:00hs do dia 04/10/2013, na sede da Prefeitura 
Municipal de CACIMBA DE DENTRO/PB, na CPL localizado na rua Cap. Pedro Moreira, 15 – 
Centro, Cacimba de Dentro/Pb. Maiores informações através do telefone/ (083) 3379-1045.

CACIMBA DE DENTRO, 16 de Setembro de 2013
CHIARA LIGIA ALMEIDA NASCIMENTO

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cabedelo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  TOMADA DE PREÇO 002/2013

AVISO DE ADIAMENTO  
O Fundo Municipal de Saúde, através da Comissão Permanente de licitação, torna público 

aos interessados que a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 002/2013, Contratação 
de empresa para execução dos serviços de Reforma e Ampliação do USF do Bairro de Oceânia 
Cabedelo, neste Município, fica adiada para o dia 27 de setembro de 2013 às 09:00 hs. Cabedelo, 
16 de setembro de 2013/ ISABELLA DUARTE GOUVEIA/Pregoeira.
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