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Fonte: INMET
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l IV Encontro Regional de Estudantes de RP será realizado em outubro na UFPB

l Termina hoje a Mostra de Música das Escolas Municipais na Estação Cabo Branco

l Programação da Semana Nacional do Trânsito será aberta hoje pelo Detran

l Núcleo de Arte Contemporânea inscreve para cursos de Linguagem Fotográfica

R$ 1,00

R$ 160,00
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Ano CXX
Número 195

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
ALTA

ALTA

03h17

15h45

2.5m

2.5m

baixa

baixa

21h41

09h23

0.1m

0.1m
Nublado com 

chuvas ocasionais

Receita e MP flagram sonegação 
de R$ 20 milhões em 35 empresas

Uma operação de com-
bate à sonegação realizada 
pela Secretaria de Estado da 
Receita e pelo Ministério Pú-
blico identificou fraudes no 
valor de R$ 20 milhões com 
o não recolhimento de ICMS 
em empresas da Grande João 
Pessoa. PágInA 13
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Brasileiro de Triatlon  
Longa Distância 
será disputado em 
novembro na capital
PágInA 21

Botafogo bate recorde 
de público da série D 
do Brasileiro na vitória 
contra o Tiradentes
PágInA 23

Espetáculo de dança Rio 
Cor de Rosa terá única 
apresentação hoje no 
Centro Piollin PágInA 8

Conferência Estadual 
de Cultura será aberta 
amanhã na cidade 
de sousa PágInA 5

DÓLAR    R$ 2,258 (compra) R$ 2,260 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,180 (compra) R$ 2,320  (venda)
EURO   R$ 3,015 (compra) R$ 3,016    (venda)

2oCaderno

Odontologia tem 
maior concorrência 
na UEPB com 53,5  
candidatos por vaga 

STF tem hoje 
dia de decisão 
no julgamento 
do mensalão

 

 

educação

JuStiça

Estão sendo oferecidas 
2.884 vagas no Vestibular da 
UEPB. As provas acontecem 
em dezembro. PágInA  16

O ministro Celso de Mel-
lo apresenta hoje o voto de-
cisivo no processo do men-
salão. Ele pode encerrar o 
julgamento ou levá-lo para 
uma nova fase. PágInA  17

Esportes

Foto: Secom-PB

FotoS: divulgação

Foto: divulgação

 

 

UFCG divulga 
lista com 1.586 
aprovados no 
Vestibular 2013.2

Bancários fazem 
hoje assembleia 
para decidir sobre 
início da greve

PágInA 16

PágInA 14

Operação prende 11 acusados de 
assaltos na área de Mamanguape

PoLíCIA CIVIL

PágInA 15

PB investe em capacitação na área de mineração PágInA 15

Foto: antônio david/Secom-PB

Projeto de reconstrução da Barragem nova Camará, orçado em R$ 100 milhões, vai levar água para 20 municípios  PágInA 4



O balanço dos mil dias de trabalho, feito 
pelo Governo do Estado, no início desta sema-
na, foi mais uma prova cabal da transparência 
- que se transformou em uma obrigação e um 
lema - da atual gestão dos negócios públicos 
da Paraíba: o que se fez, o que se está fazendo 
e o que se pretende fazer. 

São inúmeras as ações realizadas, mas, a 
título de exemplo, o Governo ressaltou os mais 
de mil quilômetros de novas estradas, os cerca 
de 600 novos leitos hospitalares e as 738 adu-
toras, em um total de investimentos que su-
pera a casa dos R$ 6 bilhões, somando verbas 
próprias e conveniadas.

Outro anúncio importante diz respeito à 
série de obras que será entregue ainda este 
mês, contemplando todas as regiões do Es-
tado, cujo rol inclui hospitais. Isso se chama 
prestação de contas. Respeito para com o elei-
tor e, acima de tudo, com o contribuinte, que 
vê impostos pagos transmudados em obras e 
serviços.

O Orçamento Democrático Estadual é 
outra conquista de superior importância da 
gestão estadual, vez que, pela primeira vez, 
coloca-se a população como agente direto do 
processo de discussão das prioridades, no que 
se relaciona aos investimentos governamen-
tais em obras e serviços.

O Pacto pelo Desenvolvimento Social que-
bra a espinha dorsal do paternalismo estatal e 
estabelece uma relação democrática, portan-

to mais transparente, com os gestores muni-
cipais, cujo compromisso, para ter direito a 
verbas, é apresentar e executar projetos que 
atendam a verdadeiros interesses sociais.

O otimismo do Governo, ao prestar con-
tas dos mil dias de administração, se justifi-
ca, também, porque não foram poucas as di-
ficuldades enfrentadas, para se chegar a tais 
resultados, entre elas, a pior seca das últimas 
quatro décadas, que continua afetando seria-
mente a economia rural do Estado.

Mas se avaliação é positiva no que tange 
aos investimentos em áreas como saúde, edu-
cação e infraestrutura rodoviária, vale desta-
car, também, a assistência social, com a valo-
rização da mulher, das etnias excluídas e dos 
grupos historicamente alvo de preconceitos, 
como o LGBT.

Investir em desenvolvimento material é 
salutar, mas não é tudo. Por isso, o próprio go-
vernador Ricardo Coutinho, durante a avalia-
ção de seu mandato, destacou, em particular, 
a mudança que está construindo na relação 
entre o poder público e a sociedade civil e nas 
relações internas do poder público.

Desenvolvimento para todos, com mais 
urgência para os excluídos. Essa é a meta que o 
Governo busca e para a qual canaliza todas as 
suas energias. É o que se depreende da convo-
cação que fez o governador, para que a equipe 
permaneça coesa e concentrada nos objetivos 
em nome dos quais foi convocada.

Editorial

Crônica

O gesto universal

 Coesão e compromisso

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

No dia de hoje, milhões de pessoas 
em todo o mundo, em horas variadas, 
estão reproduzindo um conjunto de 
gestos similares, para atualizar os seus 
sistemas #ios, nos dispositivos da Apple. 
Milhões de pessoas esperam com ansie-
dade para fazer o download, e suspiram 
de impaciência até serem finalizadas as 
configurações da nova interface. E, repe-
tiram em todo o mundo, os mesmos ges-
tos de varrer, tocar com as pontas dos 
dedos, agitar, pressionar o botão home 
para testar as novas funcionalidades.

Vive-se uma espécie de ritual ciber-
nético global, marcado por uma coreo-
grafia manual tecida por uma gramática 
muito simples de gestos fundamentais, 
pondo em curso um prodigioso e com-
plexo fenômeno de distribuição, trans-
missão e armazenamento de informa-
ções, em imagens, em áudio e em texto.

Fascinados, perdemos algum tempo 
explorando as redes sociais. Exerci-
tamos aquela tagarelice virtual, como 
se fôssemos todos meninos saídos da 
sala de aula para o recreio. Milhares de 
pessoas trocando suas fotos de perfis, 
tuitando sobre atualização bem-sucedi-
da, algumas centenas pedindo socorro 
por algum insucesso.   

O mundo instalado, atualizado, os 
horizontes previsíveis da telinha, de-
flagrando a imprevisível, inesgotável, 
instantânea  teia dos sentidos.

Ninguém presta atenção ao gesto 
universal e invisível da transferência. 
Ninguém pensa acerca dessa mutação 

que se estabelece, silenciosa, onipresen-
te, avassaladora. 

A cada minuto, a cada segundo, por 
milhões de maneiras, vamos transfe-
rindo nossas vivências, nossas memó-
rias, nossas melhores imagens, nossa 
identidade, nosso estado civil, nosso 
estado de espírito, vamos transferindo 
tudo para a nuvem, vamos entregando 
o que há de mais íntimo em nós, para a 
esteira rolante dos negócios do capital 
informativo.  

Candidamente, sorrindo a cada 
clique, vamos facilitando o trabalho da 
vigilância cibernética. Rastros, pega-
das, cifras, estatísticas, códigos, senhas, 
deixamos tudo lá, tendo como único 
guardião das nossas coisas, um avatar 
editado.

Sociedade líquida, derramando-se 
em bits, que depois são organizados 
em informação rentável, ou então 
alimentam a clássica função que os 
gerentes da política haviam solicitado 
à comunicação: vigilância e harmoni-
zação do tecido social.

Deixem que brinquem, que cli-
quem, que curtam. O mundo editado 
fala mais sobre cada um de nós, do 
que sonha nossa vã filosofia. Vigi-
lância? Que nome tão tolo! Quantos 
de fato se importam com os desvãos 
obscuros dessa observação virtual? 
Por agora, a colmeia cibernética é 
somente tagarelice e devaneio, até a 
próxima atualização, e por séculos e 
séculos amém.

Dando prosseguimento ao grande trabalho que 
vem fazendo, a Comissão Estadual da Verdade 
e da Preservação da Memória da Paraíba ouvi-
rá, nesta quinta-feira, o economista Martinho 
Campos e o escritor Washington Rocha. Na au-
diência pública, que terá início às 9h30 na sede 
da Associação Paraibana de Imprensa, à Rua Vis-
conde de Pelotas, 149, Centro, João Pessoa. Eles 
falarão sobre as torturas físicas e psicológicas 
que sofreram durante o regime militar. Obviamente, são lembranças dolorosas de uma fase vivida no 
verdor da vida, mas essenciais como relato para reposição da história do País.Martinho Campos era 
estudante universitário, militante do Partido Operário Revolucionário em novembro de 1964, quan-
do foi preso por agentes do DOPS de Pernambuco, passou pela 2ª Companhia de Guardas, em Recife, 
e pelo quartel do 15º Regimento de Infantaria , em João Pessoa, onde foi torturado. Foi levado para 
a Ilha de Fernando de Noronha, onde ficou cerca de cinco meses. 
Já Washington Rocha começou na militância política de esquerda ainda menor de idade, quando 
estudava no Liceu Paraibano, em João Pessoa, tendo sido eleito delegado ao Congresso da União 
Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em 1968, quando foi detido no DOPS, sendo levado ao 
Quartel do 1º Grupamento de Engenharia, na capital da Paraíba. Ficou na clandestinidade por três 
meses, tendo se apresentado voluntariamente ao DOPS, onde permaneceu preso por alguns dias e, 
seguida, liberado.

O ministro Celso de Mello vai dar hoje seu voto de Minerva 
que pode mandar o processodo mensalão para as calen-
das gregas. Pela importância, impõe-se uma descrição: 
“Voto de Minerva é o mesmo que voto de desempate. 
Segundo a Mitologia grega, foi o voto dado por Atena 
no mito de Orestes. Vingando a morte do pai, Agamem-
non, Orestes mata a mãe, Clitemnestra, e o seu amante, 
Egisto. Sabendo de seu futuro nada promissor, Orestes 
apela para o deus Apolo, que decide advogar a seu fa-
vor, levando o julgamento para o Areópago. A votação 
terminou empatada. Contudo, Atena, antes de iniciar o 
julgamento, já havia se manifestado no sentido de ab-
solver Orestes. Eis aí a razão da expressão”.  Portanto, 
a tendência é...

Se passar no Congresso o projeto de lei que devolve às Assembleias Legislativas a prerrogativa de criar 
novos municípios, um dos critérios afasta muitos distritos que já se assanham para subir de status. 
Para se habilitar é necessário ter uma população superior a sete mil habitantes. Hoje, se aplicado ao 
pé da letra este critério, muitas cidades voltariam a ser distritos.

Invocando sua eterna admira-
ção ao ex-presidente Getúlio 
Vargas, o deputado Carlos 
Dunga garante que não dei-
xará o PTB, não obstante seus 
filhos terem embarcados no 
PSDB, recentemente. 
“Sou getulista de carteirinha, 
grande admirador de Getúlio”, 
garante o petebista, que já 
pertenceu a outros partidos 
no passado.

GETULISTA

CONDENADA

EMANCIPAÇÃO

SUPREMO E O VOTO DE MINERVA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

PERIGOSO DILEMA

ENCONTRO COM A HISTÓRIA

Custou caro a estudante de Direi-
to Mayara Petruso, que postou no 
Twitter:  “Nordestino não é gen-
te. Faça um favor a SP: mate um 
nordestino afogado!”, respon-
sabilizando os nordestinos pela 
vitória de Dilma nas eleições de 
2010. A Justiça Federal em São 
Paulo a condenou em a 1 ano, 5 
meses e 15 dias de reclusão. A 
pena foi convertida em prestação 
de serviço comunitário e paga-
mento de multa. Oxalá sirva de 
exemplo pedagógico.

Todo cuidado é pouco na 
compra de remédios pela 
Internet. Conforme a Organi-
zação Mundial da Saúde, 10% 
dos medicamentos vendidos 
no mundo são falsos. Esse 
mercado movimenta US$ 75 
bilhões por ano. A internet é 
um dos principais meios de 
acesso a remédios falsos. Em 
2012, o Ministério da Saúde 
fez um estudo e contabilizou 
1,2 mil sites ilegais de venda 
de remédios no País.

A cada minuto, a cada segundo, por milhões de maneiras, vamos transfe-
rindo nossas vivências, nossas memórias, nossas melhores imagens”.

Tem muita gente dormindo a 
base do Lexotan, tamanha é a 
tensão enfrentada com a aproxi-
mações de cinco de outubro, pra-
zo final para a troca de partido. 
Temem arriscar um lado errado, 
principalmente aquelas figuras 
conhecidas que não gostam de 
enfrentar marolas. 
Sabem que na base do boato não 
é bom optar. Os de convicções 
não têm problemas, até porque 
não trocam de partido sem mais 
nem menos.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de setembro de 2013



Anderson Fontes
Chefe de Reflorestamento da Semam

Qual a sua avaliação sobre a 
saúde das árvores de João Pes-
soa hoje?

A saúde das árvores de João 
Pessoa, como a de qualquer outro 
vegetal que se faça relação ao meio 
urbano, ela está em um patamar 
de ótima. Porém, não existe uma 
característica que se possa dizer 
que elas estejam de forma desorga-
nizada, com sua saúde debilitada, 
ou seja, as árvores de João Pessoa 
pela característica de sua arboriza-
ção, pela fisiologia do vegetal, pelo 
comportamento de cada arquitetu-
ra da poda de árvores, elas estão de 
ótima forma.

Que tipo de árvores predo-
mina mais na flora urbana da ca-
pital?

Em 2007 a Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa fez um estudo 
prévio de um chamado Inventário 
Qualiquantitativo da Urbanização 
Urbana do Município de João Pes-
soa. Esse estudo preliminar abriu 
caminho para que em um futuro 
próximo se faça o grande Inventá-
rio Arbóreo de João Pessoa, com to-
das as árvores existentes em imó-
veis, calçadas e aquelas localizadas 
em canteiros e praças.

Existe previsão para elabo-
ração desse inventário arbóreo?

Esse é o desejo de todos os 
técnicos que trabalham com a ur-
banização urbana do município de 
João Pessoa. Fazer esse inventário 
agora, significa concluir o que te-
mos de verdade em relação a ar-
borização. Nós já fizemos a parte 
preliminar, ou seja, dos 64 bairros 
existentes na cidade, nós já estuda-
mos 37. Em cada bairro foi anali-
sada uma amostragem de 22 ruas 
por bairros, dando um percentual 
de 912 ruas estudadas para uma ci-
dade que tem aproximadamente 7 
mil e 400 ruas. Diante esses dados, 
nós já estudamos 12% das ruas de 
João Pessoa.

O que vocês encontraram na 
análise realizada nesses 37 bair-
ros estudados?

Nesses estudos nós encontra-

mos árvores exóticas, umas espé-
cies nativas plantadas nas calça-
das desses bairros. Existe um fato 
predominante em que 90% dessas 
árvores são de espécies exóticas 
vindas de outras regiões ou outros 
continentes, e introduzidas na nos-
sa flora local. Observando essa alta 
porcentagem, o vegetal mais en-
contrado é o Ficus Benjamina, uma 
árvore que é predominante não so-
mente em João Pessoa, bem como 
em todos os municípios brasileiros. 
Ela cresce e se propaga muito rápi-
do de uma pessoa para outra, tor-
nando uma espécie de muda fácil 
de adquirir, por isso a sua chegada 
se deu nos anos 90 no Brasil, mas a 
espécie se propagou por todo terri-
tório nacional. 

João Pessoa ficou conhecida 
como a cidade do jardim das acá-
cias. Elas ainda são muito culti-
vadas na capital?

Sim, as acácias estão em se-
gundo lugar no plantio de acordo 
com as nossas pesquisas. Nós te-
mos aqui muita acácia amarela, 
acácia verruginha e a Brasil. Em 
terceiro lugar no plantio estão as 
castanholas, ou seja, existem três 
tipos de árvores que predominam 
hoje no plantio urbano de João 
Pessoa. Dentro dessa visão, ou seja, 
se essas árvores estão corretas, se 
elas foram plantadas de uma for-
ma organizada. Nesse estudo para 
o pré inventário, nos mostrou que 
em nenhum momento, antes de 
2007, a Prefeitura de João Pessoa 
não tinha como fornecer essa res-
posta porque o planejamento de 
arborização nunca existia anterior-
mente a esse período.

De que maneira as árvores 
de João Pessoa eram plantadas 
anteriormente nesse período?

Tudo era feito de maneira de-
sordenada, sem um planejamento, 
apenas com o desejo de arborizar 
a cidade. As plantações eram feitas 
levando-se em conta que a arbori-
zação melhora o clima, que as ár-
vores trazem sombras, melhoram 
a alta estima do cidadão, entre ou-
tros benefícios. Então, os gestores 
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EXCLUSIVO

D
Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

anteriores ao ano de 2007, não fi-
zeram um planejamento verifican-
do as formas ambientais, etc, eles 
tiveram apenas a preocupação de 
plantar de uma forma equivocada.

O que pode ser feito para 
corrigir as árvores plantadas de 
forma equivocada?

Hoje nós estamos fazendo o se-
guinte: as espécies introduzidas de 
forma equivocada mas que estejam 
desenvolvendo bem, elas podem 
continuar a serem plantadas. Ou-
tras espécies não, elas devem ser 
retiradas e substituídas ou então 
não indicar mais o seu plantio para 
um futuro. Nós trabalhamos hoje 
na maior parte com plantas nativas 
da Mata Atlântica, ou seja, dentro 
do próprio quintal. Não precisamos 
estudar fora porque nós temos a 
Mata Atlântica como experiência 
vive sobre as espécies que você 
pode plantar na área urbana. As-
sim, nós faremos o reflorestamento 
do que foi desmatado na mata plan-
tando suas espécies nas calçadas e 
praças da cidade.

Existe algum programa em 
andamento para o refloresta-
mento urbano?

Esse programa se chama 
“João Pessoa Verde para o Mun-

do”. Ele é um programa que visa 
fazer esse reflorestamento, le-
vando-se em conta que, além de 
você arborizar, recuperar, ele faz 
estratégia de plantio para que se 
possa determinar um padrão da 
organização da política pública 
da organização urbana, ou seja, a 
sustentabilidade.

Como a pessoa deve proce-
der para fazer o plantio correto 
de uma determinada espécie?

Os caminhos para que uma pes-
soa plante uma árvore de forma cor-
reta na sua calçada, no município de 
João Pessoa, por exemplo, deve bus-
car orientação do órgão competen-
te. Nesse caso, ela deverá procurar 
a Secretaria Municipal do Meio Am-
biente onde vai encontrar a Divisão 
de Arborização e Reflorestamento, 
que tem profissionais que vão até o 
local para verificar o local e dar as 
orientações necessárias. A pessoa 
tem que saber que fazer um plantio 
requer toda uma sequência de edu-
cação ambiental e a pessoa tem que 
gostar porque ela será o zelador da-
quela árvore. Para manter esse con-
tato basta ligar para o 3218-9203 e 
marcar a visita do profissional, en-
quanto que nos demais municípios 
as pessoas devem procurar a prefei-
tura municipal.

Em caso de uma árvore estar 
doente. Como a pessoa deve pro-
ceder?

A manutenção das árvores é 
hoje um dos grandes problemas 
relacionados entre a população e 
as prefeituras. Porque as pessoas 
não procuram os órgãos compe-
tentes e fazem o corte da árvores 
de forma irregular cometendo 
assim um crime ambiental. Qual-
quer árvore para ser cortada, eu 
me refiro ser podada ou derruba-
da, tem que ter a autorização do 
órgão ambiental. Caso a pessoa 
verifique que a árvore está do-
ente, ela deve entrar em contato 
com o órgão através do Disque 
Poda no número 3218-9183, e 
em caso de derrubada total da 
árvore, a pessoa deverá se dirigir 
a Semam para solicitar uma ava-
liação arbórea, documento que 
solicita a avaliação de um técni-
co que vai emitir um parecer se 
é favorável a retirada ou ao trata-
mento da árvore. A pessoa que for 
pega em flagrante fazendo o corte 
de uma árvore sem a autorização 
do órgão competente, ela poderá 
ser presa por crime ambiental. 
Portanto, caso você saiba de uma 
pessoa cometendo esse crime, li-
gue imediatamente para a Polícia 
Florestal através do 190.

errubar ou podar árvore sem a devida autorização dos órgãos 
competentes é crime ambiental e a pessoa poderá ser presa. 
De acordo com o diretor da Sociedade Brasileira de Arborização 
Urbana na Região Nordeste e chefe da Divisão de Arborização 
e Reflorestamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(Semam), engenheiro agrônomo Anderson Fontes, os órgãos 
municipais dispõem de serviços especializados para fornecer todos 
os tipos de cuidados que requer plantar e cuidar de uma árvore. 
Em João pessoa esse serviço pode ser requisitado através do 
fone 3218-9203 e, em caso de crime ambiental, a população deve 
denunciar à Polícia Florestal através do 190. Na entrevista a seguir 
ele fala sobre a saúde das árvores da capital e revela que um 
estudo prévio chamado Inventário Qualiquantitativo da Urbanização 
Urbana do Município de João Pessoa, iniciado em 2007, está sendo 
continuado e que até o momento dos 64 bairros existentes na 
cidade, 37 já foram estudados.

Cuidando da saúde 
das árvores na capital
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Obras estão em ritmo acelerado
rEconstrução da nova camará

As obras de reconstru-
ção da Nova Camará estão em 
ritmo acelerado. No canteiro, 
trabalham 80 operários, além 
de duas escavadeiras hidráu-
licas, quatros caminhões ca-
çambas e uma máquina de 
corte a fio. A obra também 
inclui a implantação de uma 
adutora que vai levar água 
de qualidade às torneiras de 
cerca de 20 cidades e locali-
dades das regiões do Brejo e 
da Borborema.

Ontem, o secretário exe-
cutivo da Interiorização da 
Ação do Governo, Moacir Bar-
bosa Rodrigues, visitou o local 
e foi acompanhado pelo  enge-
nheiro Eudes Pedrosa, da cons-
trutora responsável pela obra. 
“Como a obra é complexa, a 
orientação do governador Ri-
cardo Coutinho é que seja rea-
lizada com todos os cuidados 
para que não venha a romper 
novamente. Ao mesmo tempo, 
a ideia do Governo do Estado é 
que a barragem caminhe junto 
com o sistema adutor, a fim de 

assegurar água tratada para 
mais de 175 mil habitantes da 
região e levar desenvolvimen-
to com inclusão social”, ressal-
tou Moacir, acrescentando que 
a capacidade do reservatório 
será de 26 milhões de metros 
cúbicos d’água.

A Barragem Nova Cama-
rá terá um custo de quase R$ 
100  milhões, sendo R$ 29 
milhões para a construção 
da barragem, R$ 62 milhões 
para o sistema de abasteci-
mento de água com adutoras 
e estações, e mais R$ 7 mi-
lhões para a construção da 
barragem de nível Pitombei-
ra/Serra Grande, que reforça 
o sistema de abastecimento 
de Alagoa Grande.

Municípios
Depois de concluída, a 

barragem vai beneficiar os 
municípios e localidades de 
Algodão de Jandaíra, Ala-
goa Nova, Areial, Campinote, 
Cepilho, Esperança, Chã de 
Marinho, Floriano, Jenipapo, 
Puxinanã, Lagoa Seca,  Ma-
tinhas, São Tomé, Lagoa do 
Mato, Pocinhos, Remígio, São 
Miguel e São Sebastião de La-
goa de Roça.

Também será implantada 
uma adutora que benefi-
ciará mais de 20 cidades

O canteiro de obras já conta com quase 100 operários, escavadeiras hidráulicas, caminhões caçamba e máquina de corte a fio

FOTO: Secom-PB

A Paraíba registrou um 
aumento de 153% no núme-
ro de instituições privadas 
de Ensino Superior entre 
2001 e 2012, saltando de 13 
para 33. É o décimo maior 
percentual do país. Enquan-
to em 2001 o Estado contava 
com um total de 16 institui-
ções de Ensino Superior, sen-
do duas federais, uma esta-
dual e 13 privadas, em 2012 
são 37 ao todo - três federais, 
uma estadual, além das 33 
particulares. A informação 
compõe o Censo da Educa-
ção Superior 2012 divulgado 
ontem, em Brasília, pelo Mi-
nistério da Educação (MEC).

De acordo com o Censo, 
a Paraíba é ainda o Estado 
com o menor número de ma-
trículas na rede particular 
de Ensino Superior no país 
para cada estudante na rede 
pública. Enquanto em São 

Paulo existem 5,37 alunos 
na rede privada para cada 
um na pública, no Distrito 
Federal 4,67 e no Estado de 
Rondônia 4,02, na Paraíba a 
relação é de apenas 0,66. No 
Brasil, a proporção é de 2,45 
alunos matriculados em ins-
tituições de Ensino Superior 
privadas para cada um em 
universidade pública. 

No cenário nacional, as in-
formações apontam ainda para 
expansão no Ensino Superior, 
com um aumento de 4,4% no 
número de matrículas, che-
gando a um total, em 2012, de 
7.037.688. Destas, 5.140.312 
- 73% - foram feitas em facul-
dades particulares. Por outro 
lado, enquanto o crescimento 
das matrículas nas instituições 
privadas foi de 3,5%, nas públi-
cas chegou a 7%. 

Segundo dados do Cen-
so da Educação Superior 

2012, do total de alunos ma-
triculados, 67,1% fazem cur-
sos de Bacharelado, 19,5% 
Licenciatura e 13,5% cursos 
na área Tecnológica. 

O Censo é realizado 
anualmente pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) e constitui 
um instrumento de pesqui-
sa sobre as instituições de 
Educação Superior, estudan-
tes e professores. As estatís-
ticas oferecem informações 
sobre ingresso, matrícula, 
concluintes, vagas e dados 
de financiamento estudantil, 
entre outras.

Os dados do Censo co-
laboram para o planejamen-
to e a avaliação de políticas 
públicas, além de contribuir 
para o cálculo de indicadores 
de qualidade, como o Índice 
Geral de Cursos (IGC).

Número de instituições privadas 
de ensino superior cresce 153% 

na Paraíba

A Semana da Pessoa com 
Deficiência em João Pessoa co-
meçou desde ontem e segue 
até o sábado (21). Organizada 
pelo Fórum de Luta da Pes-
soa com Deficiência, que tem 
a Asdef entre suas entidades 
filiadas, tem como objetivo ob-
ter visibilidade e discutir com 
a sociedade os direitos dessa 
parcela da população.

Hoje acontece, das 13 às 
19h, a Semana de Inclusão 
no IFPB, visando estimular a 
aceitação da pessoa com de-
ficiência no âmbito acadêmi-
co. A Asdefestá presente com 
um estande para esclarecer 
às 6 mil pessoas que frequen-

tam o campus diariamente 
sobre o trabalho que realiza 
através da distribuição de 
panfletos e outras atividades. 
Hoje, às 18h30,a Associação 
para Valorização de Pessoas 
com Deficiência (Avape) lan-
ça, no auditório do IESP , lo-
calizado no bloco D, do cur-
so de Direito, o Movimento 
Avape Pela Ação (Mapa), rede 
de relacionamento online que 
permite cadastrar e localizar 
pessoas com algum tipo de 
deficiência. A cerimôniacon-
ta com representantes de di-
versas entidades, entre elas a 
Asdef e a Avape, e da comuni-
dade acadêmica.

Amanhã, às 15h, será 
realizada na Câmara Munici-
pal uma sessão especial vol-
tada para os direitos do seg-
mento. A sessão foi proposta 
pelo vereador Marmuthe Ca-
valcanti (PT do B).

Caminhada
Outra atividade reali-

zada durante a semana é 
uma caminhada para atrair 
a atenção da sociedade para 
a causa. Com concentração 
no anel interno da Lagoa, a 
caminhada ocorre na sexta-
feira (20) a partir das 13h. 
Todos são convidados a par-
ticipar do movimento.

semana tem vários eventos 
programados em João Pessoa

PEssoa com dEficiência

O Senado aprovou 
ontem a limitação do 
mandato de dirigentes 
de entidades esportivas 
que recebem dinheiro 
público. Agora, os car-
tolas têm direito a ape-
nas uma reeleição sem 
sair do cargo, e paren-
tes até segundo grau 
não podem se candi-
datar a sua sucessão. A 
medida afeta entida-
des como que recebem 
financiamento público, 
como o COB (Comitê 
Olímpico Brasileiro) e a 
maioria das confedera-
ções esportivas no país.

sanção presidencial 
Agora, a MP (Medi-

da Provisória) 620/2013 
segue para sanção da 
presidente Dilma Rous-
seff. A MP, que original-
mente trata sobre a libe-
ração de R$ 8 bilhões em 
financiamentos da Caixa 
para o programa Minha 
Casa Melhor, para par-
ticipantes do programa 
habitacional Minha Casa, 
Minha Vida comprarem 
móveis e eletrodomés-
ticos, foi aprovada na 
Câmara dos Deputados 
na semana passada. A 
emenda que trata sobre 
a limitação dos manda-
tos esportivos foi “em-
butida” na MP após uma 
manobra de parlamenta-
res defensores do tema.

A inclusão do dispo-
sitivo na MP 620/2013, 
considerada um “Ca-
valo de Tróia” por in-
tegrantes da chamada 
“bancada da bola”, 
grupo de parlamenta-
res ligados aos clubes 
e entidades de futebol, 

contou com o apoio 
da Associação Atletas 
pela Cidadania. A en-
tidade é hoje presidida 
por Ana Moser e dela 
fazem parte esportis-
tas como Mauro Silva, 
Cafu, Raí, Lars Grael, 
Magic Paula, Fernando 
Meligeni, Gustavo Bor-
ges e Joaquim Cruz, en-
tre outros. Em julho, os 
atletas pela cidadania 
divulgaram manifesto 
onde defendiam a limi-
tação dos mandatos, e 
articularam a inclusão 
do dispositivo na MP.

Ontem, estiveram 
presentes no plenário 
do Senado acompa-
nhando a votação os 
ex-atletas Raí, Hortên-
cia, Ana Moser, Gustavo 
Kuerten e Mauro Silva, 
entre outros, para pres-
sionar os senadores pela 
aprovação da medida.

“É um momento 
histórico, temos mui-
to o que comemorar”, 
afirmava Hortência mo-
mentos antes da apro-
vação. “O apoio, tanto 
aqui dentro como da 
sociedade lá fora, como 
não poderia deixar de 
ser, tem sido muito gran-
de. Todos somos a favor 
de mais transparência e 
democracia na gestão 
esportiva”, avaliava Raí.

No dia 3, o relató-
rio da senadora Ana 
Rita (PT-ES) sobre a MP 
havia sido aprovado, já 
com o dispositivo de li-
mitação dos mandatos 
nas entidades espor-
tivas acrescentado de 
forma discreta, em uma 
comissão mista do Se-
nado e da Câmara.

Senado aprova uma só 
reeleição para dirigente

EntidadEs EsPortivas
Projovem 
Urbano será 
implantado nos 
presídios da PB

Uma reunião ocorrida na 
Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap), adequou 
os últimos detalhes para o início 
do funcionamento do Projovem 
Urbano (PJU) em unidades pri-
sionais da Paraíba. O encontro 
contou com as presenças do se-
cretário de Administração Peni-
tenciária, Wallber Virgolino; a 
secretária de Educação, Márcia 
Lucena; a gerente de ressocia-
lização da Seap, Ziza Maia; a 
coordenadora de Educação nos 
Presídios, Eliane Aquino; o dire-
tor da Penitenciária Criminalis-
ta Geraldo Beltrão, em Manga-
beira, João Rosas, e a diretora do 
Presídio Feminino de Campina 
Grande, Alinne Cardoso.  

Estão sendo disponibiliza-
das 150 vagas, sendo 90 para 
João Pessoa e 60 para Campina 
Grande. Nove estados da fede-
ração vão receber o programa 
em presídios, destes apenas a 
Paraíba contou com a partici-
pação massiva dos diretores de 
unidades prisionais durante a 
capacitação ocorrida no último 
dia 6, na cidade de Recife.

O secretário de Adminis-
tração Penitenciária, Wallber 
Virgolino, disse que a parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Educação é de suma importân-
cia para a mudança de mentali-
dade das pessoas em situação 
de cárcere, uma vez que pos-
sibilita a difusão do conheci-
mento dentro das unidades 
prisionais. “Não podemos es-
quecer que estas pessoas que 
estão cumprindo pena vão vol-
tar ao convívio social e, se não 
fizermos com que elas tenham 
a oportunidade de ampliar os 
seus horizontes e crescer inte-
lectualmente, toda a sociedade 
será punida, pois só a educa-
ção, a capacitação profissional 
e o trabalho, dentro desse pro-
cesso de ressocialização, serão 
capazes de diminuir gradativa-
mente a reincidência ao crime”, 
enfatizou.
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Livro da juíza Rosimeire 
Ventura Leite será lançado 
no Tribunal de Justiça
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Conferência Estadual, que será aberta amanhã na cidade de Sousa, tem 
o objetivo de descentralizar a discussão de políticas públicas para a área  

As Diabólicas, filme de
Henri-Georges Clouzot é a 
atração da Usina Lumière 

Espetáculo potiguar terá 
apresentação única hoje
no Centro Cultural Piollin

PÁGINA 7 PÁGINA 8

CINEMA DANÇA

Mais participação e 
voz para as manifes-
tações culturais do 
interior da Paraíba. 
Com esse ideal, a 3ª 
Conferência Estadu-
al de Cultura começa 
amanhã, na cidade 

de Sousa, e se estende até o próximo 
sábado. O tema do evento, promovido 
pela Secretaria Estadual de Cultura 
(Secult), é “Uma política de Estado para 
a cultura: desafios do Sistema Estadual 
de Cultura” e a discussão conta com a 
presença de delegados eleitos em con-
ferências locais, sendo 264 represen-
tantes da sociedade civil e 171 do Poder 
Público. A Conferência será realizada no 
complexo do Centro de Treinamento de 
Professores, a partir das 14h.

Entre os meses de maio e agosto 
deste ano, foram realizadas diversas 
conferências municipais e intermu-
nicipais, que integraram 128 cidades 
paraibanas, contando com a presença 
de gestores culturais das cidades, do 
Estado e do Ministério da Cultura, bem 
como agentes culturais da sociedade 
civil, movimentos sociais e entidades do 
setor. O secretário de Cultura do Estado, 
Chico César, acredita que uma confe-
rência realizada no Sertão nordestino 
é primordial para a descentralização 
do debate sobre cultura. “Essa decisão 
vem como resposta ao fato da cultura 
ter sido a segunda prioridade eleita na 
audiência do Orçamento Democrático 
daquela região e isso ratifica a ideia 
de que o Estado não se resume a João 
Pessoa e Campina Grande. A gente quer 
intensificar a nossa política de interio-
rização da cultura. O lugar foi escolhido 
como uma das respostas para atingir a 
esse objetivo, mudar o ambiente onde 
as decisões são tomadas”, salienta.

Para Chico César, a conferência será 
a oportunidade de elaborar propostas 

Chico César acredita que uma conferência no Sertão é primordial para a descentralização do debate sobre cultura

ARTE: Nivaldo Araújo
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consistentes para a política cultural 
paraibana. “Teremos diversos convida-
dos do Brasil inteiro, e o grande desafio 
é mesclar o saber teórico, os diversos 
conceitos de políticas culturais, com 
o fazer cultural, propondo consensos 
sobre as prioridades para o desenvol-
vimento do setor no âmbito estadual”, 
aponta. Na programação, pesquisadores 
e gestores culturais darão sua contribui-
ção para uma nova lógica de produção 
cultural. Dentre elas, destaca-se o secre-
tário de Cultura da Bahia, Albino Rubim, 
o historiador e gestor cultural Célio 
Turino, a gestora de cultura do Centro 
Cultural Banco do Nordeste, Viviane 
Queiroz, o designer, arquiteto e gestor 
cultural João Roberto Peixe e Bernardo 

Mata Machado, secretário substituto da 
SAI/MinC.

Uma das pautas será a criação do 
Sistema Estadual de Cultura, que pre-
tende reformular o Fundo de Incenti-
vo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC), 
traçando um Plano Estadual de Cultura 
da Paraíba. O FIC existe desde 2003 e 
recebeu no ano passado R$ 3 milhões 
de recursos, maior investimento desde 
sua criação, destinados a dez áreas da 
cultura. Sua reformulação é uma das 
grandes demandas apresentadas pelo 
movimento cultural. 

Na ocasião, será apresentada uma 
versão revisada do Plano Estadual de 
Cultura, instrumento que norteará as po-
líticas culturais a serem implementadas 

no período de dez anos. De março a abril, 
o Plano esteve em processo de Consulta 
Pública, recebendo sugestões da socie-
dade civil e gestores culturais de toda a 
Paraíba, e que agora são incorporadas a 
sua redação. O Plano faz parte do Siste-
ma Estadual de Cultura, e é composto de 
cinco programas estratégicos, definindo 
diretrizes, objetivos, ações e metas para 
as mais diversas áreas da cultura. Em 
seguida, o documento revisado será en-
viado à Assembleia Legislativa para ser 
aprovado e tornar-se Lei. “A ideia é levar-
mos a proposta para a Assembleia com o 
objetivo de transformar definitivamente 
esse plano em uma política de estado, 
não apenas de gestão, pelos próximos 10 
anos”, completou o secretário.

Cultura em debate
André Luiz Maia
Especial para A União
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Nos mais diversos senti-
mentos da arte, deparamos, por 
exemplos com sua abrangência 
na medição das sensações indi-
vidualizadas. Há nesse parâme-
tro, uma imensurável simbiose 
de ideias, a galgar os meandros 
em que está inserido o espaço 
criador.

Em 2003, com a 
publicação de ‘Bas-
tidores de uma certa 
aldeia’, da profes-
sora doutora Sônia 
Van Dijck, prefácio 
de O que Resta dos 
Mortos, nova edição, 
revista modificada, 
não há porque apre-
sentar Políbio Alves. 
Ele sempre esteve 
entre nós – mesmo 
durante os tempos de chumbo, 
nos longos anos de exilio vo-
luntário no Rio de Janeiro,  pela 
mediação de seu testemunho de 
escritor e cidadão em defesa dos 
oprimidos e de uma esperança 
possível, às margens  do Vara-
douro e do mundo.

Acompanho o trabalho 
literário de Políbio Alves desde 
os anos 80. E tem sido uma das 

minhas prioridades. Assim desse 
modo, depois de mais de duas 
décadas, resolvi organizar este 
livro. Reunir vasto material pu-
blicado nos jornais não foi tarefa 
fácil.

Inicialmente os fatores mais 
significativos de sua carpinta-

ria ficcional 
e poética nos 
conduzem a 
um manancial 
cristalino da 
existência hu-
mana, por sua 
vez, revigorada 
numa realidade 
viva e profunda 
das coisas do 
mundo.

Tecendo 
com obstinação 

e persistência a feitura do oficio 
de escrever, mediante a luz de 
uma ótica particular e universal, 
é que Políbio produz  seu tra-
balho, isso porque a leitura da 
palavra é sempre precedida da 
leitura do mundo.

Para o escritor e crítico 
literário Alceu amoroso Lima, 
“a crítica semanal, militante 
imediata e quase jornalística, 

tem a sua razão de ser. É ela que 
mantém  o ambiente literário. 
Que coloca as obras e autores 
em contato com o público e em 
contato uns com os outros. É ela 
em sua variedade e até em suas 
contradições, que vai permitir 
aos autores sentirem a presen-
ça de um meio intelectual que 
reage, que discute, que aprova 
ou rejeita, mas vive e faz viverem 
as obras”.

Portanto, este postulado é em 
sua essência , agora,  o que pre-
tendo com o passar dos anos, uma 
conversa franca com as múltiplas  
instâncias da memória cultural da 
Paraíba , muito além dos limites 
da Ponta do Cabo Branco.

O primeiro lançamento de 
Diálogos Com Políbio Alves, foi 
realizado pela Secretaria de 
Estado da Educação e Cultu-
ra, Subsecretaria de  Cultura e 
Conselho Estadual de Cultura  
em João Pessoa no Palácio da 
Redenção. Somente agora, é que 
estou tendo a oportunidade de 
fazer seu lançamento aqui em 
Campina Grande pelo Instituto 
Histórico de Campina Grande 
Casa Elpídio de Almeida, hoje, no 
Teatro Paulo Pontes.

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima Qual o limite dos gastos dos milionários?

Diálogos com Políbio Alves

Assim desse modo, 
depois de mais 
de duas décadas, 
resolvi organizar 
este livro. Reunir 
vasto material 
publicado nos 
jornais não foi 
tarefa fácil

Artigo

Rogério Almeida Presidente da Abrajet PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.br

Molina Ribeiro Jornalista - molina.ribeiro736@gmail.com

Artigo

Um milionário de Fortaleza resolveu come-
morar o aniversário e abriu uma garrafa de vinho 
Petrus, no valor de R$ 5 mil!  Uma socialite de João 
Pessoa celebrou os 15 anos da filha e decidiu que 
deveria ser instalado um elevador no Paço dos 
Leões para que a mesma chegasse no estilo como 
fazia a Xuxa em seu programa. O custo do aluguel 
do elevador? Impublicável!

A jornalista Adísia Sá, primeira mulher a pre-
sidir um sindicato dos jornalistas do Brasil, o do 
Ceará, questionou sobre até que ponto uma pessoa 
rica deve gastar um valor absurdo para demonstrar 
prestígio e os prazeres da vida.

Com sapatos Armani, lenço Versace, bolsa 
Hermés e joias Cartier e Tiffany & Co, a socialite 
Patrícia Diniz, de Campinas (SP), desembarcou em 
São Paulo em um helicóptero alugado ao custo de 
10 mil reais, ao lado do cabeleireiro Djalma Kais, a 
quem jura que pagou R$ 12 mil para cuidar de seus 
penteados e maquiagem durante a viagem.

Vizinha do cantor Xororó, Patrícia vem frequen-
temente a São Paulo para fazer compras e quase 
sempre gasta por mês mais de R$ 320 mil. E aí vem 
a pergunta, até quanto uma milionária pode gastar 
com o que quiser?

São Paulo concentra 50% da movimentação do 
mercado de luxo brasileiro e que no ano passado 
chegou a 10 bilhões de reais, segundo a consultoria 
especializada da MCF.

Estive participando de jantar patrocinado pelo 
Las Vegas Convention Center no restaurante A 
Figueira Rubaiyat, em SP, restaurante preferido dos 
milionários e pude conferir que um almoço para 
casal não sai por menos de 898 reais, sem incluir os 
vinhos, cujos valores oscilam de 1 a 3 mil reais.

O médico nutrólogo Danny César, conhecido 
como “Doutor Hollywood do Sul”, costuma fretar 
um avião a cada 15 dias do Balneário Camboriú, 
em Santa Catarina, onde reside para ir a São Paulo. 
Segundo a Veja São Paulo, numa das recentes via-
gens a capital paulista o Doutor Hollywood do Sul 
ao lado da mulher gastou mais de R$ 20 mil.

Cláudia Raposo, concierge do sofisticado Hotel 
Renaissance, nos Jardins(SP), disse que o pedido 
mais exótico que recebeu de um milionário foi 
para conseguir dez anões como acompanhantes 
para não passar despercebido num festival do Cen-

Um balanço da 
semana passada

A semana que passou foi excepcionalmente 
rica.

Começou na quinta-feira com o show do 
músico Carlos Malta, que fez uma homenagem a 
Baden Powell e Vinícius de Moraes, compositores 
do histórico álbum Afrosambas, de 1966. Sara-
vá!

Foi uma noite muito alegre e CM entrou em 
estado de oração, interpretando números anto-
lógicos da nossa MPB a exemplo de ‘Berimbau’, 
‘Canto de “Ossanha’ e tantos outros que habitam 
o nosso acervo musical há quase 50 anos, além 
de nos brindar com duas composições suas, na 
mesma linha.

A vinda de Carlos Malta é um resquício da 
gloriosa mostra de música instrumental Mimo, 
que visita várias cidades brasileiras, e exemplo de 
Olinda, Recife, Ouro Preto e João Pessoa. João Pes-
soa, desta feita, ficou quase à margem, só sendo 
contemplada com este único show, mas em anos 
passados tivemos raras oportunidades de ouvir 
grandes intérpretes da música nacional e interna-
cional. Infelizmente, o acordo que permitia este 
intercâmbio não se firmou desta vez. Esperemos 
que retorne no futuro.

Na sexta-feira, tivemos o retorno da OSUFPB, 
com um programa misto que ia de Beethoven 
a Mozart, encerrando com seis preciosidades 
retiradas do repertório dos Beatles: ‘Imagine’ de 
John Lennon, ‘Yesterday’ de Lennon e MCCartney, 
‘Something’ de George Harrison, ‘The long and 
Winding Road’ de Lennon e MCCartney, encerran-
do com ‘Pepperland’ de George Martin. Além da 
participação da OSUEPB Jovem, contamos ainda 
com três vozes afinadíssimas: Beatriz Drummond 
que cantou e solou “Imagine” também ao piano; 
Antônio Luiz Drummond que interpretou ‘Some-
thing’, fazendo voz e violão; e, finalizando, tivemos 
Mayra Montenegro interpretando a dificílima 
‘The Long and Winding Road’, com muita segu-
rança, afinadíssima voz e belíssimo timbre. Foi 
uma noite e tanto, que nos deixou com o gostinho 
de quero mais nos ouvidos, ainda mais porque o 
tão esperado bis não veio: do lado de fora, uma 
fila quilométrica dava a volta em torno da Sala 
Radegundes Feitosa e o maestro Eli-Eri de Moura 
nos informou que tinham optado por uma segun-
da apresentação para satisfazer ao público que se 
aglomerava do lado de fora, ao invés de fazerem o 
costumeiro bis. Queremos mais Beatles! Esta foi 
apenas uma pequena mostra do que a OSUFPB 
pode fazer com a música dos Fab4.

A noite também reservou um espaço para 
uma homenagem à Apan, pelos seus 35 anos de 
luta em defesa da ecologia. Na ocasião, em nome 
da Apan, além de Socorro Fernandes, também 
fez uso da palavra o engenheiro Antônio Augusto 
Almeida, que lá se fez presente com sua esposa, 
a não menos apaixonada pela natureza, a artista 
plástica Marlene Almeida.

Outras artes também foram contempladas 
esta semana na nossa cidade. Quinta-feira, além 
do show de Malta, tivemos o vernissage da arista 
plástica Alice Vinagre, Olhos Coloridos ou Suíte 
Indiana na Usina Cultural Energisa. Alice não 
mora mais aqui e só de quando em vez temos o 
prazer de contemplar seus trabalhos. Seu novo 
habitat, Olinda, não é tão longe e, se sentirmos 
muita saudade dela podemos tomar a BR-230 e 
visitá-la no seu ateliê.

No âmbito da literatura, tivemos o lançamen-
to do oitavo romance de Tarcísio Pereira, O Autor 
da Novela, (Ideia)que narra o declínio do rádio 
em uma pequena cidade do interior da Paraíba, 
depois do aparecimento da televisão.

Não pude comparecer a esses dois últimos 
eventos, mas espero logo compensar a minha 
falta indo à Energisa ver Alice e procurando o 
livro de Tarcísio para ler. Por este relato, pode-se 
ver que tivemos uma rica semana, sem esquecer 
(lastbutnotleast), do sarau em torno da escritora 
Irene Dias, promovido pela esfuziante Suzy Lopes, 
no Café Empório.

E ainda tem gente que diz que não acontece 
nada em João Pessoa!

tro de Convenções Anhembi. “Consegui  encontrar 
os 10 anões, e o cachê foi de R$ 8 mil”, confessou 
Cláudia.

Um milionário e colecionador Christian Vanne-
que, proprietário do restaurante Sip Sunset Grill em 
Bali (Indonésia) comprou a garrafa de vinho branco 
mais cara do mundo, por R$ 188,5 mil. Trata-se de 
um Bordeaux Château d’Yquem de 1811. 

Em comunicado, a companhia britânica de 
vinhos antigos, que ofertou a garrafa, detalhou 
que a venda por este preço significava um recor-
de Guinness e coroava o Château d’Yquem como o 
branco mais valioso. A vinícola, radicada em Lon-
dres, afirma que a qualidade desse vinho elaborado 
há 200 anos ‘não tem comparação’ e é o melhor dos 
Château d’Yquem.

Dos vinhos as Ferraris, os milionários continu-
am sendo manchetes no mundo inteiro. O jogador 
Neymar foi tema da norte-americana Forbes pelos 
gastos sem limites. Segundo a revista, a lista de 
gastos do jogador, inclui: um apartamento triplex 
no valor de R$ 1,5 milhão e uma mansão de R$ 2 
milhões, ambas no Litoral Norte de São Paulo; um 
flat de R$ 300 mil em São Paulo; um carro Porsche 
Panamera Turbo de R$ 300 mil; uma cobertura de 
R$ 2 milhões para a mãe de seu filho, em Santos, 
além de R$ 30 mil mensais que dá como ajuda a 
eles.

O valor mais alto gasto por Neymar, de acordo 
com a revista americana, no entanto, foi na com-
pra de um iate de R$ 15 milhões.  Trata-se de um 
Azimute 78 pés (ou seja, de 25 metros), de fabrica-
ção italiana, comprado no Guarujá (SP) e cujo nome 
Comandante Pedro, foi rebatizado com o nome da 
mãe do jogador, Nadine.  Além disso, o gasto anu-
al com o barco, calculam, é de R$ 240 mil. O iate 
que possui quatro suítes permanece dia e noite no 
Porto Marina Astúrias, no Guarujá, esperando para 
uso do jogador.

Mas, ser milionário pode não durar para sem-
pre. A revista Forbes, publicou que o empresário 
brasileiro Eike Batista “deixou, oficialmente, de 
ser um bilionário”. Após aparecer na lista da For-
bes como o sétimo homem mais rico do mundo em 
2012, com uma fortuna de US$ 30 bilhões, agora o 
patrimônio de Eike é calculado pela revista em me-
nos de US$ 900 milhões e continua em queda.
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Em cartaz
Cine Holliúdy

Francisgleydisson tem um cinema decadente no interior do Ceará

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.

Foto: Divulgação/AtC Entretenimentos
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As Diabólicas, de Henri-Georges Clouzot, 
será exibido hoje no Projeto Usina Lumière

Cinema

A Usina Lumière apre-
senta no ciclo de cinema 
francês deste mês o filme 
As Diabólicas (Les Diaboli-
ques, FRA, 1954), dirigido 
por Henri-Georges Clouzot. 
A mostra é realizada pela 
Aliança Francesa em par-
ceria com a Usina Cultural 
Energisa e acontece sempre 
na terceira quarta-feira do 
mês. Após a sessão, o profes-
sor e crítico de cinema João 
Batista de Brito realizará um 
bate-papo para aprofundar e 
esclarecer as questões abor-
dadas no filme. Também 
será sorteado o livro Cine-
ma na/da Paraíba, de Willis 
Leal. A entrada é gratuita.

As Diabólicas se trata de 
um drama sobre o diretor de 
um pensionato para meni-
nos, Michel Delassalle (Paul 
Meurisse), e que é assistido 
por Christina (Véra Clouzot), 
sua doce esposa. Ele tem 
como amante uma profes-
sora da instituição, Nicole 
Horner (Simone Signoret). 
Cansadas do despotismo de 
Michel, as duas mulheres 
associam-se para assassi-
nar o odioso personagem. 

Para João Batista de 
Brito, o filme é um grande 
clássico do cinema francês. 
“Quase matou Hitchcock de 
inveja”, contou. “O filme é fei-
to de um suspense incrível. 
Adaptado de um romance 
(Celle qui n’était plus) de 
Pierre Boileau e Thomas 
Narcejac, os escritores já o 
fizeram pensando em fil-
má-lo por Hitchcock, mas 

Mídias em destaque

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

Clouzot acabou por com-
prar a obra e realizar um dos 
melhores filmes franceses”.

“É um filme bastante 
‘Hitchcockiano’, disse João 
Batista. “Tanto é que após As 
Diabólicas, Hitchcock entrou 
em contato com os escrito-
res para adaptar outra obra 
deles, e acabou se tornando 
Um Corpo que Cai (Vertigo, 
EUA, 1958), o filme que é 
hoje considerado o melhor 
do mundo, chegando a su-
perar inclusive Cidadão Kane 
(Citizen Kane, EUA, 1941)”.

João Batista de Brito 
é formado em Letras pela 
Universidade Federal da Pa-

raíba, fez mestrado e douto-
rado na mesma instituição, 
onde se tornou professor 
do Departamento de Letras 
Estrangeiras Modernas, dan-
do aula na graduação e na 
pós-graduação em Letras. 
Seu interesse pelo cinema 
começou cedo, ainda na in-
fância, quando frequentava 
as sessões das salas da capi-
tal paraibana, época em que 
eram comuns os cinemas de 
bairro. Foi jurado no Festi-
val de Cinema de Brasília.

Em 9 de dezembro de 
2008, no Festival Aruanda de 
Cinema, realizado no Hotel 
Tambaú, em João Pessoa, João 

Batista de Brito recebeu o tro-
féu Antônio Barreto Neto, em 
homenagem a sua atuação 
como crítico. Manteve, no 
jornal “O Norte”, uma coluna 
majoritariamente dedicada à 
crítica cinematográfica, de pe-
riodicidade semanal, durante 
alguns anos. Atualmente apo-
sentado de suas atividades 
docentes, escreve para o su-
plemento de artes do jornal 
A União, o Correio das Artes, e 
mantém o blog Imagens Ama-
das, que leva o nome de um de 
seus livros. Sua obra transita 
da literatura ao cinema, com 
ênfase especial nos aspectos 
semióticos das duas artes.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de setembro de 2013

Véra Clouzot e Simone Signoret em uma cena do longa-metragem de As Diabólicas

Nizan e a resposta da propaganda 

Por considerá-los impecáveis, compartilho com os 
leitores os principais trechos do artigo “A resposta da 
propaganda”, do publicitário Nizan Guanaes, publicado 
na Folha de São Paulo. 

A propaganda brasileira tem dado ao longo de vá-
rias gerações uma enorme contribuição ao criar marcas 
e mercados para produtos que fazem girar a economia 
e com ela o país. Foi ela que fez uma palha de aço igual 
às outras virar Bombril e posicionou a Brastemp como 
adjetivo. Todo mundo sabe qual é a cerveja que desce re-
dondo ou o banco feito para você.

 Sou da geração que trabalhou muito para tirar a pro-
paganda brasileira de dentro do mundo da propaganda e 
levá-la ao noticiário econômico nacional. 

O desafio agora é tornar as marcas brasileiras glo-
bais e com elas globalizar a nossa propaganda, não só 
de fora para dentro mas de dentro para fora. A Copa do 
Mundo e a Olimpíada serão grandes marcos nesse cami-
nho. Com ou sem manifestações.

A revista americana “Advertising Age”, a bíblia da 
propaganda mundial, fez uma reportagem cuja capa tra-
zia foto de manifestação mal-encarada no Brasil na Copa 
das Confederações e o título “Imagine sua marca no meio 
disso”.

Meu susto passou quando vi que os executivos de 
grandes multinacionais entrevistados entenderam com 
naturalidade que as manifestações, antes de mais nada, 
comprovam a natureza democrática do Brasil, são vias de 
protesto que não ameaçam o Estado de Direito e prova-
velmente servirão para aprimorá-lo. 

É inclusive pertinente e saudável uma nação com 
tantas carências como a brasileira questionar os gastos 
com os grandes eventos esportivos. Nós não somos a Chi-
na. Aqui é possível protestar. “Yes, we can”. O povo na rua 
é um bom sintoma, e estou seguro de que seus insights e 
suas demandas por um Estado mais eficiente ajudarão o 
país no seu desenvolvimento.

As marcas terão que se engajar nesse novo ecossis-
tema, mais cívico, mais crítico. Se a realidade é essa, é 
com ela que trabalhamos. Publicidade sempre será co-
municação objetiva e pragmática, tão autêntica quanto 
os produtos que se estão vendendo e o mercado que os 
está comprando. 

Em momentos complexos e desafiadores como ago-
ra, a inteligência publicitária é um dos caminhos mais 
eficientes para empurrar as vendas e engajar o público.  
Os momentos de transformação e crises são sempre pro-
pícios a criar soluções e ideias que revolucionam. Apro-
veite. Quem não tem saída encontra uma voando. 

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 man-
dante da tarefa é o mesmo banco que eles pretendiam 

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

HANNAH ARENDT (ALE/FRA, 2013). Gênero: Drama. Dura-
ção: 113 min. Classificação: 14 anos. Direção: Margarethe 
Von Trotta, com Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet 
McTeer. Hannah e seu marido Heinrich são judeus alemãos 
que chegaram aos Estados Unidos como refugiados de 
um campo de concentração nazista na França. Para ela a 
América dos anos 50 é um sonho, e se torna ainda mais 
interessante quando surge a oportunidade dela cobrir o 
julgamento do nazista Adolf  Eichmann para a The New 
Yorker. Ela viaja até Israel, e na volta escreve todas as 
suas impressões e o que aconteceu, e a revista separa 
tudo em 5 artigos. Só que aí começa o verdadeiro drama 
de Hannah: Ela mostra nos artigos que nem todos que 
praticaram os crimes de guerra eram monstros, e relata 
também o envolvimento de alguns judeus que ajudaram 
na matança dos seus iguais. A sociedade se volta contra 
ela e a New Yorker, e as críticas são tão fortes que até 
mesmo seus amigos mais próximos se assustam. 
Hannah em nenhum momento pensa em voltar atrás, 
mantendo sempre a mesma posição, mesmo com todo 
mundo contra ela. CinEspaço 1: 17h30.

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

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

O ATAQUE (White House Down, EUA, 2013). Gênero: Ação. 
Duração: 132 min. Classificação: 14 anos. Direção: Roland 
Emmerich, com Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyl-
lenhaal. 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: Do-
cumentário. 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 desnecessárias, 
em contraponto com o que é sabido e recomendado hoje 
pela ciência. Tal situação apresenta sérias consequências 
perinatais, psicológicas, sociais, antropológicas e 
financeiras tanto às parturientes quanto aos bebês. 
CinEspaço 1: 15h40.

ONE DIRECTION: THIS IS US (EUA, 2013). Gênero: Documentário. 
Duração: 92 min. Classificação: 14 anos. Direção: Morgan Spurlock. 
O documentário registra a banda pop britânica One Direction em 
uma apresentação ao vivo. O grupo é formado por Harry Styles, 
Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan. Manaíra 
7/3D: 13h e 15h.

OS ESTAGIÁRIOS (The Internship, EUA, 2013). Gênero: Comédia.  
Duração: 120 min. Classificação: 12 anos. Direção: Shawn Levy, 
com Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose Byrne. Quando são demi-
tidos, 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 assas-
sinato, mas ela não sabe o que fazer porque o corpo da 
vítima sumiu e parece que ninguém viu os envolvidos no 
crime. Para piorar a situação, sua mãe desapareceu sem 
deixar vestígios e agora ela precisa sair em busca dela em 
uma Nova Iorque diferente, repleta de demônios, magos, 
fadas, lobisomens, entre outros grupos igualmente 
fantásticos. Para ajudá-la, Fray conta com os amigos 
Simon e o caçador de demônios Jace Wayland, mas 
acaba se envolvendo também em uma complicada 
paixão. Tambiá 1: 20h50.

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

Universo onírico é tema do espetáculo de dança potiguar
Rio Cor de Rosa com apresentação única hoje na capital 

FotoS: Divulgação

O espetáculo Rio Cor de Rosa retrata, através de elementos simbólicos, as questões da infância e a das memórias

Rosimeire Ventura é juíza da Comarca de Campina

Mundo dos sonhos

Sexta parceira entre a Com-
panhia de Dança do Tea-
tro Alberto Maranhão, de 
Natal, e o coreógrafo Clébio 
Oliveira, que já integrou as 
Companhias de Deborah 
Colker, no Rio de Janeiro, e 
Toula Limnaios, em Berlim, 

chega hoje a João Pessoa. Rio Cor de 
Rosa estreou em 2011 e propõe um 
diálogo através do corpo multicultu-
ral, unindo em cena dança e teatro, 
para abordar o universo do sonho em 
seus elementos simbólicos e enigmá-
ticos. A apresentação única acontece 
às 20h, no Centro Cultural Piollin com 
entrada ao preço de R$ 10 (inteira) e 
R$ 5 (meia). 

Contemplado com o Prêmio Fu-
narte Petrobras de Dança Klauss Vian-
na 2012, a Companhia está na primei-
ra etapa da temporada de circulação 
do espetáculo, que inclui na Paraíba, 
além da capital, a cidade de Campi-
na Grande, e ainda Recife, Caruaru e 
Arcoverde, em Pernambuco. Rio Cor 
de Rosa ainda será encenado em Macau, 
Currais Novos e Caicó, no Rio Grande do 
Norte; Fortaleza e Juazeiro, no Ceará; e, 
para finalizar a turnê, o grupo retor-
na a Pernambuco para se apresentar 
em Olinda. O projeto também oferece 
hoje, no Centro Piollin, três oficinas 
gratuitas de formação artística: dança 
contemporânea, das 9h às 10h30, e 
composição coreográfica, das 10h30 
às 12h, com Juarez Moniz, e Ginga con-
temporânea, entre 14h e 15h30, com 
Gustavo Santos. 

Rio Cor de Rosa foi montado 
durante o mês de janeiro de 2010 

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

por meio de uma série de estímulos, 
propostos por Clébio Oliveira aos 
bailarinos, sobre a infância e os so-
nhos de cada um. Mesmo a concepção 
coreográfica sendo de Clébio Oliveira, 
o processo de criação foi colaborativo 
com os intérpretes. Em cena, estão 
Gabriela Gorges, Gislâne Cruz, Gustavo 
Santos, Juarez Moniz, Margoth Lima, 
Natália Negreiros, Júlia Vasques, Ta-
tyelli Raulino e Tházio Menezes. 

“O espetáculo Rio Cor de Rosa é 
um trabalho extremamente complexo 
em torno de uma investigação entre 
as correntes psicológicas e neuroló-
gicas, abordando também a questão 
dos sonhos, onde o indivíduo pode 
extravasar os seus mais variados 
desejos reprimidos de forma incons-
ciente. O espetáculo retrata as ques-
tões da infância e a das memórias. 
Coreograficamente os bailarinos 

precisam buscar internamente todas 
as sensações para que possam dentro 
do espaço cênico vir a se expressar 
externamente de uma forma ver-
dadeira através de movimentos e 
gestuais que possam transmitir e 
provocar reações na plateia”, explicou 
a diretora artística da Companhia de 
Dança do Teatro Alberto Maranhão, 
Wanie Rose, em entrevista ao jornal 
A União.

 

o Projeto Nacional Catálogo Geral dos Manuscritos 
Avulsos e em Códices referentes à História Indígena e Es-
cravidão Negra no Brasil da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) realiza hoje, às 18h30, no teatro Municipal 
Severino Cabral, o I Encontro de Documento, Memória, 
Preservação e Difusão. o evento tem apoio da Fundação 
Parque tecnológico da Paraíba e Instituto Histórico de 
Campina Grande.

No encontro, coordenado pela historiadora Juciene 
Ricarte Apolinário (UFCG), haverá lançamento de livros e 
palestras de Esther Caldas Bertoletii, ex-funcionária da Bi-
blioteca Nacional, sócia do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, e o diplomata brasileiro André Ricardo Heráclio do 
Rêgo, Conselheiro da Comissão de Países de Língua Portu-
guesa (CPLP), ambos especialistas no tema documento e 
memória.

Esther Caldas é doutora honoris causa pelo seu reco-
nhecimento no Brasil e no exterior na salvaguarda e difusão 
das fontes históricas, coordenando durante um período o 
Projeto Resgate Rio Branco, que microfilmou e catalogou 
documentos em Portugal das capitanias do Brasil.

Já André Ricardo Heráclio do Rêgo, diplomata e his-
toriador, é Conselheiro da Comissão de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), que desenvolve importantes trabalhos 
na África portuguesa, na diplomacia, em defesa do idioma 
comum através de intenso dialogo cultural.

Além do coronelismo e da família patriarcal, seus 
campos de estudo incluem a literatura brasileira, a cultura 
popular e o folclore. Ele autor do livro Família e Coronelismo 
no Brasil - Uma História de Poder (A Girafa, 384 páginas), 
publicado em 2008. 

UFCG realiza encontro sobre 
memória e preservação

Xico Nóbrega
xnobrega1@gmail.com

Juíza lança livro hoje em João Pessoa
O livro Justiça Consensual e Efetividade do 

Processo Penal (Editora Del Rey), da juíza Rosi-
meire Ventura Lite, será lançado hoje, às 17h, na 
Sala de Sessões do Tribunal Pleno Desembar-
gador Manoel da Fonseca Xavier de Andrade. O 
evento faz parte da Agenda Cultural do Tribunal 
de Justiça da Paraíba.

O livro, que tem prefácio de Antônio Maga-
lhães Gomes Filho, professor titular de Processo 
Penal e diretor da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo (USP), é uma adaptação 
da tese de Doutorado que a autora defendeu 
na USP. Na obra, discutem-se os institutos que 
autorizam acordos entre acusação e defesa 
como meio de encerramento antecipado do 
processo penal.

“É um tema bastante polêmico e que pro-
mete gerar ainda mais debate com o projeto do 
novo CPP, que traz inovações no assunto”, afirma 
a autora.

Segundo Rosimeire Ventura, o referido 
estudo estabelece uma relação direta da Justiça 
Consensual com a celeridade processual e a efe-
tividade do processo no contexto da sociedade 
pós-moderna.

“O estudo demonstra também a conexão do 
tema com dois outros pontos bastante discuti-
dos, ou seja, a Justiça Restaurativa e os modos 
alternativos de resolução de conflitos. Na parte 
de direito estrangeiro, o diferencial é a aborda-
gem do sistema francês, que teve mudanças sig-
nificativas recentemente, e de várias reformas 
ocorridas na América Latina nos últimos anos”, 
acrescentou Rosimeire.

A autora
Rosimeire Ventura Leite é juíza de Direito 

Auxiliar na comarca de Campina Grande-PB, 

tendo ingressado na Magistratura em 2002. 
Atuou nas comarcas de Soledade, Princesa 
Isabel e Pombal. Além de magistrada, é profes-
sora efetiva da Faculdade de Direito da UEPB, 
em Campina Grande. Além de doutora e Pro-
cesso Penal, é especialista em Ciências Crimi-
nais pela UFPE e autora de artigos jurídicos e 
do livro Responsabilidade do Estado por Atos 
Jurisdicionais.
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Semiárido da PB recebe nova ação para reduzir efeito

Seca
Algumas ações para redu-

zir o efeito da seca no Semiárido 
brasileiro foram traçadas entre 
a Agência Nacional de Águas com 
representantes da Agência Exe-
cutiva de Gestão de Águas da Pa-
raíba (Aesa) e do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Se-
cas (Dnocs).

As principais medidas dizem 
respeito a adoção de boas práti-
cas de irrigação ao longo dos rios 
Piancó e Piranhas e a construção 
de uma adutora de engate rápido 
para o abastecimento do municí-
pio de Jucurutu (RN), a partir do 
reservatório Armando Ribeiro 
Gonçalves, situado a 15 km da-
quela cidade. 

A construção da adutora 
permitira a redução da vazão do 
açude Coremas e mais garantia 
de abastecimento dos municípios 
que dele dependem, onde vivem 
cerca de 200 mil pessoas. 

Situado no município de Sou-
sa (PB),  o sistema Coremas-Mãe 
D’água pereniza o Rio Piranhas- 
açu até o município de Jucuru-
tu (RN) a 175 km. Atualmente a 
vazão da comporta do sistema é 
de 4,5 m³/s e encontra-se com 
38% da capacidade de armaze-
namento de  água para abastecer 
os dois estados. Em situações de 
escassez, o uso prioritário dos 
recursos hídricos é o consumo 
humano.

Avanço da desertificação
O efeito das mudanças cli-

máticas associado ao avanço do 
processo de desertificação, que 
atinge 25% das terras secas na 
América Latina onde vivem 125 
milhões de pessoas, terá um 
custo de US$ 27 bilhões em 11 
países do Continente. 

A informação foi dada pela 
especialista em meio ambiente 
do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (Dnocs), 
Raquel Pontes, na 1ª Conferên-
cia Científica da Iniciativa La-
tino-americana e Caribenha de 
Ciência e Tecnologia (ILACCT), 
realizada em agosto. 

O combate à desertificação 
não é responsabilidade do de-
partamento, porém, no projeto 
de restruturação do órgão, que 
tramita no Governo Federal, o 
assunto passará a integrar a mis-
são institucional. “Com a reestru-
turação, o Dnocs terá obrigação 
institucional de tratar a degra-
dação de terras nas regiões vul-
neráveis como o Semiárido´´, 
disse Raquel. Para ela, o evento 
trouxe como resultado o conhe-

São Paulo – Os cientistas brasilei-
ros publicaram 46,7 mil artigos cien-
tíficos em periódicos no ano passa-
do, número que coloca o Brasil em 
14º lugar como produtor mundial de 
pesquisas. Segundo o relatório feito 
pela empresa Thomson Reuters, isso 
equivale a 2,2% de tudo o que foi pu-
blicado no mundo, em 2012. Nos últi-
mos 20 anos, o país subiu dez posições 
nesse ranking.

A China conquistou o primeiro 

lugar nesse levantamento, seguida 
por Estados Unidos, Japão e Europa. 
O trabalho foi feito em parceria com 
o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (Inpi) e a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI).

No Brasil, o ramo científico que 
mais produziu artigos foi a medicina 
clínica. No período de 2008 a 2012, fo-
ram produzidos quase 35 mil artigos. 
Em segundo lugar, ficou a ciência de 
plantas e animais, com 19,5 mil arti-
gos no mesmo período. Ciências agrá-
rias produziram 13,5 mil artigos entre 
2008 e 2012. O maior crescimento foi 
visto nas ciências sociais e gerais, que 

saltaram de 1,5 mil entre 2003 e 2007 
para 9,8 mil entre 2008 e 2012.

Como consequência do aumento 
na produção científica, o pedido de 
patentes no país chegou a 170 mil no 
período de 2003 a 2012. Segundo o 
presidente do Inpi, Jorge Ávila, o ór-
gão continua lidando com o forte cres-
cimento do número de pedidos de pa-
tentes, que foi 33,5 mil em 2012, com 
projeção de alcançar 40 mil este ano.

Os maiores detentores de paten-
tes no país, revelou a pesquisa, fo-
ram a Petrobras e as universidades 
públicas. De 2003 a 2012, a Petrobras 
registrou 450 patentes. Logo atrás, 

veio a Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), com 395 patentes. 
Em terceiro, ficou a Universidade de 
São Paulo (USP), com 284 patentes. A 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) vem logo em seguida, com 
163 patentes.

De acordo com o relatório, a au-
sência de empresas privadas na lista 
dos maiores detentores de patentes 
reflete um aspecto negativo do país. 
Como a demora na tramitação do pro-
cesso pode chegar a oito anos, muitas 
empresas desistem, pois a tecnologia 
pode acabar se tornando obsoleta an-
tes de a patente sair.

Brasil está em 14º lugar no ranking mundial
PeSquiSaS científicaS

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

cimento da situação da Améri-
ca Latina e contribuiu para a 
organização da América do Sul 
de modo a colocar na pauta a 
importância da Convenção das 
Nações Unidas sobre Combate 
à Desertificação do ponto de 
vista nacional de cada um dos 
países.

No objetivo de monitorar o 
estado da desertificação no se-
miárido, a diretoria do Depar-
tamento recomendou a intro-
dução do tema numa das telas 
da Sala de Situação, que permi-
tirá visualizar on-line as ações 
e obras hídricas nas regiões 
mais vulneráveis. 

A especialista em meio 
ambiente do Dnocs informa 
que realiza em conjunto com 
a Fundação Cearense de Mete-
orologia e Recursos Hídricos 
(Funceme) um estudo sobre o 
processo de desertificação no 
Ceará, em Irauçuba e municí-
pios dos Inhamuns.

 
Problemas
Para a Convenção das Na-

ções Unidas de Combate à De-
sertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca, a desertifica-
ção, além de comprometer o 
equilíbrio ambiental do plane-
ta, é a raiz de problemas polí-
ticos e socioeconômicos, como 
a pobreza, a segurança alimen-
tar e as precárias condições 
de vida das populações mais 
vulneráveis. Por esse motivo, o 
acordo internacional apresen-
ta como fundamental o papel 
da sociedade civil na luta pelo 
combate à desertificação. 

A Convenção foi assina-
da em 1994 em Paris, França, 
sendo ratificada pelo Brasil em 
1997.

Ao longo das 
margens dos rios 
Piancó e Piranhas 
serão implantadas 
boas práticas de 
sistemas de irri-
gação desenvolvi-
das pelo Governo 
e o Dnocs 

Degradação de terras facilita o processo de desertificação que avança na região do Semiárido nordestino

foto: Divulgação
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Conferência das Cidades começa hoje na capital
Com o tema “Quem muda a cida-

de somos nós, reforma urbana já!”, o 
Governo do Estado promove, a partir 
de hoje e até o próximo dia 20, a 5ª 
Conferência Estadual das Cidades na 
Paraíba. O evento tem a coordenação 
da Companhia Estadual de Habitação 
Popular da Paraíba (Cehap) e será 
realizado no Hotel Ouro Branco, na 
capital.

A Conferência vai contar com a 
participação de representantes de di-
versos segmentos da sociedade, mo-
vimentos sociais, trabalhadores, em-
presários, entidades profissionais e 
de pesquisa, além de ONG’s. O evento 
pretende promover os debates sobre 
assuntos relacionados à Política Esta-
dual e Nacional de Desenvolvimento 
Urbano.

Conferências municipais 
De março a junho deste ano, fo-

ram realizadas as etapas municipais 
das conferências em 135 cidades da 
Paraíba. Cada município discutiu seus 
problemas e soluções e, a partir da sis-
tematização das propostas aprovadas, 
foi encaminhado um relatório final so-
bre cada localidade para a Comissão 
Preparatória Estadual. Todas as rei-
vindicações dos municípios irão sub-
sidiar as discussões da 5ª Conferência 
Estadual das Cidades.

Com base no documento, ainda 
foram eleitos os delegados, que dis-
cutem e votam. O translado e a hospe-
dagem dos participantes entre o mu-
nicípio de origem e a capital será de 
responsabilidade das prefeituras. Já a 
alimentação, durante a Conferência, 
vai ser disponibilizada pelo evento.

A Conferência será aberta às 8h 
de hoje, com o credenciamento de 
todos os delegados titulares. Após a 
abertura solene, serão iniciadas as 
discussões com palestras, reuniões, 
painéis, apreciação de propostas e 
grupos temáticos. Será realizado tam-
bém um balanço dos resultados da 1ª, 
2ª, 3ª e 4ª Conferências das Cidades, 
sua repercussão no Estado e nos mu-
nicípios, e os avanços, dificuldades e 
desafios na implementação da política 
de desenvolvimento urbano.

Na ocasião, serão eleitas as enti-
dades membros do Conselho das Ci-
dades da Paraíba, de acordo com o De-
creto Estadual 33.768, de 14 de março 
de 2013. Também serão definidas as 
prioridades estaduais que vão ser en-
caminhadas à Conferência Nacional 
das Cidades, através da elaboração de 
relatório final.

A Conferência das Cidades é uma 
realização do Ministério das Cidades 
nas três esferas de governo: munici-
pal, estadual e federal, para que toda 
a sociedade brasileira tenha a oportu-
nidade de participar das discussões e 
sejam estabelecidas as agendas, me-
tas e planos de ação para enfrentar os 
problemas existentes nas cidades.

A etapa nacional será realizada, 
em Brasília, sob a responsabilidade do 
Ministério das Cidades entre os dias 
20 e 24 de novembro de 2013. Outras 
informações sobre a realização da 5ª 
Conferência Estadual das Cidades na 
Paraíba podem ser obtidas através do 
telefone (83) 3238-8275.
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Semiárido paraibano 
receberá novas ações para 
reduzir os efeitos da seca

Eventos propiciam a 
sociedade a oportuni-
dade de fixar agendas, 
metas e planos de 
ação para enfrentar os 
problemas existentes 
nas cidades

O Governo do Estado, através da 
Secretaria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana (Semdh), vai 
assinar termos de cooperação com 
15 municípios da região do Alto Pira-
nhas para realização de ações de en-
frentamento à violência contra a mu-
lher, no próximo dia 1º de outubro, 
em Cajazeiras. Segundo a secretária 
de Estado da Mulher da Diversidade 
Humana, Gilberta Soares, o termo 
demonstra o compromisso dos ges-
tores municipais com o problema da 
violência contra a mulher no Sertão 
paraibano. “Só enfrentamos esse pro-
blema com a união dos vários entes 
federativos”, disse. A iniciativa partiu 
dos municípios de Monte Horebe e 

Cajazeiras em parceria com a Semdh.
O evento terá a participação de 

prefeitos, gestores municipais, pro-
fissionais da saúde, assistência so-
cial e segurança pública e conta com 
apoio da Associação dos Prefeitos 
do Alto Piranhas (AMASP); Associa-
ção dos Vereadores do Alto Piranhas 
(AVASP); IFPB, UFCG e Faculdade 
Santa Maria.

Antes da assinatura do termo, 
será realizada, no próximo dia 20 
deste mês, uma oficina com a Rede 
de Atenção Humanizada às Mulheres 
Vítimas de Violência Doméstica e Se-
xual com gestores e profissionais da 
rede, no auditório da 9ª Regional de 
Ensino, em Cajazeiras. A secretária 

executiva da Mulher e da Diversidade 
Humana, Nézia Gomes, vai participar 
do treinamento.

Segundo ela, serão convidadas 
mais de 80 pessoas para a capaci-
tação sobre humanização no aten-
dimento. “Faremos a sensibilização 
sobre a questão da violência contra 
a mulher”, disse Nézia. Segundo ela, 
existe a possibilidade da criação do 
consórcio de atendimento de mulhe-
res vítimas de violência na região.

Os municípios que serão aten-
didos são Bernardino Batista, Bom 
Jesus, Bonito de Santa Fé, Cachoeira 
dos Índios, Cajazeiras, Carrapateira, 
J. Claudino, Monte Horebe, Naza-
rezinho, Poço Dantas, Poço José de 

Moura, Santa Helena, São José de Pi-
ranhas, São José do Rio do Peixe.

Também apoiam a iniciativa o 5º 
Batalhão de Bombeiro Militar; 6º Ba-
talhão de Polícia Militar; 9ª Gerência 
Regional de Educação; 9ª Gerência 
Regional de Saúde; 9ª Superinten-
dência Regional de Polícia Civil; Ma-
çonaria – Loja Maçônica José Rodova-
lho de Alencar e Loja União Maçônica 
Cajazeirense; Ministério Público; Po-
der Judiciário; Sindicato Nacional dos 
Servidores da Educação Básica, Pro-
fissional e Tecnológica; Sindicato dos 
Trabalhadores Federais da Educação 
Básica e Profissional da Paraíba e a 
sociedade civil organizada de Caja-
zeiras (associações e sindicatos).

Governo assinará termos com 15 municípios
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Mais de 183 mil casas em todo o país 
foram beneficiadas com a instalação de 
Sistema de Aquecimento Solar (SAS) 
numa ação da Caixa Econômica Fede-
ral, por meio do Programa Minha Casa 
,Minha Vida (MCMV). O uso da energia 
solar para aquecer a água diminui a ne-
cessidade do uso da energia elétrica, o 
que, além de ajudar a preservação do 
meio ambiente, reduz em até 30% o va-
lor da conta de luz dos beneficiários do 
programa. 

Na primeira fase do programa, fo-
ram contratadas 41.449 unidades habi-
tacionais em 69 municípios, totalizando 
136 empreendimentos em 10 estados. 
Na segunda fase, o item se tornou obri-
gatório nas moradias destinadas às fa-
mílias com renda de até R$ 1,6 mil e 
foram contratados mais de 141 mil uni-
dades em todas as regiões do país.

O sistema de aquecimento tem ga-
rantia de cinco anos, no uso e manuten-
ção. Os custos de aquisição e instalação 
do SAS estão limitados a R$ 2 mil por 
unidade habitacional, valor incorpora-

do ao custo do imóvel. Os beneficiários 
recebem uma cartilha com recomenda-
ções para manutenção e dicas de como 
economizar água e energia. As especi-
ficações para instalação dos Sistemas 
de Aquecimento Solar em unidades do 
programa estão disponíveis neste en-
dereço

“Além de gratuita, a energia so-
lar é uma fonte energética limpa, que 
contribui para a redução das emissões 
de Gases do Efeito Estufa. Portanto, ela 
se alinha ao Plano Nacional sobre Mu-
dança do Clima e ao atendimento das 
metas de eficiência energética do Plano 
Nacional de Energia (PNE 2030), bem 
como reduz a necessidade de novos in-
vestimentos na geração e distribuição 
de energia elétrica”, explica o gerente 
nacional de Sustentabilidade da Caixa, 
Jean Benevides.

 A Caixa realizou, no final de 2012, 
uma pesquisa de satisfação sobre o uso 
de sistemas de aquecimento solar de 
água, em uma amostragem de 5.365 
unidades de empreendimentos, locali-

zados nos municípios de Campo Grande 
(MS), Maringá(PR), Rio de Janeiro (RJ), 
Itapetininga (SP), Sorocaba (SP), Frutal 
(MG) e Uberlândia (MG).

A pesquisa demonstrou que mais de 
80% dos moradores entrevistados es-
tão satisfeitos, e 85% recomendariam 
o uso de sistema de aquecimento solar 
de água. Além disso, 60% dos entrevis-
tados disseram que houve economia de 
energia, sendo que 51% deste total con-
seguiram economizar de R$ 20 a R$ 40, 
que foram utilizados na compra de ali-
mentos, itens de saúde, educação, lazer 
e melhorias no imóvel.

Além da economia gerada pelo 
uso dos sistemas de aquecimento solar 
de água, foi verificado que, dentre as 
principais medidas para economia de 
energia, aplicadas pelas famílias do pro-
grama, estão: desligar lâmpadas de cô-
modos que não estão sendo utilizados, 
abrir o refrigerador só quando neces-
sário e passar roupa somente uma vez 
por semana, reduzindo o uso do ferro 
elétrico.

Mais de 183 mil famílias foram beneficiadas
AQUECIMENTO SOLAR NO MINHA CASA

FOTO: Divulgação

Habitações do Programa Minha Casa, Minha Vida utilizam energia solar para aquecer a água que também traz economia de até 30% na conta da luz
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CRMs seguirão exigência da Justiça
RegistRo de médicos estRangeiRos

Liberação de registros 
provisórios terá que ter 
procedimentos rápidos

Os Conselhos Regionais 
de Medicina (CRM) de todo o 
país estão impedidos de exigir 
qualquer documentação dife-
rente das definidas pela Medi-
da Provisória (MP) 621/2013 
e pelo Decreto 8040/2013 
para liberar o registro pro-
visório aos profissionais es-
trangeiros que participam 
do Programa “Mais Médicos 
para o Brasil”. A determinação 
está em acordo com o pare-
cer 051/2013 assinado pelo 
advogado-geral da União, 
ministro Luís Inácio Adams, 
e pela presidente da Repúbli-
ca, Dilma Rousseff, publicado 
na última segunda-feira no 
Diário Oficial da União. 

De acordo com a MP, o 
médico intercambista pre-
cisa apresentar o diploma 
expedido por instituição de 
educação superior estran-
geira e a habilitação para o 
exercício da Medicina no país 
de formação. A MP destaca 
ainda que não é necessário 
a tradução juramentada des-
ses comprovantes.

O documento foi elabo-
rado após consulta feita pelo 
ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, sobre a respon-
sabilidade dos atos médicos 
dos participantes do progra-
ma, da aplicação supletiva 
da Resolução 1832/2008 do 
Conselho Federal de Medici-
na e da documentação exigi-
da para a atuação dos estran-
geiros no Brasil.

De acordo com o enten-
dimento da Advocacia-Geral 
da União, a Medida Provisó-
ria tem força de lei, sendo 
suficiente para determinar 
todos os procedimentos ne-
cessários em relação à atua-
ção dos profissionais em 
território brasileiro. Além 
disso, o parecer afirma que 
as legislações específicas do 
projeto “devem prevalecer 
sobre as normas gerais que 
possam aparentemente estar 
em conflito, tendo em vista a 
aplicação dos critérios cro-
nológico e de especialidade”.

A AGU determinou que 
os Conselhos não podem exi-
gir, com base em qualquer 
outra norma infraconstitu-
cional, a revalidação do di-
ploma do médico intercam-
bista. “Isso porque, a MP 621 
é clara ao dispensar a revali-
dação do diploma do médi-
co estrangeiro que integre o 
Projeto Mais Médicos para o 
Brasil, no âmbito das ativida-
des de ensino, pesquisa e ex-
tensão”, explica Luis Adams.

O documento alerta, ain-
da, que os Conselhos Federal 
e Regionais de Medicina são 
entidades de natureza autár-
quica e exercem funções tipi-
camente públicas, delegadas 
pelo poder público. Dessa for-
ma, essas entidades estão sub-
metidas aos princípios que re-
gem a Administração Pública, 
em especial, o da legalidade.

“A resistência que os con-
selhos têm em implementar o 
programa vai contra todos os 
brasileiros”, afirmou o Adams, 
ao lembrar que 74% da popu-
lação apoia o Mais Médicos. De 
acordo com dados da AGU, até 
o momento foram impetradas 
57 ações contra o programa, 
25 delas por conselhos regio-
nais. Pelo menos 20 foram ne-
gadas já na fase liminar.

inclusão beneficiará
mais de 600 mil

Forças armadas 
treinam oito mil

O Ministério da Defesa e as For-
ças Armadas deram início, na última 
segunda-feira, à Operação Laçador 
2013, treinamento conjunto de cerca 
de oito mil militares da Marinha, Exér-
cito e Aeronáutica na região Sul do 
Brasil. O exercício conta com treina-
mentos e simulações de guerra, com o 
objetivo de preparar os militares para 
a missão constitucional de defesa da 
pátria. Esta edição da operação, que 
começou no dia  16 e vai até 27 de 
setembro, será desenvolvida simulta-
neamente nos estados do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. 
Para isso, o território que compreende 
os três estados recebe nova demarca-
ção, com a criação de países fictícios 
denominados pelas cores verde e 
amarela. Deste modo, os comandos 
das forças recebem instruções de 
coordenadores instalados na Direção 
do Exercício (DIREx) para procederem 
aos ataques de forma a derrotar o ini-
migo imaginário. A operação é o 35º 
exercício desse porte, realizado pelo 
Ministério da Defesa desde 2002, com 
o objetivo de aprimorar o adestra-
mento das três Forças para atuar em 
conflitos convencionais. 

Mais 600 mil famílias devem 
começar a fazer parte, no próximo 
ano, do Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal (Ca-
dÚnico) e do Bolsa Família. A meta foi 
confirmada na última segunda-feira 
pela ministra do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome, Tereza 
Campello, durante o 2º Seminário 
Nacional sobre Pactuação Federativa 
no Brasil sem Miséria. De acordo com 
a ministra, os projetos do governo são 
responsáveis por parte da erradicação 
da pobreza extrema no país. O Bolsa 
Família, por exemplo, evoluiu nos últi-
mos 10 anos de um programa secun-
dário para uma situação de destaque 
entre os programas sociais do gover-
no. Outras ações, como o Brasil Sem 
Miséria que surgiu em conformidade 
com o Bolsa, já retirou 22 milhões de 
pessoas da extrema pobreza no país, 
desde o lançamento há dois anos. Al-
guns dados sobre programas foram 
apresentados no encontro. De acordo 
com o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), 13,8 
milhões de famílias recebem o Bolsa 
Família, cujo orçamento alcança 
quase R$ 24 bilhões.

Herbário tem mais de 
4,2 mi de espécies

Mais de 4,2 milhões de es-
pécies de plantas e fungos já foram 
catalogadas na base de dados do Ins-
tituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
Herbário Virtual da Flora e dos Fungos 
(INCT HVFF). O acervo foi lançado em 
2008 e o seu acesso é aberto para 
toda a população, além de pesquisa-
dores, cientistas e especialistas. As 
amostras estão cadastradas de for-
mas distintas e mais de 213 mil delas 
possuem imagens. Cerca de seis mil 
registros possuem também imagens 
da planta viva antes da coleta. Bahia 
é hoje o Estado com maior número 
de registros no país, com 549.683, 
seguido de Minas Gerais com 464.480 
e São Paulo com 399.572. A inicia-
tiva do Herbário Virtual integra o 
Programa Reflora, coordenado pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq), e 
tem o objetivo de ampliar o acesso à 
informação sobre plantas e fungos 
brasileiros disponível na internet. O 
INCT-Herbário Virtual tinha em 2008 
uma base de dados com cerca de 1,9 
milhão de registros online. A amplia-
ção das espécies catalogadas veio 
depois de parceria com 80 herbários 
brasileiros .

A Advocacia-Geral apon-
ta ainda que os médicos par-
ticipantes do programa são 
responsáveis pelos seus atos. 
Segundo o parecer, esse en-
tendimento é baseado no Có-
digo de Ética Médica: “O mé-
dico se responsabilizará, em 
caráter pessoal e nunca pre-
sumido, pelos seus atos pro-
fissionais, resultantes de re-
lação particular de confiança 

e executados com diligência, 
competência e prudência”.

Processos
O argumento afasta 

qualquer responsabilida-
de subsidiária dos tutores e 
orientadores do programa e 
também a possibilidade de-
les enfrentarem processos e 
penalizações de caráter éti-
co-profissional, civil e crimi-

nal pelos atos praticados por 
participantes e intercambis-
tas do Mais Médicos. No en-
tanto, a análise reforça que o 
Código de Ética prevê que é 
vedado ao médico acobertar 
erro ou conduta antiética dos 
profissionais. Nestes casos, 
os orientadores que atuarem 
em desrespeito à norma res-
ponderão pela conduta. 

Os Conselhos Regionais, 

de acordo com a norma, se-
rão os responsáveis por fis-
calizar a conduta ética dos 
integrantes do projeto Mais 
Médicos para o Brasil, con-
forme legislação aplicável 
aos médicos inscritos em de-
finitivo no projeto. Além dis-
so, os profissionais estarão 
sujeitos às sanções adminis-
trativas previstas na própria 
MP nº 621/2013. 

Profissionais respondem pelos atos 

Nesta semana, centenas de 
mulheres do campo, de 16 muni-
cípios de cinco estados do Nordes-
te, poderão emitir gratuitamente 
documentos civis e trabalhistas, 
além de garantir acesso aos di-
reitos previdenciários. A ação faz 
parte do Programa Nacional de 
Documentação das Trabalhadoras 
Rurais (PNDTR), que ajuda a pro-
mover a inclusão social dessas tra-
balhadoras, seja na reforma agrá-
ria ou na agricultura familiar. 

Os mutirões seguem até o pró-
ximo sábado. O município de Vár-
zea, foi contemplado na última 
segunda-feira. No dia de ontem 
foi a vez de São José do Bonfim. 
Hoje os documentos serão expedi-
dos em Junco do Seridó. Amanhã 
a emissão ocorre em Santa Luzia. 
E no sábado o evento estará pre-
sente em Juazeirinho. 

Os mutirões são realizados 

pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA) em parceria 
com o Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária (Incra). 
De acordo com o MDA, de todas 
as regiões do país atendidas pelo 
programa, o Nordeste é o que 
apresenta a maior demanda por 
documentos das trabalhadoras 
rurais. Desde que os atendimen-
tos começaram a ser realizados, 
em 2004, já foram emitidos mais 
de um milhão de documentos so-
mente para as trabalhadoras ru-
rais nordestinas.

  
Programa
O Programa de Documenta-

ção das Trabalhadoras Rurais tam-
bém realiza ações educativas para 
esclarecer as beneficiárias sobre 
o uso de documentos, apresen-
tar políticas públicas e orientar 
quanto ao seu acesso. O PNDTR 

faz parte do Programa Territórios 
da Cidadania, do Plano Social In-
tegrado de Registro Civil de Nas-
cimento e Documentação Civil 
Básica, e do Pacto de Redução das 
Desigualdades Regionais do Go-
verno Federal.

Atualmente, o programa dis-
põe de 22 unidades móveis, ônibus 
adaptados que vão até as comuni-
dades rurais para facilitar o acesso 
à emissão dos documentos. Cada 
unidade da Federação tem um co-
mitê estadual com participação de 
movimentos sociais, órgãos fede-
rais, estaduais e municipais. As de-
legacias federais do MDA junto às 
superintendências do Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) formam as equipes 
nos estados, que ficam responsá-
veis por organizar os cronogramas 
de mutirões nos assentamentos e 
comunidades rurais.

Municípios da PB recebem mutirão
emissão de documentos civis

Para atuar no Brasil, médicos estrangeiros terão que apresentar diploma e habilitação expedido por instituição em seu país de formação 
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Maria José Barbosa, Beth Vasconcelos, Conceição Imperiano, a festejada Yolanda Fernandes, 
Roziane Coelho, Zelma Corrêa e Wilma Simões

Ex-deputado José Lacerda 
Neto, advogada Higia Kelly 
Montenegro, sras. Nevinha 
Araújo e Mabel Wech Hans, 
executivo Eduardo Ribei-
ro Coutinho, empresário 
Joaquim Gilberto Soares, 
bibliotecária Geyse Mara-
nhão, deputado estadual 
Hervázio Bezerra, jornalis-
ta Wills Leal.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“As mulheres não foram 
feitas para a fuga. 
Quando correm é porque 
desejam ser perseguidas”

“Eu sou aquela mulher que 
fez a escalada da montanha 
da vida, removendo pedras e 
plantando flores”

JEAN-JACQUES ROUSSEAU CORA CORALINA

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos
  A Abrasel Paraíba vai promover 
de 7 a 11 de outubro a Semana 
Solidária da Criança, envolvendo 
alunos de escolas públicas, creches, 
abrigos e orfanatos, levando-os a 
restaurantes associados à enti-
dade.   São eles A Cabana do 
Possidônio, Arte da Pizza, Baianos, 
Bessa Grill, Bonaparte, Canyon de 
Coqueirinho, Domani, Empadinhas 
Barnabé, Giraffas, Guaiamum Gi-
gante, Manaçaí, Quiznos, Sabor da 
Praia, Sapore d´Italia.

Zum ZumZum
   O ciclo de cinema francês Usina Lumière exibe hoje às 19h30, o filme 
“Les Diaboliques”, de Henri-Georges Clouzot. A entrada é franca.

   O vice-presidente da OAB Paraíba, Vital Bezerra Lopes, assumiu 
o comando da entidade em substituição ao presidente Odon Bezerra, que 
se licenciou por 30 dias para tratar de questões pessoais. 

Festejos
NO PÉROLA Re-

cepções, o blogueiro 
e colunista da revista 
Fashion News, Ewerton 
Vieira comemora hoje 
seu aniversário, a partir 
das 18h30.

O evento terá 
como estrela a 
presença da atriz e 
ex-integrante da ban-
da “É o Tchan!”, Sheila 
Mello. A beldade já foi 
capa duas vezes da 
revista Playboy, além 
de ter participado do 
reality show “A Fazen-
da”, da Rede Record.
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A turma da Unit: Cleneide Sousa, Yolanda Fernandes e Cleone Pereira

   A jornalista Molina Ribeiro lança hoje seu livro “Diálogos com Políbio 
Alves”. Será no Teatro Paulo Pontes, numa promoção do Instituto Histórico de 
Campina Grande “Casa Elpídio de Almeida”.
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Ruth Moura, Marletti Assis e Céu Palmeira na festa de Yolanda Fernandes

Elisa Maria e Expedito de Carvalho Júnior na Trianon Recepções
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Significativa homenagem
DECANO DA POLÍTICA paraibana, o ex-prefeito 

de São José de Piranhas, ex-deputado estadual por 
11 mandatos consecutivos, ex-vice-governador da 
Paraíba e atual secretário da Articulação Política, 
José Lacerda Neto será hoje homenageado no dia 
do seu aniversário.

O presidente da Câmara Municipal de João 
Pessoa, Durval Ferreira e o vereador Lucas de Brito 
estão convidando para a solenidade de entrega do 
título de cidadão pessoense e a Medalha “Cidade de 
João Pessoa” ao ilustre paraibano, que acontecerá 
às 15h no Plenário “Senador Humberto Lucena”, na 
Casa de Napoleão Laureano.
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José Lacerda e Ildenise, ele é o aniversariante de hoje

Novos voos para o Nordeste
A CIDADE DE Campina Grande deverá ganhar no ano 

que vem voos do Grupo Sterna, da Espanha, dentro das ne-
gociações que estão sendo feitas pela Sudene com aquela 
empresa para melhorar a malha aérea de cidades médias 
e grandes do Nordeste, não atendidas pelo sistema atual.

Os principais destinos vão ser Campina Grande 
(PB), Imperatriz (MA), Parnaíba (PI), Juazeiro do Norte 
(CE), Mossoró (RN), Petrolina (PE), Ilhéus, Porto Se-
guro, Barreiras e Paulo Afonso (BA).

A REDE  Intercity 
hotéis inteligentes as-
sumiu o comando do hotel 
Marinas João Pessoa, no 
início da Praia do Cabo 
Branco. Tendo no comando 
o gerente Rafael Cyrillo, o 
hotel onde já realizamos 
memoráveis festas no seu 
restaurante, está desde 
o dia primeiro deste mês, 
sob a bandeira Intercity.

Hotéis

O ARTISTA PLÁSTICO  
paraibano Alexandre Fi-
lho acaba de vender uma 
de suas geniais obras 
para Marcelo Beraba, 
diretor no Rio de Janeiro 
do jornal O Estado de 
S.Paulo e um dos fun-
dadores da Associação 
Brasileira de Jornalismo 
Investigativo.

Nascido em Bana-
neiras, o artista naif é 
considerado um dos me-
lhores do país, constando 
inclusive no “Dicionário da 
Arte Brasileira”, de Rober-
to Pontual.

Arte naif

   O presidente da Trend Operadora, Luis Paulo Luppa, será um 
dos palestrantes do 3o. Fórum Empresarial que faz parte da programação 
do 3o. Festival de Turismo de João Pessoa. A palestra será no dia 27 na 
Estação Cabo Branco.

Momentos felizes
A PROFESSORA e grande figura que é Yolanda 

Fernandes viveu momentos de pura emoção na festa 
de comemoração dos seus bem vividos 80 anos.

O evento, realizado noTrianon Recepções, no úl-
timo sábado, reuniu familiares e amigos queridos que 
ali prestaram-lhe significativas homenagens como a 
do Coral da Universidade da Terceira Idade, comandado 
por Dadá Gadelha e a do sobrinho, publicitário Expedito 
Júnior que acompanhado da tecladista Thayse Gadelha 
deu show cantando músicas preferidas da aniversariante.

Coquetel, jantar e a animação da Banda Canto Novo 
completaram a comemoração que teve apresentação do 
colunista Abelardo Jurema Filho.

A vez das micro e pequenas
O GOVERNO DO ESTADO reúne hoje a classe 

empresarial das cidades de Monteiro e Patos para 
o lançamento do Edital Tecnova, destinado a ino-
vação nas micro e pequenas empresas paraibanas.

O programa, do Ministério da Ciência e Tecno-
logia é uma subvenção econômica que vai investir 
R$13,5 milhões a fundo perdido nessas empresas. 

ALUNOS do Curso de 
Gestão Pública da UFPB, 
visitaram na última se-
gunda-feira o Memorial 
Parlamentar da Assem-
bleia Legislativa da Paraí-
ba. Lá, foram recebidos 
pelo deputado Ranieri 
Paulino e pela diretora 
Betânia Vasconcelos.

Memorial

O SAMBA JOÃO  
Pessoa acontece mais 
uma vez na Domus Hall, 
nesta sexta-feira e 
sábado, a partir das 22h. 
Com a banda Revelação, 
o cantor Thiaguinho, o 
grupo Sambô e os músi-
cos da Turma do Pagode, 
além do Samba de Elite.

Roda de Samba
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Com greve marcada para 
amanhã, bancários 
realizam assembleia hoje
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Vinte milhões. Este é o 
valor sonegado por 35 em-
presas localizadas na Região 
Metropolitana de João Pessoa 
durante os últimos seis me-
ses, que foram alvo da Opera-
ção de Combate à Sonegação 
Fiscal deflagrada na manhã 
de ontem pela Secretaria Es-
tadual da Receita.  O secretá-
rio da Receita Estadual, Ma-
rialvo Laureano, anunciou no 
início da tarde de ontem, du-
rante entrevista coletiva, que 
as empresas terão um prazo 
de oito dias para regularizar 
suas atividades junto a Recei-
ta Estadual. 

Segundo o secretário 
Marialvo Laureano, a sone-
gação fiscal é roubo e quando 
empresários deixam de emi-
tir a nota fiscal, sonegam o 
ICMS do Estado, que deveria 
está sendo investido em me-
lhorias na saúde, educação e 
segurança, entre outros seto-
res, que tragam mais benefí-
cios para a população. 

“Quando uma empresa 
sonega imposto ela pratica 
uma concorrência desleal e 
predatória sobre seus concor-
rentes que pagam os tributos. 
Portanto é necessário que o 
cidadão exerça sua cidadania, 
exija a nota fiscal em todas as 
compras e denuncie o estabe-
lecimento”, disse Marialvo.

O secretário esclareceu 
que a Operação de Combate 
à Sonegação Fiscal faz parte 
de um trabalho elaborado 
pelo setor de inteligência 
da Receita, em parceria com 
a Promotoria de Justiça de 
Combate à Sonegação Fiscal, 

Delegacia de Ordem Tributá-
ria e Polícia Militar.

A promotora de Justiça e 
Combate à Sonegação Fiscal, 
Renata Luz, disse que as em-
presas estavam promovendo 
uma concorrência desleal, 
praticando crime contra a or-
dem tributária. 

Para a promotora, esse 
é o tipo de crime que assusta 
e que as autoridades não po-
dem se calar diante de tama-
nha agressão, não apenas aos 
cofres públicos, mas também 
à população. “É um crime 
que não pode continuar im-
pune e todas as 35 empresas 
que estavam trabalhando na 
irregularidade foram visto-
riadas ontem por auditores 
e policiais militares, que na 
oportunidade apreenderam 
documentos, notas fiscais, 
computadores e talonários 
para análise. O objetivo da 
operação é fazer com que es-
sas empresas possam regula-
rizar sua situação e voltar a 
atuar com dignidade no mer-
cado paraibano”, declarou. 

Já o delegado Robson 
Couras, da Delegacia de Or-
dem Tributária, informou que 
o inquérito policial somente 
será instaurado após proce-
dimento administrativo e, fi-
cando constatada a infração, 
o proprietário de cada em-
presa será autuado e, a partir 
de então, irá responder crimi-
nalmente pela sonegação. 
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Operação feita ontem pela 
Receita Estadual teve como 
alvo 35 estabelecimentos

Empresas sonegam R$ 20 milhões
ICMS DO ESTADO 

Deflagrada pela 5a vez conse-
cutiva na Região Metropolitana de 
João Pessoa, a Operação Sangria da 
Polícia Rodoviária Federal da Paraíba 
já prendeu este ano, mais de 20 pes-
soas que furtavam combustível. Na 
noite da última segunda-feira mais 
cinco pessoas foram presas e dois 
adolescentes apreendidos. Na ação, 
ocorrida no Marco Zero da BR-230, 
no município de Cabedelo, foram 
apreendidos cinco veículos e 660 li-
tros de combustível que haviam sido 
furtados e já estavam armazenados 
para serem entregues a receptadores.

Segundo informações do inspe-
tor Anderson De La Palma, os recep-
tadores também serão detidos e vão 
responder na Justiça por crime de 
furto qualificado e formação de qua-
drilha. A Operação Sangria flagrou a 
quadrilha no pátio de estacionamen-
to de uma distribuidora de combustí-
veis conhecido como Tecab. Na oca-
sião eles furtavam combustíveis de 
caminhões tanques e após a retirada 
do produto o grupo completava os 
caminhões tanques com água.

Com os presos foram  apreen-
didos dois bi-trens, cinco carros que 
eram utilizados para transportar o 

combustível furtado e cerca de 660 
litros de álcool que já haviam sido re-
tirados dos caminhões tanques.

Duas quadrilhas em duas semanas
Diferentemente da quadrilha fla-

grada na semana passada, que reali-
zava o furto de combustíveis no traje-
to entre a distribuidora e os postos de 
abastecimento, os acusados presos na 
noite da última segunda-feira prati-
cavam o crime no trajeto entre a usi-
na de álcool e a distribuidora, anteci-
pando assim a ação criminosa.

A presença de menores no local do 
crime impressionou os agentes da PRF. 
Um dos menores apreendidos acom-
panhava o próprio pai, auxiliando-o 
na prática delituosa. Ambos tentaram 
fugir, mas foram impedidos pela Po-
lícia Rodoviária Federal. Outros três 
condutores conseguiram fugir, mas os 
policiais já têm a identificação deles.

A investigação da PRF contou 
com a contribuição de pessoas que 
forneceram informações através do 
telefone 191, de emergência da PRF. 
Todos os veículos apreendidos foram 
encaminhados, juntamente com os 
presos, para a Delegacia de Polícia Ci-
vil de Cabedelo. (JA)

PRF prende mais cinco por furto de combustível
OPERAÇÃO SANGRIA

Cardoso Filho
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Cerca de 80 
pessoas, entre 
auditores fiscais, 
policiais militares 
e membros do 
MP participaram 
da operação

Cerca de 80 pessoas, en-
tre auditores fiscais, policiais 
e membros do Ministério Pú-
blico participaram da opera-
ção, realizando vistoria nas 
empresas que estavam sone-
gando impostos em João Pes-
soa. O secretário Marialvo 
Laureano disse ser de suma 
importância a participação 
da sociedade nas denúncias 
das empresas que não emi-
tem notas fiscais. Ele enfati-
zou que o Programa Paraíba 
Legal, lançado recentemente 
pelo Governo do Estado, está 
interagindo bem com a Re-
ceita, que tem recebido vá-
rias denúncias sobre empre-
sas que não estão emitindo a 

nota fiscal, e todas elas serão 
investigadas.

Marialvo disse que o le-
vantamento dos auditores 
fiscais foi realizado em um 
trabalho técnico e informa-
tizado sem nenhuma inter-
ferência política. “Fizemos 
a avaliação e descobrimos 
aquelas empresas que esta-
vam sonegando”, ressaltou o 
secretário, que afirmou que 
essas empresas estavam com 
a inscrição estadual cancela-
da e não podiam funcionar. 

Lei prevê reclusão
 O cidadão que come-

te fraude contra a ordem 
tributária vai responder na 

Justiça, uma vez que a sone-
gação é crime previsto por 
lei e prevê a reclusão de dois 
a cinco anos de prisão. “Afi-
nal quem comete este crime 
está roubando o dinheiro do 
povo. Sonegar é ficar com 
o dinheiro que pertence ao 
povo”, disse Marialvo.

A operação foi deflagra-
da primeiramente em João 
Pessoa, mas segundo Renata 
Luz, tanto a Promotoria de 
Combate à Sonegação Fiscal, 
como a Secretaria da Receita, 
são órgãos que têm abran-
gência estadual e em breve 
essa mesma ação estará sen-
do estendida aos demais mu-
nicípios do Estado. 

As informações aconte-
ceram no Centro de Opera-
ções e Prestações (COP) da 
Receita Estadual, localizado 
no Distrito Industrial em 
João Pessoa (Rua C5, pró-
ximo ao Jornal A União, no 
Distrito Industrial). 

Na fiscalização realiza-
da ontem pela Força Tarefa 
houve apreensão de docu-
mentos fiscais, mercadorias 
foram lacradas, como tam-
bém equipamentos, além do 
levantamento dos estoques. 
Na entrevista o secretário da 
Receita Estadual esclareceu 
que após a regularização das 
empresas haverá nova fisca-
lização.

Ação será estendida a outros municípios

Postos de abastecimento recebiam produto adulterado
Primeiramente os caminhões re-

cebiam o combustível nas distribui-
doras e seguiam viagem para fazer a 
entrega nos postos de abastecimen-
to. Antes de chegar nos postos de 
abastecimento, parte do combustível 
era furtado.

O caminhão tanque que tinha o 
combustível furtado era abastecido 

com água, na mesma quantidade do 
combustível retirado e devidamente la-
crado para que não houvesse suspeita 
no momento da entrega.

Os postos de abastecimento, des-
conhecendo o esquema criminoso, re-
cebiam o combustível adulterado com 
água, enquanto o produto furtado era 
revendido a receptores. (JA)

Quadrilha roubava combustível de caminhões tanques e depois completava os veículos com água

A promotora  Renata Luz, o secretário da Receita, Marialvo Laureano, e o delegado Robson Couras durante coletiva realizada ontem

FOtO: Evandro Pereira
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Com greve marcada para amanhã, 
bancários realizam assembleia hoje

Os bancários paraiba-
nos realizam nova assem-
bleia hoje para organizar a 
greve que será deflagrada 
amanhã por tempo indeter-
minado. A reunião está mar-
cada para as 19h, no ginásio 
da sede do sindicato da ca-
tegoria, na Avenida Beira 
Rio, em João Pessoa. A para-
lisação na Paraíba faz parte 
do movimento nacional dos 
bancários, que rejeitaram o 
reajuste de 6,1% sobre to-
das as verbas salariais, pro-
posto pela Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban). 
Eles reivindicam 11,93% de 
reajuste (inflação + 5% de 
ganho real).

O presidente do Sindi-
cato dos Bancários da Pa-
raíba, Marcos Henriques, 
informou que todos os ser-
viços bancários deixarão 
de funcionar no período 
da greve, com exceção da 
compensação de cheques, 
considerado essencial, e os 
caixas eletrônicos. Ele disse, 

Categoria rejeitou proposta 
de 6,1% da Fenaban e vai 
paralisar atividades

inclusive, não acreditar que 
faltará dinheiro nos caixas 
eletrônicos. “Os bancos nun-
ca deixaram faltar dinheiro 
nesses caixas, por isso acre-

dito que eles vão estar abas-
tecidos”, enfatizou.

Orientação do Procon
O secretário executivo 

do Procon-PB, Marcos San-
tos, orienta o consumidor 
paraibano a buscar os servi-
ços alternativos para fazer o 
pagamento de suas faturas, 

Saiba mais

  As principais reivindicações dos bancários

l Reajuste salarial de 11,93% (aumento real de 5%);
l Piso salarial de R$ 2.860, 21;
l PLR de três salários mais R$ 5.553,15 fixos;
l Plano de Cargos e Salários para todos os bancários;
l Elevação para R$ 678 os valores do auxílio-refei-
ção, da cesta-alimentação, do auxílio-creche/babá e 
da 13ª cesta-alimentação, além da criação do 13º au-
xílio-refeição;
l Mais contratações, proteção contra demissões imo-
tivadas e fim da rotatividade;
l Fim das metas abusivas e combate ao assédio mo-
ral;
l Mais segurança; prevenção contra assaltos e se-
questros;
l Igualdade de oportunidades.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

como a internet e os caixas 
eletrônicos durante a parali-
sação dos bancos. Mas caso 
esses serviços não possam 
ser acessados comprova-
damente, ele recomenda a 
negociação junto aos bancos 
ao final do movimento, para 
que o consumidor não seja 
penalizado com pagamento 
de juros ou multas.

Marcos Santos ressal-
tou que, assim que a greve 
for deflagrada, o Procon
-PB vai entrar na Justiça 
com uma medida cautelar 
e inominada, a fim de que 

os bancos não cobrem ju-
ros ou multas, nem a com-
pensação de cheques pré-
datados.

“Os bancos represen-
tam uma das maiores de-
mandas no Procon e não 
costumam fazer acordos 
com os consumidores. En-
tão não é justo que cobrem 
juros e multas dos consu-
midores durante o período 
em que estiverem fecha-
dos. Eu considero isso ab-
surdo e acredito que a Jus-
tiça será a favor da nossa 
solicitação”, afirmou.

A abertura oficial da Se-
mana Nacional de Trânsito 
2013, em João Pessoa, acontece 
hoje às 8h, no estacionamento 
do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), no bairro de 
Mangabeira. A programação da 
Semana Nacional de Trânsito, 
prossegue até o dia 27 de se-
tembro. A atividade está incluí-
da 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 trânsi-
to em todo o mundo. 

A Semana Nacional de 
Trânsito tem como tema “Ál-
cool, outras drogas e seguran-
ça no trânsito”. Na Paraíba, o 
período da campanha vai coin-
cidir com as comemorações do 
primeiro aniversário da Opera-
ção Lei Seca, lançada em 21 de 

setembro do ano passado pelo 
Governo do Estado e marcada 
pela integração das ações do 
Detran e Batalhão de Policia-
mento de Trânsito - BPTran.

Durante a solenidade de 
abertura da Semana Nacional 
de Trânsito haverá execução 
do Hino Nacional, apresen-
tação de bandas e fanfarras, 
apresentações culturais, simu-
lação de acidentes de trânsito 
e a apresentação de uma insta-
lação feita pelo artista plástico 
paraibano 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 “Cavaleiro 
Alado”, instalada na rotatória 
em frente ao Centro de Tecno-
logia na Universidade Fede-

ral da Paraíba e da escultura 
“O Bem do Mar”, em frente ao 
Centro Turístico Tambaú, além 
de muitas obras instaladas em 
edificações particulares.

Amanhã, a Semana Na-
cional de Trânsito prossegue 
com a abertura de cursos de 
Direção Defensiva , Aperfeiçoa-
mento em Trânsito e Primeiros 
Socorros, a partir das 8h, no 
Centro de Educação da Polícia 
Militar da Paraíba, em Manga-
beira, tendo como participan-
tes motoristas e servidores 
da Casa Civil e do Batalhão de 
Policiamento de  Trânsito. No 
mesmo dia, a partir das 9h, ha-
verá um Comando 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 apresentação de 
Teatro de Fantoches e aborda-
gem corpo a corpo com a par-
ticipação de alunos do curso de 
Fonoaudiologia da Universida-
de Federal da Paraíba, além de 
blitz educativa realizada pela 
equipe da Divisão de Policia-
mento 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, às 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 Educação 
para o Trânsito do Detran, Abi-
madabe Vieira, e o chefe da Di-
visão de Policiamento de Trân-
sito do Detran e coordenador 
da Operação Lei Seca, major 
Rochester Vale. As atividades 
da Semana Nacional de Trân-
sito 2013 serão encerradas na 
sexta-feira (27), em Campina 
Grande, onde haverá uma Gin-
cana Cultural e Recreativa, no 
Ginásio do Centro Educacional 
Ana Amélia, na  Rua Severino 
Ermínio de Carvalho, 600, Bo-
docongó III, a partir das 9h.  O 
tema será “Segurança no Trân-
sito - Vida Protegida”. 

Detran abre atividades da Semana Nacional de Trânsito
MAIS SEGURANÇA 

Os condutores devem fi-
car atentos ao trafegarem 
pela Avenida Ranieri Mazilli, 
no Bairro do Cristo Redentor. 
A Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
(Semob) interditou, desde 
ontem, parte da pista de rola-
mento, na faixa da direita da 
via, entre a Rua Luzia Pedrosa 
e a Presidente Carlos Luz, no 
sentido Bairro/Centro para a 
implantação de esgotamento 
sanitário pela MCE Serviços 
Ltda, contratada da Compa-
nhia de Esgotos da Paraíba 
(Cagepa).

Essa obra deveria ter co-

meçado em agosto, mas foi 
adiada devido ao período 
das chuvas. A mesma inter-
dição será feita no sentido 
centro/bairro, logo após a 
finalização da primeira eta-
pa dos serviços de ligações 
domiciliares. A estimativa da 
empresa é de que serão ne-
cessários 30 dias para conclu-
são de toda a obra.

A sinalização da obra é de 
competência da empresa com 
o monitoramento dos agentes 
de mobilidade, para discipli-
namento do trânsito. Serão 
utilizados na sinalização cones 
e placas de obras na via.

A Semob orienta que os 
condutores redobrem a aten-
ção ao circular pela Avenida 
Ranieri Mazilli, por este pe-
ríodo, iniciado ontem.  Todo 
o procedimento será moni-
torado de modo a causar o 
mínimo transtorno aos mora-
dores, pedestres e, principal-
mente, ao trânsito do local. 
A liberação da via ocorrerá 
assim que sejam concluídas as 
duas etapas da obra.

Para mais informações e 
dúvidas, os usuários poderão 
entrar em contato com a Se-
mob pelo fone: 0800 281 1518 
(fixo) ou 3218-9330/9336.

Semob interdita meia faixa da Av. Ranieri Mazilli para obras
NO CRISTO REDENTOR

Marcos Henriques afirmou que todos os serviços bancários serão paralisados com a greve

FotoS: Arquivo

Mapa indica como está a Av. Ranieri Mazilli a partir da interdição feita pela Semob
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Operação policial conjunta prende 
grupo acusado de assaltos na PB  
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A quadrilha atuava na região 
do Vale do Mamanguape
e foram presas 11 pessoas

Uma ação conjunta das 
Polícias Civil e Militar da 
Paraíba, denominada Ope-
ração Judas,  resultou na 
prisão de uma quadrilha 
formada por 11 pessoas. A 
operação foi desenvolvida 
pelas equipes da 7ª Dele-
gacia Seccional de Polícia 
Civil e policiais militares do 
município de Mamangua-
pe, distante  62 km de João 
Pessoa. 

Segundo a polícia, o 
bando é apontado como res-
ponsável por vários  assal-
tos em praticamente toda a 
região do Vale de Maman-
guape. Os detidos foram 
apresentados na manhã de 
ontem. 

A polícia acredita que 
os inúmeros assaltos a es-
tabelecimentos comercais, 
agentes lotérico, entre ou-
tros, foram, realizados pela 
quadrilha. Foram presos 

Rafaela Marques, 22 anos, 
que dava suporte aos assal-
tantes, Abel José da Silva, 44 
anos, José Carlos Marinho 
Freire, 21 anos, Matias da 
Cruz, 21 anos, Luan da Silva 
Fernandes, 20 anos. Outros 
três já estão na Penitenciá-
ria Desembargador Flóscu-
lo da Nóbrega (Róger), na 
capital. Dois adolescentes 
foram apreendidos, mas ou-
tro menor ainda é procura-
do pela polícia.

De acordo com infor-
mações da Polícia Civil, os 
demais presos serão indi-
ciados por roubo qualifica-
do e formação de quadri-
lha. Os adolescentes ficam 
à disposição da Justiça e são 
acompanhados por autori-
dades que cuidam de meno-
res infratores.

O trabalho de investiga-
ção, prisão e apreensão teve 
início no dia oito de setem-
bro e foi concluído em cerca 
de 10 dias. A Operação Ju-
das envolveu todos os poli-
ciais civis da 7ª Seccional, 
policiais militares e foi co-
ordenada pelos delegados 
Thiago dos Anjos e Diego 
Garcia.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

O Governo do Estado tem inves-
tido em equipamentos e projetos no 
setor de mineração com o objetivo 
de provocar mudanças significativas 
nas condições de trabalhos dos cerca 
de sete mil pequenos mineradores 
paraibanos que alcançarão maior 
rendimentos em seus negócios.

Os recursos são provenientes do 
Fundo Internacional de Desenvolvi-
mento Agrícola (Fida), por meio do 
Programa de Desenvolvimento Sus-
tentável do Cariri e Seridó (Procase), 
além de recursos do Projeto Coope-
rar e do Empreender Paraíba.

O Procase vai investir cerca de 
R$ 100 milhões para o desenvolvi-
mento de projetos sustentáveis e 
de inclusão produtiva de 55 municí-
pios das regiões do Cariri e Seridó, 
beneficiando artesãos, minerado-
res, apicultores, agricultores fami-
liares e agroindústrias.

O diretor presidente da Com-
panhia de Desenvolvimento dos 
Recursos Minerais (CDRM), Marcelo 
Sampaio Falcão, relata que são vá-
rias as ações em andamento para 
mapear e estruturar a cadeia pro-
dutiva da mineração no Estado. Em 
parceria com a Universidade Fede-
ral de Campina Grande (UFCG), Mi-
nistério das Minas e Energia e o Se-
brae, está sendo orçado, com base 
no Termo de Referência elaborado 
pela CDRM, o perfil sócioeconômi-
co e ambiental do setor mineral 
da Paraíba. O estudo visa levantar 
dados para serem disponibilizados 
ao setor empresarial que queira in-
vestir nessa área, além de orientar 
o Governo em decisões de políticas 
públicas para o setor.

No âmbito do Procase, a CDRM 
desenvolve alguns projetos, dentre 
eles, a classificação do minério mica, 
no município de Frei Martinho, e 
confecção de jóias e bijuterias finas 
em Nova Palmeira, ambos aprovei-
tando a mão de obra feminina. Um 
projeto piloto em Frei Martinho vai 
recuperar áreas degradáveis. A par-

Governo investe em tecnologia para a 
qualificação de pequenos mineradores

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Agricultores familiares 
do município de Aparecida, 
no Sertão paraibano, serão 
contemplados com a cons-
trução e recuperação de 
barreiros em suas proprie-
dades. A ação é fruto da 
Jornada de Inclusão Pro-
dutiva, realizada pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
(Emater), na ação compar-
tilhada com outros parcei-
ros.

O evento contou com a 
participação de 411 pesso-
as, além de representantes 
da Prefeitura Municipal; 
Instituto Federal do Esta-
do da Paraíba, por meio do 
Curso de Medicina Vete-
rinária; BNB; Agroamigo; 
Emepa; Ação Articuladora 
do Território Rural Vale do 
Piranhas; Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e outros.

Foram realizados ca-
dastros de agricultores fa-
miliares para receberem 
infraestrutura em suas 
propriedades (construção 
e reforma de barreiros), 
distribuídas mudas frutífe-
ras, armadilhas destinadas 
à captura do inseto broca 
do olho do coqueiro, reali-
zadas pré-inscrições para 
o programa Garantia Safra, 
além de apresentação cul-
tural com dupla de violei-
ros, exposição de ovinos e 
tecnologia para confecção 
de feno.

Eventos
Ontem, a Empresa de 

Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural levou os ser-
viços da Jornada de Inclu-
são para a cidade de Olho 
D’água e São José do Bon-

fim, continuando hoje em 
Mogeiro, Mari, Uiraúna e 
Dona Inês. Amanhã, será a 
vez dos municípios de São 
Miguel de Taipú, Santa Lu-
zia, Água Branca e Riachão. 
Na próxima sexta-feira, se-
rão contemplados os agri-
cultores de Matinhas, Ita-
tuba, Mogeiro, São Bento, 
São José de Caiana, Barra 
de Santa Rosa, Baraúnas 
e Cajazeirinhas. A semana 
será encerrada no sába-
do (21) em Aguiar e Serra 
Branca.

Segundo o presidente 
da Emater, Geovanni Me-
deiros, a Jornada de Inclu-
são Produtiva procura levar 
aos agricultores familiares 
as linhas de financiamen-
to, dando oportunidade de 
acesso aos programas e po-
líticas públicas como crédi-
to para aquisição de terra, 
participação no Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA), Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf ) e 
Programa Nacional Rural 
de Habitação (PNRH).

Jornada Produtiva leva
atividades a municípios

SERTÃO

A Jornada de 
Inclusão
Produtiva vai 
recuperar 
barreiros em 
propriedades 
de agricultores 
de Aparecida.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
criou o Grupo de Apoio Tec-
nológico (Gatec), instituído 
pela Portaria nº 471 de 15 
de agosto de 2013, cuja fi-
nalidade é realizar visitas de 
monitoramento às escolas. 
O objetivo desse trabalho é 
promover um contato direto 
com os professores da rede 
estadual que estão traba-
lhando com tecnologia em 
sala de aula.

O Gatec visitará primei-
ramente todas as escolas 
de Ensino Médio que rece-
beram os tablets em João 
Pessoa e Campina Grande. 
“Nesse primeiro momen-
to, coletaremos dados im-

portantes relacionados às 
tecnologias que a escola 
está tendo acesso. A equi-
pe do Gatec assistirá aulas 
e também coletará em for-
mulários on-line dados im-
portantes para a Secretaria 
de Educação, no sentido de 
diagnosticar necessidades 
metodológicas e didáticas 
no uso das tecnologias em 
Educação”, explicou a ge-
rente executiva do Núcleo 
de Educação a Distância do 
Estado (Nead), Verônica 
Fragoso. 

Verônica Fragoso in-
formou ainda que durante 
as visitas do Gatec também 
serão cadastrados professo-
res e alunos para acesso à 
plataforma Moodle da SEE, 

no endereço  http://www.
sec.pb.gov.br/ead/, onde foi 
criado um espaço nomea-
do “Clube dos Aplicativos”. 
Nesse espaço existem várias 
salas de discussões que são 
distribuídas por disciplinas, 
onde os professores terão 
acesso a aplicativos ligados 
às temáticas contidas em 
sua área de trabalho, bem 
como sugestões de aulas 
criadas a partir de pesqui-
sas e/ou experiências com-
partilhadas pelos próprios 
professores. 

“Pensando nessa nova 
relação de aprendizado sur-
gida com o uso das tecnolo-
gias, criamos uma sala para 
os alunos cuja participação 
será de extrema importân-

cia para uma construção pe-
dagógica de parceria entre 
educadores e alunos. Além 
disso, estão sendo criados 
vídeos pedagógicos no auxí-
lio ao uso dos tablets e que 
também deverão ser amplia-
dos para outros instrumen-
tos tecnológicos”, destacou a 
gerente do Nead. 

“Com esta ação preten-
demos disponibilizar aos 
professores e alunos a aces-
sibilidades às metodologias 
e didáticas voltadas para 
aulas dinâmicas, interativas 
e conectadas aos jovens do 
século XXI”, disse Verônica 
Fragoso, informando que 
qualquer dúvida pode ser 
esclarecida pelo e-mail: ga-
tecpb@gmail.com.

Secretaria da Educação cria grupo de 
apoio para auxiliar escolas estaduais

uSO DE TECNOLOgIAS

ceria é com o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia nos 
cursos de Agroecologia e Minera-
ção. Os alunos receberão bolsa, pelo 
Procase, por serviços ambientais.

Nos municípios de Frei Marti-
nho, Picuí, Nova Palmeira, Pedra La-
vrada, Junco do Seridó e Assunção 
seis cooperativas de mineradores 
estão sendo beneficiadas com pro-
jetos de capacitação, que também 
incluem bolsa para os garimpeiros 
cooperados inscritos.

Pesquisa
O Governo do Estado também 

investe no projeto de pesquisa de 
transferência de tecnologia por 
meio da UFCG nas áreas de pes-
quisa geológica, processamento 
de minério e melhoria de método 
de lavra. Um dos objetivos é redu-
zir os riscos dos garimpeiros com 
lavras predatórias, sem metodolo-
gia. Todos esses projetos serão co-
ordenados pela CDRM e os recur-
sos somam R$ 2 milhões, via o Fida.

Pelo Empreender Paraíba, já 
foram investidos R$ 3 milhões. Pelo 
Projeto Cooperar, os investimentos 
são da ordem de R$ 1,5 milhão e 
beneficiam 449 famílias de peque-
nos mineradores de Frei Martinho, 
Nova Palmeira, Várzea, Junco do 
Seridó, Picuí e Pedra Lavrada.

A CDRM também está levando 
conhecimento a alunos de escolas 
da mesorregião do Seridó sobre o 
potencial mineral dos municípios e 
os cuidados que se deve ter com a 
preservação do meio ambiente.

“Todas essas ações têm o pro-
pósito de despertar as cerca de 
oito mil famílias envolvidas com 
a mineração nos ramos de extra-
ção, transformação e comerciali-
zação nos 17 municípios produ-
tores”, ressalta Marcelo Falcão. 
A CDRM apoia esses mineradores 
por meio de engenheiros de mi-
nas, numa ação de extensionismo 
mineral que inclui segurança do 
trabalho, título minerário, licença 
ambiental. 

Com as mudanças, os mineradores vão melhorar o rendimento nos seus negócios

FOTO: Antônio David/Secom-PB
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Pela cidade

Dois temas dominaram as discussões na manhã 
de ontem na Câmara Municipal de Campina Grande. 
O primeiro, mais uma vez, a estiagem e ameaça de 
colapso no abastecimento da cidade. O segundo, o 
risco das antenas de celular à saúde pública.

l ResolvIdo 

O secretário de Administração da Prefeitura de 
Campina Grande, Paulo Diniz, afirmou ontem que o 
município sanou todas as dívidas referentes a empréstimos 
consignados dos servidores municipais deixadas pela 
gestão do ex-prefeito Veneziano Vital do Rêgo.

l ResPoNsAbIlIdAde 

De acordo com Paulo Diniz, o ex-chefe do poder 
executivo deveria ser responsabilizado judicialmente 
pelo caso, porque, segundo o secretário, o governo 
do peemedebista descontou os valores referentes aos 
empréstimos consignados e não repassou aos bancos.

Notificação 
 

Até ontem, os servidores da saúde e da educação 
do município permaneciam de braços cruzados, apesar 
de o Tribunal de Justiça da Paraíba já ter decretado a 
ilegalidade das greves das duas categorias. De acordo 
com o Sintab, ainda não houve notificação oficial.

Cine Periferia

Um projeto do estudante do 4º ano do curso de 
Comunicação Social da UEPB, Hugo Rafael, vai levar 
aulas de cinema à comunidade, nos dias 23 de setembro 
e 18 de outubro, na Associação Casa Nova Redenção, 
no bairro do Cruzeiro. A participação do público é 
gratuita nas oficinas de roteiro, fotografia para cinema e 
produção de vídeo.

Pós-produção  

Durante o curso os alunos vão produzir três curtas-
metragens que serão exibidos na cerimônia de entrega 
dos certificados. Em seguida, serão confeccionados mil 
DVDs com os filmes produzidos para serem distribuídos 
gratuitamente na comunidade.

brasil Carinhoso

O sistema do Censo Escolar da Educação Básica foi 
reaberto para conferência e correção de dados sobre as 
crianças de até 4 anos, beneficiárias do Programa Bolsa 
Família, atendidas em creches públicas e conveniadas. Essas 
informações são fundamentais para que as prefeituras 
recebam, em 2014, a suplementação de recursos do Brasil 
Carinhoso. O sistema continuará aberto até outubro.

Álcool, outras drogas e a segurança no 
trânsito. 

O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, lançou 
ontem, a nova campanha de trânsito para conscientizar 
a população sobre os efeitos e as causas de dirigir após 
consumir álcool e drogas. A campanha faz parte da 
Semana Nacional de Trânsito 2013, que acontece de 18 a 
25 de setembro.

Ônibus atrasado

O vereador Miguel Rodrigues (PPS) apresentou 
requerimento na Câmara Municipal de Campina Grande 
solicitando por parte da STTP a adoção de medidas para 
coibir os constantes atrasos dos ônibus em Campina 
Grande, principalmente das linhas 101 e 111.

Reclamação 

Miguel Rodrigues explicou que os usuários dos 
ônibus solicitam às autoridades providências em relação 
aos atrasos nos horários dos coletivos. De acordo com os 
usuários, as linhas chegam a demorar uma hora durante 
a noite e nos finais de semana.

Pauta

UFCG divulga relação de aprovados 
vestIbulAR  2013.2

Cerca de 1.600 candidatos 
estão aptos às vagas
nos trinta e cinco cursos

João Pessoa, Paraíba -  QUARTA-FEIRA, 18 de setembro de 2013

Estudantes diante de uma lista da Comprov de candidatos aprovados para as vagas oferecidas 

FOTO: Divulgação

A Comissão Permanente 
de Concursos (CPCON) divul-
gou ontem a concorrência do 
Vestibular 2014 da Universida-
de Estadual da Paraíba (UEPB). 
Na cota universal, o curso mais 
concorrido é Odontologia – 
Campina Grande com 53,5 can-
didatos por vaga. Em seguida, 
vem Direito – Campina Grande 
(Matutino) com 44,55 concor-
rentes por vaga e Psicologia 
com uma disputa de 30,69 can-
didatos por vaga.

Já na cota de inclusão, Psi-
cologia liderou a concorrên-
cia, com 43,69 candidatos por 
vaga, seguido de Fisioterapia 
com 42,45 concorrentes por 
vaga e Educação Física com 
41,60 candidatos por vaga. Ao 
todo, o Vestibular 2014 teve 
28.546 inscritos, sendo 12.108 
na cota universal e 16.438 na 
cota de inclusão. 

Este ano, estão sendo 
ofertadas 2.884 vagas, sendo 
50% destinadas para a cota 
universal e 50% para a cota 
de inclusão (estudantes oriun-
dos da rede pública de ensino 
da Paraíba). As outras 2.884 
vagas para ingresso na Uni-
versidade são ofertadas pelo 
Enem-SiSU, conforme as nor-
mas da Resolução UEPB/CON-
SEPE/013/2013.

As provas do Vestibular 
2014 serão aplicadas nas cida-
des de Campina Grande, Gua-
rabira, Catolé do Rocha, João 
Pessoa, Monteiro, Patos, Araru-
na e Sousa. Mesmo não haven-
do Campus da UEPB em Sousa, 
a cidade terá locais de provas  
para facilitar a acessibilidade 
dos candidatos da região ser-
taneja.

Em Campina são 26 seto-
res de aplicação de provas; em 

Guarabira, sete; em Catolé do 
Rocha, dois; em João Pessoa, 
seis; em Monteiro, dois; em 
Patos, sete; em Araruna, dois; 
e em Sousa, dois. Os cartões de 
inscrição já estão disponíveis 
no site da CPCON com a indi-
cação dos respectivos locais de 
provas dos candidatos.

As avaliações serão reali-
zadas nos dias 1º e 2 de dezem-
bro, das 8h às 13h. No primeiro 
dia serão aplicadas as provas 
de Produção Textual, Língua 
Portuguesa, Literatura Brasi-
leira e Língua Estrangeira para 
todas as áreas. No segundo dia, 
os candidatos da áraea I farão 
provas de Química, Física e Ma-
temática, além de Biologia para 
os candidatos inscritos para o 
curso de Ciências da Natureza. 

Os concorrentes da área 
II fazem provas de Química, 
Física e Biologia; os da área 
III fazem provas de História e 
Geografia, além de Matemática 
para os inscritos nos cursos de 
Administração e Ciências Con-
tábeis. E os candidatos da área 
IV respondem às questões das 
provas de Química, Física, Bio-
logia e Matemática. O resultado 
final do processo seletivo será 
divulgado no dia 8 de janeiro 
de 2014.

Este ano, o Vestibular da 
UEPB conta com duas novida-
des: a prova em braile para os 
candidatos inscritos que pos-
suem deficiência visual e a nota 
mínima de classificação, que 
passou a ser de 100 pontos. Ou 
seja, o candidato tem que acer-
tar pelo menos 10% do total de 
acertos de cada prova para não 
ser eliminado. Antes bastava o 
concorrente atingir a nota mí-
nima (0,1 ponto) que continua-
va na disputa.

De acordo com a profes-
sora Ana Alice Sobreira, presi-
dente da CPCON, não será per-
mitida a entrada de candidatos 
portando qualquer tipo de 
aparelho eletrônico. Detecto-
res de metais serão utilizados 
na entrada dos candidatos e 
sempre que for preciso o aluno 
ir ao banheiro. A Polícia Cien-
tífica também estará atuando 
para evitar qualquer tentativa 
de fraude no concurso. Todos 
os preparativos para a realiza-
ção do Vestibular estão sendo 
finalizados e a expectativa dos 
organizadores é de que o pro-
cesso seletivo seja realizado, 
mais uma vez, com êxito, assim 
como nos anos anteriores.

Obras do Vestibular
As obras escolhidas para 

o Vestibular 2014 foram: “Cla-
ra dos Anjos”, de Lima Barre-
to; “Mastigando Humanos”, de 
Santiago Nazarian; “É Proibi-
do Comer Grama”, de Wander 
Piroli; e “Ciço de Luzia”, de au-
toria do escritor monteirense 
Efigênio Moura. 

Publicado pela Editora 
Universitária da UEPB, através 
do Selo Latus, Ciço de Luzia 
conta a estória da paixão de 
Ciço Romão, trabalhador da Fa-
zenda Macaxeira, e Luzia, filha 
do patrão. A ficção se dá nos 
anos 70 e se ambienta no Cariri 
paraibano, especificamente em 
Monteiro, Zabelê e Camalau. 

O livro tem 286 páginas e 
todo seu diálogo no “matutês” é 
acompanhado de um glossário 
em cada capítulo. A obra está 
disponível em PDF para os can-
didatos através do link http://
comvest.uepb.edu.br/concur-
sos/vestibulares/vest2014/
Ci%C3%A7o_de_Luzia.pdf.

Sai a concorrência da UEPB

Foi divulgada ontem,  na 
página da Comissão de Proces-
sos Vestibulares (Comprov) na 
internet - www.comprov.ufcg.
edu.br - a relação dos candi-
datos aprovados no Vestibular 
2013.2 da Universidade Fede-
ral de Campina Grande (UFCG). 
Cerca de 1.600 aprovados 
estão aptos a ocuparem as va-
gas nos trinta e cinco curso de 
graduação superior oferecidos 
naquele estabelecimento de 
ensino.

Os convocados deverão 
realizar o cadastramento ama-
nhã e na sexta, dia 20, das 8h 
às 11h30 e das 14h às 17h, 
nas coordenadorias dos cur-
sos (no campus de Campina 
Grande) ou nas unidades aca-
dêmicas (nos demais campi). O 
não comparecimento ou a não 
apresentação da documenta-
ção exigida implicará na perda 
da vaga.

São considerados aprova-
dos os candidatos classificados 
dentro do número de vagas 
disponibilizadas por curso. Os 
interessados devem acessar 
o site acima citado na matéria 
para tirar todas as dúvidas se 
por acaso existirem.

 
Documentos exigidos
O candidato convocado 

deverá apresentar o original 
e entregar cópia (que poderá 

ser autenticada pelo servidor) 
da seguinte documentação: 
certificado de conclusão do 
Ensino Médio (2º grau) ou 
curso equivalente, ou diploma 
de graduação em curso supe-
rior, devidamente assinado 
pelo candidato e pela escola; 
cédula de identidade emitida 
por órgão competente; Título 
de Eleitor para os brasileiros 
maiores de 18 anos, com com-
provante de presença na últi-
ma eleição (1º e ou 2º turno 
da eleição de 2012); prova de 
quitação com o serviço mili-
tar, para os brasileiros do sexo 
masculino e maiores de 18 
anos; Certidão de Nascimento 
ou de casamento; CPF (Cadas-
tro de Pessoa Física) e com-
provante de residência.

Os aprovados pelas vagas 
reservadas deverão apresen-
tar, ainda, comprovação de 

haver cursado todo o Ensino 
Médio em escola pública e, no 
caso da renda familiar bru-
ta mensal per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário-mínimo, 
apresentar original e entregar 
cópia da documentação cons-
tante no anexo do edital.

 
Renúncia à vaga
Na última sexta-feira, dia 

13, foi encerrado o prazo para 
que candidatos classificados 
que não tinham interesse em 
realizar o curso fizessem a re-
núncia de sua vaga. No total, 
148 candidatos renunciaram 
à vaga obtida na universidade.

A medida, implantada 
este ano, visa diminuir o nú-
mero de chamadas para va-
gas remanescentes. O candi-
dato que não se manifestou 
quanto à renúncia, passou 
automaticamente a concor-

rer às vagas ofertadas em seu 
curso.

 
Dois vestibulares
Além da possibilidade do 

candidato classificado renun-
ciar à sua vaga, a edição 2013 
do Vestibular da UFCG tam-
bém trouxe outra novidade: 
a realização de um processo 
seletivo por período letivo - o 
Vestibular 2013.1, com 3.115 
vagas, para os 67 cursos com 
entrada no primeiro período, 
e o Vestibular 2013.2, com 
1.600 vagas, para os 35 cur-
sos com entrada no segundo 
período.

 Os dois vestibulares to-
talizam 4.715 vagas em 75 
cursos de Graduação, distri-
buídos nos sete campi da ins-
tituição: Campina Grande, Ca-
jazeiras, Cuité, Patos, Pombal, 
Sousa e Sumé.

Marcos Tadeu
mtleao @gmail.com

O Campus VII da 
Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), lo-
calizado na cidade de 
Patos, no Sertão pa-
raibano, vai sediar em 
outubro, atividades da 
sétima edição do Fes-
tival Cinema com Fari-
nha, que acontece na 
cidade sertaneja entre 
os dias 16 e 19 de ou-
tubro, com exibições 
de 50 filmes de curta 
e longa duração, pro-
duzidos em vários es-
tados do Brasil e tam-
bém em outros países.

As exibições dos 
filmes das mostras 
competitivas e dos 
longas acontecerão no 
Campus da UEPB, na 
Praça Getúlio Vargas 
(Coreto I), nas Facul-
dades Integradas de 
Patos (FIP) e na Fun-
dação Ernani Sátyro. O 
evento também pro-
moverá oficinas volta-
das ao audiovisual. Os 
interessados podem se 
inscrever gratuitamen-
te na recepção da Rá-
dio Espinharas.

A oficina “Rotei-
ro: da ideia ao texto” 
será ministrada pelo 
cineasta Deleon Sou-
to, nos dias 27 e 28 
deste mês.

Campus de 
Patos sedia  
Festival de 
Cinema



Julgamento divide opiniões na PB 
escândalo  do mensalão

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de setembro de 2013

al retoma votação, mas
só consegue apreciar 8 
vetos da pauta acumulada
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mas que esse não seria mais 
o caso para os envolvidos no 
chamado Mensalão. 

Para o desembargador,  
casos de embargo como esses, 
que suscinta novo julgamen-
to, nem cabe de fato para um 
colegiado como o Supremo. 
“Isso seria mais para instân-
cias inferiores, equívocos e 
para ou erros mesmo, o que 
não condiz com a capacidade 
e a responsabilidade com que 
os ministros do Supremo sem-
pre julgam”, disse. Lincoln fez 
questão de lembrar ainda que 
há seis ou sete meses, o minis-
tro Celso de Melo tomou uma 
posição que, se repetir, será 
pelo não acolhimento desses 
embargos.  

Vice pondera
Já o vice-presidente do 

Tribunal, desembargador Ro-
mero Marcelo, tem outra opi-
nião. “A democracia se faz de 
garantias. O Brasil precisa en-
tender que o Estado de direito 
tem que se curvar ao direito”, 
afirmou ele, ao comentar que 
quando se chega a uma deci-

são judicial aplicando-se ou 
dando interpretação a uma lei 
e a sociedade enxerga que essa 
lei está equivocada, o ciclo le-
gislativo dá uma volta e vai 
buscar a modificação. 

Romero Marcelo explicou 
que “cada julgamento é único. 

Talvez a sociedade brasileira 
se prepare melhor com esse, 
o que, nesse caso, será impor-
tante para o ideário democrá-
tico brasileiro”. completou.  

O vice-presidente do Po-
der Judiciário paraibano dis-
se ainda que tem receio que a 

opinião pública imagine que 
se esses réus não forem pra 
a cadeia, o Poder Judiciário 
está desmoralizado. “Isso é 
uma concepção equivocada”, 
O que não podemos fazer é 
violar o Direito para ceder às 
paixões”, afirmou

Deputados preveem manifestações contra o STF 

FoToS: Divulgação

Para Lindoln, esse tipo de embargo não caberia no SFT, mas Romero avalia pelo direito de defesa 

O Supremo Tribunal Fe-
deral se reúne hoje para o voto 
de minerva do ministro Celso 
de Melo em torno do processo 
do Mensalão e, entre juristas 
e políticos ouvidos ontem em 
João Pessoa, a expectativa os-
cila entre o respeito ao Estado 
de Direito e o temor de ma-
nobras e até mesmo de mani-
festações populares contra a 
maior Corte de Justiça do país. 

“O que os réus estão que-
rendo com esses embargados 
é provocar um novo julga-
mento, na tentativa de serem 
beneficiados com os votos dos 
novos ministros”, afirmou o 
desembargador Abraham Lin-
coln, ao se revelar plenamente 
favorável à ampla defesa e a 
revisão de certos julgamentos, 

A chapa “Constituinte, 
por Terra, Trabalho e So-
berania”, que disputa a di-
reção nacional do Partido 
dos Trabalhadores (PT), e 
a chapa “Movimento Popu-
lar em Ação: constituinte 
por terra, trabalho e so-
berania”, que concorre ao 
diretório em João Pessoa, 
realizam hoje a apresenta-
ção oficial da campanha na 
Paraíba.

O evento ocorrerá às 
18h no Sintep (Sindicato 
dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras em Educação do 
Estado da Paraíba), locali-
zado na Rua Professor José 
Coelho, 61, centro de João 
Pessoa. Estará presente o 

candidato à presidência na-
cional, Markus Sokol, e são 
convidados para o evento a 
direção do PT, militantes e 
simpatizantes do partido.

Amanhã, quinta-feira, 
Markus Sokol concede en-
trevista coletiva sobre a 
Ação Penal 470 (o chamado 
“processo do Mensalão”). 
Ele vai abordar os refle-
xos e implicações políticas 
do processo do Mensalão, 
considerando a ação como 
um julgamento de exceção 
política que visa atingir o 
Partido dos Trabalhadores.

A entrevista coletiva 
será realizada a partir das 
8h30, na sede da Adufpb 
(Sindicato dos Professores 

da UFPB), localizada no 
Centro de Vivência do Cam-
pus I, em João Pessoa. Na 
ocasião, Sokol também fará 
uma análise da onda de ma-
nifestações que se formou 
no país nos últimos meses. 

“As ruas exigem mais 
dinheiro para saúde, edu-
cação, transporte, o que se 
choca com o superávit fis-
cal primário. Precisamos 
de uma direção do PT que 
ouça a voz das ruas, ouça 
os militantes petistas”, de-
clarou, ao completar que o 
PT precisa mudar de dire-
ção: “Eles podem comprar 
300 mil boletos, mas não 
podem comprar 300 mil 
consciências”, finalizou.

Chapas do PT apresentam
propostas hoje no Sintep 

Ped 2013

Novela poderá
acabar hoje

Pode terminar até o final 
do dia de hoje a história do mais 
longo julgamento do país. O 
ministro Celso de Mello decide 
hoje, em voto de desempate, 
se aceita ou não os embargos 
infringentes que podem abrir 
caminho para que 12 dos 25 
réus sejam julgados novamente 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). Como já se posicionou a 
favor dos embargos, advogados 
dos réus acreditam que o voto 
do ministro será favorável ao 
recomeço do julgamento.

Os chamados embargos 
infringentes são recursos ca-
bíveis contra acórdãos não 
unânimes proferidos pelos 
tribunais, ou seja, como para 
12 dos réus do Mensalão a 
condenação foi dada por vota-
ção apertada, cabe recurso.  A 
grande discussão em torno dos 
embargos começou, porque 
não há instância superior ao 
STF,  o que forçaria um novo 
julgamento no mesmo tribu-
nal, protelando ainda mais o 
caso. Teriam direito a novos 
julgamentos João Paulo Cunha, 
João Cláudio Genu e Breno Fis-
chberg, pelas condenações por 
lavagem de dinheiro, e ainda 
José Dirceu, José Genoino, De-
lúbio Soares, Marcos Valério, 
Kátia Rabello, Ramon Holler-
bach, Cristiano Paz e José Ro-
berto Salgado pelas condena-
ções de formação de quadrilha. 

O desembargador Rome-
ro Marcelo da Fonseca, vice-
-presidente do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJ-PB), explica 
que os recursos processuais 
que, como esse, estendem os 
casos, não existem para que 
criminosos fiquem à solta, mas 
para defender o direito do ci-
dadão comum, como o princí-
pio da presunção de inocência, 
previsto no artigo 5º, inciso 
LVII da Constituição Federal de 
1988. “O nosso sistema penal 
é de garantias constitucionais, 
e uma delas é a da presunção 
de inocência até o trânsito em 
julgado da sentença, o que é 
muito importante para todos 
nós. É uma garantia que não 
se dirige exatamente a quem é 
culpado”, completa. 

Para o deputado estadual 
Janduhy Carneiro, que é presi-
dente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Assembleia 
Legislativa, caso o voto de mi-
nerva de hoje seja para zerar o 
processo com retomada de um 
novo julgamento, é possível que 
manifestações populares iguais 
a de junho se voltem para o Su-
premo Tribunal Federal. 

“Seria um absurdo e, com 
certeza, provocaria revolta na 
grande maioria do povo”, afir-
mou Janduhy, ao observar que o 
voto do ministro Celso de Melo 
já deixou uma expectativa muito 
grande durante a semana, tendo 
em vista que o desejo de todos 
é que esse julgamento já tivesse 
acabado há muito tempo.

Janduhy Carneiro obser-
vou ainda que a credibilidade 
da Justiça está, inegavelmente, 
a depender muito da decisão 
de hoje. “Acho que para o bem 

da Justiça e até mesmo da tran-
quilidade do próprio país, seria 
muito bom que a decisão fosse  
pelo fim dessa celeuma e pela 
punição dos culpados!, afirmou 
Janduhy. 

Ele disse que o Estado de Di-
reito é compreensível e necessá-
rio e que o direito de defesa deve 
ser dado em todos os casos, mas 
entende que o caso do proces-
so do Mensalão é diferente até 
mesmo por uma questão de tem-
po. “São 10 anos se arrastando e 
o povo, ao meu modo de ver, não 
suportaria ver posição ainda mais 
protelatória por parte do Poder 
Judiciário”, completou.

Opinião parecida tem o de-
putado Aníbal Marcolino, que 
também é do PEN. “Essa história 
de agravo é levar políticos que já 
deveriam estar na cadeia de con-
seguirem um novo julgamento”, 
afirmou o deputado, ao salien-
tar que isso vem sendo consegui-

Aníbal acha que a nação crê no STF Para Janduhy, pode haver reações

Sete microrregiões encerram, esta 
semana, o ciclo de eleições de conse-
lheiros e conselheiras do Orçamento 
Democrático Estadual. As eleições se-
rão realizadas nas cidades de Solânea 
(2ª região Geoadministrativa), Picuí (4ª 
região), Jericó (8ª região), Dona Inês (2ª 
região), Catolé do Rocha (8ª região), 
São Domingos (13ª região) e Campina 
Grande (3ª região). 

Hoje, a eleição acontece, a partir 
das 14 h, na cidade de Solânea, no Cine 
Teatro Municipal; e às 19 h, na microrre-
gião de Picuí, no Ginásio de Esportes Fe-
lipe Thiago Gomes. Amanhã, será a vez 
da microrregião de Jericó realizar a sua 
eleição de conselheiros. A assembleia 
acontece a partir das 19 h, no Ginásio de 
Esportes Alcides Campos.

Na sexta-feira, as eleições aconte-
cem a partir das 8h, na cidade de Catolé 

do Rocha, na quadra de esportes da Es-
cola Odbúlia Dantas, e em São Domin-
gos, no mesmo horário, no ginásio da 
Escola Municipal. A partir das 14h será 
a vez da microrregião de Dona Inês re-
alizar sua assembleia, no Ginásio “O 
Bacural”. 

A última assembleia de eleição de 
conselheiros do OD Estadual acontecerá 
sábado (21), em Campina Grande, a par-
tir das 14 h, na Escola Elpídio de Almeida 
(Estadual da Prata). As assembleias para 
eleição de conselheiros do Orçamento 
Democrático Estadual tiveram início em 
13 de agosto, reunindo populações de 
todas as microrregiões do Estado, com 
representações dos 223 municípios pa-
raibanos. A posse dos novos conselhei-
ros está prevista para acontecer no mês 
de outubro, em data e local ainda a se-
rem definidos.

orçamento Democrático encerra 
ciclo de eleições esta semana

conselHeIRos

Romero vê Estado de Direito
e Lincoln acha que réus crêem
em votos de novos ministros
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do em face da influência e o en-
volvimento que os réus têm com 
o Governo Federal.

O parlamentar acha, no en-
tanto, que “eles não vão con-
seguir, porque a expectativa da 
nação é muito grande e o Supre-
mo Tibunal Federal não vai con-
tribuir para tamanha decepção”.

Aníbal comentou que, pelo 
menos até agora, a população 
brasileira tem elogiado muito 

a posição do Supremo Tribunal 
Federal que, como última Cor-
te a se recorrer, não vai perder 
a oportunidade de se posicionar 
afinada com o pensamento da 
nação. “Creio que uma decisão 
pelo novo julgamento seria mais 
uma decepção muito grande 
para o país e para a população”, 
afirmou Aníbal, ao concluir que, 
até por isso, espera pra hoje o 
fim da novela do Mensalão.



Deputados retomam esforço, mas
só conseguem apreciar oito vetos
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Medidas Provisórias e demais   
matérias acumuladas desde
agosto ficaram para hoje
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O ministro Celso de Mello teve seis dias para refletir 
sobre a decisão que pode levar o STF, sob nova composi-
ção, a salvar o ex-ministro José Dirceu, o deputado federal 
João Paulo Cunha (PT-SP) e o ex-tesoureiro petista Delú-
bio Soares do cumprimento de pena em regime fechado. 

Ele já sinalizou que votará a favor de novo julgamen-
to no caso do Mensalão do PT. No total, 11 réus podem ter 
punição revista. O tribunal está dividido; dos 11 magis-
trados, cinco já se posicionaram, a favor e cinco contra. 

Ministros contrários ao cabimento do recurso ten-
tarão convencer o decano da Corte de que os embargos 
infringentes foram revogados pela Constituição de 1988 
e pela Lei 3,038/1990. 

Os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello 
já chamaram a atenção do colega sobre a importância do 
voto dele para a História, o futuro e a respeitabilidade do 
Supremo perante a Nação.

Como diz o jornalista Jânio de Freitas, prisão em re-
gime fechado ou semiaberto, para este ou para aquele, 
tanto faz para o fato de que também o Supremo Tribunal 
Federal sairá do processo do Mensalão do PT condenado 
a efeitos penosos para a sua condição institucional.

O Executivo vive sob o constante desgaste da corrup-
ção. O estado do Congresso, para definir-se em duas ou 
três palavras, precisaria que fossem grosseiras demais. O 
Judiciário paga por sua ineficácia funcional, mas não dei-
xará de usufruir do prestígio que o Supremo se empenha-
va em propagar de si mesmo - com êxito justificado em 
certos períodos, em longos outros apenas enganoso pela 
secular muralha de silêncio dos jornais.

Fundamental nesse prestígio, até para facilitar a 
continuidade da muralha de temeroso silêncio, eram as 
aparências de distanciamento da política, quaisquer que 
fossem as tendências e as procedências dos ministros. 

A par desse aspecto, e apesar dos embates excessi-
vos e ódios mesmo entre ministros, o Supremo cuidava 
de passar a imagem de Corte superior na hombridade e 
no apuro civilizado em todos os sentidos.

Hoje o que se enxerga nas sessões do STF é um desfi-
le de vaidades e acusações entre os ministros. E mais gra-
ve: durante as sessões que discutiram o Mensalão do PT 
a população chegou à conclusão que os ministros têm os 
seus padrinhos e a eles devem satisfações.

O Supremo Tribunal Federal deve satisfações à opi-
nião pública brasileira ou deve pautar-se só pelo que lhe 
pareça a melhor interpretação das lei do país?

A ideia de que juízes, após ouvir os argumentos da 
acusação e da defesa e escarafunchar nas provas do pro-
cesso, possam chegar a um veredicto sobre a culpabili-
dade do réu com base apenas em deduções lógicas e nos 
códigos legais é bonita, mas ilusória.

A triste verdade é que a ciência não foi generosa com 
o Direito nas últimas décadas. Avanços no campo da psi-
cologia e da neurociência balançaram alguns dos princi-
pais alicerces em que se fundam os Judiciários.

É vergonhoso para uma Corte que visa ordenar juri-
dicamente uma Nação. Mas de uma coisa pode ter certe-
za: qualquer que seja o voto do ministro Celso de Melo, 
aceitando ou não os embargos infringentes, o STF sai des-
sa discussão condenado pelo povo brasileiro.

Um cidadão decente
O ex-deputado e ex-vice-governador José Lacerda 

Neto está completando 80 anos hoje e receberá homena-
gem na Câmara Municipal de João Pessoa. A sessão será 
realizada às 15h. Zé receberá o “Título de Cidadão Pesso-
ense” e a “Medalha Cidade de João Pessoa”, em solenidade 
pública a ser realizada no Plenário Senador Humberto 
Lucena, da Câmara Municipal de João Pessoa.

Os títulos foram outorgados através de propositu-
ras de autoria dos vereadores João Almeida, do PMDB, e 
Lucas de Brito Pereira, do Dem, com aprovação unânime 
pelos membros daquele Poder. A solenidade pública de-
verá ser prestigiada por dezenas de lideranças políticas, 
amigos, familiares e admiradores e promete ser um dos 
principais acontecimentos políticos e sociais da próxima 
semana na capital paraibana. 

Zé Lacerda foi deputado por 11 mandatos e nunca 
respondeu a um processo.

Esperava-se que, ontem, 
os deputados estaduais con-
cluíssem a votação dos vetos 
para que fosse dado início às 
discussões das outras maté-
rias que constam em pauta, 
mas foi em vão. É que não 
deu tempo para discutir os 
12 vetos que ainda faltavam, 
mas só oito foram votados e 
mantidos. Os outros quatro 
e os quase 400 projetos e re-
querimentos que tramitam 
desde o mês passado ficaram 
para a sessão de hoje. 

Também deveriam ter 
entrado em discussão e vo-
tação em turno único as 
Medidas Provisórias do go-
vernador Ricardo Coutinho 
que “Institui indenização de 
transporte para os Audito-
res de Contas Públicas” e a 
“que altera o art. 8º da Lei 
Complementar nº 85, de 12 

de agosto de 2008. Ambos 
pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça são 
pela constitucionalidade e 
juridicidade.

Além das emendas, se-
riam discutidas e postas em 
votação, em 1º turno, quatro 
propostas de emenda consti-
tucional: duas do deputado 
Lindolfo Pires (DEM), uma 
“que acrescenta o inciso XII 
ao art. 2º da Constituição do 
Estado da Paraíba” e a segun-

da que institui a participação 
paritária do Poder Público 
e da coletividade em ativi-
dades associadas à defesa e 
controle do meio ambiente. 
E outras duas do deputado 
Raniery Paulino (PMDB), 
que “modifica a alínea “b”, II, 
§ 1º do artigo 63 da Consti-
tuição Estadual, para retirar 
a iniciativa privativa do go-
vernador do Estado das leis 
que versem sobre matéria 
tributária”, e a que “altera a 

redação do parágrafo 4º do 
artigo 63 da Constituição do 
Estado da Paraíba”. 

Vetos Mantidos
Sem discussão, foi man-

tido ao Projeto de Lei 898, 
de autoria do deputado João 
Henrique, que “dispõe sobre 
o reconhecimento, no Estado 
da Paraíba, de diplomas de 
pós-graduação “strictu sen-
su” (Mestrado e Doutorado) 
cursados nos países que pos-
suem tratados de reciproci-
dade acadêmica com Brasil”. 

E quanto aos outros pro-
jetos de lei, apesar das dis-
cussões em defesas e apelos 
dos seus autores, a votação 
foi pela manutenção de to-
dos. De autoria do deputado 
João Gonçalves (PEN), o Pro-
jeto de Lei 1.380, “dispõe so-
bre o parcelamento de taxas 
praticadas pelo Detran/PB, 
para prestação de serviços 
referentes à emissão da Car-
teira Nacional de Habitação, 
no Estado da Paraíba”. Ou-
tros dois vetos são a projetos 
de Vituriano de Abreu e Jan-
duhy Carneiro.

Debates fazem plenário esticar apreciação de vetos para hoje

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba passou, desde de 
ontem, a abrigar o serviço de 
cadastramento de eleitores 
no sistema de biometria da 
Justiça Eleitoral.  O ambiente 
para a prestação do serviço 
foi inaugurado pelo presiden-
te da Casa, deputado Ricardo 
Marcelo (PEN), com a pre-
sença de técnicos do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba, 
órgão responsável pelo cadas-
tramento.

O serviço funcionará no 
primeiro andar  das 13h às 
17h, na segunda-feira, e das 
8h às 13h, de terça a sexta-fei-
ra. Neste primeiro momento, 
poderão realizar o cadastra-
mento os deputados estadu-
ais, os servidores da Casa e 
seus respectivos dependen-
tes. O espaço será aberto tam-
bém à população, mediante 
agendamento prévio no sis-
tema da Justiça Eleitoral. De 
acordo com o presidente Ri-
cardo Marcelo, a instalação 
do sistema de biometria na 
Casa tem o objetivo de cola-
borar com a Justiça Eleitoral 
e dar uma maior comodidade 

A Justiça Eleitoral da Pa-
raíba irá inaugurar depois de 
amanhã, o Fórum Eleitoral da 
43ª Zona “Oficial de Justiça Se-
verino Leite”, localizado na Rua 
Antônio Batista Gonçalves, 281, 
em Sumé. O novo prédio irá 
beneficiar cerca de 20 mil elei-
tores dos municípios de Sumé, 
Congo e Amparo. Com a inaugu-
ração, cresce para 47 o número 
de fóruns eleitorais próprios da 
Justiça Eleitoral no Estado.

A solenidade de inaugura-
ção do novo Fórum será aberta 
pelo presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
desembargador Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque, e 
contará com a presença do juiz 
eleitoral Eugênio Leite Fer-
reira Neto, além de diversas 
autoridades dos municípios 
que compreendem a 43ª Zona 
Eleitoral. “Dos 66 Fóruns Elei-
torais necessários para aten-

der às 77 Zonas Eleitorais, 47 
irão possuir prédios próprios 
(como Sumé), uma vez que al-
guns Fóruns abrigam mais de 
uma Zona Eleitoral, como é o 
caso de João Pessoa, que tem 
cinco, Campina Grande, com 
três. Esta cobertura só tem 
sido possível graças ao nosso 
trabalho incansável para me-
lhorar o atendimento aos elei-
tores da Paraíba”, ressaltou o 
presidente do TRE. 

O aprimoramento dos 
serviços de atendimento ao 
público nas Zonas Eleitorais do 
interior do Estado vem ocor-
rendo desde 2012, quando o 
TRE-PB passou a desenvolver 
uma política administrativa de 
construção, gradativa, de Fó-
runs Eleitorais próprios. Com 
a inauguração em Sumé, ape-
nas 15 Fóruns Eleitorais con-
tinuarão utilizando espaço em 
prédios cedidos pelo Tribunal 

de Justiça da Paraíba ou pelas 
prefeituras municipais. 

Os 15 Fóruns Eleitorais 
restantes continuam insta-
lados em imóveis alugados, 
sendo que destes, o prédio 
próprio da 47ª Zona Eleitoral, 
em Pirpirituba, está em fase de 
conclusão e deverá ser entre-
gue ainda este ano. O proces-
so para conclusão dos Fóruns 
Eleitorais da 62ª Zona Elei-
toral, de Boqueirão, e da 36ª 
Zona Eleitoral, de Catolé do 
Rocha, também está em anda-
mento para que sejam entre-
gues no próximo ano.

Além disso, a Justiça Elei-
toral da Paraíba também in-
cluiu no plano de obras para 
2014 a construção dos Fóruns 
Eleitorais próprios da 29ª 
Zona Eleitoral, em Monteiro, e 
da 69ª Zona Eleitoral, em São 
Bento, ambos ocupando pré-
dios locados. 

Justiça Eleitoral vai inaugurar
nova sede do fórum em Sumé

Assembleia instala biometria Aluízio Bezerra
diz que recursos
afetam trabalhos 
do mutirão

O juiz da 6ª Vara da Fa-
zenda Pública, Aluízio Bezer-
ra, que coordena a força tarefa 
responsável pelo julgamento 
de casos de improbidade ad-
ministrativa, admitiu ontem 
que os esforços são dificulta-
dos por conta dos instrumen-
tos jurídicos que permitem 
à defesa dos réus protelar os 
julgamentos. 

“Esses processos são 
complexos e os advogados, no 
exercício natural do direito de 
defesa, procuram eternizar 
esses processos com diligên-
cias de toda natureza. O que 
está ao alcance dos advogados 
para retardar, eles o fazem, 
como uma defesa indireta e 
isso dificulta o trabalho do Ju-
diciário. A morosidade desses 
processos deve-se, portanto, 
à complexidade e à atuação 
exaustiva, elástica, dos advo-
gados”, disse.

Desde o início do regime, 
em 16 de agosto, 48 processos 
foram julgados, quinze deles 
na última semana. O magis-
trado garantiu, que apesar 
das dificuldades, o esforço 
concentrado tem produzido 
resultados. “O trabalho está 
avançando, as sentenças estão 
sendo proferidas. Todos os ju-
ízes que têm prerrogativas e 
competência para julgar ações 
de improbidade e crimes con-
tra a administração pública 
estão impulsionando e dando 
prioridade na tramitação e no 
cumprimento das diligências 
e isso vai facilitar a conclusão 
desses processos, que, quando 
estiverem prontos, serão mais 
sentenças a serem proferidas”, 
explicou Aluízio Bezerra. 

De acordo com o coorde-
nador, o balanço do Conselho 
Nacional de Justiça já aponta 
um crescimento, num período 
de cerca de sessenta dias, de 
quase 100% na produção de 
sentenças, o que, para o juiz, 
“mostra que as medidas ado-
tadas pelo Tribunal de Justiça 
são eficazes e estão dando re-
sultados positivos”. 
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à população e aos servidores 
da Casa. “O Poder Legislativo 
está sempre disposto a aten-
der a sociedade, esse é o nos-
so propósito principal e nós 
primamos por isso. A Assem-
bleia está aberta à população, 
dando a assistência necessá-
ria, oferecendo os melhores 
serviços, enfim, abrimos as 
nossas portas para que as 
pessoas possam ter acesso e 
realizar o seu cadastramento 
biométrico”, comentou.  

Ao todo, nove funcioná-
rios da Assembleia atuarão 

diretamente no serviço de ca-
dastramento biométrico dos 
eleitores, coordenados por 
um servidor designado pelo 
TRE-PB. “Os funcionários da 
Casa receberam o treinamento 
necessário para realizar o ca-
dastramento biométrico. Eles 
estão preparados para aten-
der aos colegas de trabalho, 
seus dependentes e o maior 
universo de pessoas, de forma 
célere, cômoda, para que eles 
não precisem enfrentar filas”, 
comentou Maria Francinete, 
analista de sistema do TRE.    

Presidente Ricardo Marcelo (PEN) visita o posto instalado na Casa 

Mensalão do PT: Um país 
à espera de justiça
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Políticas

A presidente anunciou por 
meio de nota a decisão
de sua visita oficial

Dilma adia viagem aos EUA após 
denúncias de espionagem no Brasil 

Brasília – A presidenta 
Dilma Rousseff anunciou, 
por meio de nota, o adia-
mento da visita de Estado 
que faria aos Estados Unidos 
em outubro. De acordo com 
o texto, “tendo em conta a 
proximidade da programada 
visita de Estado a Washing-
ton – e na ausência de tem-
pestiva apuração do ocorri-
do, com as correspondentes 
explicações e o compromis-
so de cessar as atividades 
de interceptação – não estão 
dadas as condições para a 
realização da visita na data 
anteriormente acordada”.

Segundo a nota oficial, 
a decisão foi tomada pelos 
dois presidentes - Dilma 
Rousseff e Barack Obama. 
“Dessa forma, os dois pre-
sidentes decidiram adiar 
a visita de Estado, pois os 
resultados desta visita não 
devem ficar condicionados 
a um tema cuja solução sa-
tisfatória para o Brasil ain-
da não foi alcançada”, acres-
centou a nota, entregue 
pelo porta-voz da Presidên-

cia, Thomas Traumann.
“O governo brasilei-

ro confia em que, uma vez 
resolvida a questão de ma-
neira adequada, a visita de 
Estado ocorra no mais bre-
ve prazo possível, impul-
sionando a construção de 
nossa parceria estratégica 
e patamares ainda mais al-
tos”, diz o texto.

Nota oficial
A nota oficial ressalta a 

importância e diversidade 
do relacionamento entre os 
dois países, fundado no res-
peito e na confiança mútua. 
“Temos trabalhado conjun-
tamente para promover 
o crescimento econômico 
e fomentar a geração de 
emprego e renda. Nossas 
relações compreendem a 
cooperação em áreas tão 
diversas como ciência e tec-
nologia, educação, energia, 
comércio e finanças, envol-
vendo governos, empresas 
e cidadãos dos dois países”.

No entanto, pondera 
que as práticas de espio-
nagem não condizem com 
a relação de amizade entre 
Brasil e Estados Unidos. “As 
práticas ilegais de intercep-
tação das comunicações e 
cidadãos, empresas e mem-
bros do governo brasilei-
ro constituem fato grave, 

atentatório à soberania na-
cional e aos direitos indivi-
duais, e incompatível com 
a convivência democrática 
entre países amigos”.

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
telefonou na última segun-
da-feira para a presidenta 
da República, Dilma Rous-
seff, para tratar da viagem.

Desde a divulgação de 
denúncias de que os Estados 
Unidos espionaram dados 
da presidente, e depois da 
Petrobras, o governo pas-
sou a cogitar o adiamento 
da visita. Dilma se reuniu na 
última segunda-feira com o 
ministro das Relações Exte-
riores, Luiz Alberto Figuei-
redo Machado, para discutir 
o retorno dado pelo governo 
norte-americano aos ques-
tionamentos do Brasil sobre 
as denúncias.

Figueiredo esteve em 
Washington na semana 
passada para tratar do as-
sunto com a conselheira 
de Segurança Nacional dos 
Estados Unidos, Susan Rice. 
Há dez dias, durante a Cú-
pula do G20, na Rússia, o 
presidente Barack Obama 
se comprometeu com Dil-
ma a responder aos ques-
tionamentos do governo 
brasileiro em uma semana, 
prazo que expirou. 

Danilo Macedo
Da Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff disse que tomou a decisão conjuntamente com Barack Obama

FOTO: Divulgação

Brasília – O porta-voz da 
Casa Branca, Josh Earnst, dis-
se ontem, após o anúncio do 
adiamento da viagem de Es-
tado que a presidente Dilma 
Rousseff faria a Washington 
no dia 23 de outubro, que o 
presidente Barack Obama 
entende e lamenta as preocu-
pações que “supostas” ativida-
des do serviço de inteligência 
norte-americano, relaciona-
das à espionagem de cidadãos 
brasileiros, incluindo a presi-
dente, têm gerado no Brasil.

Segundo ele, o presiden-
te Obama determinou uma 
ampla revisão de postura do 
serviço de inteligência norte
-americano, mas o processo 
levará alguns meses para ser 
completado. Earnest disse que 
Obama está comprometido 
a trabalhar com a presidente 
Dilma e sua equipe em canais 
diplomáticos para solucionar 
a fonte de tensão na relação 
bilateral. Ele ressaltou que os 

dois países desfrutam de uma 
parceria estratégica enraizada 
em valores democráticos co-
muns e no desejo de promo-
ver um grau avançado de cres-
cimento econômico, e criação 
de empregos.

“O convite do presiden-
te Obama para a presidenta 
Dilma para a sua primeira 
visita de Estado em seu se-
gundo mandato é o reflexo 
da importância que ele coloca 
sobre essa crescente parce-
ria global e os laços estreitos 
entre os povos americanos e 
brasileiros”, disse o porta-voz.

O porta-voz informou 
que o presidente Obama 
conversou na última segun-
da-feira com Dilma dando 
continuidade à troca de in-
formações iniciadas na Rús-
sia durante a Cúpula do G20 
e que continuaram na sema-
na passada entre o ministro 
brasileiro das Relações Exte-
riores, Luís Alberto Figueire-

do Machado, e a conselheira 
de Segurança Nacional dos 
EUA, Susan Rice.

A nota divulgada pelo 
governo brasileiro, sobre o 
adiamento da viagem, diz 
que a decisão foi tomada pe-
los dois presidentes para evi-
tar que os resultados da visi-
ta ficassem condicionados a 
um tema cuja solução satis-
fatória não foi alcançada.

Obama lamenta a decisão

Brasília – A diretora-geral 
da Agência Nacional de Petró-
leo (ANP), Magda Chambriard, 
descartou a possibilidade do 
banco de dados de exploração 
e produção de óleo e gás natu-
ral no país ter sido espionado 
pelos Estados Unidos. Durante 
audiência pública no Senado 
sobre a questão da espiona-
gem dos Estados Unidos na 
Petrobras, Magda Chambriard 
disse que o banco de dados 
da agência – um dos maiores 
acervos do mundo, com dados 
geológicos, físicos e sísmicos, 
além de amostras, testes e 

perfis de poços de óleo e gás – 
está seguro.

Segundo ela, além de 
não estar disponível na in-
ternet, o banco de dados está 
localizado em uma sala-cofre 
à prova de balas, incêndio e 
protegido de outras amea-
ças. “Podem ficar tranqui-
los. Não é possível espionar 
o nosso banco de dados por 
meio da rede mundial de 
computadores”, disse. Só um 
“espião paranormal” teria 
como roubar essas informa-
ções, acrescentou.

De acordo com a dire-
tora, estimativas da agência 
apontam que o Campo de Li-
bra, a ser leiloado no dia 21 

de outubro, gerará no prazo 
de 30 anos R$ 300 bilhões 
em royalties para o país, e R$ 
600 bilhões em participação 
para a União. Ela, no entanto, 
enfatizou que esses valores 
representam uma “estimati-
va que depende do espaço de 
desenvolvimento do campo e 
de projetos da empresa” que 
vencer a licitação.

Desde 25 de junho, 18 
empresas, de diversos paí-
ses, pediram à ANP acesso 
aos dados sobre o Campo 
de Libra, além de 11 que já 
acessam as informações por 
serem consideradas parcei-
ras associadas, informou a 
diretora.

Dados da ANP estão protegidos
Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Barack Obama 
determinou 
ampla revisão 
de postura do 
serviço de 
inteligência 
americano, mas  
vai demorar.

Nações Unidas (EFE) 
- O secretário-geral na 
ONU, Ban Ki-moon, pe-
diu ontem ao Conselho 
de Segurança que seja 
“firme” e adote “o mais 
rápido possível” uma 
resolução “vinculativa” 
que obrigue a Síria a 
colocar seu arsenal quí-
mico sob controle inter-
nacional.

“Espero sinceramen-
te que haja uma ação 
imediata (do Conselho 
de Segurança) e que seja 
vinculativa”, disse Ban 
em entrevista coletiva 
um dia depois de apre-
sentar o relatório que 
confirmou o uso de ar-
mas químicas em 21 de 
agosto nos arredores de 
Damasco.

Ban apoiou assim 
uma resolução que con-
tenha o Capítulo 7 da 
Carta das Nações Unidas 
- que abre a via para san-
ções e inclusive ao uso 
da força - para que não 
volte a ressurgir o uso de 
armas químicas ou des-
truição em massa como 
instrumento de guerra.

O secretário-geral 
deu as boas-vindas à de-
cisão da Síria de aderir, 
embora seja “com atra-
so”, à Convenção Inter-
nacional para a Proibição 
das Armas Químicas e 
lembrou que uma deci-
são assim contém “mui-
tas obrigações” que de-

vem ser implementadas.
“No passado vimos 

muitos casos nos quais 
esse compromisso não 
foi cumprido e o Conse-
lho de Segurança teve 
que adotar muitas reso-
luções para que sejam 
vinculativos”, advertiu 
Ban Ki-moon.

Reino Unido, Fran-
ça e Estados Unidos são 
partidários que o Conse-
lho de Segurança apro-
ve uma resolução que 
contenha esse Capítulo 
7, enquanto a Rússia 
prefere que não seja 
incluída no texto uma 
justificativa para uma 
intervenção militar.

Ban Ki-moon lamen-
tou a falta de unidade 
no principal órgão de 
decisão das Nações Uni-
das perante a crise síria, 
mas confiou que as ne-
gociações entre Rússia e 
Estados Unidos ajudem 
a acercar posturas e res-
ponder a este conflito de 
forma “urgente”.

“Estes acordos são 
bons em espírito, mas 
têm que ser transferidos 
a ação. Não temos tem-
po a perder”, disse Ban, 
que anunciou que se reu-
nirá no final de mês com 
os chefes da diplomacia 
dos Estados Unidos e 
Rússia à margem da As-
sembleia Geral realizada 
na próxima semana em 
Nova York.

Ban Ki-moon pede 
ação contra a Síria

CONFLITO ÁRABE
Transatlântico
é reerguido 
20 meses após 
naufrágio

Ilha de Gíglio, Itália 
(AFP) - O transatlântico 
“Costa Concordia” voltou 
ontem à posição vertical, 20 
meses depois de seu trágico 
naufrágio na pequena ilha 
italiana de Giglio, onde per-
manecerá vários meses an-
tes de ser rebocado para ser 
desmantelado.

A partir da margem, o 
enorme palácio flutuante 
que encalhou no dia 13 de 
janeiro de 2012, deixando 
30 mortos e dois desapare-
cidos por culpa de uma ma-
nobra de aproximação, se 
destaca no horizonte, agora 
erguido.

Um dos lados, a estibor-
do, que permaneceu durante 
meses dentro da água salga-
da, está destruído, como se 
tivesse sofrido um bombar-
deio, afirma um jornalista 
do Corriere della Sera.

Cadeiras amontoadas, 
cortinas rasgadas, pedaços 
de móveis podem ser obser-
vados quando as fotografias 
são ampliadas.

“Superamos a etapa 
mais importante, sem dúvi-
da a mais difícil, não tínha-
mos um plano alternativo 
em caso de fracasso”, comen-
tou satisfeito o sul-africano 
Nick Sloane, que dirigiu a ti-
tânica operação, um desafio 
para a engenharia naval.

A complexa operação 
sem precedentes para endi-
reitar o gigante de 17 anda-
res, 290 metros de compri-
mento e 114.000 toneladas 
- maior e com quase o dobro 
do peso do “Titanic” - durou 
vinte horas no total.

BRASIL &
MUNDO
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Botafogo bate recorde 
de público no Brasileiro na 
vitória contra o Tiradentes

TriÁTlon de longa disTância

Brasileiro será na capital
evento acontece dia 5 de 
novembro e contará com os 
principais triatletas do país 

Aparaibana Luana Lira, atleta do Grêmio Cief da Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho (antigo Dede), no Bairro 
dos Estados, em João Pessoa, continua na China onde 

treina fortemente Saltos Ornamentais com demais atletas da 
Seleção Brasileira. A jovem, de 16 anos de idade, foi uma das 
nove saltadoras que se destacaram no Campeonato Brasileiro 

de Saltos Ornamentais de 2013, que ocorreu no mês passado, 
no Rio de Janeiro. Ela e colegas foram escolhidas para estágio 
de treinamento de três meses, na China, com a técnica chinesa  
Yun Fen, responsável por revelar várias atletas campeãs 
olímpicas, tanto da Chica, quanto de outros países.  Luana Lira 
e demais saltadoras brasileiras se preparam para as diversas 

competições nacional e internacional que ocorrerão no 
próximo ano. A meta da Confederação Brasileira de Desportos 
Aquáticos - CBDA é que, essas atletas estejam nos Jogos 
Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, prontas e preparadas 
para buscar uma medalha olímpica para o Brasil. Em março, 
Luana também esteve na Chia em fase de treinamento.

luana lira na china

João Pessoa será sede 
no dia 9 de novembro do 
Campeonato Brasileiro de 
Triatlon de Longa Distân-
cia – Etapa Final, quando, os 
principais triatletas do país 
e, alguns do exterior, estarão 
na capital disputando o títu-
lo nacional e uma premiação 
de R$ 10 mil individual. Até 
o momento, 25 paraibanos 
já garantiram participação, 
dos 138 inscritos. A compe-
tição será na Praia de Cabo 
Branco, com largada às 13h 
e o percurso prevê 3km de 
natação, 80km de ciclismo e 
20km de corrida. Os campe-
ões representarão o Brasil 
no Campeonato Mundial de 
2014, cujo país ainda não foi 
definido.

O Campeonato Brasi-
leiro de Triátlon de Longa 
Distância – Etapa Final é 
promovida pela Confedera-
ção Brasileira de Triátlon, 
em parceria com a Federa-
ção Paraibana de Triátlon. 
Será disputado nas catego-
rias Elite, Sub-23 e por faixas 
etárias. As inscrições foram 
abertas no dia 6 de agosto e 
prosseguem até o dia 25 de 
outubro. A organização limi-
tou em 300 atletas o número 
de inscrições. 

Karine Ximenes, no 
feminino, categoria 25-29 
anos é a principal paraiba-
na favorita a um lugar no 
pódio. Ela iniciou a carreira 
em agosto do ano passado 
e, no dia 25 do mês passa-
do, conquistou o primeiro 
lugar no Campeonato Ama-
dor do Meio Ironman, que 
ocorreu na cidade de Brasí-
lia, no Distrito Federal. Na 
classificação geral, cruzou 
a linha de chegada em sé-
timo lugar. 

No masculino, a Paraíba 

é esperança de pódio com o 
triatleta Agnaldo Macedo 
Filho, na categoria 35-39 
anos. Ele se encontra em 
San Diego, nos Estados Uni-
dos, ultimando os prepa-
rativos para a competição 
em João Pessoa. Em âmbito 
nacional, os principais des-
taques da competição na Pa-
raíba são, no feminino, Va-
nessa Giannini, campeã do 
Ironman Brasil 2012 e ter-
ceira colocada no Ironman 
de Brasília este ano e, no 

masculino, Igor Amorele e 
Francisco (Chicão), reco-
nhecidos mundialmente. 

De acordo com a Confe-
deração Brasileira de Triátlon, 
os 3km de natação serão re-
alizados em duas voltas em 
forma triangular, com saída 
na areia do Busto de Taman-
daré. Os 5km de ciclismo te-
rão o percurso na Praia do 
Cabo Branco, passando pelo 
ponto extremo oriental das 
Américas na Ponta dos Sei-
xas, Estação Ciência e o Cen-

tro de Convenções da Paraí-
ba, circuito técnico e misto 
(parte plano e parte com la-
deiras), com 16km por volta. 
Por fim, os 20km de corrida 
serão realizados em circuito 
plano, com uma subida no fa-
rol na Praia do Cabo Branco, 
num total de 4 km por volta.

O Congresso Técnico 
do evento está programado 
para o dia 8 de novembro, 
um dia antes da abertura 
da competição. Ocorrerá no 
auditório da PBTur, na Praia 

de Tambaú, às 18h. Quatro 
horas antes, a organização 
estará entregando os kits a 
todos os inscritos. A Con-
federação informou ontem 
que dos 138 triatletas bra-
sileiros inscritos até o mo-
mento, 122 são homens e 
16 mulheres. Até o momen-
to, a Paraíba tem o segundo 
maior número de triatletas 
inscritos, com um total de 
24 triatletas, perdendo 
apenas para o Ceará, que 
tem 38.

Paraíba tem até 
o momento o 
segundo maior 
número de 
atletas inscritos, 
perdendo 
apenas para 
o Ceará

Sociedade Esportiva Cato-
leense e Associação Desportiva 
Brejo do Cruz fazem no próxi-
mo sábado a primeira partida 
decisiva do Campeonato Parai-
bano de Futsal Adulto Masculi-
no 2013. O jogo será às 20h30 
no Ginásio Gildásio Batista de 
Sousa (o Tabajara), em Catolé 
do Rocha. A partida de volta 
será na semana seguinte, no 
município de Brejo do Cruz.

As duas equipes chega-
ram de forma surpreendente 
na grande final, deixando para 
trás clubes tradicionais do fut-
sal paraibano, com destaques 
para a Servicar, João Pessoa 
Futsal e Clube dos Oficiais da 
Polícia Militar, todos da capital.

A Sociedade Esportiva 
Catolense passou nas semifi-
nais pela equipe do Catolé SC/
Riacho dos Cavalos com duas 
espetaculares goleadas. A pri-
meira por 4 a 1 a segunda por 5 
a 2. Já a Associação Desportiva 
Brejo do Cruz também venceu 
seus dois jogos diante do Melo 
Esporte Clube. Na primeira 
partida ganhou por 3 a 2 e no 

jogo jogo de volta, empurrado 
pela sua torcida, venceu pelo 
placar de 4 a 1, levando o jogo 
para a prorrogação. No desem-
pate, o Brejo do Cruz, que joga-
va por um empate, venceu por 
1 a 0, conseguindo pela quarta 
vez seguida a sua classificação 
para a final do Campeonato Pa-
raibano de Futsal. 

O presidente da Federa-
ção Paraibana de Futsal, Bosco 
Crispim, garantiu que vai estar 
presente na decisão. (ML)

Catolé e Brejo do Cruz 
vão decidir o Paraibano

FUTsal

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

Os 5 Km de ciclismo terão o percurso pela Praia do Cabo Branco, passando pelo ponto extremo oriental das Américas na Ponta do Seixas até o Centro de Convenções

Bosco  Crispim, da Federação



Time feminino do Botafogo
estreia no Brasileiro no dia 25
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“Chego em um 
momento ímpar no 
clube, vou ajudar em 
tudo os meus com-
panheiros para alcan-
çarmos os objetivos 
planejados”,  disse o 
atacante André Luiz 
(foto), o 220 contra-
tado do Treze, ao 
chegar  na tarde da 
última segunda-feira, 
no PV, para  o restante da Série C do Campeonato 
Brasileiro. Ontem, o atleta que completou 28 anos 
e espera sua regularização no BID-E da CBF para 
para atuar no próximo domingo (22) às 19h, diante 
do Fortaleza/CE, em Campina Grande. O Galo ven-
cendo o jogo, garante o 20 lugar no Grupo A.

Reforço no Galo

Um sonho que pode se 
tornar realidade

A vitória por 2 a 1 do Botafogo-PB diante do Tira-
dentes-CE, pela Série D do Campeonato Brasileiro, na 
noite da última segunda-feira, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa, deixou o time pessoense a um empate da 
tão sonhada vaga na  Série C do Nacional. Olha que o 
sonho da imensa torcida botafoguense, de dirigentes, 
comissão técnica e até dos jogadores, está prestes a 
se tornar realidade. Um sonho que perdura por longos 
anos, assim como perdura o jejum do time sem um título 
estadual profissional.

O mesmo comando que deu o título paraibano de 
2013, dez anos depois, pode dar a redenção a estre-
la vermelha botafoguense, conseguindo a ascensão 
daquele clube que, diga-se de passagem, é mesmo o 
mais querido da Paraíba, é mesmo o que possui a maior 
torcida do Estado, sem desmerecer Treze Futebol Clube 
e Campinense Clube.

Acompanhei o jogo do Botafogo x Tiradentes no 
Almeidão e, assim como outros torcedores paraibanos, 
sofri com o primeiro gol do adversário. Não restam 
dúvidas de que o técnico Marcelo Vilar tem que dar uma 
melhor atenção ao sistema defensivo do Belo, pois, 
ainda carece de melhoramentos.

Mas, o sofrimento acabou quando o atacante Var-
ley adentrou aos gramados. O herói deste jogo (Varley) 
marcou os dois gols do time da capital, gols estes que 
podem levar o Botafogo à Série C do Brasileirão, caso a 
partida de domingo, em Fortaleza, não tenha abertura 
no marcador.

No entanto, alheio aos gramados, uma cena me 
entristeceu no Almeidão na noite de segunda-feira: A 
quantidade de penetras ao interior do Estádio. Nelson 
Lira tem razão. Tem muita gente entrando de graça nos 
jogos do Botafogo. Nada contra aqueles que possuem 
direito garantido, mas, é um absurdo. Contaram 800, 
mas, este número foi bem maior.

Já a torcida do time cearen-
se apenas no dia da partida. 
O confronto, que é válido 
pela 15a rodada do Grupo A 
da  Série C do Campeonato 
Brasileiro, vai acontecer no 
Estádio Presidente Vargas, 
às 19h.

Ingressos II

O João Pessoa Espectros encerrou a fase de grupos com 
uma grande vitória em cima do Mossoró Petroleiros, no 
Estádio Lourival Caetano, em Bayeux. A equipe pessoense 
ganhou por 81 a 0 e assumiu a liderança geral do Cam-
peonato Brasileiro de Futebol Americano. Essa é a sexta 
vitória seguida da equipe e até o momento, a equipe 
marcou 408 pontos e sofreu apenas 8 no campeonato.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A diretoria do Treze divulgou 
ontem o preço dos ingres-
sos para o jogo do próximo 
domingo diante do Fortale-
za. Um fato interessante é 
que a torcida do Galo só vai 
poder comprar os ingressos 
de forma antecipada.

Ingressos

Futebol Americano

Clube recebe reforços 
em nível de seleção para 
enfrentar o Vitória-PE

OUtRAs
modalidades

A uma semana da estreia 
no Campeonato Brasileiro de 
Futebol Feminino 2013, a 
equipe do Botafogo-PB ulti-
ma os preparativos visando à 
partida diante do Vitória-PE, 
atual vice-campeã da Copa 
do Brasil, na próxima quar-
ta-feira, às 20h30, no Estádio 
Leonardo da Silveira, campo 
da Graça, em João Pessoa. O 
Belo treina hoje no Conjun-
to Ernesto Geisel, na capi-
tal, oportunidade em que a 
comissão técnica começa a 
montar o time titular para 
seu primeiro compromisso 
na competição.

Com um grupo de 26 
atletas, algumas que já ves-
tiram a camisa da Seleção 
Brasileira (goleira Monique, 
zagueira Jéssica e volante 
Lucimara) e outras que atu-
aram em grandes equipes do 
cenário esportivo nacional, o 
Botafogo pretende fazer um 
bom Campeonato Brasileiro 
de Futebol Feminino e, estre-
ar com vitória é o objetivo de 
todos que trabalham com o 
elenco.

Novos reforços come-
çam a desembarcar na Mara-
vilha do Contorno. De acordo 
com Oddo Vilar, responsável 
pelo Departamento Femini-
no do clube, na última segun-
da-feira chegaram a zagueira 
Pardal e volante Vitória, que 
estavam no São Caetano-SP; 
a atacante Jenifer, que atuava 
no Botucatu-SP e a também 
zagueira Sorriso, que defen-
deu o Palmeiras-SP.

O Campeonato Brasi-
leiro será disputado por 20 
equipes, que foram selecio-
nadas através de um ranking 
feito pelo Ministério dos Es-
portes, com base nas últimas 
5 edições da Copa do Brasil. 
Os clube foram divididos em 
4 grupos, com 5 equipes cada. 
Na primeira fase, os clubes se 
enfrentam em jogos de ida e 
volta e os 2 melhores de cada 
grupo se classificam para a 
segunda fase. A competição 
tem encerramento previsto 
para o dia 4 de dezembro.

O Botafogo está no gru-
po 3, com Caucaia, do Ceará; 
Vitória, de Pernambuco; São 
Francisco do Conde, da Bahia; 
e Mixto, do Mato Grosso do 
Sul. Para o diretor do Depar-
tamento de Futebol Feminino 
do Belo, Oddo Villar, o grupo 
tem equipes muito fortes, 
mas o clube paraibano vai 
participar com um grande 
time e com chances inclusive 
de brigar pelo título. "Não se-
remos apenas um mero par-
ticipante. Vamos entrar para 
competir, de igual para igual, 
com as equipes do restante 
do país ", disse.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Instituto realiza
seleção nacional
para treinadores
de modalidades

O Instituto Olímpico 
Brasileiro inicia hoje, a partir 
das 8h, o processo de sele-
ção nacional para o ingresso 
na Academia Brasileira de 
Treinadores (ABT). Os 306 
treinadores das modalida-
des de atletismo, natação e 
ginástica artística de todo o 
Brasil realizam a prova nes-
ta manhã em 15 cidades do 
país, como Salvador, Campo 
Grande, Curitiba, Porto Ale-
gre, São Paulo, Fortaleza, Rio 
de Janeiro, entre outras.

A seleção é dividida em 
duas fases: depois da prova, a 
segunda é a análise de currí-
culo, em que serão avaliadas 
todas as conquistas acadêmi-
cas e esportivas alcançadas 
por cada treinador. A seleção 
vai até o dia 2 de outubro e 
o primeiro dia de aula acon-
tece duas semanas depois, no 
dia 16.

A Academia tem como 
objetivo complementar a for-
mação profissional de treina-
dores, visando à atuação de-
les na preparação de atletas 
de alto rendimento. A ABT 
desenvolve suas atividades 
por meio do Curso de Espor-
te de Alto Rendimento.

Por outro lado, o Comitê 
Olímpico segue realizando o 
primeiro estágio internacio-
nal da Academia Brasileira 
de Treinadores. Até o dia 26, 
no Esporte Clube Pinheiros, 
em São Paulo, técnicos de 
ginástica artística masculina 
participarão de atividades 
práticas e teóricas.

Atletas do Belo treinando no Estádio da Graça. O Botafogo está montando uma equipe de alto nível

O presidente da Ferrari, 
Luca di Montezemolo, respon-
deu de forma peremptória à 
alegação de que Felipe Massa 
não vai ajudar Fernando Alon-
so na luta pelo título mundial 
nos próximos GPs.

Em entrevista à TV Glo-
bo, no último domingo, Massa 
descartou a possibilidade de 
servir como “escudo” para o 
espanhol, que tenta se aproxi-
mar de Sebastian Vettel na li-
derança do campeonato. Mon-
tezemolo, contudo, refutou o 
argumento do brasileiro.

“Disseram que ele não vai 
ajudar Fernando? Por favor!”, 

disse o dirigente, em entrevis-
ta ao jornal italiano “Gazzetta 
dello Sport”. “Definitivamente 
ele fará isso, dando-nos uma 
mão nos construtores e a Alon-
so no Mundial de Pilotos.”

Nos últimos anos, a Ferra-
ri frequentemente interpelou 
Massa a ajudar seus compa-
nheiros. Em 2010, o brasilei-
ro desistiu de vencer o GP da 
Alemanha para auxiliar Alonso 
na luta pelo título. Dois anos 
depois, mesmo perdendo cin-
co posições no grid, permitiu à 
equipe romper o lacre do câm-
bio de seu carro e, assim, alçar 
o espanhol mais na frente.

Ferrari diz que Massa
tem que ajudar Alonso

FÓRMULA 1

Ferrari contraria o brasileiro que terá que ajudar seu companheiro

25.9 – 20h30
Botafogo x Vitória/PE
2.10 – 20h30
S. Francisco/BA x Botafogo/PB 
9.10 – 20h30
Botafogo/PB x Mixto/MT
30.10
Caucaia/CE x Botafogo/PB 

Jogos do Belo

FOTOS: Divulgação
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Time precisa de empate 
no domingo para entrar 
na Série C de 2014

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTOS: Divulgação

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Após o adiamento do sábado 
passado para hoje o Campeonato 
Paraibano da Segunda Divisão, volta 
a ser destaque na penúltima rodada, 
a partir das 20h15, com a realização 
de duas partidas. No Estádio Leo-
nardo Vinagre da Silveira, a Graça, 
em Cruz das Armas, o Santa Cruz de 
Santa Rita recebe o Esporte de Pa-
tos, enquanto Queimadense e Sport 
Club Campina Grande se enfrentam, 
no Amigão, na Serra da Borborema. 
Principal jogo da rodada, Santa e Es-
porte, prometem fazer uma partida 
decisiva para as duas equipes, onde 
quem vencer dará um passo impor-
tante na conquista de uma das vagas 
na Divisão de Elite do Estadual/2014. 

Os dois times venceram os últi-
mos confrontos - a Cobra goleou na 
Graça o Sport Campina (4 a 0) e o 
Esporte derrotou no Amigão a Quei-

Santa Cruz e Esporte fazem jogo decisivo hoje à noite na Graça
Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

A torcida botafoguense voltou a fazer uma grande festa no jogo contra o Tiradentes, no Almeidão, e empurrou o time a conquistar mais uma vitória na Série D do Brasileiro

Formandos

Adeilson Carmo Sales de Souza
Anderson Diogo S. De Carvalho
Darlan Porto Marques
Ernandes David de Oliveira
Francielton da Silva Vieira
Gilmar Júnior Ramalho Batista
Igor Taffarel Gomes da Silva
Geovani Vicente da Silva
Irandir Jairo Gonçalves de Oliveira
João Paulo Costa dos Santos
Josiel Ferreira da Silva

Jaílson Maxwell da Silva Sátiro
Marcelino A. Barros Júnior
Renan Guilherme H. Albuquerque
Samuel Gonçalo
Severino Ramos Lima Júnior
Sheila Cristina Galdino da Silva
Sidrac Valério de Araújo
Wagner Venceslau de Oliveira
Vanessa Lins de Oliveira
Thiago Galdino Cavalcanti

madense (2 a 0) - e somam nove pon-
tos ganhos. No último compromisso 
entre as duas equipes o Esporte de 
Patos levou a melhor e venceu por 2 
a 0. Desta vez, com o mando de cam-
po a seu favor o Santa Cruz pretende 

dar o troco e fazer o dever de casa 
para depois tentar a sorte na Serra 
da Borborema. 

O compromisso é encarado 
como uma decisão para o treinador 
do time canavieiro, Ramiro Sousa, 

Escola de Arbitragem forma nova turma
O futebol paraibano ga-

nhou mais 21 árbitros no úl-
timo sábado, dia 14, dentro 
do processo de renovação 
implantado pela presidente 
Rosilene Gomes que presti-
giou a solenidade no Esporte 
Clube Cabo Branco, coman-
dada pelo Sindicato dos Árbi-
tros da Paraíba em parceria 

com a Comissão Estadual de 
Arbitragem. Estiveram pre-
sentes árbitros paraibanos 
do quadro nacional, dirigen-
tes e assessores da FPF, além 
do radialista Ivan Bezerra 
que representou a impren-
sa paraibana. Foi a primeira 
turma da Escola Estadual de 
Arbitragem Sebastião Satyro, 
que foi fundada em 30 de ou-
tubro de 2012.

O presidente do Sindi-

RENOVAÇÃO

cato dos Árbitros, Genildo 
Januário, destacou a impor-
tância da formação desta 
nova turma dentro de um 
processo criterioso e com a 
participação de instrutores 
do quadro nacional.

“Quero parabenizar a to-
dos os formandos que a par-
tir de agora se inserem no 
quadro de árbitros da Fede-
ração, sendo opções a mais 
para a Comissão Estadual. É 
uma renovação importante 
e que somente está sendo 
possível graças ao apoio da 
presidente Rosilene Gomes”, 
disse.

O presidente da Comis-
são Estadual de Arbitragem, 
Miguel Félix, também valo-
rizou a chegada dos novos 
árbitros, importante diante 
das poucas opções que se 
tem em virtude de alguns ár-
bitros estarem próximos da 
aposentadoria.

“Esses novos árbitros 
tendem a contribuir e muito 

no processo de renovação. 
Eles vão ter oportunidade e 
devem agarrá-la no momen-
to oportuno. Vou aprovei-
tá-los na base, pois é nela, 
diante das adversidades, que 
podemos mensurar a capa-
cidade física e técnica de um 
árbitro ou assistente. O pre-
sente é que vai delinear o seu 
futuro. Então, estudem, apri-
morem a capacidade técnica 
e seus conhecimentos por-

que apenas o diploma não 
resolve”, revelou.

Já a presidente Rosilene 
Gomes não só parabenizou 
os novos árbitros como o 
Sindicato e a Comissão Esta-
dual pelo excelente trabalho 
que vêm desenvolvendo, to-
dos preocupados em não só 
renovar o nosso quadro de 
árbitros bem como reciclar 
sempre os atuais componen-
tes da arbitragem paraibana.Os novos árbitros com a presidente da FPF, Rosilene Gomes

SEGUNDA DIVISÃO

Ramiro Souza volta a comandar o Santa Cruz contra o Esporte de Patos

que terá a força máxima para obter 
um resultado positivo. 

Sport x Queimadense
Sport Club Campina Grande e 

Queimadense fazem o jogo caseiro, 
às 20h15, no Amigão, onde o mais 
interessado é o Carcará da Serra, que 
soma seis pontos ganhos e ainda so-
nha com uma das vagas no Estadual 
do próximo ano. No primeiro con-
fronto entre as duas equipes a Quei-
madense goleou (4 a 0), quando o 
Sport de Campina Grande se retirou 
do campo, aos 20 minutos do segun-
do tempo, alegando que não havia 
médico no local para atender algu-
ma emergência. Diferente do adver-
sário, que não somou nenhum ponto 
e cumpre tabela o representante de 
Queimadas tem a obrigação de ga-
nhar e decidir a sorte contra o Santa 
Cruz de Santa Rita, no próximo dia 
21, às 16h, no Estádio Amigão, pela 
última rodada da Segundona. 

Na partida da última 
segunda-feira, a torcida do 
Botafogo bateu mais um re-
corde. O jogo do Belo contra 
o Tiradentes (vitória tricolor 
por 2 a 1), pelas quartas de 
final, teve o maior público 
da Série D. Baseado nos nú-
meros oficiais da renda, di-
vulgados pelo clube, 10.480 
pessoas estiveram lotando as 
arquibancadas sombra e as 
cadeiras do Almeidão. O pú-
blico pagante foi de 9.607 tor-
cedores, que proporcionaram 
uma renda de R$ 205.460,00.

Até o jogo de segunda, 
o maior público tinha sido 
registrado no jogo Salgueiro 
e Nacional-AM, com 10.283 
pessoas, 197 a menos do que 
o que compareceu ao Almei-
dão. "A torcida do Botafogo é 
cada vez maior e empolgada. 
Vale salientar que em Per-
nambuco existe um progra-
ma de incentivo do Governo 
do Estado chamado de 'Todos 
com a Nota' e muitos torcedo-
res não pagam ingressos. Esta 
paixão pelo Belo está toman-
do conta da cidade, e mesmo 
com o estádio reformado, 
ficará pequeno para os jogos 
do Botafogo no próximo ano", 
garante o presidente Nelson 
Lira.

Ontem, os jogadores do 
Botafogo não tiveram nem 
tempo para comemorar a 
grande vitória e poucas ho-
ras depois da conquista, já 
estavam treinando em uma 
academia da cidade. À tarde, 
eles tiveram folga e voltam a 
treinar hoje nos dois expe-
dientes. 

Na reapresentação, o 
médico Fábio Farias infor-
mou que apenas o meia Lenil-
son preocupa para o jogo de 
domingo. "Ele voltou a sentir 
a contusão, por ter jogado no 
sacrifício, e já iniciou o trata-
mento. O atacante Fausto, que 
levou 3 pontos da testa após 
um choque com o goleiro ad-
versário, não chega a ser pro-
blema. A mesma coisa em re-
lação a Pio, que teve um corte 
no supercílio. Fábio Neves 
está tratando de uma contra-
tura na coxa, mas deverá ser 
liberado para os treinos em 
breve", disse o médico.

Warley
O atacante Warley, 

nome do Botafogo-PB na 
primeira partida contra o 
Tiradentes-CE, válida pelas 
quartas de final do Brasi-
leirão Série D, espera que 
a invasão da torcida bota-
foguense que ocorreu em 
Caruaru-PE, na primeira 
partida da fase anterior, se 
repita no jogo de volta con-
tra o Tigre da Polícia Militar, 
encontro que está marcado 
para o próximo domingo, às 
16h, no Estádio Presidente 
Vargas, em Fortaleza-CE. 

“Aqui no Botafogo a gen-
te sabe que nada é fácil, então 
lá vai ser uma guerra, uma 
batalha e a gente espera con-
tar com o torcedor em Forta-
leza. Aqueles que não conse-
guirem ir mandem energia 
para nós lá”, declarou o ata-
cante na coletiva de impren-
sa realizada após o primeiro 
encontro entre o alvinegro 
da estrela vermelha e o time 
cearense. O duelo aconteceu 
na noite de segunda-feira, no 
Almeidão, e terminou com o 
placar de 2 a 1 para o Belo.

Herbert Clemente
Especial para A União
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Primeiro e segundo 
colocados travam luta 
intensa na Série A

Jogo de líderes no Mineirão
Líder do Campeonato 

Brasileiro, o Cruzeiro terá 
confronto com o segundo 
colocado Botafogo, hoje, às 
21h50, no Mineirão. A equi-
pe celeste busca ampliar a 
vantagem sobre o time ca-
rioca antes de uma sequên-
cia que pode ser favorável 
ao rival.

Após o confronto di-
reto, o Cruzeiro terá dois 
jogos fora de casa, contra 
Corinthians e Internacional. 
A equipe voltará a jogar no 
Mineirão diante da Portu-
guesa e, posteriormente, irá 
ao Recife, para duelo com o 
Náutico.

Já o Botafogo disputará 
quatro partidas no Maracanã. 
No Rio de Janeiro, o time da 
Estrela Solitária enfrentará 
Bahia, Ponte Preta, Flumi-
nense e Grêmio. No clássico 
com o Tricolor Carioca, o Bo-
tafogo será visitante.

Diante da sequência 
para as duas equipes, os 
jogadores do Cruzeiro ad-
mitem que será importante 
tentar ampliar a vantagem 
sobre o Botafogo no duelo 
de hoje. “Claro que o mo-
mento é para falar do Bota-
fogo, mas a gordura, a gente 
sabe que uma hora vai pre-
cisar. Não vamos ganhar to-
dos os jogos que faltam, te-
mos de ter consciência pelo 
calendário. Teremos dois 
jogos fora de casa contra 
equipes fortes”, observou o 
atacante Willian.

“Em casa, temos de so-
mar o máximo possível de 
pontos. É um jogo impor-
tantíssimo. Vamos tentar os 
três pontos, porque depois 
temos dois jogos difíceis 
fora de casa. Vamos encarar 
primeiro o Botafogo e de-
pois pensar nos outros dois 
jogos”, analisou o lateral di-
reito Ceará.

O Cruzeiro inicia a 22ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro com quatro pontos de 
vantagem sobre o Botafogo. 
Assim, um triunfo hoje levará 
a equipe à distância de sete 
pontos na liderança. 

Botafogo 
Vice-líder do Brasileiro 

com 42 pontos, o Botafogo 
teve uma boa notícia: Ga-
briel treinou separadamen-
te dos reservas no campo 
anexo do Engenhão e deve 
reforçar a equipe que en-
frentará o líder Cruzeiro, 
com 46, no Mineirão, hoje. 
O volante está se recondi-
cionando fisicamente após 
ficar parado por conta de 
lesão na coxa direita.

Enquanto os reservas 
realizaram um jogo-treino 
contra os juniores, Gabriel 
participou de uma atividade 
física sem nenhum compa-
nheiro. Porém, ainda não se 
sabe se Gabriel retomará sua 
posição de titular ou se Re-
nato será mantido após duas 
rodadas no time principal. O 
camisa 8 demonstrou uma 
clara evolução na partida 
contra o Santos, quando foi 
um dos destaques do Bota-
fogo, ao lado de Elias, autor 
de dois gols.

CRUZEIRO x BOTAFOGO

Jogos de hoje

Série A 
19h30 Vasco x Vitória
19h30 Grêmio x Santos
21h Coritiba x Goiás
21h Criciúma x Fluminense
21h50 Ponte Preta x Corinthians
21h50 São Paulo x Atlético-MG
21h50 Cruzeiro x Botafogo

Série C 
19h30 Rio Branco-AC x Luver-
dense

Liga dos Campeões 
15h45 Milan x Celtic
15h45 Barcelona x Ajax
15h45 Chelsea x Basel
15h45 Schalke 04 x Steaua 
Bucareste
15h45 Áustria Viena x Porto
15h45 Atlético de Madri x Zenit
15h45 Olympique x Arsenal
15h45 Napoli x Borussia 
Dortmund

Com duas vitórias no 
returno e invicto há dez 
rodadas no Brasileirão, o 
Atlético-MG traça nova 
meta na competição na-
cional. Se antes a preo-
cupação era se afastar 
da zona de rebaixamen-
to, agora o time mineiro 
mira as primeiras posi-
ções na tabela. Hoje, a 
equipe enfrenta o São 
Paulo, às 21h50, no Es-
tádio do Morumbi-SP, no 
entanto, o fato de jogar 
fora de seus domínios 
não intimida o grupo. 

Para o atacante Jô, 
o elenco não pensa mais 
em cair de divisão e to-
dos estão focado no 
crescimento da equipe 
na competição. “Claro 
que a gente não pensa 
mais nisso (rebaixamen-
to). É pensar pra frente, 
conseguimos duas vitó-
rias seguidas que é o que 
precisávamos”, observou 
o atacante Jô.

O centroavante crê 
na possibilidade de che-
gar próximo ao rival Cru-
zeiro, líder do Brasileirão 
e que soma 18 pontos a 
mais que o Atlético. “So-
mar os pontos a gente 
sonha em ganhar, é cla-
ro que está difícil, por-
que eles estão um pouco 
distantes. Mas, se a cada 
jogo que a gente for fa-
zer a gente chegar lá em 

Atlético/MG confiante na vitória 
CONTRA O SÃO PAULO

cima, vamos brigar”, afir-
mou Jô.

No Brasileiro, o Atlé-
tico não perde há 10 jo-
gos. Porém, são sete par-
tidas de invencibilidade 
na temporada, seis pela 
competição nacional e 
uma pela Copa do Brasil, 
já que o alvinegro minei-
ro foi derrotado por 4 a 2 
pelo Botafogo, em jogo 
do torneio mata-mata.

O time comandado 
por Cuca vive momento 
de afirmação e arrancada. 
A equipe venceu os dois 
jogos que fez no returno 
do Brasileirão, contra Co-

ritiba (3 a 0) e Grêmio (1 a 
0). “Isso nos dá confiança 
após fase ruim. Começar 
o segundo turno desta 
forma já começa a ver o 
campeonato de outra for-
ma”, ressaltou Tardelli.

“Mais um jogo difícil 
fora de casa contra São 
Paulo, mas o bom é que 
já demos distanciada e 
já estamos entre os 10 
primeiros, isso é grati-
ficante”, acrescentou o 
atacante, que vê o time 
reconquistando a con-
fiança adquirida na Li-
bertadores, quando foi 
campeão.

O atacante Jó promete infernizar a zaga do São Paulo hoje

Equipe cruzeirense lidera o Brasileiro da Série A e duelo contra o Botafogo vai agitar Belo Horizonte

Santos confirma 
segundo jogo 
contra o Barça 
após os 8 a 0

Apesar da goleada de 
8 a 0 sofrida para o Barce-
lona, no início de agosto, o 
Santos não desistiu da ideia 
de realizar o segundo amis-
toso contra os catalães. O 
jogo faz parte do pagamento 
pela venda de Neymar, con-
cretizada em maio, e será no 
Brasil. 

Em entrevista ontem, o 
presidente do Santos, Odí-
lio Rodrigues, disse que não 
tem um prazo máximo para 
realizar o duelo e que con-
sidera a oportunidade como 
uma forma de aprendizado 
para o futebol brasileiro. 

“O prazo para o segundo 
jogo é enquanto o Neymar 
estiver lá e podemos sugerir 
uma data que seja de julho a 
setembro. Se o amistoso não 
for realizado por um desejo 
que não dependa do Santos, 
então somos indenizados. 
A gente tem conversado so-
bre a possibilidade de tratar 
desse amistoso porque en-
tende que a elite do futebol, 
do ponto de vista técnico e 
tático, está na Europa”, argu-
mentou o cartola. 

“O Brasil tem só o mate-
rial humano. Como no pas-
sado os europeus vinham 
aprender com a gente aqui, 
temos de ter humildade 
para agora ir aprender com 
eles lá. Isso só é possível 
com intercâmbio e, por isso, 
defendemos também uma 
mudança no calendário”, 
afirmou. 

O primeiro amistoso 
teve consequências extra-
campo para o Santos, que 
regressou da Europa com 
a pior crise desde 2008. Os 
críticos da gestão articula-
ram até mesmo um pedido 
de Impeachment do então 
presidente Luís Alvaro de 
Oliveira Ribeiro. 

A crise só foi estacan-
da após o mandatário se 
licenciar do cargo e o time 
ascender na tabela do Bra-
sileiro, já que deixou a zona 
de rebaixamento e se apro-
ximou do G-4.

Foto: Divulgação
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Elano está de volta ao 
Grêmio. O meia participou 
do coletivo apronto e mos-
trou recuperação completa 
da fratura em uma vértebra 
identificada pelos médicos 
no último dia 18. Assim, o 
camisa 7 já pode ser opção 
para Renato Gaúcho no jogo 
de hoje, diante do Santos, na 
Arena, às 19h30.

A última partida de 
Elano pelo Grêmio ocorreu 
no dia 11 de agosto, contra 
o Bahia. Depois, ele recla-
mou de dores nas costas, 

fez exame de imagem e teve 
a fratura detectada. Após 
repouso e trabalhos físicos, 
ele está de volta, totalmente 
recuperado.

Nos últimos dois dias, 
Elano foi a principal atração 
no trabalho coletivo dos re-
servas contra o time formado 
pelos jogadores das catego-
rias de base. A equipe pro-
fissional foi: Marcelo Grohe; 
Moisés, Matheus Biteco, Sai-
mon e Wendell; Adriano, De-
retti, Elano e Maxi Rodríguez; 
Paulinho e Yuri Mamute.

A novela envolvendo 
Aparecidense, seu massagis-
ta Esquerdinha e o Tupi de 
Juiz de Fora-MG parece que 
ganhará novos capítulos. Ex-
cluída da Série D em votação 
no STJD na última segunda-
feira, a Aparecidense prome-
te recorrer da decisão.

Os dirigentes do clube 
goiano estavam confiantes 
no julgamento e esperavam a 
absolvição da Aparecidense, 
como entidade, no proces-
so. O diretor de futebol, João 
Rodrigues, o Cocá, se reve-
lou surpreso com a decisão 

tomada pelo STJD. Para ele, 
o clube não pode responder 
por um ato isolado de Es-
querdinha.

“Recebemos essa deci-
são como uma surpresa de-
sagradável, pois eu nunca vi 
isso no futebol. O clube não 
tem a ver com isso, tudo bem 
que ele é um funcionário do 
clube, mas cada um tem que 
pagar pelos seus atos”, frisou.

Cocá explicou que a Apa-
recidense deseja entrar com 
o recurso cabível para tentar 
reverter a decisão tomada 
em primeira instância. 

Elano volta ao Grêmio 
no jogo contra o Santos

Aparecidense admite 
recorrer contra decisão

EM PORTO ALEGRE

ExCLUSÃO DA SÉRIE D
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Apreensões de animais silvestres 
em 2013 já somam o dobro de 2012

O número de animais 
silvestres apreendidos pelo 
Batalhão Ambiental da Po-
lícia Militar da Paraíba nos 
primeiros nove meses de 
2013 já é duas vezes maior 
do que o ano passado inteiro. 
Em 2012, 796 animais foram 
apreendidos contra 1.608 
apreendidos entre 1º de ja-
neiro e 13 de setembro deste 
ano. O aumento foi influen-
ciado pela intensificação nas 
ações de fiscalização e por de-
voluções espontâneas de ani-
mais mantidos em cativeiro.

De acordo com o coman-
dante do Batalhão, tenen-
te-coronel Paulo Sérgio de 
Oliveira Bastos, os pássaros 
são a maioria dos animais 

apreendidos no Estado neste 
ano. “Lançamos a Operação 
Resgate, já que sabemos que 
muita gente tem pássaros 
em casa como uma questão 
cultural. Incentivamos a en-
trega voluntária e as denún-
cias pelo telefone 190 para 
a reinserção dos animais na 
natureza”, afirmou. Até 13 de 
setembro deste ano, foram 
apreendidos 1.277 aves, 203 
repteis, 124 mamíferos e dois 
animais de outras espécies.

Em parceria com o Iba-
ma e a Sudema, os animais 
capturados são levados para 
o Centro de Triagem de Ani-
mais Silvestres (Cetas), na 
Mata do Amém, em Cabe-
delo, onde passam por uma 
triagem realizada por biólo-
gos e veterinários e, depen-
dendo da situação, eles são 
enviados para o seu habitat 
natural. Se a apreensão for 

feita perto de habitat natural, 
o animal pode ser reinseri-
do no habitat de forma ime-
diata na natureza. A multa 
para quem for flagrado com 
animais silvestres é de pelo 
menos R$ 500 por animal e 
pode chegar a R$ 5 mil se ele 
estiver na lista de animais em 
extinção.

O Batalhão Ambiental da 
Polícia Militar da Paraíba foi 
criado com o objetivo de coibir 
os crimes contra fauna, flora e 
meio ambiente, com atuação 
em todo o Estado. Ainda este 
ano, duas novas companhias 
de Polícia Ambiental devem 
ser instaladas em Campina 
Grande e Patos para intensi-
ficar as ações no interior da 
Paraíba. Três jet-skis e uma 
lancha também devem fazer 
parte da estrutura do batalhão 
para a fiscalização no estuário 
dos rios e no litoral paraibano.

O aumento foi influenciado 
pela intensificação das 
ações na Paraíba

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2013, que objetiva: Con-
tratação de empresa especializada em construção civil, para conclusão da construção de Creche 
- Escola / Pró-Infância; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: MCG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - R$ 654.038,53.

Rio Tinto - PB, 08 de Agosto de 2013
SEVERINA FERREIRA ALVES

Prefeita

TÂMIZA SIBELE DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF Nº 044.461.024-35, torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Construção de Edifício 
Residencial, situado na Rua Celestina Irineu dos Santos, Quadra 99, Lote 197 – JOÃO PAULO 
II - JOÃO PESSOA – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços n. 008/2013

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de CACIMBA DE 
DENTRO, no uso de suas atribuições legais, torna público à população de CACIMBA DE DENTRO 
e a quem interessar possa que após análise dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: 
a empresa: J. G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME foi HABILITADA para a fase de aber-
tura de proposta por cumprimento integral das condições do edital, enquanto as empresas MJL 
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA - ME e WELTON ARAUJO DE FARIAS - ME foram 
INABILITADAS por descumprimento dos itens 5 e 6 do edital. Caso não haja interposição de recurso 
a abertura das propostas ocorrerá no dia 26/09/2013 as 11:00 hs na COPELI. Maiores informações 
e o DETALHAMENTO dos motivos que ensejaram a inabilitação do participante encontram-se na 
sala da COPELI ou pelo Fone: 083-3379-1045

Cacimba de Dentro, 17 de Setembro de 2013.
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
MUNÍCIPIO DE CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Conceição, Estado da Paraíba, através do seu Prefeito Municipal, 

dentro de suas atribuições legais e, tendo em vista do que consta nos pareceres, devidamente 
justificados constante nos autos e de acordo com caput do Art. 49 da Lei 8.666/93, torna público 
para conhecimento dos interessados a REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA 
DEPREÇO Nº 001/2013, destinada a Contratação de emissora de rádio, para divulgações das ações 
administrativas, campanhas educativas e campanhas governamentais do município de Conceição 
– PB.  Afixe-se cópia deste ato no Mural da Prefeitura e publique-se na imprensa oficial para que 
surta os efeitos legais de publicidade e para conhecimento dos interessados e neste mesmo ínterim. 
Desde já, fica assegurado a todos os interessados, o direito a ampla defesa e a aplicabilidade dos 
termos dos artigos 109, inciso I, alínea “c” e 110, ambos da Lei 8.666/93.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição - PB, 17 de setembro de 2013.
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/13

Registro CGE Nº. 13-01100-4
Objeto: Contratação de serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis relativas 

ao primeiro, segundo e terceiro trimestres, e ao período base a findar em 31 de dezembro. Estes 
serviços deverão ser executados segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, expedidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com as Leis nº 6.404/76, e 11.638/07, 
bem como as instruções, normas e procedimentos emanados da Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM, inclusive com os novos pronunciamentos contábeis em vigor, em conformidade com o 
Anexo 2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 052/12, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
28/12/2012, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da Lei 
Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, que a CPL julgou inabilitados os licitantes UHY 
– MOREIRA AUDITORES e CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL e habilitados 
para prosseguimento do certame os licitantes KPMG AUDITORES INDEPENDENTES e BAKER 
TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES. Fica estabelecida a data de 20/09/2013, às 
10h, para a abertura da Proposta Técnica – Envelope II. João Pessoa, 17 de setembro de 2013.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da CPL 

MARCUS VINICIUS ANDRADE – CNPJ/CPF Nº 036.471.254-66, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2706/2013 
em João Pessoa, 13 de setembro de 2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação uni-
familiar com 08 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual. Na(o) – Rua 
Projetada, LOTE 2-A, QUADRA 15-B, LOTEAMENTO PRIA DO POÇO  Município:  CABEDELO 
– UF: PB. Processo: 2013-004954/TEC/LO-5795.

CONSTRUTORA HEMA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.566.846/0001-03, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2697/2013 
em João Pessoa, 11 de setembro de 2013 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar com 176 Unidades Habitacionais, com Sistema de Tratamento de Cagepa. Na(o) – Rua 
Agente Fiscal A. de Castro/Rua Edir Queiroz – AEROCLUBE  Município:  JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2013-005244/TEC/LI-2419.

SERRARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. – CNPJ/CPF Nº 10.945.707/0001-24, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2650/2013 em João Pessoa, 6 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Fabricação de Moveis, Esquadrias com Predominância de Madeira e Representações 
Comercias de Madeira. Na(o) – Rua Antônio Francisco de Araújo, Nº 289, MORADA NOVA Município: 
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2013-003423/TEC/LO-5385.

BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. – CNPJ/CPF Nº 07.768.877/0001-76, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 2646/2013 em João Pessoa, 6 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Lavra de Areia/Argila na Bacia Sedimentar do Leito Seco do Riacho do Padre, Fazenda São, Zona 
Rural de Olivedos, com a retroescavadeira, numa área de 48,11ha, referente ao Processo DNPM 
Nº 846.200/2013. Na(o) – Sítio São Braz, Zona Rural - OLIVEDOS Município: - UF: PB. Processo: 
2013-004903/TEC/LI—2389.

IPI URBANISMO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.461.283/0001-
18, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2730/2013 em João Pessoa, 16 de setembro de 2013 – Prazo: 1460 dias. 
Para a atividade de: Loteamento Residencial do tipo Condomínio Horizontal Fechado com 396 Lotes 
distribuídos em 26 Quadras, totalizando 38,88 hectares. Na(o) -  BR 230 KM 10 S/N INTERMARES 
Município:  CABEDELO – UF: PB. Processo: 2013-005630/TEC/LO-5994.

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 297/2013

 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/10/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de Material de Expediente, destinado ao Instituto de Assistência à Saúde do Servidor 
– IASS, 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 13-01738-0

João pessoa, 17 de setembro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente Executiva de Licitação em Exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 185/2013
                    
            O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 04/11/2013 às 09h para:

Registro de Preços para contratação de serviço de abastecimento de água potável em carro pipa 
através de caminhão, destinado a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP, 
conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 13-00984-9
João pessoa, 17 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 418/2013
                    
            O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 05/11/2013 às 09:00 para:

Aquisição de Material de Consumo, 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 - 13-01741-2
João pessoa, 17 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 396/2013
                    
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste Órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/10/2013 às 14:00 horas para:

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

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

REG. CGE Nº - 7706/2013.
João pessoa, 17 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2720/2013 em João Pessoa, 16 de Setembro de 
2013 – Prazo: 365dias. Para a atividade de: Pavimentação em paralelepipedo do acesso a Praia de 
Coqueirinho, no trecho compreendido entre a PB-008 e a Praia de Coqueirinho, com extensão de 
2,0 km. Na (o) – ENTRONCAMENTO PB-008/PRAIA DE COQUEIRINHO Município: CONDE– UF: 
PB. Processo: 2013-004554/TEC/LI-2348.

Mais cinco municípios paraibanos 
receberão, esta semana, mutirões de do-
cumentação do Programa Nacional de 
Documentação da Trabalhadora Rural 
(PNDTR), promovidos pela Superinten-
dência Regional do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) na 
Paraíba e pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA). A nona rodada 
de mutirões em 2013 vai atender, dessa 
segunda-feira (16) até a próxima quinta-
feira (20), a população dos municípios de 

Várzea, no dia 16; São José do Bonfim, no 
dia 17; Junco do Seridó, no dia 18; Santa 
Luzia, no dia 19; e Juazeirinho, no dia 20. 

O programa emitiu, de 2007 a 
2012, aproximadamente 154,8 mil do-
cumentos na Paraíba. Nos mutirões, é 
possível tirar gratuitamente, durante 
todo o dia, documentos como registro 
de nascimento, carteira de identidade, 
CPF, carteira de trabalho, registro junto 
ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e carteira de pescador.

Mutirões do Incra levam 
benefício a 5 municípios

documentação

FOTO: Ortilo Antônio

Os pássaros representam o maior número de apreensões feitas pela Polícia Ambiental. Somente este ano foram recolhidas 1.277 durante as operações em várias regiões do Estado



CPF/CNPJ....: 014924291/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            411,43
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055270
Responsavel.: TATIANY DANIELE PEREIRA SOUTO
CPF/CNPJ....: 016627885/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             94,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054860
Responsavel.: TATIANY DANIELE PEREIRA SOUTO
CPF/CNPJ....: 016627885/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             94,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054859
Responsavel.: VALDEMIR DA SILVA
CPF/CNPJ....: 047175804-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055921
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  18/09/2013
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: AFRANIO DUARTE DE SA
CPF/CNPJ....: 013716624/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            946,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055826
Responsavel.: A2 EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ....: 015348270/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            278,03
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055749
Responsavel.: BENEDITO SIMAO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 007241030/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055642
Responsavel.: DUARTE COMERCIO E REPRESEN-
TACOES LT
CPF/CNPJ....: 015827407/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            519,57
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055363
Responsavel.: JOSE VALERIO BARBOSA DA SILVA

João Pessoa > Paraíba > quarta-feira, 18 de setembro de 2013Publicidade
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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 2013, 
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 CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE  E LASER
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.13.004/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Juventude, Es-
porte e Lazer E SILVA & ARRUDA LTDA – ME. OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
PARA GINÁSIO DE ESPORTES O MENINÃO, VILA OLÍMPICA PLINIO LEMOS E PARQUE DA 
CRIANÇA, no MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. VALOR: R$ 244.084,00 
(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E OITENTA E QUATRO REAIS). LICITAÇÃO: Pre-
gão Presencial N.º 2.13.003/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93 e Lei Federal N° 
10.520/02. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 27.812.1010.2162/4490.52/0110/0240. SIGNATÁRIOS: 
Gustavo Henrique Ribeiro e Karla Veruska Guimarães Arruda. DATA DE ASSINATURA: 22 de 
agosto de 2013.

GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO
Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.047/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Assistência 
Social E EDNALDO ARAÚJO – DERIVADOS DEFRUTAS – ME. OBJETO: Contratação de Empre-
sa Especializada no Fornecimento de Gêneros Alimentícios (HORTIFRUTIGRANJEIROS), para 
atendimento das necessidades da SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR: 
R$ 90.619,84 (NOVENTA MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CEN-
TAVOS). LICITAÇÃO: Pregão Presencial N.º 2.05.010/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N° 
8.666/93 e Lei Federal N° 10.520/2002 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.241.1027.2116/08.24
3.1029.2122/08.243.1029.2123/08.243.1029.2124/08.244.1031.2132/08.244.1031.2133/08.244.1
031.2134/08.244.1031.2135/3390.30/0160/0270.SIGNATÁRIOS: João Dantas e Ednaldo Araújo. 
DATA DE ASSINATURA: 10 de setembro de 2013.

JOÃO DANTAS
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

2º AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 023/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 03 de Outubro de 2013 as 
14:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de Frutas e Verduras, destinados a Merenda Escolar 
e demais Programas Municipais. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefei-
tura Municipal de São José dos Ramos, na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n, Centro, São Jose 
dos Ramos. Maiores informações através do telefone/ (083) 3682-1086, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São Jose dos Ramos, 17 de Setembro de 2013.
Maria Simone Rodrigues da Silva

Presidente da CPL

Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055469
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS C  FURTADO - ME
CPF/CNPJ....: 015218189/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            540,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055647
Responsavel.: FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 010601796/0001-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            140,44
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056038
Responsavel.: GILIARD KLEVIO DE OLIVEIRA GON 
ALVE
CPF/CNPJ....: 060754654-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056328
Responsavel.: GILVANDRO MARTINS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 021606894-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            140,44
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056049
Responsavel.: HELIO FELIX MAXIMO
CPF/CNPJ....: 569677804-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            142,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056499
Responsavel.: HOSPITAL SANTA PAULA LTDA
CPF/CNPJ....: 009250028/0001-51
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            143,33
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056051
Responsavel.: HUMBERTO DE LIMA SALES
CPF/CNPJ....: 002483955/0001-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            241,87
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056055
Responsavel.: ISONEIDE BEZERRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 001278668/0001-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            275,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056066
Responsavel.: JACINTO VITORINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 676834794-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055593
 Responsavel.: JACKSON SILVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 058945184-74
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            283,91
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056071
Responsavel.: JESSICA NAJARA RAMOS T FLO-
RENTINO
CPF/CNPJ....: 010322228/0001-51
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            370,88
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056075
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 879729484-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055703
Responsavel.: KATIENNE SOARES DO NASCIMENTO 
BERNA
CPF/CNPJ....: 065646214-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055595
Responsavel.: MANAIRA OPTICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 002217101/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.493,90
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055637
Responsavel.: PATRICIA CRISTINA DA COSTA DANTAS
CPF/CNPJ....: 881138504-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055597
Responsavel.: RITA ALEXANDRINA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012929626/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            893,89
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056452
Responsavel.: RODRIGO COSTA CAVALCANTI CHAVES
CPF/CNPJ....: 012648014-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055599
Responsavel.: RUDIMAR DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 049304474-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055601
Responsavel.: SILNO PEDROSA ESPINOLA
CPF/CNPJ....: 160600674-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             40,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056271
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade,  no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta  data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos 
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  18/09/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ACLEUTON KARLOS CANDIDO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 013239014-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            140,44
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055972
Responsavel.: ADJAILMA ALCINEIDE DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 977608544-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055603
Responsavel.: ALEXANDRE GOMES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 012914904-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055587
Responsavel.: ANIBAL CORREIA ABRANTES
CPF/CNPJ....: 687312052-91
Titulo......: CHEQUE           R$            444,00
Apresentante: ODONTO RADIOLOGISTAS ASSO-
CIADOS S/S
Protocolo...: 2013 - 056285
Responsavel.: ANTONIO CARLOS CARVALHO DE 
SOUZA
CPF/CNPJ....: 610362267-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            140,44
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055976
Responsavel.: ANTONIO JOHNATHAN FIDELIS ALVES
CPF/CNPJ....: 065278934-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055589
Responsavel.: BOMPLASTIC COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 006278668/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.002,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055645
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ....: 005346766/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,10
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054862
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ....: 005346766/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            699,90
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054901
Responsavel.: CHARLES DE SOUSA CAVALCANTI 
BEZERRA
CPF/CNPJ....: 048319014-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             67,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055591
Responsavel.: CICERO HERBETE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ....: 037960894-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            503,09
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056334
Responsavel.: DEVANILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 044051394-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            140,44
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056008
Responsavel.: DEVANILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 044051394-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            140,44
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056009
Responsavel.: ELETROMEC ELETRO MECANICA 
BARROS LT
CPF/CNPJ....: 070118567/0001-42
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            275,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056024
Responsavel.: ELETROMEC ELETRO MECANICA 
BARROS LT
CPF/CNPJ....: 070118567/0001-42
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            275,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056025
Responsavel.: ELETROMEC ELETRO MECANICA 
BARROS LT
CPF/CNPJ....: 070118567/0001-42
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            275,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056026
Responsavel.: ELETROMEC ELETRO MECANICA 
BARROS LT
CPF/CNPJ....: 070118567/0001-42
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            413,46
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056027
Responsavel.: ELETROMEC ELETRO MECANICA 
BARROS LT
CPF/CNPJ....: 070118567/0001-42
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            275,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056028
Responsavel.: ELETROMEC ELETRO MECANICA 
BARROS LT
CPF/CNPJ....: 070118567/0001-42
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            275,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056029
Responsavel.: EMILIA AUGUSTA CAMELO LONDRES
CPF/CNPJ....: 219618084-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            143,50

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

2º AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 024/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 03 de Outubro  de 2013 as 
11:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de materiais odontológicos, destinado para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede 
da Prefeitura Municipal de São José dos Ramos, na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n, Centro, 
São Jose dos Ramos. Maiores informações através do telefone/ (083) 3682-1086, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São Jose dos Ramos, 17 de Setembro de 2013.
Maria Simone Rodrigues da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 027/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 03 de Outubro de 2013 
as 15:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição e serviços de remanufatura de toner, destinados a 
manutenção das atividades das Secretarias Municipais. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de São José dos Ramos, na Praça Noé Rodrigues de Lima, 
s/n, Centro, São Jose dos Ramos. Maiores informações através do telefone/ (083) 3682-1086, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São Jose dos Ramos, 17 de Setembro de 2013.
Maria Simone Rodrigues da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 028/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 03 de Outubro de 2013 as 
16:00 horas, tendo como objetivo: Confecção de Próteses Dentárias, destinadas a população do 
Município. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de São 
José dos Ramos, na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n, Centro, São Jose dos Ramos. Maiores 
informações através do telefone/ (083) 3682-1086, no horário de expediente normal de 08:00 as 
13:00 Horas.

São Jose dos Ramos, 17 de Setembro de 2013.
Maria Simone Rodrigues da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.01.013/2013. PARTES: Gabinete do Prefeito  E EMPRESA 
LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI. OBJETO: LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) MOTOCICLETAS. 
VALOR: R$ 22.320,00 (Vinte e dois mil trezentos e vinte reais). LICITAÇÃO: Pregão Presencial N.º 
2.01.005/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93 e Lei Federal N° 10.520/2002. FUN-
CIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2013/06.122.1001.1005/3390.39/0110. SIGNATÁRIOS: 
Tovar Correia Lima e Eduardo Lavieri. DATA DE ASSINATURA: 27 de agosto de 2013.

PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTATIVO, no uso de suas atribuições 

legais, outorgadas pela Portaria n°. 052/2013, datada de 18 de junho de 2013 e em razão de decisão 
da referida comissão, atendendo solicitação de todos aqueles que apresentaram defesa no presente 
processo administrativo e efetivamente pediram a oitiva da ex-prefeita, a Sra. Vani Leite Braga de 
Figueirêdo e do representante METTA CONCURSOS E CONSULTORIA LTDA, o Sr. ALMIR DA 
COSTA PINA, FAZ SABER, que NOTIFICA a Sra. VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIRÊDO, ex-prefeita 
do Município de Conceição e o Sr. ALMIR DA COSTA PINA, representante da METTA CONCURSOS 
E CONSULTORIA LTDA a comparecerem perante esta comissão para prestar esclarecimentos na 
forma solicitada nas defesas apresentadas, sendo que para isto foi designado o dia 23 de setembro 
do corrente ano, às 10h00min, no Plenário da Câmara Municipal de Conceição.

Sala da Comissão Permanente de Licitação, em 13 de setembro de 2013.
Josefa Ilza Gonçalves da Costa Ramalho

Presidente da Comissão de Processo Administrativo
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTATIVO, no uso de suas atribuições 

legais, outorgadas pela Portaria n°. 052/2013, datada de 18 de junho de 2013 e, atendendo solicitação 
de todos aqueles que apresentaram defesa no presente processo administrativo e efetivamente 
pediram a oitiva da ex-prefeita a Sra. VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIRÊDO, juntamente com o 
representante da METTA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA, o Sr. ALMIR DA COSTA PINA. 
Vem por meio do presente NOTIFICAR e CONVOCAR todos aqueles que apresentaram defesa, 
juntamente com os seus respectivos advogados, para que assim possam participar do presente ato. 
Sendo que para isto foi designado o dia 23 de setembro do corrente ano, às 10h00min, no Plenário 
da Câmara Municipal de Conceição.

 Sala da Comissão Permanente de Licitação, em 13 de setembro de 2013.
 Josefa Ilza Gonçalves da Costa Ramalho

Presidente da Comissão de Processo Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
030/2013, no dia 01  de outubro de 2013 (01.10.2013), ás 09:00 horas, que tem como objetivo a 
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATI-
VOS DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 
COM BASE NAS LEIS 10.522/2002, LEI 12.810/2013 E SUAS ALTERAÇÕES, RETIRADAS DE 
PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSÃO DE CND- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, 
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DA RFB/PGFN, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E DEPARTAMENTO DE PESSOAL, APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE 
MUNICÍPIO, tendo como fonte Recursos: Próprios do Município, descritos e especificados no ANEXO 
I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 17 de setembro de 2013.
Jose Idomar de Souza Bento     

Pregoeiro  Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 044/2013
Proc. Administrativo nº 093/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS E SEUS PROGRAMAS NO EXERCÍCIO DE 2013.

ABERTURA: 02/10/2013, às: 08:30 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

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

Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Piancó, 17 de setembro de 2013.

PEDRO CABRAL CAZÉ
PREGOEIRO

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:00 
horas do dia 27 de Setembro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de peixe, file de peixe e bolinha de peixe, que serão entregues diariamente, 
conforme cronograma, para as escolas municipais de conceição, SAMU, hospital, e outros órgãos 
da secretária de saúde, educação e ação social, do município de Conceição -PB. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 17 de Setembro de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para conclusão da cons-

trução de Creche - Escola / Pró-Infância.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2013.
DOTAÇÃO: Contrato de Repasse nº 0281.001-32/2008 CEF e Recursos Próprios do Município de 

Rio Tinto: 02.08 - Secretaria de Educação; 12.365.0185.1.013 - Construção, Ampliação, Recuperação 
e Equipagem de Creches Municipais; 44.90.51.00 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Rio Tinto e:
CT Nº 00106/2013 - 09.09.13 - MCG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - R$ 654.038,53

O presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária e Servidores do Estado da 
Paraíba – SASPS/PB convoca todos os sindicalizados para se fazerem presentes a Assembleia 
Geral para eleição e posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal no próximo dia 30 de Setembro 
de 2013, na sede provisória, situada a Av. Primeiro de Maio, nº 05, Jaguaribe, João Pessoa – PB.

EDNALDO O. CORREIA
Presidente do Saspsb/Pb

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS – CNPJ/CPF Nº 01.615.653/0001-48 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação nº 2371/2013 em João Pessoa, 19 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Implantação de sistema de esgotamento sanitário, com rede coletora dividida em 03 sub-bacias, 
ligações domiciliares, 02 estações elevatórias, 01 lagoa facultativa e 02 lagoas de maturação. Na(o) 
– Município: POÇO DANTAS – UF: PB. Processo: 2013-004424/TEC/LI-2332

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
CNPJ (MF) Nº. 08764284000102

EXTRATO DE CONTRATO
16 de Setembro de 2013

PROCESSO Nº 039/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2013
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, 

DESTINADOS AO USO E CONSUMO DESTE MUNICIPIO..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba
ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO
10.220,00(Dez Mil, Duzentos e Vinte Reais)
GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES
60.508,00(Sessenta Mil, Quinhentos e Oito Reais)
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, 

DESTINADOS AO USO E CONSUMO DESTE MUNICIPIO., subordinados a Secretaria Municipal 
de Administração e Planejamento

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 70.728,00(Se-
tenta Mil, Setecentos e Vinte e Oito 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
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS         - Pela Prefeitura Municipal de Santa Helena, PB
ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO         -  Pela Contratada
GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES -  Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
CNPJ (MF) Nº. 08764284000102

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 039/2013, referente a 

Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 020/2013 de 29 de 
Agosto de 2013, com abertura para 12 de Setembro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de Santa Helena, mais precisamente à RUA GONCALO JOSE VITORIANO 
Nº 236, CENTRO - SANTA HELENA, 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$ 60.508,00(Sessenta Mil, 
Quinhentos e Oito Reais), ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO, inscrita no CNPJ/MF n.º 
07.748.243/0001-51, e INSC. EST. nº. 16.147.854-9, estabelecida à Rua Venâncio Neiva,08 - Centro, 
Cajazeiras, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 10.220,00(Dez Mil, Duzentos e Vinte 
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.

SANTA HELENA - PB, 16 de Setembro de 2013
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito(a) Constitucional

MOCÓ AGROPECUÁRIA LTDA – CNPJ: 48.762.892/0001-94 torna público que requereu a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação (LO)Para a atividade 
de:Produção de Biomassa de Algas e Fertilizantes Orgânicos a Base de Algas,processamento, 
produção, comercialização de microalgas (spirulinaplatemsis). Rodovia BR-361 Km12 – Zona 
Rural - Fazenda Tamanduá - Santa Terezinha – Paraíba – CEP: 58.720-000. - Processo Nº 2013-
005967/TEC/LO-6062.

MOCÓ AGROPECUÁRIA LTDA – CNPJ: 48.762.892/0003-56 torna público que requereu a SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação 
(LO) Para a atividade de:Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa – Gleba III – Lote 04 e 06 - Distrito 
de São Gonçalo - Zona Rural – Município de Sousa -  CEP: 58.814-0000 - Processo Nº 2013-
005965/TEC/LO-6061.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS – CNPJ/CPF Nº 01.615.653/0001-48 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação nº 2371/2013 em João Pessoa, 19 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Implantação de sistema de esgotamento sanitário, com rede coletora dividida em 03 sub-bacias, 
ligações domiciliares, 02 estações elevatórias, 01 lagoa facultativa e 02 lagoas de maturação. Na(o) 
– Município: POÇO DANTAS – UF: PB. Processo: 2013-004424/TEC/LI-2332

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO JOÃO BOSCO – CNPJ/CPF Nº 01.969.317/0001-01 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 2427/2013 em  João Pessoa, 21 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Modernização da unidade de processamento de frutas, com produção de polpa, 
acondicionamento, congelamento e armazenamento. Na(o) – RUA CENTRAL – DIST. SÃO JOÃO 
BOSCO – CENTRO Município: POÇO DANTAS – UF: PB. Processo: 2013-00447/TEC/LI-2336

ELIZABETH PRODUTOS CERÂMICOS LTDA
CNPJ - 08.568.537/0001-64

NIRE - 2520005183-1
REUNIÃO DE SÓCIOS - CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os sócios desta Sociedade, a , de acordo com o que dispõe os artigos 1071 a 
1074   da Lei 10.406 de 10/01/2002, a se reunirem na Sede Social, na Avenida das Indústrias S/N - 
Distrito Industrial Empresário José Nilson Crispim- João Pessoa -PB, CEP - 58.082-040,em reunião 
de sócios a ser realizada em primeira convocação às 08:00 (oito horas) do dia 26 de Setembro de 
2.013,com a presença de titulares de no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social ou em segunda 
convocação às 09:00 (nove horas) do dia 26 de Setembro de 2.013 com qualquer número, para deli-
berar sobre modificação do contrato social no que se refere ao quorum de sócios para deliberar sobre 
contratação de financiamentos, prestação de garantias e aval, oneração de bens e assuntos correlatos.

João Pessoa 16 de Setembro de 2.013
José Nilson Crispim Junior

Sócio Administrador

ELIZABETH CIMENTOS LTDA
CNPJ - 12.186.380/0001-80

NIRE - 25200527003
REUNIÃO DE SÓCIOS - CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os sócios desta Sociedade, a , de acordo com o que dispõe os artigos 1071 
a 1074   da Lei 10.406 de 10/01/2002, a se reunirem na Sede Social na Gleba Andreza Mucatú - 
Parcela 4-A- Zona Rural de Alhandra - PB, CEP - 58.320-000,em reunião de sócios a ser realizada 
em primeira convocação às 13:00 (treze horas) do dia 26 de Setembro de 2.013,com a presença 
de titulares de no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social ou em segunda convocação às 14:00 
(catorze horas) do dia 26 de Setembro de 2.013 com qualquer número, para deliberar sobre modifi-
cação do contrato social no que se refere ao quorum de sócios para deliberar sobre contratação de 
financiamentos, prestação de garantias e aval, oneração de bens e assuntos correlatos.

João Pessoa 16 de Setembro de 2.013
José Nilson Crispim Junior

Sócio Administrador

JOSÉ NILSON CRISPIM - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/S LTDA
CNPJ - 09.290.489/0001-58

REUNIÃO DE SÓCIOS - CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os sócios desta Sociedade, a , de acordo com o que dispõe os artigos 1071 

a 1074   da Lei 10.406 de 10/01/2002, a se reunirem na Sede Social, na Rua Capitão José Rodri-
gues do Ó 870 - CEP- Distrito Industrial Empresário José Nilson Crispim- João Pessoa -PB, CEP 
- 58.082-070, em reunião de sócios a ser realizada em primeira convocação às 17:00 (dezessete 
horas) do dia 26 de Setembro de 2.013,com a presença de titulares de no mínimo 3/4 (três quartos) 
do capital social ou em segunda convocação às 18:00 (dezoito horas) do dia 26 de Setembro de 
2.013 com qualquer número, para deliberar sobre modificação do contrato social no que se refere 
ao quorum de sócios para deliberar sobre contratação de financiamentos, prestação de garantias 
e aval, oneração de bens e assuntos correlatos.

João Pessoa 16 de Setembro de 2.013
José Nilson Crispim Junior

Sócio Administrador

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-005791/TEC/LP-1802, para 
Construção de Escola Técnica Estadual, na cidade de Santa Rita/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-005790/TEC/LP-1801, para 
Construção de Escola Técnica Estadual, na cidade de Itabaiana/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-005789/TEC/LP-1800, para 
Construção de Escola Técnica Estadual, na cidade de Princesa Isabel/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-005788/TEC/LP-1799, 
para Recuperação e Ampliação da EE. Antônio Gonçalves Moreira, na cidade de Bom Jesus/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-005567/TEC/LP-1787, para 
Construção de Escola Técnica Estadual, na cidade de Guarabira/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-005568/TEC/LP-1788, para 
Construção de Escola Técnica Estadual, na cidade de Sousa/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-005570/TEC/LP-1789, para 
Construção de Escola Técnica Estadual, na cidade de Monteiro/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-005571/TEC/LP-1790, para 
Construção de Escola Técnica Estadual, na cidade de Itaporanga/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação - Processo nº 2013-
005538/TEC/LI-2454, para Pavimentação e drenagem – ruas: Rui Carneiro e Antônio Cabral, na 
cidade de Taperoá/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação - Processo nº 2013-005537/TEC/LO-5974, 
para Pavimentação e drenagem – Diversas ruas, na cidade de Alagoa Grande/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação - Processo nº 2013-005536/TEC/
LO-5973, para Drenagem pluvial e pavimentação de ruas, na cidade de Santana de Mangueira/PB. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação - Processo nº 2013-
005534/TEC/LI-2453, para Drenagem pluvial e pavimentação das ruas projetadas I e II, na cidade 
de São Miguel de Taipu/PB. 
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