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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Detran realiza amanhã, na Praça da Paz, ação educativa da Semana do Trânsito

l Prefeitura de João Pessoa realiza hoje comemoração do Dia da Lavadeira

l Encontro de DJs acontece hoje na Vila do Porto, no Centro Histórico de JP

l Estação Cabo Branco promove oficina de brincadeiras teatrais hoje à tarde
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R$ 160,00
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Sol e poucas 
nuvens
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Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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2.5m

baixa
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23h00

10h43

0.1m

0.1m
Nublado com 

chuvas ocasionais

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

O Governo do Estado lança 
hoje em Cajazeiras e Sousa o 
edital do Tecnova, em parceria 
com o Governo Federal. Trata-
se de um programa que vai 
investir R$ 13,5 em inovações 
nas micro e pequenas empre-
sas paraibanas. PágInA 15
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os envelopes para depósitos já começaram a ser retirados das agências ontem, no
primeiro dia da greve dos bancários. Já os Correios funcionam parcialmente PágInA 13
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Cláudio Albuquerque 
apresenta o monólogo   
Casa Poiesis hoje no 
Centro Piollin PágInA 5 

Danilo Moveo vai
participar hoje do 
Projeto Paralelo 22
PágInA 8

Botafogo terá força 
máxima no jogo de 
domingo que vale 
vaga para a série C
PágInA 23

seis atletas paraibanos 
disputam a partir de 
hoje a etapa de Vitória 
do Circuito nacional de 
Vôlei PágInA 21

DÓLAR    R$ 2,200 (compra) R$ 2,201 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,130 (compra) R$ 2,270  (venda)
EURO   R$ 2,979 (compra) R$ 2,981    (venda)

 Capitais do NE 
concentram 
maior número de 
usuários de crack

PágInA 11

PágInA 3

Esportes

FOTOS : Divulgação

FOTO: Divulgação

2oCaderno
Secretário Gustavo 
Nogueira destaca
investimentos dos
mil dias de governo

ENTREVISTA

 DER conclui em 
60 dias passarela 
na comunidade 
Nova Esperança

PágInA 14

Palestras e assinatura de convênio 
marcam abertura da programação

ANo CuLTuRAL PAuLo fREIRE

PágInA 9

Estado entrega 
equipamentos 
para combate 
à seca em CG

 TecNOlOgiA

O governador Ricardo Cou-
tinho entrega hoje dois conjun-
tos de máquinas perfuratrizes 
e acessórios do Programa de 
Convivência com a Seca no valor 
de R$ 5,2 milhões. PágInA  17

greve: bancos recolhem 
envelopes de depósitos

Sindicato da categoria diz que 3,5 mil trabalhadores aderiram ao movimento



A luta é inglória e requer atenção má-
xima do conjunto da sociedade. A responsa-
bilidade é de todos, por sofrerem todos, em 
maior ou menor grau, as consequências des-
ta que está sendo considerada uma das pio-
res tragédias sociais brasileiras do terceiro 
milênio: o tráfico e consumo de crack.

Alarmante, para dizer o mínimo, a pes-
quisa divulgada ontem pela Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), segundo a qual, no 
ano passado, 370 mil brasileiros usaram re-
gularmente o crack e similares, nas capitais, 
durante pelo menos seis meses. Ressalte-se 
que esse número diz respeito apenas às ca-
pitais.

Os 370 mil usuários de crack registra-
dos na pesquisa da Fiocruz correspondem 
a 0,8% da população das capitais do país. O 
número, no entanto, pode ser ainda maior, 
levando-se em conta as dificuldades de se 
obter informações junto a esse multifaceta-
do universo formado pelos consumidores de 
drogas.

Nada é tão ruim que não possa piorar, 
diz o ditado popular. Pois bem. Dos 370 mil 
fumantes de crack, 14% são crianças e ado-
lescentes, que, juntos, formam uma degra-
dante sociedade infantojuvenil de 50 mil 
usuários. Cinquenta mil promessas de futu-
ro provavelmente para sempre destruídas.

A Nação não pode dormir tranquila 
quando se sabe que 10% das mulheres usuá-
rias de crack ouvidas pelos pesquisadores 

da Fiocruz estavam grávidas no momento 
das entrevistas e que metade delas já tinha 
concebido filhos pelo menos uma vez desde 
que pôs os pés no inferno das drogas.

Investimentos em infraestrutura e o au-
mento da renda, notadamente das popula-
ções de baixo poder aquisitivo, melhoraram 
sensivelmente o status da região Nordeste, 
no plano do desenvolvimento nacional, mas 
a área social ainda carece de muitos cuida-
dos, como prova a pesquisa da Fiocruz.

De acordo com os dados divulgados 
pela Fiocruz, 40% dos usuários de crack, 
nas capitais, se concentram no Nordeste. So-
me-se a essa informação outra que dá conta 
do aumento de consumidores da droga nas 
cidades interioranas, antes consideradas 
paraísos, pelos baixos índices de violência 
apresentados.

No plano federal, o ministro da Justiça já 
anunciou o lançamento de um plano tripar-
tite, para o enfrentamento da situação, que 
consiste em políticas de prevenção contra o 
vício e de cuidados com os usuários, além de 
ações de segurança pública e maior rigor no 
combate aos narcotraficantes.     

No plano estadual, vale ressaltar, entre 
outras ações, o Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) 
que, só no primeiro semestre deste ano, for-
mou mais de seis mil alunos de 153 escolas 
públicas e privadas na prevenção e combate 
às drogas. É por aí o caminho da salvação.

Editorial

Artigo

Almoço com sangue

A pesquisa da Fiocruz

                      Tarcísio Pereira - tarcisiopereira@bol.com.br
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Já não sei quem me deixa mais in-
dignado: se os bandidos, com suas aber-
rações cada vez mais surpreendentes, 
ou se repórteres e apresentadores dos 
programas policiais, com suas aberra-
ções cada vez mais alopradas, bizarras 
e zombeteiras.

De uns tempos para cá, em mim já 
é automático o gesto de mudar a faixa 
do rádio, trocar o canal da TV ou virar 
a página de um jornal, toda vez que me 
defronto com a notícia do sangue.

E tudo isso pela extrema razão de me 
sentir molestado, atingido na alma e no 
coração, toda vez que vejo uma notícia 
ruim. Tudo isso, também, por ter consta-
tado que as notícias do crime, salvo meu 
bruto engano, estão prestando um gran-
de desserviço ao mundo – pelo menos no 
formato esdrúxulo e de péssimo gosto, 
como esse que está na pauta do dia.

Não creio que o ser humano esteja 
preparado para assistir, ouvir e ler so-
bre o crime real como se fosse trama de 
folhetim. 

Não creio que o ser humano tenha 
tanto estômago, principalmente na hora 
do almoço, para digerir tanta crueldade 
nessa forma banal e ostensiva do sangue.

Quero crer que o ser humano deva 
estar informado sobre o que acontece, 
mas não é obrigado a ser fantoche nas 
mãos de apresentadores sensaciona-
listas, repórteres inescrupulosos e 
policiais que adoram se exibir diante 
das câmeras, descrevendo o sucesso de 
uma eventual captura como se aquilo 
não fosse uma obrigação.

Eu mudo a faixa do rádio, troco o 

canal de TV, viro a página policial de 
certo matutino diário, porque já estou 
saturado de tanta brincadeira com a 
vida. Mesmo assim, há momentos em 
que já não tenho esse poder nas mãos. 
E são justamente aqueles instantes 
mais importantes da rotina, quando 
nos sentamos à mesa de um restauran-
te para o alimento saudável da metade 
do dia.

É a hora do almoço. E para quem 
não almoça em casa, o sangue se 
transformou no principal tempero de 
qualquer cardápio. É o instante em 
que, estando em lugar alheio, já não 
temos nas mãos a poderosa arma de 
um controle remoto. Terei que procu-
rar os restaurantes mais caros, onde 
esses programas não são exibidos por 
uma questão de lógica seletiva. Mesmo 
assim, nem são todos. Há também os 
grandes restaurantes onde essa estra-
tégia não foi contemplada, e também 
exibem nas suas telas de plasma o 
sangue derramado nas periferias, nos 
asfaltos ou apartamentos de qualquer 
categoria social.

Quero acreditar que o nosso país, atra-
vés de seus poderes constituídos, precisa 
urgentemente regulamentar um nível 
mais ideal para esses programas. Crianças 
e jovens que almoçam, após voltarem da 
escola, estão sendo forçados a poluírem a 
mente com o sangue salpicado na televi-
são. Às vezes me pergunto, diante de tanta 
anomalia, se esse tipo de programa está 
contribuindo para reduzir, ou incentivar, 
o alto índice dessa criminalidade que vem 
banalizando o nosso senso crítico.

 

Não obstante o autor – senador Roberto Requião 
(PMDB-PR) - do projeto nunca esconder o ranço que tem 
contra a Imprensa, o projeto aprovado que disciplina o 
direito de resposta ou retificação do ofendido por maté-
ria publicada ou veiculada, não deve ser vista como um 
ato de censura. Ela vem corrigir um vácuo jurídico dei-
xado pela extinção, pelo Supremo, da Lei da Imprensa, 
do tempo da ditatura.  A cidadania ficou desguarnecida 
ante a parte ruim da Imprensa, que exercita calúnia, 
infâmia e difamação, notadamente nos períodos eleito-
rais, sem oferecer espaço para a defesa. Agora, pelo projeto aprovado no Senado que vai à Câmara, o 
ofendido terá o direito de divulgação de resposta gratuita e proporcional à matéria ofensiva, com o 
mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão. O veículo de comunicação tem sete dias para 
publicar ou divulgar a resposta ou retificação. Caso contrário, estará sujeito a ação judicial.  Igual-
mente, a retratação espontânea também deve ser proporcional ao agravo e, caso o ofendido não se 
sinta atendido, poderá entrar com contestação na Justiça. O PLS 141/2011 não tem o fito de querer 
cercear o direito à informação nem censurar a imprensa, que deve ser livre, mas garantir o direito de 
resposta assegurado pela Constituição, com celeridade de rito. Ou seja, quem exercita o Jornalismo 
com responsabilidade não terá problema com a Lei que se aproxima.

Está mais perto do que nunca a aprovaçãoda 
Medida Provisória 618/2013, que trata da re-
negociação de dívidas dos produtores rurais do 
Nordeste situados em municípios que tenham 
sido declarados em estado de calamidade públi-
ca por causa da seca entre dezembro de 2011 e 
junho de 2013.
O senador Valdir Raupp (PMDB-RO), relator da 
matéria, apresentou complemento do seu re-
latório, propondo descontos que vão de 40%, 
para dívidas na faixa entre R$ 35 mil e R$ 100 
mil, até 65%, para débitos de até R$ 15 mil. O 
texto estabelece ainda anistia de multas e ju-
ros. Também são oferecidas facilidades para a 
quitação de débitos inscritos em dívida ativa.

SAÍDA
O governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, antes de entregar os 
cargos no governo Dilma, falou com o ex-presidente Lula, além de ouvir os governadores de seu par-
tido e  a bancada federal. A Dilma ele remeteu uma carta na qual explica os motivos pelos quais o PSB 
saia do governo. Para variar, só encontrou resistência com os irmãos – Cid e Ciro - Gomes, do Ceará.

Os bancários em greve têm foca-
do as reinvindicações, não ape-
nas, em reajuste salarial condig-
no. Querem mais segurança para 
trabalhar e contratação de mais 
funcionários. De fato, os bancos 
integram setores mais lucrativos 
no País,mas operam com um qua-
dro funcional mínimo para evitar 
despesas, sobrecarregando  os 
funcionários e criando transtor-
nos para os clientes que mofam 
nas filas.

COM RAZÃO

PRÉDIO TRE

DÍVIDAS RURAIS

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

POSITIVO FPM DO MÊS
Em solenidade presidida pelo 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba, desem-
bargador Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque, o TRE inaugura 
hoje o Fórum Eleitoral da 43ª 
Zona “Oficial de Justiça Seve-
rino Leite”, em Sumé. O novo 
prédio irá beneficiar cerca de 
20 mil eleitores dos municípios 
de Sumé, Congo e Amparo. Com 
a inauguração, cresce para 47 
o número de fóruns eleitorais 
próprios.

O deputado Carlos Dunga con-
clamou ontem, em discurso na 
Assembleia, a oposição também 
abordar os pontos positivos do 
Governo e encarar as dificul-
dades que o Estado enfrenta, 
principalmente decorrentes da 
seca. Ele quer uma sessão espe-
cial com os empreendedores do 
Estado para discutir dificulda-
des enfrentadas por cada setor. 
“Queremos resolver os proble-
mas sem querelas políticas, com 
bom senso”, acentuou.

O repasse do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM) 
referente ao 2º decêndio do 
mês, que caiu na conta das 
prefeituras hoje, vem com 
29,4% de reajuste, se compa-
rado com  o segundo decêndio 
de setembro de 2012. Com-
parando o mês de setembro 
de 2013 em relação ao mes-
mo período do ano passado, o 
montante do FPM apresenta 
um crescimento de 12,4% em 
termos reais.

E tudo isso pela extrema razão de me sentir molestado, atingido 
na alma e no coração, toda vez que vejo uma notícia ruim.”
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Gustavo Nogueira
Secretário de Planejamento Estadual

Governo completa mil dias 

Na próxima quinta-feira, dia 
26, a atual gestão do governo 
paraibano completa mil dias de 
administração. Como o senhor 
analisa esse período?

Eu acho que isso é uma rea-
lização de um governo novo que 
tem outra forma de governar, que 
consegue programar uma política 
agressiva de obras em todos os 
recantos do Estado, porque são 
R$ 6,3 bilhões investidos nessa 
quadra de governo. Como o pró-
prio governador falou, a Paraíba 
está mudando, particularmente 
na relação entre o poder público 
e a sociedade civil, nas relações 
internas do poder público e prin-
cipalmente no conjunto de ações e 
investimentos que a Paraíba con-
seguiu fazer em mil dias. 

Dentro desse montante de 
recursos aplicados em obras em 
todo o Estado, quais as que mais 
se destacam?

Eu posso destacar mais de 
1 mil quilômetros de estradas 
sendo construídas em diversos 
municípios paraibanos; investi-
mento significativo na área de sa-
neamento, por exemplo, porque 
são mais de 738 quilômetros de 
adutoras. A parte da saúde vem 
evoluindo muito bem. Foram 
implantados cerca de 568 novos 
leitos hospitalares. Ou seja, é um 
governo que faz obras estrutu-
rantes e também olha o micro e o 
pequeno empreendedor, através 
de ações do Empreender, Projeto 
Cooperar, e que também escuta a 
população através do Orçamento 
Democrático.

De que maneira se realiza 
esse diálogo entre governo e po-
pulação?

É através do Orçamento De-
mocrático que o Governo Estadu-
al traz para si e para o orçamento 
do Estado demandas advindas da 
sociedade. Portanto, é uma nova 

forma de fazer política, uma nova 
forma de governar, onde o cida-
dão é o protagonista do governo. 
Acredito que esses mil dias são 
significativos para comemorar 
tudo que está acontecendo no Es-
tado da Paraíba.

Quais as obras em fase de 
conclusão para serem entregues 
à população?

Após 50 anos de reivindica-
ção da população, o governador 
deverá estar anunciando a entrega 
do Binário de Bayeux, na PB 004; 
o cotorno de Jacumã na PB 009 e 
a Rodovia da Produção em Sousa 
na PB 380. O município de Cam-
pina Grande também receberá em 
breve o Centro de Inovação Tec-
nológico Telmo Araújo (CITTA) e 
também a ampliação da Escola Es-
tadual da Prata. Em breve será con-
cluída a Adutora de Massaranduba 
e o governador estará entregando 
à população o Cotorno de Juru na 
PB 306, Rodoshopping e Rodovia 
de Mari em Caldas Brandão na PB 
051, rodovias São Sebastião do 
Umbuzeiro/Zabelê no primeiro 
trecho do Anel do Carri e também 
entregando o Conjunto Habitacio-
nal Nossa Senhora da Penha em 
Mamanguape.

Existe previsão de entregas 
de obras para a capital?

Sim, a população de João 
Pessoa será beneficiada em bre-
ve com a entrega da reforma do 
Centro de Educação do Adoles-
cente (CEA), onde foram investi-
dos mais de R$ 9 milhões em re-
formas e implantação da área de 
lazer, quadra, campo de futebol e 
auditório e ainda a conclusão das 
obras da Casa do Estudante que 
veio ser reformada após 35 anos 
de existência. Na Funad, após 20 
anos de espera, o governo vai en-
tregar duas piscinas e vai assinar 
ordem de serviço para recupera-
ção do prédio. João Pessoa tam-

A

bém será contemplada com a en-
trega da segunda etapa do Centro 
de Convenções, onde foram inves-
tidos mais de R$ 137 milhões.

O que o governo já tem pro-
jetado para realização de futuras 
obras?

São várias obras que estão en-
caixadas, a exemplo do Canal das 
Vertentes Litorâneas, que é coor-
denado pelo secretário João Aze-
vedo, uma obra orçada em mais 
de R$ 1 bilhão. No canal, são mais 
de 15 mil hectares de área possí-
veis de serem irrigadas. Na verda-
de, são várias as obras que estão 
sendo realizadas, a população está 
consciente e reconhece a evolução 
e nós só temos é que comemorar.

Quais as futuras ações na 
área da saúde e da educação?

O Centro de Oncologia de Patos 
que já foi licitado, sendo um inves-
timento na ordem de R$ 3,79 mi-
lhões e que vai beneficiar mais de 
2 milhões de pessoas. Na área da 

educação o governo vai implantar 
escolas técnicas na perspectiva da 
qualificação da mão de obra para 
melhorar o padrão de serviços atra-
vés de profissionais mais especiali-
zados. Portanto, são diversas obras 
que estão em curso no Estado. E 
não são apenas obras. Também na 
maneira de governar que se realiza 
escutando a população, trazendo a 
população para debater com o go-
verno através desse modelo reno-
vado de Orçamento Democrático.

Em quais localidades as esco-
las técnicas serão implantadas?

As escolas serão implantadas 
nos municípios de Guarabira, Santa 
Rita, Pombal, Sousa, Patos, Itapo-
ranga, Princesa Isabel e Monteiro.

Existe previsão para início de 
obras nas demais áreas?

O governador já anunciou que 
assinará a ordem de serviço da 
Adutora de Mucutu, município de 
Taperoá; uma ordem de serviço 
para ampliação do abastecimento 

de água de Itabaiana; outra para o 
esgotamento sanitário completo 
para os bairros de Laranjeiras, José 
Américo, Colibris, Seixas, Planalto 
da Boa Esperança e Mussomago, to-
dos situados em João Pessoa; ainda 
em João Pessoa ele assinara ordem 
de serviço para construção de três 
sub-adutoras dos reservatórios do 
Centro, Torre e Cristo; entre outras.

Além das estradas já cons-
truídas e recuperadas, haverá 
mais benefícios para as rodo-
vias?

Claro, os serviços de benefi-
ciamento da malha rodoviária não 
param. Já foi anunciada a assinatu-
ra da ordem de serviço da estrada 
da Batatinha, uma obra orçada em 
R$ 13 milhões que vai beneficiar 
os maiores produtores de batata 
na Paraíba. Ainda nessa área, será 
assinada ordem de serviço para a 
estrada de Mangueira a Manaíra, 
bem como a ordem para os serviços 
da estrada que liga o município de 
Nova Olinda ao de Pedra Branca.
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

atual gestão do governo do Estado completa mil 
dias da administração na próxima quinta-feira (26), 
comemorando com obras que estão sendo levadas 
à população de todos os recantos da Paraíba. De 
acordo com o secretário de Planejamento Estadual, 
Gustavo Nogueira, já foram investidos R$ 6,3 bilhões, 
com recursos próprios e do Governo Federal, em 
obras e ações. Ele destaca mais de 1 mil quilômetros 
de estradas sendo construídas em diversos 
municípios, cerca de 568 novos leitos hospitalares, 
mais de 738 quilômetros de adutoras, revelando que 
este é um governo que faz obras estruturantes e 
também olha o micro e o pequeno empreendedor, 
através de ações do Empreender Paraíba, Projeto 
Cooperar, e que também escuta a população através 
do Orçamento Democrático. Na entrevista a seguir, 
ele fala sobre as ações já realizadas e destaca os 
novos investimentos e ordens de serviço a serem 
assinadas em breve.

com obras em todo o Estado
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Justiça dá prazo para desocupação
árEa invadida no valEntina

Local deverá abrigar a 
construção de um equi-
pamento comunitário

A 2ª Promotoria do Meio 
Ambiente e do Patrimônio 
Social de João Pessoa reali-
zou, ontem, uma audiência 
para discutir medidas para 
desocupação de área públi-
ca invadida, no bairro do 
Valentina Figueiredo I, que 
é destinada à construção de 
equipamento comunitário. 
Foi concedido um prazo de 
60 dias para que a Secreta-
ria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb) efe-
tue a desocupação.

O promotor de Justiça 
João Geraldo Barbosa infor-
mou que a reclamação da 
invasão data de 2010 e até o 
momento nenhuma medida 
foi tomada pelo Poder Públi-
co Municipal. Ele ressaltou 
que o município deve cum-
prir a legislação para que as 
áreas públicas e suas des-
tinações sejam respeitadas 
como garantia dos direitos 
de cidadania de todos os pes-
soenses.

O secretário de Planeja-

mento, Rômulo Polari, disse 
que as ações de responsa-
bilidade da Seplan já foram 
tomadas com a notificação 
dos ocupantes para que pro-
cedessem a desocupação e 
recomendou à Sedurb para 
que, diante do não atendi-
mento espontâneo da notifi-
cação, seja executada  na for-
ma legalmente prevista pela 
Prefeitura de João Pessoa. Já 
o representante da Sedurb, 
Flávio Monteiro, solicitou o 
prazo de 60 dias para efetuar 
a desocupação da área e se 
comprometeu a informar à 
Promotoria quando for reali-
zada para, se o MP julgar ne-
cessário, fazer uma inspeção 
in loco. 

O promotor concedeu 
o prazo solicitado destacan-
do que é a última medida de 
credibilidade ao Poder Pú-
blico Municipal. Ele também 
determinou que o cartório 
de registro seja oficiado re-
quisitando certidão circuns-
tanciada sobre averbação e 
registro da área pública e sua 
destinação. A Seplan se com-
prometeu a enviar certidão 
comprobatória a respeito da 
destinação do local.

O julgamento do acusado de 
matar a estudante Aryane Thaís 
Carneiro de Azevedo, Luiz Paes 
Araújo Neto teve início na tarde 
de ontem no 1º Tribunal do Júri da 
Comarca de João Pessoa, localiza-
do no Fórum Criminal da capital.  

O advogado Genival Veloso 
atuou na defesa do réu, como as-
sistentes de defesa os advogados 
Alano Oliveira e Aloísio Nunes. 
Já como assistente de acusação, o 
advogado Abraão Beltrão. Na Pro-
motoria de Justiça atua o promo-
tor Alexandre Varanda Paiva. A 
sessão foi presidida pelo juiz Mar-
cos William de Oliveira. 

O corpo da vítima  foi encon-
trado às margens da BR-230 no 
dia 15 de abril de 2010, próximo 
ao Corpo de Bombeiros. Um exa-

me de gravidez encontrado no 
bolso de Aryane confirmou que 
ela estava grávida.

Segundo os autos do proces-
so, Luiz  Neto tinha se encontrado 
com Aryane na noite anterior a 
que o corpo foi encontrado, ainda 
segundo as investigações, na oca-
sião, o casal chegou a discutir por 
conta da gravidez indesejada. O 
acusado queria a todo custo que 
Aryane fizesse um aborto.

Para a mãe da vítima, Hiper-
nestre Carneiro, o júri pode signifi-
car um ponto final em uma história 
de luta por justiça, que já dura três 
anos e quatro meses. “Esperamos 
que este ato hediondo seja punido 
severamente pela Justiça para que 
outras mães não passem pelo mar-
tírio que eu vou passar por toda a 
minha vida, afirmou.

“Vou lutar com todas as mi-
nhas forças para que o monstro 

que matou a minha filha e o meu 
neto seja exemplarmente punido 
com a pena máxima, para que ou-
tras mães não tenham que chorar 
a dor de perder dois entes queri-
dos”, afirmou Hipernestre.

recurso
Em 2012, a defesa de Luiz 

Paes de Araújo Neto entrou com 
um Recurso em Sentido Estrito 
para evitar o júri popular, mas a 
Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça da Paraíba rejeitou o pedi-
do. A tentativa da defesa de impe-
dir o julgamento do acusado em 
júri popular também foi frustrada 
pelo Supremo Tribunal de Justiça, 
quando negada pelo ministro re-
lator da 5ª Turma do STJ em 2013. 

Até o fechamento desta edição 
o júri de Luiz Neto ainda não havia 
terminado. O resultado do julga-
mento deverá ser conhecido hoje.

Luiz Paes senta no banco dos réus
CaSo arYanE tHaÍS

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

O júri de Luiz Paes Araújo Neto teve início ontem. Ele é acusado de ter assassinado a estudante Aryane Thaís que estava grávida

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano da Paraíba (Sedh), 
realizou ontem, no Palazzo 
Cristal, em João Pessoa, a 
solenidade de encerramento 
do Projovem Trabalhador: 
Juventude Cidadã.  O evento 
contou com a presença de 
alguns dos cerca de 7 mil jo-
vens, entre 18 e 29 anos de 
idade, que foram beneficia-
dos com a ação em 86 muni-
cípios paraibanos.

Na próxima segunda e 
terça-feira (23 e 24), serão rea-
lizadas mais duas solenidades 
de encerramento, sendo uma 
no município de Monteiro e ou-
tra em Cajazeiras, respectiva-
mente. A Secretária de Estado 
de Desenvolvimento Humano, 
Aparecida Ramos de Meneses, 
participou do evento e falou da 
importância do curso. 

“O Governo do Estado 
tem o comprometimento de 
oferecer qualificação para os 
jovens, para que eles possam 
ter acesso a um curso profis-
sionalizante e entrar no mer-
cado de trabalho. Seja desta 
forma com o Projovem Tra-
balhador ou pelos diversos 
cursos que são ofertados pelo 
Governo do Estado. Temos 
também os cursos que acon-
tecem nos Centros Sociais 

Urbanos, vinculados à Secre-
taria de Desenvolvimento. 
Então, os jovens precisam 
procurar estas oportunida-
des e seguir em frente”, disse. 

Também prestigiaram a 
solenidade, além da coorde-
nadora estadual do Projovem 
Trabalhador, Luciana Leal e a 
representante do Ministério 
Público, Clodine Azevedo, os 
representantes das executo-
ras dos cursos. 

O Projovem Trabalhador 
é uma parceria entre o Go-
verno do Estado e o Gover-
no do Federal. Nesta etapa 
foram oferecidos cursos em 
nove áreas ocupacionais: ad-
ministração, agroextrativis-
mo, alimentação, construção 
e reparos, metal mecânica, 
pesca/piscicultura, telemáti-
ca, turismo e hospitalidade e 
vestuário.

Para os concluintes, a 
festa de formatura do Projo-
vem marca uma nova etapa. 
Eles receberam do Governo 
do Estado mais um kit es-
colar, com camisa e agenda 
2014, além do certificado de 
conclusão do curso.  

A jovem Gioclécia San-
tos da Silva, que também fez 
o curso de Turismo e Hotela-
ria, no município de Lucena, 
está ansiosa para entrar no 
mercado de trabalho.

Governo realiza a festa 
de encerramento em JP

ProjovEm trabalHador

Sete mil jovens fizeram parte do programa Projovem Trabalhador

FOTO: Secom-PB
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Depois de ter sido 
lançado pelo Governo 
do Estado, há três me-
ses, o Programa Tarifa 
Verde está com 365 pe-
didos de instalação do 
beneficio em proprie-
dade de agricultores 
familiares. Inicialmente 
serão atendidas 65 pes-
soas que tiveram as so-
licitações aprovadas du-
rante reunião da equipe 
de avaliação, ontem, na 
sede da Emater Paraíba, 
na estrada de Cabedelo. 
Agora os pleitos serão 
encaminhados para que 
a Energisa faça a insta-
lação dos medidores.

Os agricultores be-
neficiados com a redu-
ção da tarifa de ener-

gia são dos municípios 
de Catolé do Rocha, 
Areia, Patos, Sousa, Ser-
ra Branca e Pombal. A 
comissão de avaliação é 
composta por Demilson 
Lemos de Araújo e Au-
rélio Ferreira Neto, da 
Sedap, Itaragil Venân-
cio Marinho, da Emater, 
e Nicolas Lucena Quei-
roz, além do assessor da 
Emater, José Marinho 
de Lima, que acompa-
nha este programa.

Na avaliação do 
técnico da Emater e 
responsável pelo pro-
grama, Itaragil Mari-
nho, o Tarifa Verde vai 
possibilitar significativo 
aumento na renda fa-
miliar dos agricultores.

Agricultor familiar 
tem apoio do Estado

Com tarifa vErdE

O Hemocentro de João 
Pessoa, que integra a rede de 
serviços de Saúde do Estado, 
realiza hoje o I Encontro de 
Hemofilia da Hemorrede da 
Paraíba, formada por 10 hemo-
núcleos e dois Hemocentros.  O 
evento será a partir das 8h30, 
no  Victory  Hotel, em Tambaú,  
na capital e  é patrocinado pela 
Empresa Baxter, que fornece 
os fatores  sanguíneos VIII e IX 
usados pelos hemofílicos. 

De acordo com a diretora 
do Hemocentro de João Pessoa, 
Sandra Sobreira,  o objetivo do 
encontro é capacitar os profis-
sionais da Hemorrede paraiba-
na em procedimentos técnicos 
cada vez mais modernos e que 
tragam resultados eficazes no 
tratamento dos distúrbios da 
coagulação. Entre os temas 
discutidos estão: Os aspectos 
gerais da Hemofilia, impor-
tância da fase pré-analítica 
sobre a qualidade dos exames 

de hemostasia (coagulação), 
evolução do tratamento da 
hemofilia, educação do pacien-
te, episódios hemorrágicos e  
profilaxias e imunotolerância: 
princípios e protocolos bra-
sileiros. Esses assuntos serão 
abordados por profissionais da 
Empresa Baxter,  pelas  Funda-
ções  de Hematologia  e Hemo-
terapia de Pernambuco e da   
Bahia – Hemope e Hemoba, 
respectivamente, e profissio-
nais do Hemocentro da capital. 

A Paraíba possui cerca de 
270 hemofílicos que recebem 
atendimento em toda a rede 
formada pelos Hemocentros 
de João Pessoa e Campina 
Grande e pelos Hemonúcleos. 
“Para garantir o atendimento, 
o Governo do Estado tem pro-
curado a cada dia melhorar os 
serviços em toda a sua rede de 
saúde e no Hemocentro não 
poderia ser diferente”, desta-
cou Sandra Sobreira.

Hemocentro realiza 
Encontro de Hemofilia

na CaPital
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Samba João Pessoa leva 
Thiaguinho e Sambô para 
a Domus Hall
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Encontro de DJs traz 
profissionais cariocas e 
pernambucanos para JP

Paralelo 22 apresenta 
diversas atrações hoje 
no Sebo Cultural
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omo posso ter um 
coração partido se 
nunca tive um coração 
inteiro?”. Um dia, após 
uma apresentação, um 
espectador chegou para 
Cláudio de Albuquerque 
e pronunciou essas pa-

lavras, afirmando que faltava essa frase 
no espetáculo. Para o ator, esse desper-
tar de sensibilidade poética na plateia é 
o primordial do espetáculo Casa Poiesis, 
monólogo que é encenado hoje, amanhã 
e domingo, às 20h, no Teatro Piollin, 
com entrada ao preço de R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia) e limite de público de 
trinta lugares por sessão. 

O espetáculo se constitui como uma 
poesia cênica, buscando propagar o 
poder da palavra em uma livre adap-
tação do próprio trabalho literário do 
ator. Casa Poiesis estreou na cidade 
paulista de Mogi das Cruzes, em 2012, e 
já passou pelos municípios de Jundiaí, 
Francisco Morato e Louveira, em São 
Paulo; e Maceió e Penedo, em Alagoas. 
Após João Pessoa, o espetáculo continua 
sua temporada de circulação em cidades 
da região Sudeste. Com essa agenda de 
apresentações, o poeta Cláudio Albu-
querque pretende conseguir recursos 
para publicar um livro com suas poesias. 

Em uma metafórica mesa de bar, 
quatro amigos pronunciam palavras, 
entre goles de whisky, abrindo espaço 
para a ação da palavra ficticiamente 
documental. A cada apresentação, os 
amigos que compartilham a companhia 
de Cláudio Albuquerque mudam, afinal 
a cada encenação o ator se coloca para 
uma plateia distinta. Para o poeta, o 
primordial é aproximar as pessoas da 
sua ação literária ao ponto delas doarem 
também as suas poesias, de forma a até 
serem incorporadas ao espetáculo.  

Por meio de uma parceria com o 
Centro Cultural Piollin, Cláudio Albu-
querque traz Casa Poiesis a João Pessoa, 
oferecendo em contrapartida aos alunos 
da instituição o workshop corpo poiesis, 
enquanto vivência da palavra no corpo. 
Desde 2008, a sua casa em Jundiaí se 
tornou um espaço de artes com cursos 
de teatro, dança e música, é o Ateliê 
Casarão, que possui atividades durante 
toda a semana. O ator também ministra 
aulas de artes cênicas na Casa da Cultura 
do município paulista e ainda integra o 
Corpo Estável do Polytheama, grupo de 
teatro da cidade. 

Com formação em artes cênicas pela 
Escola Livre de Teatro de Santo André, 
em São Paulo, Cláudio Albuquerque 
atua nas áreas de arte educação, palha-
çaria, música, dramaturgia, atuação, 
performance e direção teatral. Em sua 
trajetória, já trabalhou com diversos 
artistas, como Antônio Araújo, do Teatro 
da Vertigem; Tiche Vianna, do Barracão 
de Teatro; Perry Salles, Ricardo Ottoni 
e Fernando Guerreiro; em Salvador; 
Ariano Suassuna e Mestre Salustiano, 
em Pernambuco; Grupo Galpão, de Mi-
nas Gerais; Ricardo Puccetti, do Lume; 
dentre outros. 

Ator paulista Cláudio Albuquerque apresenta no Centro Cultural Piollin 
o seu espetáculo Casa Poiesis, que abre espaço para a ação da palavra 

 

Poesia em cena
Foto: Gabriel Santos

“C

Monólogo procura se 
aproximar da plateia 
e fazer com que eles 

imaginem uma 
conversa de mesa 

de bar, incentivando 
a troca poética e a 

reflexão
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Resolvi fazer este relato para 
chamar a atenção da população para 
algo muito grave que vem acontecen-
do, nos últimos anos, em relação à 
Polícia Federal Brasileira.

Faço isto por amor a este órgão 
policial que, de alguma forma, ajudei 
a construir o seu novo formato.

Durante quase trinta anos 
permaneci na PF, onde fiz parte 
de uma geração 
(pós ditadura), 
que mudou o 
conceito desta 
importante insti-
tuição perante a 
opinião pública. 
Tenho orgulho 
de dizer que se 
esta antes era 
temida pela 
truculência, com 
o ingresso da 
nova geração 
dos anos 80, a 
mesma passou 
a ser respeitada 
pelo povo brasi-
leiro. Chegando a ser classificada 
em meados dos anos 2000, como 
a instituição brasileira de maior 
credibilidade do país.

Contudo, esta atuação tenaz, 
republicana e democrática da 
Polícia Federal, começou a atingir 
segmentos da população nacional 
que eram considerados imunes 

ao braço da justiça, quais sejam 
as camadas formadas pelas elites 
dos poderes financeiros e políti-
cos do país.

Muitas prisões de criminosos 
poderosos financeira ou politica-
mente começaram a acontecer de 
forma rotineira. Tornou-se cena 
comum a divulgação na imprensa 
da descoberta do envolvimento 

de autoridades públi-
cas dos três poderes 
constituídos, execu-
tivo, legislativo e ju-
diciário, com o crime 
organizado.

 Com isto, como 
era de se esperar, as 
elites do poder começa-
ram a se inquietar, por 
sentirem-se vulnerá-
veis ao braço da justiça 
tanto quanto qualquer 
cidadão comum.

E assim, passaram 
a cobrar mudanças 
urgentes em procedi-
mentos judiciais como: 

uso de algemas, divulgação de 
imagens de presos, maior controle 
das “escutas telefônicas” , prisões 
temporárias etc. Cobranças estas 
nunca feitas, enquanto não haviam 
sido incomodados os partícipes do 
topo da pirâmide social.

Com o passar dos anos vie-
ram outras ações e retaliações 

castrativas da independência da 
Polícia Federal, mais precisamen-
te por parte do Governo Federal, 
que de forma velada, mas muito 
danosa, vem empreendendo uma 
política de desmantelamento des-
ta instituição. Primeiro articulou 
e estimulou uma divisão interna 
entre os pertencentes ao cargo 
de delegado federal e os demais 
cargos do órgão. Divisão esta que 
enfraqueceu acentuadamente a 
força política da classe.

Por outro lado, o poder 
público federal, vem se negando, 
ano após ano, a reestruturar esta 
instituição, seja no que se refere 
à política salarial e de recursos 
humanos, seja em relação às atri-
buições dos prepostos da PF, que 
mesmo ocupando cargos de Nível 
Superior, à exceção de delegados, 
todos os demais permanecem 
remunerados por atribuições de 
Nível Médio. E, o que é pior, a pró-
pria corporação não possui uma 
lei orgânica que regulamente a sua 
estrutura e funcionamento.

Assim, me sinto na obrigação 
de informar à sociedade brasileira 
o nefasto desmonte que está sendo 
imposto a esta instituição por forças 
ocultas, ou talvez não tão ocultas 
assim. Tudo com um único objetivo: 
a perpetuação do poder e da impu-
nidade de poucos em detrimento de 
toda uma nação.

Diácono e jornalista - jnunes48@gmail.com

Fazedores de poesia
João Ribeiro foi crítico literário de larga experi-

ência, com profundo conhecimento do sentido da arte, 
descobridor de talentos. Aos novos dava conselhos na 
produção de textos e orientava quem se embrenhava na 
saara dos livros catando respostas para seus anseios de 
mudanças.

Mas era implacável com o palavreado somente 
para encher páginas. “A obra de quase todos os grandes 
escritores resume-se em algumas páginas; ser um grande 
escritor é ter uma nota sua distinta, e uma nota ouve-se 
logo; de fato, ele não pode senão repeti-la”.

Sabia o que dizia e ensinava com sabedoria. Talvez 
inspirado nele, o Nathanael Alves apregoava, trinta anos 
depois, o que está atual. Ele entendia que o grande livro 
não é o que tem muitas páginas.

Alguns livros seriam menos enfadonhos se páginas 
fossem suprimidas, mesmo assim continuariam fiéis ao 
que o autor se propõe. “Cânticos dos Cânticos” é um po-
ema conciso, grandioso. Muitos séculos nos separam do 
tempo quando foi escrito, mas continua a encantar.

Quando se trata dos poetas, é visível a forma 
como alguns expõem seu pensamento. Os poetas de 
cordel têm concisão de pensamento. É para estes que 
nosso olhar deve se voltar se desejamos conter as 
palavras ao escrever.

A poesia brota instantânea. De um singular momen-
to de criação. Vem do acúmulo da experiência criativa. 
Jorra de qualquer coisa em redor da gente. Pode ser inspi-
rada por uma leitura, algo que se move na rua, uma flor 
que desabrocha. Um rio que transborda, ou uma criança 
que sorri. Tudo é poesia, depende do estado de espírito 
de quem observa o que se passa ao seu redor.

A poesia está em todos os lugares. Muitas vezes não 
a descobrimos, mas ela brota fugaz e faceira da menor 
faísca de inspiração do coração, que incendeia e pode 
mudar o mundo. Quantos corações transbordaram de 
emoção por meio da leitura e da meditação do belo cânti-
co de Salomão.

Sou daqueles para quem o poeta deve estar sempre 
abismado com os acontecimentos ao seu redor, que esti-
mula acontecimentos capazes de provocar mudanças na 
sociedade e a consolidar a calma espiritual naqueles que 
se aproximam da poesia.

A poesia germina quando nos abrimos para rece-
ber essa semente. Pode ser igual a uma mostarda. Na 
poesia o que influi é o sentir no âmago a transformação 
provocada pelo poema no momento quando é concebido. 
Igual explosão deve ocorrer no contato com o leitor. Eis o 
mistério do sucesso do poeta.

Poesia é sonho e emoção. Fora disso não exerce sua 
função. Emoção e sonhos nunca devem se esvaecer ao 
primeiro sopro.

O poeta carece lutar para transformar a vida. Deve 
evitar que a poesia se petrifica pelo ego, sem coagulação 
no nascedouro. Muitos poetas se perdem no meio do 
caminho, quando chegam às encruzilhadas.

O poeta não deve reprimir seus sentimentos, mas 
fazer coincidir sua própria dor com a do mundo. Fico com 
José Veríssimo, estudioso da Literatura: “O poeta é, pois, 
o grande Intérprete, o grande Explicador do mundo, da 
Ilusão inevitável.”.

Conectados a itinerários literários, os poetas, feitos 
homens do mar, tentam domar as ondas misteriosas. 
Estes não se importam com as ondas que os sulcam, mas 
olham para o céu. No alto vêem as estrelas que os guiam e 
dão força para vencer tempestades.

Acredito no poeta que fertiliza a vida com palavras 
sábias e harmoniza o mundo com a beleza do que fala, 
expressando-se com serenidade.

O escritor-poeta deve capturar resultados do mundo 
que o cerca e fazer louvores que ajudem a humanizar o 
ambiente da sociedade.

A arte deve ter sua função de mudar as pessoas, aju-
dar na construção de um mundo solidário, mas, sobretudo 
comunicar sentimentos que levem a essa mudança.

O artista da palavra deve expressar o sentimento 
do mundo. Com sua poesia ofereça aos que não conse-
guem apregoar algum sentimento usando a palavra, a 
máquina fotográfica ou o pincel, essa oportunidade de 
também participar das mudanças que conduzam a socie-
dade do amor.

Não receio dizer que poeta, às vezes, é uma espécie 
de anfibologia de oráculos, distanciando-se, deixa de ser o 
intérprete dos anseios de muitos. O poeta, principalmen-
te o poeta, tem enorme encargo em levar às pessoas ao 
encontro verdadeiramente do sentido da vida.

Neruda trazia essa visão e cedo percebeu na sua 
poesia a função de ajudar o povo chileno a vencer a 
opressão, opressão que transformava o povo em sobra da 
sociedade, migalhas de gente. Este poeta universal ajudou 
a mudar a feição do seu país. Esteve ao lado do povo. 
Poesia não é somente juntar palavras, carece de conteú-
do para exercer função que nem sempre obra de arte é  
capaz de expressar.

José
NunesContradições na assistência social

O desmonte da Polícia Federal

Esta atuação tenaz, 
republicana e
democrática da 
Polícia Federal 
começou a atingir 
segmentos da 
população nacional 
que eram imunes ao 
braço da justiça

Arnaldo Niskier Membro da ABL, presidente do CIEE/RJ e doutor em Educação - aniskier@ig.com.brArtigo

Artigo Deusimar Wanderley Guedes Psicólogo e advogado - deusimar.drogas@hotmail.com

Não são poucos nem pequenos os desafios que se 
colocam à frente do Governo Federal. Educação, Saú-
de e Transportes, por exemplo, saltam à vista e têm 
sido pretexto para movimentos nacionais de protesto, 
onde se enquistaram vândalos desarrazoados.

O português é uma língua difícil. Não bastasse esse 
registro, os homens, quando podem, complicam ainda 
mais o significado das palavras e expressões. Agora, 
estamos às voltas com o que representa “Assistência 
Social”. Ganhou até um Ministério, que se dedica tam-
bém ao combate à fome, o que não deixa de ser uma 
atividade de extrema importância.

Mas no MDS há uma luta interna, de interpre-
tação do que seja efetivamente “Assistência Social”. 
Tanto isso é verdade que, numa decisão altamente 
discutível, suas autoridades resolveram cancelar os 
Certificados de Filantropia, alegando que havia irre-
gularidades na sua aplicação. Pode ser até verdade, 
mas sempre que há coerências as coisas se 
tornam mais fáceis.

Exemplo: os mesmos que 
cassaram os chamados Cebas, 
abriram duas exceções, con-
cedendo de novo esses 
direitos a duas Funda-
ções: Mudes e Pró-
Cerrado. Um técnico, 
inquirido sobre o 
fato, foi direto ao 
assunto: “Erra-
mos ao conceder 
esses certifica-
dos.” Ou seja, 
reconhecido 
o erro, como 
fica o princí-
pio elementar 
da isonomia?

Sabemos 
que o MDS 
buscou e encon-
trou solução 
para uma 

abençoada instituição: a Associação Nacional de Pais 
de Alunos Excepcionais (Anpae). Terá novamente os 
seus certificados de filantropia, como é natural. No 
meio do caminho, entretanto, algumas instituições 
foram injustiçadas, como é o caso flagrante do Cen-
tro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que com-
pletará no próximo ano nada menos de 50 anos de 
benemérito trabalho de assistência social e educa-
ção. Deu o primeiro emprego para mais de 12 mi-
lhões de jovens, no Brasil inteiro, representando um 
modelo exemplar de entidade do Terceiro Setor.

O que dizem os especialistas do MDS? O CIEE é 
uma entidade educacional, deve procurar amparo 
no MEC. O que dizem as autoridades do MEC? O 
CIEE é uma entidade de assistência social. Como 
se nota, quem buscar coerência, dentro do mesmo 
Governo, pode sofrer o risco de enlouquecer.

Há tanta coisa errada por aí e não há lógica 
nessa complicação artificial com o que está dando 

certo e que tem, na nossa sociedade, reputa-
ção ilibada, inclusive com o amparo no 

artigo 205 item 3 da Constituição da 
República.

Sabemos que há uma ple-
tora de agentes de integração 

que não honram os princí-
pios de moralidade com 

que se deve trabalhar. São 
facilmente identificáveis. 
Ganham licitações ele-
trônicas, pelo critério 
do preço, e depois não 
entregam o produto. 
Quantas vezes o CIEE 

tem sido chamado 
para corrigir essas 

aberrações? Que 
sejam punidos os 

que agem dessa 
forma. É pre-

ciso separar 
o joio do 

trigo.

FO
tO

: Divulgação
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Roteiro

Encontro de DJs em João Pessoa traz 
os cariocas DJ Gutierrez e DJ Nino

Audiovisual

Hoje, a Vila do Porto, 
no Centro Histórico, traz 
um evento para quem gos-
ta de hip-hop e street art. O 
Encontro de DJs traz uma 
série de shows às 21h, mas 
antes, a partir das 16h, 
workshops ministrados por 
eles revelam um pouco de 
sua produção musical para 
os interessados em ingres-
sarem no ramo. O evento 
é uma iniciativa do Centro 
Interativo de Circo (Coleti-
vo CIC), que trabalha com 
a cultura hip-hop, circense 
e cinema e vídeo. Dentre as 
atrações, está o DJ e rapper 
carioca Gutierrez. 

Na ocasião, acontecerá 
a continuação da captação 
de imagens e depoimentos 
para o curta-documentário 
que tem como foco mos-
trar o cenário da cultura 
hip-hop na Paraíba, sua 
história e a ligação tênue 
com a cultura de raiz das 
emboladas, dos cantadores 
e dos repentistas, que in-
fluenciaram os artistas de 
rua que tem como hip-hop 
sua forma de identidade e 
expressão. 

O DJ Gutierrez já tra-
balha há alguns anos com 
a discotecagem. Lançou 
seu primeiro trabalho em 
2004, com o disco Esse É o 
Meu Reino. Já Corpo Fecha-
do Mixtape veio em 2009 e 
agora, seu mais novo disco, 
Selvagem, está em fase de 
produção. No show da noi-
te, algumas músicas desse 
trabalho aparecerão no re-
pertório. O DJ Nino, tam-
bém carioca, aprendeu des-
de criança a fazer beatbox, 

Festival Músicas 
do Mundo 

Sines é uma pequena cidade localizada ao sul de Lisboa e que 
há quinze anos realiza um dos mais interessantes festivais da Eu-
ropa, com uma programação musical diversificada e que atrai os 
amantes da música de todos os continentes. É o “Festival Músicas 
do Mundo – Sines”, criado e organizado pela Câmara Municipal de 
Sines que, em 1999, resolveu desenvolver um projeto para a cultura, 
a música e as artes, que fosse permanente no calendário da cidade 
e pudesse contemplar uma grade musical com artistas do mundo 
inteiro. Assim nasceu um evento que todo ano movimenta a cena 
cultural de Sines, com inúmeros shows e atividades artísticas gra-
tuitas espalhadas pela cidade.

Um diferencial do evento é que o palco principal fica localizado 
dentro do Castelo de Sines, berço de Vasco da Gama, criando uma at-
mosfera especial que remonta a séculos passados. Além do impacto 
visual que os grandes muros da construção medieval causam, desta-
ca-se também a acústica que dentro do castelo é perfeita, agradando 
aos músicos e técnicos que participam do festival. É como uma via-
gem de volta no tempo em que o passado e o presente se unem para 
celebrar a música.

Na edição 2013 o festival contou com artistas vindos de vários 
países, a exemplo de: Mali, EUA, França, Bélgica, Bósnia-Herzegovi-
na, Holanda, Senegal, Ucrânia, Brasil, Angola, Cabo Verde, Noruega, 
Espanha, Marrocos, Paquistão, Colômbia, Jamaica, Japão, Alemanha, 
Nigéria e África do Sul. Tendo como característica principal apre-
sentar um painel da música produzida em todos os continentes, o 
festival possui uma programação musical bastante diversificada que 
inclui desde artistas mais tradicionais como a cantora Nathalie Na-
tiembé da Ilha Reunião (França), que faz uma interpretação pessoal 
da música do seu povo, o Maloya, até bandas mais contemporâneas 
como o Dubioza Kolektv da Bósnia, com sua música que mescla rock 
e dub com os ritmos tradicionais da região dos Balcãs. 

Mas foi a dupla Amandou & Marian do Mali e o cantor Femi 
Kuti da Nigéria os grandes destaques do festival nessa edição. O Mali 
elétrico e misturado de Amandou & Mariam tornou-se, nos últimos 
anos, o duo mais popular da música africana. Eles se conheceram 
num instituto de cegos no final dos anos 70. Em 2005 lançaram o 
disco “Dimanche e Bamako” com produção de Manu Chao e roda-
ram o mundo levando sua música aos principais festivais do globo. 
Já Femi Kuti e sua banda The Positive Force, mantém o legado do 
seu pai Fela Kuti, tido como o inventor do gênero afro-beat. Femi foi 
eleito artista do ano em 2011 pela revista Songliners e o seu disco 
“Africa for Africa” já foi nomeado para um Grammy. 

Tendo ainda o alagoano Hermeto Pascoal e a paraibana Ca-
bruêra representando o Brasil no Festival, Sines se firma como uma 
das mais interessantes vitrines de música da Europa. Nas palavras 
do seu diretor artístico Carlos Seixas: “Em Sines acontecem os cru-
zamentos artísticos, dissipam-se as fronteiras entre o erudito e o 
popular, motivando o diálogo intercultural”. 

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Mídias em destaque

ritmo musical feito a partir 
dos sons da boca e, aos dez 
anos de idade, desenvolveu 
uma fórmula própria de 
fazer mixagem num toca-
discos de madeira acompa-
nhado por um rádio. 

Já Zé Brown é um dos 
representantes do Nordes-
te. Pernambucano, é embo-
lador, rapper, compositor, 
intérprete e chefe de gru-
po. Hoje, ele apresenta um 
trabalho solo, que faz refe-
rência a diversas experiên-
cias que teve no decorrer 
da sua vida, que trabalha 

como MC desde a década 
de 90. Também de Recife, 
o DJ Beto mistura hip-hop, 
samba,  drumbass e outros 
gêneros musicais, já tendo 
levado seu trabalho pela 
Europa em países como 
França, Suécia, Espanha e 
Alemanha. Os artistas lo-
cais também estarão con-
templados, a exemplo do 
DJ TilDal, DJ Maurocom, do 
bairro Geisel, Luciano, DJ 
Silvio, Dumatu MC, Sh Tor-
res, ScobáDub e  a nova ge-
ração do rap com a Família 
Zo e Fluxo MC’s.

Evento celebra a cultura hip-hop paraibana e promove encontros musicais
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Em cartaz
Invocação
do Mal

Filme de terror conta uma história baseada em fatos reais

Com sua família cada mais 
mais apavorada devido a fe-
nômenos sobrenaturais que 
a atormentam, Roger Perron 
resolve chamar dois demo-
nologistas mundialmente co-
nhecidos, Ed e Lorraine. O que 
eles não imaginavam era ter 
que enfrentar uma entidade 
demoníaca poderosa, que de-
monstra ser a maior ameaça 
às suas carreiras.

Foto: New Line Cinema

AS BEM-ARMADAS (The Heat, EUA, 2013). Gênero: 
Comédia. Duração: 117 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Paul Feig, com Sandra Bullock, 
Melissa McCarthy,  Demian Bichir. Ashburn é uma 
agente especial do FBI extremamente competente, 
apesar de ser mal vista pelos colegas de trabalho 
por ser arrogante e antipática. De olho em uma 
promoção no trabalho, ela pede ao seu chefe que 
a encarregue da investigação de um poderoso 
traficante de drogas em Boston, cuja identidade é 
desconhecida. Entretanto, logo ao chegar Ashburn 
decide interrogar um pequeno traficante preso 
por Mullins, uma desbocada policial local que não 
aceita ordens de ninguém. Não demora muito para 
que as duas batam de frente, mas elas precisam 
encontrar um meio de trabalhar juntas. Manaíra 3: 
13h30, 16h, 18h45 e 21h40. Tambiá 4: 14h, 16h10, 
18h20 e 20h30.

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 
e 18h. Manaíra 7: 14h15 e 16h20. Manaíra 8: 13h15 
e 15h20 Tambiá 1: 14h20, 16h20 e 18h20. Tambiá 
6/3D: 14h, 16h, 18h e 20h.

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 nor-
destino. 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: 17h30.

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  afas-
tou 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: 14h45, 
17h, 19h15 e 21h15.

DOSE DUPLA (2 Guns, EUA, 2013). Gênero: Ação. 
Duração: 109 min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Baltasar Kormákur, com Denzel Washington, Mark 
Wahlberg, Paula Patton. Um agente especial e um 
perito em inteligência militar são contratados para 
roubar um banco. Logo, eles descobrem que sua 
verdadeira tarefa é outra: eles devem investigar 
um ao outro. Para piorar a situação, o mandante 
da tarefa é o mesmo banco que eles pretendiam 
roubar. Manaíra 8: 18h30 e 20h50. Tambiá 1: 20h20.

ELYSIUM (EUA, 2013). Gênero: Ação. Duração: 109 
min. Classificação: 16 anos. Direção: Neill Blomkamp, 
com Matt Damon, Jodie Foster, Wagner Moura, Alice 
Braga. Em 2159, o mundo é dividido entre dois gru-
pos: o primeiro, riquíssimo, mora na estação espacial 
Elysium, enquanto o segundo, pobre, vive na Terra, 
repleta de pessoas e em grande decadência. Por um 
lado, a secretária do governo Rhodes faz de tudo 
para preservar o estilo de vida luxuoso de Elysium, 
por outro, um pobre cidadão da Terra tenta um plano 
ousado para trazer de volta a igualdade entre as 
pessoas. CinEspaço 2: 14h40, 17h, 19h20 e 21h40. 
Manaíra 5: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Manaíra 6: 13h 
e 15h30. Tambiá 5: 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50.

INVOCAÇÃO DO MAL (The Conjuring, EUA, 2013). 
Gênero: Terror. Duração: 110 min. Classificação: 14 
anos. Direção: James Wan, com Vera Farmiga, Patrick 
Wilson. Harrisville, Estados Unidos. Com sua família 
cada mais mais apavorada devido a fenômenos 
sobrenaturais que a atormentam, Roger Perron 
resolve chamar dois demonologistas mundialmente 
conhecidos, Ed e Lorraine. O que eles não imagina-
vam era ter que enfrentar uma entidade demoníaca 
poderosa, que demonstra ser a maior ameaça às 
suas carreiras. Manaíra 4: 14h30, 17h15, 19h45 e 
22h10. Tambiá 2: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40.

JUAN E A BAILARINA (La Sublevación, ARG/BRA, 
2011). Gênero: Drama. Duração: 89 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção: Raphael Aguinaga, com 
Arturo Goetz, Marilu Marini, Pablo Lapadula. Um gru-
po eclético de idosos que mora num asilo descobre 
que a Igreja Católica clonou Jesus. Essa informação 
já mexe com a cabeça deles, mas será ainda pior 
porque a rotina do local vira de pernas pro ar por 
causa da ausência de um mês da enfermeira que 
cuida deles, que está de férias. E quem assume o 
lugar da gerência é o filho da enfermeira, apelidado 
de A Bruxa, que oprime os idosos, e tira-lhes até a 
televisão. Enquanto os moradores do asilo lutam 
contra ele, terão que juntar forças e enfrentar as 
limitações físicas para saírem à procura do clone 
de Jesus, que se perdeu pelo mundo na busca pela 
cura de uma doença. Nessa jornada, eles terão que 

O CONDE

ONE HIT WONDERS

Humor 
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Igor Tadeu

enfrentar seus medos, mas fortes amizades vão se 
estabelecer. CinEspaço 1: 15h30 e 21h50.

O ATAQUE (White House Down, EUA, 2013). Gênero: 
Ação. Duração: 132 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Roland Emmerich, com Channing Tatum, Jamie Foxx, 
Maggie Gyllenhaal. O ex-miliar John Cale (Channing 
Tatum) tinha o grande sonho de entrar para a equipe do 
serviço secreto que protege o presidente dos Estados 
Unidos (Jamie Foxx), mas vê sua intenção ir por água 
abaixo quando não é aprovado na seleção. Sem saber 
como dar a notícia para sua filha, ele a leva para um 
passeio à Casa Branca. O que John não esperava era 
que neste mesmo dia o local fosse atacado por um 
grupo paramilitar fortemente armado. Com o governo 
tendo que enfrentar o caos na nação e o relógio correndo, 
cabe a John encontrar algum jeito de salvar o presidente 
do ataque. Manaíra 6: 18h e 21h.

O CASAMENTO DO ANO (The Big Wedding, EUA, 
2013). Gênero: Comédia. Duração: 89 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: Justin Zackham, 
com Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton. 
Missy e Alejandro se conhecem desde pequenos e 
estão prestes a se casar. Al, como é chamado pelos 
mais íntimos é adotado e fica feliz com a notícia 
de que sua mãe biológica irá ao seu casamento. 
Mas tem um problema... Ela é muito religiosa e 
não acredita no divórcio. Com isso, o jovem pede 
para seus pais adotivos, divorciados há anos, para 
fingirem que vivem juntos e felizes. CinEspaço 3: 
20h e 22h. Manaíra 8: 17h30, 19h30 e 21h50.

OS ESTAGIÁRIOS (The Internship, EUA, 2013). Gênero: 
Comédia.  Duração: 120 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Shawn Levy, com Vince Vaughn, Owen Wilson, 
Rose Byrne. Quando são demitidos, dois homens na 
casa dos quarenta anos de idade começam a procurar 
por novas alternativas de trabalho. Apesar de não co-
nhecerem 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 2: 12h45, 15h10 e 18h.

RUSH – NO LIMITE DA EMOÇÃO (Rush, EUA/ING, 
2013). Gênero: Drama. Duração: 123 min. Clas-
sificação: 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 1: 19h30. Manaíra 
2: 20h40.

O Centro Interativo de 
Circo tem raízes cariocas, 
mas logo se estabeleceu 
em João Pessoa. Nascido 
em um dos bairros mais 
emblemáticos do Rio de 
Janeiro, a Lapa, o Centro 
promoveu diversas trocas 
e experiências de street 
art, começando suas ati-
vidades em 1997. O gru-
po apresenta aulas para 
crianças, jovens e adultos, 
não se atendo apenas às 
experiências circenses, 
mas trabalhando bastante 
com o hip-hop.

Foto: Divulgação
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Artes

Projeto Paralelo 22 reúne artes plásticas, literatura, grafitagem,
música e acontece hoje, a partir das 12h, em O Sebo Cultural 

A primeira edição do Projeto 
Paralelo 22 de Artes Plásticas 
será realizada hoje, a partir 
das 12h e prosseguindo até as 
21h, na sede de O Sebo Cul-
tural, localizado no centro de 
João Pessoa. O título do even-
to - cuja entrada é gratuita - é 

uma referência à quantidade de artistas que 
estarão, durante o período, pintando simulta-
neamente - lado a lado - suas obras, para que 
o público testemunhe como se dá a produção, 
ao vivo, das obras, que serão vendidas no final. 
“Queremos levar a arte aonde o povo está, pela 
valorização - de uma forma bem didática - o 
processo de criação”, comentou para o jornal A 
União o artista plástico Jandy Rocha, curador 
da mostra. A programação ainda inclui grafi-
tagem pelo Coletivo Graffiti Paraíba, feira de 
livros de arte e o lançamento, às 20h, da obra 
intitulada Poemas das Cidades Mortas e dos 
Pequenos Seres Invisíveis (Nandyala, MG, 77 
páginas, R$ 20), da professora paraibana Zélia 
Bora, seguido de show intimista (voz e violão) 
de MPB - em clima de confraternização - com a 
cantora potiguar Alice Lume.

Os artistas plásticos que participarão do 
Projeto Paralelo 22 - realização de O Sebo Cul-
tural, localizado na Avenida Tabajaras, 848, no 
centro da cidade, em parceria com o Clube da 
Árvore, apoio do Fórum de Proteção e Defesa 
Animal e, ainda, de vários patrocinadores - são 
os seguintes: Amauri Flor, Danilo Moveo, David 
Barbosa, Eduardo Jorge Moreira Ribeiro, Ed 
Rocha, Eliakim Queiroz, Ester de Lourdes, Gló-
ria Pordeus, J. Barreto, Rodrigues Lucena, Val 
Fonseca, Juan Barto, Logan (Leandro Pereira 
da Silva), Lenina Carneiro, Alessandra Chianca, 
Bianca (Maria Giselda Pedrosa Gomes, Nilson 
Andrade), Rariela Valeska, Bello (Robério Be-
serra Eloy), Priscila Lima - Witch e Dedo Verde 
(Wanessa Paiva Sobral).

“Queremos, com a realização deste evento, 
levar cultura para o povo, mostrar que as artes 
plásticas não são elitizadas. Normalmente, os 
artistas se trancam nos ateliês para produzi-
rem. Por isso, o nosso objetivo é fazer o cami-
nho contrário: permitir que o público veja, ao 

 

vivo, como as obras são desenvolvidas”, disse 
o curador Jandy Rocha, que pretende conti-
nuar promovendo outras edições anuais do 
evento. Mas, para viabilizar esta primeira, na 
prática, os artistas vão estar lado a lado, cada 
qual pintando em seus respectivos cavaletes 
pinturas na técnica acrílico sobre tela, mas com 
temática livre. No final, os quadros estarão à 
venda e todo o valor arrecadado revertido para 
o próprio autor dos trabalhos. 

Ele ainda informou que, dentro da pro-
gramação do evento, haverá distribuição 
de mudas de plantas nativas e uma grande 
grafitagem pelo Coletivo Graffiti Paraíba. Os 
artistas integrantes do grupo - que vão contar 

com a participação, a convite, do grafiteiro Raiz 
Campos, de Manaus (AM) - seguirão a mesma 
proposta dos pintores: mostrar ao público, em 
tempo real, como se dá o processo de criação 
das obras. 

Outra atividade incluída no Projeto Para-
lelo 22 é o lançamento de Poemas das Cidades 
Mortas e dos Pequenos Seres Invisíveis, da 
professora de Literatura Comparada da UFPB, 
Zélia Bora. A obra, que será apresentada pela 
escritora Teresinha Fialho, presta um verda-
deiro tributo à força da Natureza - considerada 
uma deusa - e à inocência dos animais. É, tam-
bém, um universo poético por meio do qual os 
seres humanos são convidados a refletir sobre 

o desrespeito e a destruição da Natureza. Em 
termos estéticos, a poesia da autora - que nas-
ceu em João Pessoa - transita entre as cidades 
de Hiroshima - localizada no Japão, destruída 
pela bomba atômica lançada pelo bombardeiro 
americano batizado de Enola Gay na manhã do 
dia 6 de agosto de 1945, durante a 2ª Guerra 
Mundial, matando 140 mil pessoas até dezem-
bro daquele mesmo ano - San Francisco (Es-
tados Unidos) e Rio de Janeiro, como espaços 
de tensão entre a insensatez humana e a força 
da Natureza. Parte dos recursos financeiros 
arrecadada com a venda do livro será revertida 
para o Fórum de Proteção e Defesa Animal, que 
apoia o evento.  

Miscelânea cultural
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Este fim de semana será de samba 
na Domus Hall. O Samba João Pessoa traz 
shows para quem gosta do gênero a partir 
das 22h de hoje e amanhã. Com Thiaguinho 
e Sambô hoje e Turma do Pagode e Reve-
lação amanhã, os ingressos do primeiro 
lote estão à venda na Domus Hall e custam: 
R$ 60 (pista meia entrada), R$ 120 (pista 
inteira), R$ 100 (camarote frontstage), R$ 
1.500 (camarote privê – 10 pessoas); para 
quem já quer garantir os ingressos dos dois 
dias, os preços custam: R$ 80 (pista meia 
entrada), R$ 120 (camarote frontstage) e 
R$ 2000 (camarote privê – 10 pessoas).

Thiaguinho começou a compor para 
vencer a timidez e hoje é considerado um 
dos compositores mais requisitados. Suas 
canções invariavelmente viraram hits e são 
gravadas por artistas de todos os gêneros. 
Após nove anos à frente do Exaltasamba, 
Thiaguinho decolou para uma nova fase 
em sua carreira, lançando o seu primeiro 
trabalho solo: “Ousadia e Alegria” em CD e 
DVD, que conta com a participação dos ar-
tistas Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Luiza Possi, 
Alexandre Pires e o jogador Neymar.

Cantor, compositor e instrumentista, 
Thiaguinho é um dos mais versáteis e criati-
vos artistas brasileiros. Seu estilo musical é 
moderno e diferente. Ele transmite em suas 
composições a influência de tudo o que ouve. 
Os ritmos R&B, funk e pop se fazem presente 
nas suas composições criando uma identifi-
cação natural com o público jovem.

FOtOS: Divulgação

Danilo Moveo é um dos artistas que participam do evento, no qual o público poderá acompanhar o desenvolvimento das obras

Já o Sambô faz samba e rock se entrelaça-
rem. Um samba envenenado com guitarra dis-
torcida, bateria com levada pesada, instrumen-
tos tradicionais de samba como tantan, rebolo 
e pandeiro, um rock cheio de swing, batucada 
e agudos. O grupo inova o cenário musical com 
esse estilo que tem feito das apresentações 
uma grande festa.

O Sambô é formado por artistas de 
diferentes escolas e estilos musicais, por isso 
essa mistura de ritmos inevitável. Sem pre-

tensões de formar uma banda, San (vocais 
e percussão), Sudu Lisi (bateria), Ricardo 
Gama (teclados), Júlio Fejuca (cavaquinho, 
guitarra, banjo e vocais) e Zé da Paz (pandei-
ro, vocais e rebolado) se reuniram em uma 
tradicional roda de samba para animar o 
aniversário de um amigo, quando de repente 
alguém gritou: “toca rock ‘n’ roll, toda Raul” 
e o Sambô mandou o clássico do rock ‘Mer-
cedez Benz’, de Janis Joplin, em samba. A mú-
sica saiu com os instrumentos do samba e a 

mistura agradou logo de cara. Desde então, o 
grupo tem feito o seu som sem rótulos, sem 
preconceito e com muito respeito à diversi-
dade da música brasileira.

Essa mistura ganha novos elementos a 
cada dia, trazidos pela própria história e vivên-
cia dos integrantes: funk, pagode, MPB, pop, 
balada, rock e samba. O repertório também é 
formado pelas canções de autoria do grupo, 
sempre levando em conta as sugestões do 
público. 

O grupo Sambô 
vai mostrar 
samba com 
pegada de rock
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Palestras vídeos marcam o lançamento em JP
O vice-governador Rômulo 

Gouveia lançou, na manhã de on-
tem, no auditório da Reitoria da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), o Marco Ano Cultural Pau-
lo Freire pela Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). Na ocasião, ocor-
reu a assinatura de um convênio 
para a construção do Observató-
rio da EJA entre os governos da 
Paraíba e do Rio Grande do Norte, 
Fundação Roberto Marinho e Cá-
tedra Unesco EJA, além de apre-
sentação de vídeos e palestras.

O evento também marcou 
o Cinquentenário da Campanha 
de Educação Popular (Ceplar) na 
Paraíba e do Movimento 40 ho-
ras de Angicos e contou com uma 
apresentação de violão do profes-
sor do Centro Estadual de Artes 
(Cearte). Participaram também da 

solenidade a secretária de Estado 
da Educação, Márcia Lucena; da 
reitora da UFPB, Margareth Diniz, 
a secretária de Educação do Rio 
Grande do Norte, Betânia Leite 
Ramalho; o diretor de Políticas 
de Alfabetização e Educação de 
Jovens e Adultos do Ministério da 
Educação (MEC), Mauro José da 
Silva; o diretor do Centro de Edu-
cação da UFPB, Wilson Aragão, e 
o professor da Cátedra da Unesco 
EJA Timothy Ireland.

O vice-governador Rômulo 
Gouveia destacou a parceria es-
tabelecida para a construção do 
Observatório da EJA. “Para todos 
nós, este é um momento marcante, 
esta parceria que estamos firman-
do para avançar. Várias mudanças 
estamos implementando na edu-
cação do nosso Estado. Não tem 

sido fácil a tarefa, mas estamos al-
cançando o processo de democra-
tização e expansão nas escolas, a 
valorização e, acima de tudo, cada 
vez mais reduzindo os índices de 
analfabetismo funcional e a eva-
são escolar. Enfim, são mudanças 
que com certeza refletem numa 
visão bem ampla de Paulo Freire. 
Então, é muito importante este 
debate de hoje”, afirmou.

A secretária de Estado da 
Educação (SEE), Márcia Lucena, 
ressaltou a importância da inte-
gração entre os gestores e edu-
cadores no evento. “Com certeza 
a integração será a palavra mes-
tra ao longo dessa manhã. Quero 
agradecer aos que estão partici-
pando ativamente conosco aqui e 
que têm consciência de que isso é 
o começo de uma retomada de um 

movimento social e que todos nós, 
não só o poder público, cada um 
de nós abraça essa força e respon-
sabilidade”, afirmou.

Já a reitora da UFPB, Marga-
reth Diniz, salientou a importância 
de Paulo Freire para a educação. “A 
UFPB tem enorme satisfação em 
celebrar um evento desta nature-
za. Paulo Freire escreveu que nin-
guém liberta ninguém, ninguém se 
liberta sozinho, e é com essa ideia 
em comum que hoje estamos aqui 
para assinar a construção do Ob-
servatório EJA”, disse.

O professor Timothy Ireland, 
da Cátedra da Unesco/EJA, lembrou 
da importância do educador Paulo 
Freire. “Devemos enfrentar os de-
safios que Freire nos deixou, lem-
brando que ele é parte do patrimô-
nio nacional e mundial”, salientou.
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As capitais nordestinas con-
centram o maior número de 
usuários regulares de crack 

“Temos uma 
população excluída 
e eu considero que 
o direito a educação 
é um dos primeiros 
para o exercício 
da cidadania. 
A empregabilidade 
é a porta de entra-
da para o exercício 
da cidadania”

Durante o evento, foram realizadas 
palestras sobre as experiências do edu-
cador Paulo Freire na Paraíba e no Rio 
Grande do Norte. A secretária Márcia 
Lucena proferiu a palestra “Ceplar e An-
gicos: Celebrando o cinquentenário das 
experiências freirianas”, com apresenta-
ção do vídeo “Memórias da Ceplar”, que 
contém o depoimento da educadora e 
doutora em Sociologia Maria das Dores 
de Oliveira (Dorinha), uma das fundado-
ras da campanha.

O professor Marcos J. C. Guerra, co-
ordenador do Círculo de Cultura, minis-
trou uma conferência sobre “As 40 horas 
de Angicos: Vítimas da Guerra Fria?”. De 
acordo com o conferencista, a experiên-
cia em Angicos mobilizou cerca de 100 
mil estudantes universitários do país entre 
1961 e 1963. “A UNE (União Nacional dos 

Estudantes) mobilizou para que a gente 
devolvesse o privilégio da educação gra-
tuita e de qualidade para a população. 
Nos orientamos pelo sistema Paulo Freire, 
questionando a educação, que não é neu-
tra, e fazendo dela um ato político”, disse.

Ele também comentou que é impor-
tante retomar a temática de Paulo Freire 
na educação atual. “Construir uma re-
tomada que passe por uma renovação e 
coragem de utilizar algo cuja eficácia, ve-
locidade e custos são compatíveis com o 
grande anseio de Paulo Freire e de todo 
cidadão brasileiro, que é o anseio da uni-
versalização da educação e da alfabetiza-
ção”, afirmou, acrescentando que “a po-
pulação que foi marginalizada pelo seu 
legado ao direito de alfabetização básica 
são mais de 30 milhões. Se esse pessoal 
estivesse contribuindo e exercendo a sua 

cidadania, quão diferente seria o PIB bra-
sileiro. Nós teríamos uma Portugal, Suíça, 
Noruega, Dinamarca e Suécia de popula-
ção ativa com todo o seu potencial. Nós 
temos uma população excluída e eu con-
sidero que o direito a educação é um dos 
primeiros para o exercício da cidadania. 
A empregabilidade é a porta de entrada 
para o exercício da cidadania”, disse.

Em seguida, ocorreu uma roda de diálo-
go sob a coordenação do professor Timo-
thy Denis Ireland, da Cátedra Unesco/ EJA, 
com o tema “A Ceplar e as 40 horas de 
Angicos aos dias atuais”. Até novembro 
deste ano, deverá ser lançado, pela SEE, o 
almanaque Paulo Freie. O material tem o 
objetivo de tratar do universo pedagógico 
do educador de maneira leve, lúdica e re-
gional, através de caça-palavras, curiosida-
des, ilustrações, entre outros.

Angicos mobilizou 100 mil estudantes Programação do Ano Cultural 2013 
A cultura Freireana na Educação de Jovens 
e Adultos no Estado da Paraíba:
  
23 a 27/9: 
Inscrição de projetos ou experiências para o 
Festival de Aprendizagem na página do Governo 
www.paraiba.pb.gov.br

17/10: 
Exposição sobre Paulo Freire na Escola Estadual 
Raul Machado, às 19h30.
Culminância nas escolas dos projetos desenvol-
vidos e seleção das apresentações, por níveis 
de ensino, para a Mostra Cultural a ser realizada 
em local indicado pela GRE.

SAibA mAiS
25/10: Mostra Cultural nas 14 Gerências Regio-
nais de Educação
20/11: Festival de Aprendizagem em João Pessoa
21/11: Festival de Aprendizagem em Santa Rita
22/11: Festival de Aprendizagem em Cajazeiras

Atividades

O vice-governador Rômulo Gouveia ressaltou as melhorias que estão mudando a educação no Estado durante o lançamento do Marco Ano Cultural Paulo Freire no auditório da Universidade Federal da Paraíba

Foto: Secom-PB
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Pronatec vai ofertar 118 mil vagas
Cursos téCniCos

Capacitados serão 
direcionados para setores 
industriais mais carentes 

Brasília - O Gover-
no Federal, na busca por 
atender à demanda por 
profissionais qualificados 
em setores estratégicos 
da economia, lançou on-
tem uma nova modalidade 
do Programa de Acesso ao 
Ensino Técnico e Empre-
go (Pronatec), o Pronatec 
Brasil Maior. Com o progra-
ma, serão ofertados cursos 
técnicos gratuitos direcio-
nados especificamente às 
áreas definidas pelos seto-
res industriais como mais 
carentes de trabalhadores 
qualificados. Até 2014, es-
tarão disponíveis 118 mil, 
que podem ser acessadas 
pelo site do Pronatrec.

Um mapa feito com a 
ajuda das empresas aju-
dou a definir as áreas ca-
rentes de mão de obra nos 
municípios e quais cursos 
são mais adequados para 
a região. O programa vai 
permitir tanto a formação 
de trabalhadores quanto a 
requalificação. O setor têx-
til terá a maior oferta de 
vagas (47.337), seguido da 
construção civil (29.615), 
de energias renováveis 
(18.583), do complexo ele-
trônico (13.273), de calça-
dos (3.788) e de celulose e 
papel (3.563).

“Estamos vendo o 
maior esforço educacional 
que esse país já deu para 
qualificar mão de obra de 
Ensino Médio e Superior”, 
disse o ministro do De-
senvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior, Fer-
nando Pimentel. Entre os 
estados com mais vagas 
disponíveis para o Prona-
tec Brasil Maior estão São 
Paulo (38.025), Santa Ca-
tarina (12.286), Minas Ge-
rais (10.952) e Rio de Ja-
neiro (10.566). Os que com 
menor oferta são Alagoas 
(58), Rio Grande do Norte 
(40) e Maranhão (20).

“O objetivo é ampliar 
cada vez mais a oferta de 
educação profissional. O 
Brasil conseguiu avançar 
muito na educação supe-
rior e precisamos fazer o 
mesmo com a educação 
profissional”, disse o secre-
tário executivo do Ministé-
rio da Educação, Henrique 
Paim, no lançamento do 
programa. 

O Pronatec Brasil 
Maior é uma parceria entre 
o Ministério da Educação, o 
Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comér-
cio Exterior e o Sistema S 
(formado pelo Sesi e Senai)
que é gerido pelas federa-
ções das indústrias do país, 
parceiras com o Governo 
Federal na implantação do 
programa.

Comissão convocará 
capelães militares 

Economia mostra 
sinais de melhora

São Paulo – O Indicador Ante-
cedente Composto da Economia (Iace) 
aumentou 0,9%, em agosto, ao alcan-
çar 125,2 pontos. A alta ocorre após 
reduções de 2,2% em julho e de 0,3% 
em junho, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre) da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) que faz a 
medição em conjunto com The Confe-
rence Board, instituição internacional 
de pesquisas de negócios. Cinco dos 
oito componentes influenciaram esse 
avanço do índice que mostra as ten-
dências da economia no curto prazo. 
No entanto, para o economista da 
FGV-Ibre, Paulo Picchetti, “é improvável 
que o crescimento relativamente ele-
vado do PIB (Soma das riquezas gera-
das no país) em 6% (anualizado) do 
segundo trimestre se sustente”. Com 
base nos resultados do Iace, o econo-
mista apontou que entre julho e se-
tembro a economia brasileira deverá 
ter desempenho mais fraco. Essa alta 
do indicador em agosto, porém, sina-
liza para uma melhoria do quadro no 
último trimestre do ano. A recupera-
ção, vai depender do comportamento 
tanto do mercado doméstico quanto 
da evolução da demanda externa.

Rio de Janeiro – O grupo de 
trabalho da Comissão Nacional da 
Verdade dedicado a apurar a atuação 
das igrejas cristãs durante a ditadura 
militar (1964-1985) poderá convo-
car a depor religiosos que de alguma 
forma apoiaram a repressão. O coor-
denador do grupo, o ex-preso político 
metodista Anivaldo Padilha, informou 
que está sendo apurada a atuação, 
por exemplo, dos capelães militares, 
ministros autorizados por padres ou 
pastores a fazer celebrações e prestar 
assistência em quartéis. 

“À medida que nós conseguir-
mos identificar pessoas das igrejas 
que tiveram uma ligação direta com 
a repressão, nós vamos chamá-las 
para depor. Um exemplo de algo que 
estamos investigando é o papel dos 
capelães militares. Sabemos que 
eles acompanharam e estavam lá 
nos quartéis do DOI-Codi. Certamente 
tinham informação sobre o que ocor-
ria nos porões da ditadura, e alguns 
deles chegaram a acompanhar presos 
políticos”. Segundo Padilha, a falta de 
documentação sobre os encontros 
desses religiosos com os presos é um 
dos principais obstáculos. 

recuperação dos 
EuA favorece Brasi

Brasília – O presidente do Banco 
Central (BC), Alexandre Tombini, rea-
firmou que a recuperação econômica 
dos Estados Unidos é positiva para a 
economia mundial e para o Brasil, que 
tem no mercado norte-americano o 
segundo parceiro para suas expor-
tações. O primeiro é a China. Tombini 
fez a afirmação em audiência pública 
no Congresso Nacional, momentos 
depois de ser informado da decisão 
do Federal Reserve (Banco Central dos 
Estados Unidos) de manter o progra-
ma de compra de ativos que irriga o 
mercado norte-americano com US$ 
85 bilhões, em média, por mês. Havia 
expectativa de fim do programa ou 
de retirada gradativa do incentivo, 
por causa dos sinais de recuperação 
econômica dos EUA, o que empurraria 
para o alto a cotação do dólar. A deci-
são do Fed, porém, manteve o proces-
so de liquidez cambial e levou a moeda 
norte-americana a fechar ontem com 
queda de 2,89%, cotada a R$ 2,194 
– o patamar mais baixo desde final de 
junho. Tombini disse aos parlamenta-
res que o mercado reagia de forma 
favorável à decisão do Fed, com as 
principais moedas se fortalecendo 
em relação ao dólar americano. 

Começa hoje o II Congresso Pa-
raibano de Câncer de Mama, even-
to realizado pela Sociedade Brasilei-
ra de Mastologia Regional Paraíba 
(SBM-PB), e que terá como tema 
principal tema os recentes avanços 
no diagnóstico e tratamento do 
câncer de mama. Profissionais e es-

tudantes da área poderão assistir 
a palestras dos principais mastolo-
gistas do Brasil, a exemplo do pre-
sidente da SBM Carls Alberto Ruiz.

Entre os assuntos abordados 
estão: os avanços em quimioterapia 
adjuvante; manejo das pacientes de 
alto risco; mastectomia profilática; 
oncoplastia mamária; e ressonância 
magnética das mamas. O evento se-
gue até amanhã e irá acontecer no 

Hotel Verde Green, localizado na 
Av. João Maurício, 255.

“Hoje, o câncer de mama é um 
verdadeiro problema de saúde pú-
blica. Não dispomos de meios ainda 
de impedir que ele ocorra, mas te-
mos a possibilidade de diagnosticá-
-la de maneira precoce para aumen-
tar as suas chances de cura”, afirma 
o presidente da SBM regional Paraí-
ba Heverton Amorim. 

Congresso paraibano começa hoje em JP
CÂnCEr DE MAMA

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@gmail.com

Yara Aquino
Da Agência Brasil

A Secretaria Nacional 
de Segurança Pública, do 
Ministério da Justiça, lan-
çou edital de seleção de 
propostas para financia-
mento de ações de preven-
ção à violência e criminali-
dade nos estados e Distrito 
Federal. Serão disponibili-
zados R$ 33, 4 milhões para 
todo o país.

Os recursos destinam-
-se a iniciativas que tratem 
desde o fortalecimento de 
delegacias especializadas 
de atendimento a grupos 
em situação de vulnerabili-

dade até atividades desen-
volvidas em escolas, como 
o Programa Educacional 
de Resistência às Drogas 
e à Violência (Proerd). Se-
rão priorizados também 
Estados que possuam pelo 
menos três municipios in-
tegrantes da Lista de Muni-
cípios da Agenda de Enfren-
tamento à Violência contra a 
Juventude Negra, da Secreta-
ria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial - Seppir, 
assim como os priorizados 
no âmbito da pactuação 
do Programa Juventude 

Viva. Ontem, às 14h, foi re-
alizada uma audiência pú-
blica no Ministério da Jus-
tiça para esclarecimento do 
edital, que está disponível 
no link.

Mais informações po-
dem ser obtidas no site 
do Ministério da Justiça ou 
pelo e-mail prevencaoesta-
dos@mj.gov.br

A violência tem tira-
do a vida de milhares de 
jovens brasileiros, em es-
pecial os jovens negros, 
que são, hoje, as principais 
vítimas de homicídios no 

Brasil. Para fazer frente a 
essa realidade foi criado o 
Juventude Viva - Plano de 
Prevenção à Violência con-
tra a Juventude Negra.

Seu objetivo é reduzir 
a vulnerabilidade dos jo-
vens negros por meio de 
ações de prevenção, crian-
do oportunidades que as-
segurem sua inclusão social 
e autonomia, com a oferta 
de equipamentos, servi-
ços públicos e espaço de 
convivência nos territórios 
mais violentos, além do 
aprimoramento da atuação 

do Estado para enfrentar o 
racismo institucional e sen-
sibilizar os agentes públi-
cos para o problema.

As ações do programa 
serão realizadas em quatro 
eixos: Fim da Cultura de 
Violência Inclusão; Eman-
cipação e Garantia de Direi-
tos; Transformação de ter-
ritórios e; Aperfeiçoamento 
institucional. 

Juventude Viva foi ela-
borado com a parceria dos 
Ministérios da Justiça, Saú-
de, Educação, Trabalho e 
Emprego, Cultura.

Justiça financiará ações estaduais
PrEVEnÇÃo À VioLÊnCiA E A CriMinALiDADE

“O Brasil con-
seguiu avançar 
muito na edu-
cação superior 
e precisamos 
fazer o mesmo 
com a educação 
profisisonal” 

Setor têxtil industrial terá a maior oferta de vagas ofertadas pelo Pronatec Brasil Maior

Foto: Divulgação

ServiçO

ii Congresso Paraibano de Cân-
cer de Mama
Local: Hotel verde Green, localiza-
do na Av. João Maurício, 255
Horário: Dias 20 e 21, a partir das 
8h
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Capitais do NE concentram maior número de usuários

Uso de crack 

As capitais nordestinas concen-
tram o maior número de usuários 
regulares de crack ou similares da 
cocaína fumada - pasta-base, merla 
e oxi do país. São 148 mil pessoas, o 
que representa 40% do total de 370 
mil que vivem nas mesmas condi-
ções nas demais capitais do Brasil e 
no Distrito Federal. Os dados foram 
divulgados ontem e fazem parte de 

uma pesquisa encomendada pela 
Secretaria Nacional de Políticas So-
bre Drogas (Senad), vinculada ao 
Ministério de Justiça (MJ), à Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O 
estudo ‘Estimativa do número de 
usuários de crack ou similares nas 
capitais do país’ foi realizado ape-
nas nas capitais e revelou ainda que 
14% dos usuários brasileiros têm 
menos de 18 anos, ou seja, cerca de 
50 mil crianças e adolescentes de-
pendentes de drogas, sendo 28 mil 
(56%) apenas no Nordeste. No Nor-
te e no Sul, são em torno de três mil 
em cada uma das regiões.

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Ainda segundo o estudo divul-
gado ontem, dos 370 mil usuários, 
78,7% são do sexo masculino, e 
60,6% declararam-se solteiros. Em 
relação à escolaridade, o levanta-
mento apontou que nas capitais, 
55% dos entrevistados haviam 
parado entre a 4ª e a 8ª do Ensino 
Fundamental. Embora a maioria 
dos usuários - 65% - tenha afirma-
do que consegue dinheiro a partir 
de trabalhos esporádicos ou autô-
nomos, 7,5% admitiram fazer sexo 
em troca de dinheiro ou drogas. 
Tráfico de entorpecentes (6,4%) e 
roubos (9%) também foram relata-
dos como formas de obter recurso 
ou substâncias ilícitas.  

A pesquisa constatou ainda que 
39,5% dos usuários afirmaram não 
ter usado preservativo em nenhuma 
das relações; 53,9% nunca fizeram 
o teste para HIV. Em razão disso, 
comparando proporcionalmente os 
usuários de crack e similares à po-
pulação brasileira, a prevalência de 
HIV é cerca de oito vezes maior. 

Quase metade dos entrevista-
dos afirmou ter sido preso pelo me-
nos uma vez na vida; outros 41,6% 
foram detidos no último ano. As 
razões foram desde o uso  ou posse 
de drogas (13,9%);  assalto/roubo 
(9,2%); furto, fraude, invasão de 
domicílio (8,5%); tráfico ou produ-
ção de drogas (5,5%).

Homens representam 78,7%

Saiba mais

l 10% das entrevistadas grávidas

Entre as mulheres usuárias de crack e similares que participaram da pesquisa, 
cerca de 10% afirmaram estar grávidas no momento da entrevista. Mais da 
metade delas já haviam engravidado ao menos uma vez desde que iniciou o uso 
do entorpecente. 
O consumo do crack durante a gestação traz sérias consequências
para o desenvolvimento neurológico e intelectual das crianças expostas.

l Motivação 

A motivação relatada pelos entrevistados na pesquisa vai desde a curiosidade 
de sentir o efeito da droga (55,2%); pressão dos amigos (26,7%); problemas 
familiares ou afetivos (29,2%).
Já o tempo médio de uso do crack, nas capitais, foi de aproximadamente oito 
anos (91 meses), enquanto nos demais municípios este tempo foi de 59 meses 
ou 5 anos, um indicador de que o uso da droga vem se interiorizando. 
Por dia, o número médio de pedras usadas por usuário nas capitais é de 16; nos 
demais municípios, 11.

l Como o estudo foi feito

Para fazer o estudo, foram ouvidas, em casa, 25 mil pessoas entre março 
e dezembro de 2012. Elas responderam a questões sobre as características 
das pessoas que integram suas redes de relacionamento. Entre as perguntas, 
algumas focaram especificamente no uso do crack e outras serviram como 
controle de confiabilidade dos dados, cujas respostas podiam ser comparadas 
aos cadastros de órgãos públicos, por exemplo, número de conhecidos que são 
beneficiários do Bolsa Família.

Brasília - O estudo Perfil 
dos Usuários de Crack e/ou 
Similares no Brasil, divulgado 
ontem pelos Ministérios da 
Justiça e da Saúde, mostram 
que 78,9% dos usuários da 
droga desejam se tratar. De 
acordo com o estudo, no en-
tanto, é baixo o acesso deles 
aos serviços disponíveis, como 
postos e centros de saúde, pro-
curados por apenas 20% dos 
usuários nos 30 dias anteriores 
à pesquisa; unidades que for-
necem alimentação gratuita 
(17,5%) ou instituições que fa-
zem acolhimento, a exemplo 
de abrigos, casas de passagem, 
e os centros de Referência de 
Assistência Social (Cras), bus-
cados por 12,6% dos usuários.

Em relação aos serviços 
para tratamento ambulatorial 
da dependência química nos 
30 dias anteriores à pesquisa, o 
Centro de Atenção Psicossocial 
para atendimento a usuários 
de álcool, crack e outras drogas 
(Caps-AD) foi o mais acessado, 
ainda que por apenas 6,3% 
dos usuários. De acordo com os 
pesquisadores da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), responsá-
veis pela pesquisa encomenda-
da pela Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas (Senad), 
esse fato reforça “a premente 
necessidade de ampliação e 
fortalecimento desses equipa-
mentos no âmbito da rede de 
saúde, assim como as pontes 
(serviços intermediários, agen-

tes de saúde, redes de pares, 
consultórios de rua) entre as 
cenas de uso e os serviços já 
instalados”. A pesquisa tam-
bém revela que os usuários 
manifestaram interesse por 
serviços associados à assistência 
social e por serviços de atenção 
à saúde não necessariamente 
voltados ao tratamento da de-
pendência química, como os 
ligados à higiene, à distribui-
ção de alimento, ao apoio para 
conseguir emprego, escola ou 
curso e atividades de lazer. Es-
ses aspectos foram citados por 
mais de 90% dos entrevistados 
como fundamental para facili-
tar o acesso e o uso de serviços 
de atenção e tratamento.

O levantamento aponta 
ainda que aproximadamente 
metade dos usuários de crack 
e/ou similares já foi presa ao 
menos uma vez, sendo que 
41,6% foram detidos no últi-
mo ano. Entre os motivos da 
detenção, destacaram-se o uso 
ou posse de drogas (13,9%); 
assalto ou roubo (9,2%); furto, 
fraude ou invasão de domicílio 
(8,5%) e tráfico ou produção e 
drogas (5,5%). Outro dado que 
chamou a atenção dos pesqui-
sadores é que cerca de 10% das 
mulheres usuárias relataram 
estar grávidas no momento da 
entrevista. Além disso, mais da 
metade das usuárias de crack já 
haviam engravidado ao menos 
uma vez desde que iniciaram 
o uso da droga. “Trata-se de 
achado preocupante devido 
as consequências importantes 
do consumo do crack durante 

a gestação sobre o desenvol-
vimento neurológico e inte-
lectual das crianças expostas”, 
apontam no texto.

A pesquisa indica, ainda, 
que 44,5% das mulheres en-
trevistadas relataram já ter so-
frido violência sexual na vida, 
enquanto entre os homens o 
percentual foi 7%. Em relação 
ao tempo médio de uso, o es-
tudo aponta que nas capitais se 
estende por aproximadamente 
91 meses (cerca de oito anos), 
enquanto nos demais municí-
pios esse tempo foi 59 meses 
(5 anos). Mais da metade dos 
usuários têm padrão de con-
sumo diário, sendo que cada 
usuário consome em média 16 
pedras de crack por dia nas ca-
pitais e nos demais municípios, 
11 pedras. Quando considera-
das as diferenças entre os gê-
neros, nota-se que os homens 
usam crack por tempo mais 
prolongado, em média por 83,9 
meses, enquanto as mulheres 
fazem uso por aproximada-
mente 72,8 meses. O consumo 
diário, no entanto, é mais in-
tenso entre elas: 21 pedras de 
crack. Já os homens consomem 
13 pedras por dia.

Para fazer o levantamento, 
cerca de 500 profissionais, como 
pesquisadores, assistentes so-
ciais e psicólogos, foram a locais 
usados para consumo da droga, 
mapeados com ajuda de fontes 
locais - Secretarias de Saúde, 
Assistência Social e Segurança, 
além de organizações não go-
vernamentais e lideranças co-
munitárias. 

Pacientes desejam se tratar
Thais Leitão
Da Agência Brasil

Na Paraíba, o enfrentamento e 
a prevenção ao uso de drogas estão 
entre as prioridades do Governo do 
Estado. Vários dispositivos são utili-
zados para atender as necessidades 
e demandas. “Estão sendo desen-
volvidas ações integradas junto com 
órgãos públicos e privados e suas 
secretarias que atuam diretamente 
com a causa: segurança, saúde, cul-
tura, esportes, educação, desenvolvi-
mento humano”, disse Túllio Polari, 
gestor do Programa Estadual de Polí-
ticas Públicas sobre Drogas da Paraí-
ba. Atualmente, o Estado conta com 
uma das maiores redes de Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps) do Nor-
deste. Além disso, o Governo vem fir-
mando parcerias e operacionalizan-
do ações de triagens e internações 
junto aos centros de reabilitação, 
comunidades terapêuticas e Caps. O 

Programa de Políticas Públicas sobre 
Drogas (PEPD) está sendo expandido 
para outros municípios.  De acordo 
com Polari, o governo sempre esteve 
atento ao Plano de Enfrentamento ao 
Crack e suas possíveis pactuações. 
Uma delas foi a adesão do Estado ao 
programa ‘Crack, é possível vencer’, 
com aumento da oferta de serviços 
de tratamento aos usuários de crack e 
o enfrentamento ao tráfico de drogas 
ilícitas, além de capacitação, ações 
de prevenção nas escolas e constru-
ção de redes de atenção de saúde e 
assistência social para atendimento 
integrado e de longo prazo. Para este 
programa, o recurso federal é de R$ 
37 milhões, envolvendo a compra de 
equipamentos, capacitação de agen-
tes, atendimento a usuários, aborda-
gens sociais a dependentes quími-
cos, além de um ônibus adaptado.

Combate é prioridade na PB
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Nídia Azevedo, Risomar Dias, Roberta Aquino, o festejado José Lacerda Neto, Socorro Motta, 
Conceição Imperiano e Neide Andrade na Câmara Municipal de João Pessoa

Designer de moda Pris-
cilla Holanda, analista 
de sistemas Carmen 
Medeiros, professor 
Alexandre Targino, jor-
nalista Edmilson Perei-
ra, sras. Miriam Celeste 
Fernandes e NIcole 
Madruga, advogada Ire-
ne Ribeiro, empresários 
Albino Martins Ribeiro, 
Fabiano Churchill César, 
Ana Luiza Mendonça e 
Belinha Cabral, estu-
dantes Manuela Aquino 
e Felipe Rocha, médico 
Júlio Minervino.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com gorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   O Empresário Gourmet, 
projeto criado em Pernambuco 
pelo empresário Paulo Brol e o 
professor Otávio Moraes, a par-
tir do próximo ano vai acontecer 
em restaurantes de alto nível 
nas cidades de São Paulo e de 
João Pessoa.

  Trata-se da primeira 
confraria no mercado de luxo 
de Recife que visa levar um 
empresário de qualquer seg-
mento das cidades escolhidas 
para cozinhar em badalados 
restaurantes, e, ao final, um 
corpo de jurados formado por 
jornalistas de gastronomia 
escolhem o melhor prato ela-
borado.

Zum Zum Zum
   O mestre Lucivan Laranjeira está ministrando aulas de capoeira para 
crianças e adolescentes que integram os programas socioeducativos da Legião da 
Boa Vontade. As aulas estão sendo dadas no Centro Comunitário de Assistência 
Social da instituição.

FOTO Goretti Zenaide

Advogada Irene Ribeiro é a aniversariante de hoje
 

Voto on-line

A MISS PARAÍBA 
2013, Patrícia dos 
Anjos, está concor-
rendo ao Miss Brasil e 
um dos votos para a 
escolha das semifina-
listas será através da 
internet. 

Para isso, quem 
quiser torcer pela pa-
raibana, o endereço é 
http://missbrasiloficial.
band.uol.com.br/candida-
tas, clicar na foto dela, 
digitar o código que vai 
aparecer e votar.

“Feliz daquele que
transfere o que sabe
e aprende o que ensina”

CORA CORALINA

“Bons pais corrigem
erros, pais brilhantes
ensinam a pensar”

AUGUSTO CURY

O carinho, a mão amiga...
“SE ALGUÉM QUISER  fazer por mim que faça ago-

ra, me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga...”. 
Os versos da bela canção de Nelson Cavaquinho caem 
bem para os momentos vividos por José Lacerda Neto 
nas inúmeras homenagens que a ele foram feitas na 
Câmara Municipal de João Pessoa.

O plenário “Senador Humberto Lucena” esteve lota-
dísimo de amigos, familiares e muitos políticos que foram 
assistir à entrega do título de cidadão pessoense e da 
medalha “Cidade de João Pessoa” ao decano da política 
paraibana, propostos pelos vereadores João de Almeida 
e Lucas de Brito Pereira.

Para orgulho de Zé Lacerda, a sessão foi conduzida 
por sua herdeira política e filha, Raíssa Lacerda, e nela 
falaram, além dos proponentes das homenagens, o vi-
ce-governador da Paraíba, Rômulo Gouveia, o vereador 
Fernando Milanez, filho dos grandes amigos Lourdinha e 
Fernando Milanez, o padre Albeni Galdino representando 
outro grande amigo, Wilson Braga, e, ao final, o cover 
de Roberto Carlos, Marcos Camelo, também filho de 
mais um grande amigo, Assis Camelo, fez a alegria dos 
presentes com sua linda voz.

   A pedida de hoje e amanhã é o Samba de João Pessoa que acontece a partir 
das 22h na Domus Hall, no Manaíra Shopping. As atrações vão ser Thiaguinho, banda 
Revelação, grupo Sambô, Turma do Pagode e Samba de Elite. 

Geórgia Aquino e sua bonita neta Manuela que está hoje aniversariando

FOTO: Goretti Zenaide

    A diretora de programação da TV UFPB, jornalista Rosa Aguiar, está 
entusiasmada com os programas inseridos na grade este mês. São eles: “Conexão 
Ciência”, ”Jogo de Ideias”, “Realidade Brasileira”, “Tome Ciência”, “Geração 
Saúde 2” e “Doc TV”.

   A publicitária paraibana Maria Tereza Falcão (Têca) é quem assina a 
comunicação digital de A Bodega do Futuro, um simpático pub localizado na Rua do 
Futuro, na cidade do Recife, inaugurado no último dia 10.

Sons e sabores do Brejo
ENTRE OS DIAS 18 de outubro e 15 de dezembro, 

oito cidades do Brejo paraibano - Bananeiras, Areia, 
Alagoa Grande, Guarabira, Serraria, Solânea, Remígio e 
Pilões - vão participar do Festival de Sons e Sabores 
do Brejo, numa promoção que tem o apoio do Sebrae.

O evento é focado no turismo de experiência, 
unindo gastronomia e a música da região, levando o 
turista a experimentar sensações e vivências significa-
tivas em cada cidade, cuja programação será realizada 
sempre nos finais de semana.

Uma boa oportunidade, portanto, do pessoense 
curtir as delícias do Brejo!

José Lacerda e Ildenise exibem orgulhosos o título de cidadão 

FOTO Osmar Santos

Inglês para advogados
COMO O INGLÊS é uma ferramenta essencial 

para qualquer advogado que trabalha com assuntos 
internacionais, os irmãos Andrew e David Barlow do-
taram a Cultura Inglesa de João Pessoa de um centro 
de realização das provas do ILEC. 

Trata-se da sigla inglesa para International Legal 
English Certificate cuja preparação para o exame dura 
três semestres e a primeira turma daquela Cultura 
fará a prova no próximo mês de dezembro.

Paralelo de artes plásticas
O SEBO CULTURAL e o Clube da Árvore pro-

movem uma mostra onde 22 artistas paraibanos 
estarão pintando simultaneamente e o público 
poderá acompanhar a criação e o desenvolvimento 
de cada obra. Trata-se do projeto Paralelo 22 de 
Artes Plásticas que acontece hoje, a partir das 12h 
no Sebo Cultural.

A curadoria do evento é do artista plástico Jandy 
Rocha e haverá, ainda, feira de livros de arte e dis-
tribuição gratuita de mudas de plantas nativas.
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Passarela na BR-230 vai 
beneficiar comunidade 
Boa Esperança

Página 14

O primeiro dia da greve 
dos bancários mobilizou 3.500 
dos 4 mil funcionários que 
trabalham na Paraíba. Saques 
podem ser realizados, assim 
como transferências e a maior 
parte dos serviços oferecidos 
nos terminais de autoatendi-
mento. A retirada de folhas 
de cheques e o depósito estão 
comprometidos na maior par-
te das agências. 

De acordo com o presi-
dente do Sindicato dos Ban-
cários da Paraíba, Marcus 
Henriques, 90% dos serviços 
oferecidos pelos bancos po-
dem ser realizados através do 
caixa eletrônico. “Alguns dos 
gerentes estão trabalhando 
para fazer a compensação dos 
cheques e outras ações que 
não podem ficar para depois 
da greve. O que não pode fazer 
no caixa é a abertura de conta 
e a venda de produtos, que é 
o que causa prejuízo aos ban-
cos”, comentou.

Sobre os depósitos, Mar-
cus disse que não tem como 
garantir se eles serão credita-
dos nas contas. Algumas agên-
cias recolheram os envelopes 
e as que ainda dispõem não 
garantem e não informam se 
haverá funcionário para reco-
lher esses envelopes e fazer a 
compensação nas contas. “Al-
guns detalhes dependerão de 
cada um dos bancos e dos seus 
gerentes”, comentou.

Ele disse ainda que o mo-
vimento grevista está em ar-
ticulação com o movimento 
Passe Livre para que no início 
da próxima semana seja reali-
zado um movimento nas ruas 
de João Pessoa. “Hoje temos 
100% das agências bancárias 
em greve e 3.500 dos 4 mil 
bancários que aderiram ao 
movimento”, disse.

Dona Nilsa Malzac, cor-
rentista do Banco do Brasil  
que estava usando o terminal 
de autoatendimento de uma 
agência ontem pela manhã 
diz que apóia a greve. “Há 15 
anos os funcionários dos ban-
cos tinham salário digno, hoje 
funcionário de banco é um po-
bre coitado, que não tem con-
dições de sustentar a própria 
família. Por mim, pode deixar 
os bancos fechados por 15, 20, 
30 dias”, disse.

O comerciante Cristiano 
Trindade disse que será uma 
das pessoas prejudicadas du-
rante a greve. “Preciso de talões 
de cheque para comprar as 
mercadorias e não tem como 
tirar pelo caixa eletrônico do 
meu banco. Não sei o que vou 
fazer para repor mercadorias 
durante essa greve”, comentou.

Josicleide Santos mora 
em Mata Redonda e estava na 
agência da Caixa Econômica 
Federal, em Cruz das Armas, 
para resolver um problema 
com o cartão do Bolsa Família. 
“Recebi o cartão em Alhandra, 
no mês passado tive que rece-
ber nessa agência, pois não ti-
nha o cartão ainda. Faz uns 15 
dias que o pessoal da prefeitu-
ra de lá entregou o cartão, mas 
não conseguimos sacar com 
ele. Vim de Alhandra para João 
Pessoa porque disseram que 
só resolveria aqui, mas cheguei 
aqui e estava em greve, não sei 
o que fazer”, disse.
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Primeiro dia contou 
com a adesão de 3.500 
trabalhadores na Paraíba

Greve mobiliza bancários na PB
agências fEchadas

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Os funcionários dos Cor-
reios e Telégrafos entram hoje 
no sétimo dia de greve e como 
até agora não aconteceu ne-
nhum acordo entre a empresa 
e os trabalhadores, o impasse 
deve ser decidido através do jul-
gamento do dissídio coletivo no 
Tribunal Superior do Trabalho 
(Brasília), previsto para a pró-
xima semana. A última contra-
proposta lançada foi de 8% de 
reajuste salarial, mas os cartei-
ros reivindicam 15%. A empre-
sa informou ontem, através de 
sua assessoria, que na Paraíba 
as entregas estão acontecendo 
normalmente, com 81% dos 
carteiros trabalhando. 

Segundo o diretor adminis-
trativo do Sindicato dos Cartei-
ros na Paraíba, Husman Tavares, 
a greve no Estado continua forta-
lecida com cerca de 70% de ade-
são. “Nestes seis dias de greve, 

aproximadamente 10 toneladas 
de objetos estão encalhados. 
Estamos permitindo apenas a 
entrega de medicamentos ou 
objetos hospitalares, os demais 
estão se amontoando a cada dia 
de greve”, disse Husman.

Trabalho normal
Ainda segundo a asses-

soria da empresa, 81,96% do 
efetivo dos Correios (1.340 
empregados) está trabalhan-
do normalmente na Paraíba. O 
número é apurado por meio de 
sistema eletrônico de presen-
ça. A rede de atendimento está 
aberta e todos os serviços estão 
disponíveis - com exceção da 
postagem, entrega e coleta de 
encomendas com hora marcada 
nos locais com paralisação de-
flagrada.

Em São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Rondônia, Rio Grande 
do Norte e Bauru (SP), não há 
paralisação — o movimento foi 
encerrado na sexta-feira (13) 

e esses sindicatos assinaram 
acordo com a ECT.

Para garantir a entrega de 
cartas, encomendas e o atendi-
mento em toda rede de agên-
cias, a ECT continua aplicando 
medidas do seu Plano de Con-
tinuidade de Negócios. Entre as 
ações estão realização de horas 
extras, mutirões para entrega 
nos fins de semana e desloca-
mento de empregados entre as 
unidades. 

Segundo dados de monito-
ramento, 81.152 objetos estão 
acumulados, sendo 75.250 obje-
tos simples (objetos sem o códi-
go de rastreamento). O Plano de 
Continuidade de Negócios, com 
a realocação de funcionários da 
área administrativa, tem efeti-
vado a entrega de encomendas 
Pac, Sedex, além de Malotes, 
sem acúmulos destes objetos 
nos centros de distribuição.

Julgamento 
O Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) determinou a 
distribuição do dissídio dos Cor-
reios para julgamento, em data 
a ser definida, apesar do esforço 
da ECT para fechar um acordo 
com as entidades sindicais.

A proposta dos Correios, 
que já foi aceita por 5 sindica-
tos, compreende reajuste de 8% 
nos salários (reposição da infla-
ção do período, de 6,27%, com 
ganho real de mais de 1,7%); 
reajuste de 6,27% nos benefí-
cios; vale-extra no valor de R$ 
650,65, a ser creditado em de-
zembro e Vale-Cultura dentro 
das regras de adesão ao progra-
ma implementado pelo Gover-
no Federal.

Além disso, os Correios já 
asseguraram às representações 
sindicais que todos os atuais 
direitos dos trabalhadores em 
relação ao plano de saúde estão 
garantidos: manutenção dos 
atuais beneficiários (inclusive 
pais do empregado que já estão 
cadastrados), cobertura de pro-

cedimentos, rede credenciada e 
percentual de compartilhamen-
to). Não haverá nenhum custo 
adicional, repasse ou mensali-
dade aos empregados.

A ECT também está ava-
liando a extensão dos testes 
de entrega matutina, hoje rea-
lizados em três estados, e está 
finalizando a contratação de 
novo concurso público. O último 
concurso foi realizado em 2011 
e mais de 19 mil novos trabalha-
dores foram contratados.

Devido à paralisação par-
cial das operações de distribui-
ção, foram suspensos os servi-
ços Sedex 10, Sedex 12, Sedex 
Hoje, Sedex Prioritário, Sedex 
Express e Sedex Mundi, origi-
nados e destinados a Paraíba, 
Pernambuco e São Paulo, bem 
como a oferta do Disque Coleta 
e da Logística Reversa Domici-
liária nestas localidades. A en-
trega de Malote e encomendas 
Sedex, e-Sedex e Pac está sujeita 
a atrasos.

Encomendas estão encalhadas nos Correios
José Alves
zavieira2@gmail.com

Onde recorrer durante a greve?

l Para saques, consultas de saldo, extratos e trans-
ferência a pessoa poderá procurar qualquer termi-
nal de autoatendimento do seu banco

l Os serviços oferecidos através da internet conti-
nuam funcionando 

l Os depósitos feitos através do autoatendimento 
não têm garantia que serão compensados antes 
do término da greve

l Depósitos para contas da Caixa Econômica Federal 
podem ser feitos nas casas lotéricas, assim como 
saques de correntistas da Caixa e do Banco do 
Brasil. O limite para depósito e saque de correntis-
tas da Caixa é de R$ 1.500 e o limite diário de saque 
para correntistas do Banco do Brasil é de R$ 500.

confira as operações que podem ser realizadas 
nas casas Lotéricas
 Pagamentos
l Tributos municipais, estaduais e federais
l Contas de concessionárias públicas (água, luz/ água 

e telefone)

l Bloquetos de cobranças bancárias
l Agendamentos
consultas
l Saldo de contas da Caixa
l Saldo do FGTS
l Saldo do PIS
l Saldo de aplicações
depósitos
l Conta corrente
l Poupança
saqueas
l Conta Corrente
l Poupança
Outros serviços
l Solicitação e desbloqueio de talões de cheque
l Impressão de folhas de cheque
l Efetuar resgates
l Bloqueio de cartões
l Recebimento de benefícios sociais como Bolsa 

Família, INSS, FGTS, Seguro-desemprego e PIS
l Participação em leilões de joias do Penhor

Em Itaporanga as 
quatro agências, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Fe-
deral, Banco do Nordeste e 
o Bradesco amanheceram 
com suas portas fechadas 
ontem. Esses bancos, além 
de atender a demanda da 
cidade, chegam a atender 
também mais nove cida-
des do Vale do Piancó.

Com a greve dos 
bancos em Itaporanga, o 
comércio local já foi afe-
tado. Ontem pela manhã 
apenas três caixas eletrô-
nicos do Banco do Brasil 
estavamfuncionando, 
ocasionando grandes filas.

Os comerciantes de 
Itaporanga e cidades vi-
zinhas ao procurarem os 
bancos ontem já sentiram 
os transtornos causados 
pela greve. O principal 
problema apontado são 
os boletos para pagamen-
to. As reclamações são 
muitas, entre elas, falta de 
talão de cheque e paga-
mentos de duplicatas.

Patos
A greve dos bancários 

na cidade de Patos teve a 
adesão de 100% das agên-
cias bancárias da cidade, fi-
cando apenas os 30% dos 
funcionários determinado 
por lei trabalhando. De 
acordo com Andréia Gou-
veia, Presidente do Sindi-
cato dos Bancários de Pa-
tos e Região, desde 1o de 
setembro foi deflagrada 
pela categoria bancária, 
através de suas entidades 
representativas, a campa-
nha salarial de 2013.

A proposta de 6,1% 
apresentada pela Fena-
ban, foi rejeitada por não 
contemplar a principal 
reivindicação  da catego-
ria, que gira em torno da 
reposição salarial acima 
da inflação e, mais 5% de 
reajuste real. Ela disse que 
desde agosto várias roda-
das de negociações foram 
feitas, mas a Fenaban con-

tinua intransigente.
A sindicalista enfati-

zou ainda os problemas 
enfrentados no dia a dia 
pelos funcionários das 
instituições bancárias, a 
exemplo dos baixos sa-
lários; assédio moral, 
problemas de saúde ocu-
pacional; sobrecarga de 
trabalho e pressões admi-
nistrativas, entre outras.

“Além da reposição 
das perdas salariais o em-
bate travado entre ban-
cários e banqueiros passa 
por várias outras reivindi-
cações, a exemplo do pa-
gamento de gratificações; 
hora extras; contratação 
de novos funcionários; 
redução do tempo de per-
manência nas filas pelos 
usuários e o fim dos servi-
ços de terceirização”, des-
tacou a sindicalista.

sousa
Em sousa as agên-

cias bancárias também 
amanheceram fechadas, 
com muitos cartazes in-
formando a sociedade 
sobre o movimento que 
cobra melhorias salariais. 
O presidente do Sindicato 
dos Bancários da cidade 
de Sousa, Josélio Ramos, 
disse que a adesão ao mo-
vimento é significativa e 
apenas os serviços essen-
ciais previstos na legisla-
ção estão sendo ofereci-
dos aos clientes.

“Orientamos aos 
consumidores dos servi-
ços bancários que procu-
rem as casas lotéricas e as 
unidades de Multibank 
para realizarem seus pa-
gamentos. As pessoas que 
tiverem prejuízo através 
da cobrança de juros por 
conta do atraso no paga-
mento de alguma fatura 
podem procurar o Procon 
para reivindicar os direitos 
e após a paralisação ter a 
condição de quitar as fa-
turas sem a presença de 
juros”, disse.

Adesão no interior

#Fonte: caixa.gov.b

FOTO: Ortilo Antônio

A paralisação dos bancários iniciada ontem ainda pegou muita gente de surpresa na Paraíba



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 20 de  setembro de 2013

Nova passarela vai beneficiar 
comunidade Boa Esperança

Após beneficiar no mês 
de março os moradores do 
conjunto Renascer e do Bes-
sa com a construção e entre-
ga de uma passarela metálica 
construída na BR-230, o Go-
verno do Estado, através do 
Departamento de Estradas 
e Rodagens (DER), agora vai 
atender as necessidades dos 
moradores da comunida-
de Boa Esperança, no Bair-
ro do Cristo, com a entrega 
da nova passarela metálica 
que está sendo construída 
– também na BR-230 –, nas 
proximidades do Makro. São 
obras de grande relevância 
e têm a finalidade de salvar 
vidas e evitar acidentes. 

Segundo o engenheiro 
do DER, Robério Moreira 
Leite, a nova passarela de-
verá estar sendo entregue 
à população dentro de 60 
dias. “Ela ainda não foi en-
tregue porque houve uma 
mudança no projeto e as 
chuvas também atrasaram 
a construção. Nas duas 
passarelas o Governo do 
Estado investiu cerca de 
R$ 2 milhões”, disse o en-
genheiro, antecipando que 

Em fase de construção, 
a obra deve ser entregue 
à população em 60 dias

o Governo também está 
construindo uma passarela 
na lateral da Ponte de Ita-
baiana que terá um investi-
mento de R$ 500,00 mil.

O engenheiro informou 
ainda que a passarela Boa 
Esperança que está sendo 
construída na BR-230 foi 
iniciada no mês de junho e 
terá 235 metros. A passare-
la do conjunto Renascer tem 
220 metros.

No Renascer, o Gover-
no investiu R$ 1 milhão na 
obra que vem beneficiando 
cerca de 40 mil habitantes, 
além dos motoristas que 
utilizam a rodovia nos dois 
sentidos. As passarelas, 
segundo o engenheiro do 
DER, são obras de grande 
valor, uma vez que evitam 
o atropelamento de pes-
soas nas rodovias e impedir 
grandes engarrafamentos.

O superintendente do 
DER, Carlos Pereira, disse 
que, apesar do investimen-
to parecer pequeno, essas 
obras têm uma relevância 
inestimável, já que salvam 
vidas e evitam acidentes. Ele 
explicou que a passarela é 
para o trânsito de pedestres 
e ciclistas e não para carro-
ças e motos. “Faço um apelo 
para que as pessoas passem 
por ela e não embaixo dela, 
porque foi uma obra feita 
com muito esforço para sal-
var vidas”, afirmou. 

Nádya Araújo
Especial para A União

José Alves
zavieira2@gmail.com

A Associação Pestalozzi 
da Paraíba lançou mais uma 
campanha de doação de brin-
quedos. Neste ano, a campa-
nha intitulada “Troque um 
brinquedo por um sorriso”, 
visa à arrecadação de brin-
quedos lúdicos para os usuá-
rios da associação.

Para o presidente da Pes-
talozzi Paraíba, Ricardo Leo-
nardo, ações como estas são 
importantes por trazerem 
alegria aos meninos e meni-
nas que frequentam a institui-
ção: “os usuários criam uma 
expectativa muito grande de 
que vão ter um dia diferente 
por ser o dia das crianças”, diz 
o presidente. 

Além da felicidade, a 
campanha também objetiva 
a renovação dos materiais 
lúdicos utilizados durante as 
consultas. “Os materiais que 
temos aqui já estão gastos de-
vido à frequência de uso. Os 
brinquedos acabam quebran-
do com o passar do tempo e 
precisam ser repostos”, expli-
ca Ricardo.

A Associação Pestalozzi 
está presente em quase todos 
os estados brasileiros. Somen-
te na Paraíba, a entidade existe 
há 36 anos. Carrega nas costas 
a missão de promover ações 
que contribuem para a inclu-
são social das pessoas com de-
ficiência, visando, sobretudo, a 
qualidade de vida dos usuários 
atendidos. Assim como, contri-
buir para o desenvolvimento 
social de pessoas com necessi-
dades físicas e mentais. 

A entidade sobrevive 
exclusivamente de doações 
e parcerias, mas os pais dos 
usuários também desenvol-
vem um trabalho de artesa-
nato enquanto os filhos fazem 
as sessões. A venda é reverti-
da em apoio à família e a ins-
tituição. “Este trabalho existe 
para que a família possa tra-
balhar em conjunto. Nosso 
objetivo é também fazer uma 
transformação, não só no 
usuário, mas em toda a famí-
lia”, acrescenta o presidente. 

A Pestalozzi oferece 
atendimento a pessoas com 
deficiência intelectual, Autis-
mo, Síndrome de Down, As-
perger, Moebius, West, defi-
ciência física, auditiva, visual 
e múltiplas deficiências, sem 
limite de idade, através da ha-
bilitação e/ou reabilitação.

Quem desejar contribuir 
com a campanha de arreca-
dação de brinquedos, basta 
levar a doação na sede da 
associação, que fica localiza-
da na Av. Presidente Ranieri 
Mazilli, 1732, no Bairro do 
Cristo, João Pessoa – PB.  Ou 
entrar em contato pelo telefo-
ne 8841-4547. 

Campanha arrecada 
brinquedos na Paraíba

FAÇA UMA DOAÇÃO
Dentro da pro-

gramação estadual da 
Semana Nacional do 
Trânsito, o Batalhão de 
Policiamento de Trânsito 
da Polícia Militar, reali-
zou uma ação no Parque 
Solon de Lucena. Quem 
passava pelo local podia 
ver veículos destruídos 
em acidentes de trânsito 
e também receber orien-
tação sobre segurança 
nas estradas e cuidados 
com a saúde. A Semana 
Nacional do Trânsito tem 
atividades até o próximo 
dia 27. 

De acordo com o 
tenente-coronel Almei-
da Martins, comandan-
te do BPTran, as ações 
da Semana Nacional de 
Trânsito acontecem para 
conscientizar motoristas 
e pedestre sobre a con-
duta correta no trânsito. 
“Nós trouxemos veículos 

Carros destruídos são usados como alerta
SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

  Números do BPTran

Acidentes de janeiro a agosto de 
2012 – 5.131
Acidentes de janeiro a agosto de 
2013 – 5.065
Maior causa de acidentes – Im-
prudência 
Maior causa de multas é a falta de 
habilitação - 4.757 pessoas flagra-
das dirigindo sem CNH
Segunda maior causa de multas 
é estar com irregularidades no 
documento do veículo – 2.960

  Ações realizadas ontem

- Abertura de cursos de Direção 
Defensiva 
 - Aperfeiçoamento em Trânsito e 
Primeiros Socorros, 
- Comando educativo pela paz no 
trânsito, no Parque Solon de Lucena.

  Programação

l Sexta-feira (20) - 9h
- Simulação de um acidente de 
trânsito, no Parque Solon de 
Lucena.
l Sábado (21) - 8h
- Comando educativo, na Praça 
da Paz, nos Bancários, marcará o 
aniversário de um ano da Opera-
ção Lei Seca. 
l Segunda-feira (23) - 8h 
- Comando Educativo com par-
ticipação de alunos das  escolas 
Borges da Fonseca e Corujinha, 
com concentração no  Mercado 
Público de Mangabeira.
l Terça-Feira (24) -  8h 
- Seminário no auditório da Fa-
culdade Maurício de Nassau, na 
Avenida Epitácio Pessoa. 
l Quarta-feira (25) - 15h
- Comando educativo 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 graças 
pela paz no trânsito.
l Quinta-feira (26) - 8h
-  Seminário Direitos Humanos e a 
Violência no Trânsito – Mudança 
Comportamental após a criação 
da Operação Lei Seca, no au-
ditório da Faculdade Maurício de 
Nassau
l Sexta-feira (27) - 9h
- Encerramento da Semana Na-
cional do Trânsito, em Campina 
Grande, onde haverá uma gin-
cana cultural e recreativa, no gi-
násio do Centro Educacional Ana 
Amélia, na  Rua Severino Ermínio 
de Carvalho, 600, Bodocongó 
III, a partir das 9h.  O tema será 
“Segurança no Trânsito – Vida 
Protegida”.

Saiba mais

batidos para que as pessoas 
possam ver um pouco da 
consequência de um aciden-
te de trânsito. As palestras 
ajudam, mas mostrar o pro-
blema é mais eficaz”, disse.

O Serralheiro Lean-
dro Gaudino disse que os 
carros batidos chamaram 

sua atenção. “Estava resol-
vendo alguns problemas 
no centro quando vi essa 
exposição de carros bati-
dos. Quando vejo um carro 
destruído desse jeito penso 
que a lei deve ser mais rigo-
rosa, não deveria existir a 
fiança em caso do acidente 

de trânsito, porque assim 
as pessoas seriam mais 
cautelosas”, comentou.

O taxista José Cos-
ta disse que hoje dirige 
tendo cuidado não só no 
seu carro, mas também 
nos veículos guiados por 
outras pessoas. “Sou ta-
xista, trabalho o dia todo 
dirigindo e vejo muitos 
acidentes, a maior parte 
deles por imprudência 
das pessoas. Um bêbado 
pode causar um acidente 
e o maior prejudicado 
ser eu ou você”, disse.

Carlos Henrique 
Santana viaja diaria-
mente por cidades do 
interior para trabalhar. 
“Parei por causa dos car-
ros destruídos. Trabalho 
viajando e isso eu vejo 
na estrada. Estou ten-
tando fazer minha parte 
para não me envolver 
em acidentes, para não 
acabar como as pessoas 
que dirigiam esses car-
ros”, ressaltou.

“Troque um 
brinquedo por 
um sorriso” é 
a campanha 
lançada pela 
Associação 
Pestalozzi

Ação expôs veículos batidos e atraiu atenção dos paraibanos

A passarela metálica está sendo construída nas proximidades do Makro e terá 235 metros, garantindo mais segurança à população

FoTo: ortilo Antônio

FoToS: Marcos Russo



Estado lança programa em Sousa e 
Cajazeiras que beneficia as MPEs
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O Tecnova vai investir 
R$ 13,5 milhões a fundo
perdido em tecnologia

O Governo do Estado 
reúne a classe empresa-
rial de Sousa e Cajazeiras 
hoje para o lançamento do 
Edital Tecnova, destinado 
a inovação nas micro e pe-
quenas empresas do Estado 
da Paraíba. Trata-se de um 
programa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, através de convênio 
com a Financiadora de Estu-
dos e Projetos e a Secretaria 
Executiva de Ciência, Tecno-
logia e Inovação da Paraíba, 
executado pela Fundação de 
Apoio à Pesquisa (Fapesq). 
O Tecnova é um programa 
de subvenção econômica 
que vai investir R$ 13,5 mi-
lhões (a fundo perdido) nas 
micro e pequenas empresas 
da Paraíba.

O lançamento acontece 
pela manhã, às 9h30, no au-
ditório do Sebrae de Sousa, 
e à tarde, às 14h, no Sebrae 
de Cajazeiras. Os recursos 
darão oportunidade às em-
presas de pequeno porte de 
inovar seus empreendimen-
tos, resultando em cresci-
mento para a economia do 
Estado.

Nessa modalidade de 
aplicação de recursos as 
empresas não terão que 
devolver o dinheiro rece-
bido. O Governo do Estado 
entrou com a contrapartida 
para garantir o benefício aos 
empresários paraibanos. O 
governo está investindo na 
inovação para o desenvolvi-
mento de produtos (bens ou 

serviços) e processos inova-
dores - novos ou significati-
vamente aprimorados - de 
empresas paraibanas para o 
desenvolvimento dos seto-
res econômicos considera-
dos estratégicos nas políti-
cas públicas.

O objetivo principal 
do Programa de Subvenção 
Econômica é promover sig-
nificativo aumento das ativi-
dades de inovação e o incre-

mento da competitividade 
das empresas e da economia 
local. Desta forma, esta Cha-
mada Pública visa apoiar 
projetos de inovação que 
envolvam risco tecnológico 
associado a oportunidades 
de mercado. Serão apoia-
dos projetos de inovação em 
cinco temas: Tecnologias da 
Informação e Comunicação; 
Energia; Saúde; Biotecno-
logia; e Desenvolvimento 

Social. Podem participar da 
chamada microempresas e 
empresas de pequeno porte, 
individualmente ou em asso-
ciação com outras empresas 
brasileiras, com sede na Pa-
raíba. No entanto, a empre-
sa beneficiária deverá ser a 
principal responsável pelo 
desenvolvimento do produto 
(bem ou serviço) e/ou pro-
cesso inovador.

Podem participar da 

chamada pública microem-
presas e empresas de peque-
no porte, com receita bruta 
no último exercício igual ou 
inferior a R$ 3,6 milhões. O 
valor solicitado em cada pro-
posta deverá ser de no míni-
mo R$ 180 mil e no máximo 
R$ 600 mil. Para empresas 
da área de Tecnologias da 
Informação e Comunicação 
serão alocados recursos na 
ordem de R$ 3 milhões; já 

para as empresas na área 
de Energia, R$ 2,5 milhões; 
Saúde, R$ 3 milhões; Bio-
tecnologia, R$ 3 milhões; e 
Desenvolvimento Social, R$ 
2 milhões.

Cada empresa poderá 
integrar apenas uma pro-
posta, em um dos temas 
citados, seja como benefici-
ária proponente, seja como 
beneficiária coexecutora. As 
empresas interessadas de-
vem ficar atentas a um fato 
importante; no caso de uma 
empresa figurar em mais de 
uma proposta todas as pro-
postas serão eliminadas. 

As empresas benefi-
ciárias (proponente e co-
-executoras) deverão reali-
zar as atividades do projeto 
no território nacional. Vale 
destacar também que este 
edital vai contemplar Des-
pesas de Custeio (material 
de consumo, vencimento e 
obrigações patronais, ser-
viços de terceiros, etc) e de 
Capital (obras e instalações, 
equipamentos e materiais 
permanentes). Quanto ao 
prazo de execução do proje-
to, a empresa terá 24 meses 
para concluir ao que se pro-
põe na proposta.

De acordo com o crono-
grama da seleção pública, a 
intenção do governo é con-
cluir toda a etapa de sele-
ção e assinatura de contrato 
com as empresas até dezem-
bro próximo. O edital está 
disponível no portal da Fa-
pesq (www.fapesq.rpp.br), 
em Editais. Para mais infor-
mações sobre o Tecnova en-
trar em contato através do 
e-mailfaqtecnova@fapesq.
rpp.br ou pelo telefone (83) 
3333 2600.

Coordenadores de vigi-
lância epidemiológica dos 
municípios que compõem a 
6ª Regional de Saúde, que 
tem como sede a cidade de 
Patos, participaram na úl-
tima quarta-feira de uma 
qualificação em sistema de 
informação, o qual envolve 
uma série de dados que pre-
cisam ser repassados com 
fidedignidade para o Minis-
tério da Saúde.

No encontro, a facilita-
dora da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), Josefa Ângela 
Pontes de Aquino - chefe da 
Sala de Informações -, expli-
cou que não adianta apenas a 
transmissão dos dados pelos 
municípios, sendo preciso 
que eles sejam de qualidade. 
Estimativa de óbitos e nasci-
dos vivos, dados de mortali-
dade, mortalidade infantil, 
casos confirmados de doen-
ças de notificação compulsó-
ria, instrumentos de inves-
tigação de óbitos maternos, 
monitoramento de todas as 
ações em relação às informa-
ções dos municípios, foram 
alguns temas trabalhados 
por Ângela junto aos coorde-
nadores de epidemiologia.

Numa avaliação em tor-
no da Regional Patos, no to-
cante ao envio das informa-

ções ao Ministério da Saúde, 
ela comentou que esta apre-
senta um dos melhores de-
sempenhos do Estado, mas 
demonstrou preocupação 
sobre os dados da investiga-
ção de óbitos que não estão 
atendendo adequadamente 
os parâmetros preconiza-
dos pelo Ministério. Ou seja, 
alguns municípios deixam 
de investigar as causas dos 
óbitos e de enviar as infor-
mações, uma deficiência que 
pode inclusive trazer proble-
mas à localidade, como blo-
queio de recursos da União, 
como preveem portarias mi-
nisteriais.

Uma das orientações às 
Secretarias Municipais de 
Saúde repassadas por Ângela 
Aquino é de que as notifica-
ções de óbitos podem ser fei-
tas pelos médicos do hospital 
se no lugar houver, os quais 
devem ser orientados para 
o devido preenchimento, e, 
caso não haja médico na ci-
dade, é papel do cartório de 
registro civil, com testemu-
nhas, notificar que houve a 
morte, para que esses dados 
alimentem o sistema.

Políticas de saúde públi-
ca dependem das informa-
ções enviadas pelos municí-
pios. Por isso a necessidade 

de todos cumprirem as reso-
luções previstas pelo MS.

A notificação da mor-
talidade infantil está sem-
pre presente nos debates de 
saúde pública. Segundo o 
IBGE, a Paraíba, em 30 anos, 
de 1980 a 2010, conseguiu a 
maior queda de mortalidade, 
de 117,1 para 22,9 crianças 
mortas antes de completa-
rem um ano de vida para 
cada mil nascidas viva, redu-
ção de 80,44%. Alguns fato-
res contribuíram para isso, 
como ampliação do sanea-
mento básico de qualidade, 
água potável, rede de esgoto 
e coleta adequada do lixo. 

Regional de Saúde qualifica
coordenadores de vigilância

Patos

A Justiça Eleitoral na 
Paraíba vai inaugurar hoje, 
às 11h, o Fórum Eleito-
ral da 43ª Zona “Oficial de 
Justiça Severino Leite”, em 
Sumé. O novo prédio irá 
beneficiar cerca de 20 mil 
eleitores dos municípios de 
Sumé, Congo e Amparo. 

A solenidade de inau-
guração do novo fórum 
será aberta pelo presidente 
do Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB), 
desembargador Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque, e 
contará com a presença do 
juiz eleitoral Eugênio Leite 
Ferreira Neto, além de di-
versas autoridades.

O novo fórum está lo-
calizado na Rua Antônio 
Batista Gonçalves, nº 281, 
em uma área que mede 
aproximadamente 208m², 
onde anteriormente fun-
cionava o extinto Núcleos 
de Apoio Técnico às Urnas 
(NATU) de Sumé, que foi 
incorporado aos NATUs de 
Campina Grande e Patos. A 
obra custou R$86.899,21 
e foi executada no período 
de janeiro a maio de 2013.

Para o presidente do 
TRE-PB, desembargador 
Marcos Cavalcanti de Al-
buquerque, a remoção do 

cartório eleitoral de Sumé, 
que estava em um prédio 
cedido pelo Tribunal de 
Justiça da Paraíba, para um 
prédio próprio da Justiça 
Eleitoral deverá melhorar 
ainda mais o atendimento 
aos eleitores da região. 

“A edificação foi refor-
mada de forma a atender 
as necessidades de funcio-
namento do cartório com 
intervenções nas instala-
ções elétricas, hidráulicas, 
implantação de divisórias 
e melhorias gerais na co-
bertura, alvenarias e es-
quadrias. É mais um fórum 
próprio conquistado pela 
Justiça Eleitoral na Paraí-
ba”, afirmou.

Paralelo ao evento, a 
Escola Judiciária Eleitoral 
da Paraíba (EJE-PB) irá 
realizar o Seminário de 
Direito Eleitoral, no audi-
tório da Câmara Municipal 
de Sumé. O evento começa 
às 08h30, com o credencia-
mento dos participantes, e 
se encerra às 17h. Dentre 
os temas abordados estão a 
Reforma Política e a Lei da 
Ficha Limpa, ministrados 
pelos analistas judiciários 
e instrutores da EJE-PB, 
Andréa de Gouvea e Eduar-
do Rangel.

TRE inaugura fórum 
da 43a Zona Eleitoral

sumé Dupla é presa 
ao tentar assaltar 
agência da ECT
em Olivedos

A Polícia Civil, em Soleda-
de, evitou um assalto à agência 
dos Correios e Teléfragos do 
município de Olivedos. O fla-
grante aconteceu na tarde da 
última quarta-feira, depois que 
os bandidos invadiram o local. 
A ação foi realizada pelo de-
legado Fernando Zoccola e os 
agentes de investigação Mar-
tins Júnior e Moisés Rodrigues.

Os policiais investigavam 
um ataque recente ao Bra-
desco da cidade de Olivedos, 
quando receberam denúncia 
de que dois homens armados 
estavam dentro do prédio dos 
Correios.

De imediato, o delegado e 
os agentes se dirigiram ao local 
e aguardaram os acusados na 
saída. O primeiro suspeito per-
cebeu a viatura da polícia. Ele 
sacou a arma e fugiu correndo 
pelas ruas da cidade. “Um dos 
nossos agentes conseguiu cap-
turá-lo”, disse o delegado.

O segundo assaltante 
saiu da agência desarmado, 
mas usando o gerente dos 
Correios como escudo. Após 
negociações, ele se entregou. 
Luiz Paulo de Oliveira Silva e 
Damião André Costa Apolô-
nio foram levados para a 10ª 
Delegacia Seccional de Polícia 
Civil (10ª DSPC), no bairro do 
Catolé, em Campina Grande.

Políticas de 
saúde pública 
dependem das 
informações 
enviadas pelos 
municípios ao
Ministério 
da Saúde.

O Governo do Estado reúne hoje a classe empresarial de Cajazeiras (foto) e de Sousa para o lançamento do Edital Tecnova

Foto: Ortilo Antônio
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Mil mudas serão plantadas em Boqueirão
dIA MuNdIAl dA árvore

As plantas foram doadas 
pela Borborema Energética 
para o Projeto Oito Verde

Para comemorar o Dia 
Mundial da Árvore, 21 de se-
tembro, a Termelétrica Bor-
borema Energética S/A doou 
mil mudas para o Projeto Oito 
Verde, que fará uma ação com 
plantio hoje às margens do 
açude Epitácio Pessoa, na ci-
dade de Boqueirão, no Agres-
te da Paraíba. O objetivo da 
atividade é contribuir para a 
recuperação da mata ciliar do 
manancial, que vem sofrendo 
constantemente com o assore-
amento ao longo dos anos.

Há sete anos Pedro Aprí-
gio, coordenador do Projeto 
Oito Verde, realiza o trabalho 
de arborização na cidade. “Já 
plantei cerca de sete mil árvo-
res ao longo deste tempo, mas 
sempre em área urbana. Nesta 
sexta-feira, vamos desenvolver 
a ação em uma Área de Pre-
servação Permanente (APP). 
Entre as plantas doadas pela 
termelétrica estão ipê e jucá”, 
disse.

O nome do projeto Oito 
Verde faz alusão ao formato do 
açude Epitácio Pessoa, conhe-
cido como Açude Boqueirão, 
que tem o formato do número 

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 20 de  setembro de 2013

Pela cidade

Sem fazer rodeios, o presidente estadual do 
pequeno PTC, Neto Franca, deu um banho de água 
fria nos planos do único vereador do partido em 
Campina Grande, Alexandre do Sindicato, de ser 
candidato a governador do Estado nas eleições do 
ano que vem.

l FrACo  

Neto Franca deixou claro que o partido vai 
apoiar o peemedebista Veneziano Vital do Rêgo. O 
fato curioso é que o dirigente disse que, com uma 
candidatura própria do PTC, “a oposição ficaria 
enfraquecida”. Como se o partido tivesse tanto peso no 
plano estadual.

l CoNselho tutelAr  

A Câmara Municipal de Campina Grande realizou, na 
manhã de ontem, uma sessão especial para discutir as 
condições de trabalho dos conselhos tutelares da cidade. 
A sessão atendeu a um requerimento proposto pelo 
vereador Galego do Leite, do PMN.

Mudança  
 

A Prefeitura de Campina Grande vai transferir 
a sede da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer 
de um prédio alugado para o ginásio de esportes 
O Meninão. Segundo a PMCG, a mudança vai gerar 
uma economia, referente ao aluguel, de R$ 30 por 
ano.

.
“Novo endereço” 

A UFCG iniciou, hoje, a plantação de 100 árvores, 
já adultas, na calçada que circunda o campi de Campina 
Grande. A ação coincide com o início da Primavera, um 
dia antes das comemorações do Dia da Árvore.

A beleza dos ipês   

De acordo com o prefeito universitário, professor 
Geraldo Baracuhy, a operação conta com o apoio do 
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), campi de Areia, de onde as árvores da 
espécie ipê, também conhecida como pau-d’arco, serão 
transplantadas.

Ao trabalho 

Greve da Educação e Saúde do município chega 
ao fim. O Sintab anunciou a volta aos trabalhos após 
ter sido notificado pela ilegalidade da greve.  Para 
o Sintab as paralisações estão suspensas por 15 
dias. 

Bancários   

Primeiro dia de greve dos bancários sem muitos 
atropelos. A categoria reivindica reajuste salarial de 
11,93%, mais contratações e para mais segurança nas 
agências bancárias.

Prêmio nacional

Mais uma vez a Universidade Estadual da Paraíba 
é finalista do mais tradicional prêmio nacional 
do livro, o Prêmio Jabuti. Os livros concorrem nas 
categorias “Ciências Exatas, Tecnologia e Informática” 
e “Comunicação”. A informação foi confirmada 
ontem.

Concorrentes 

De acordo com a assessoria da UEPB, concorrem 
as obras “Becquerel e a Descoberta da Radioatividade: 
Uma Análise Crítica”, do professor Roberto de Andrade 
Martins, e “Midiatização da Ciência: cenários, desafios, 
possibilidades”, de Antonio Fausto Neto.

Não deu 

Hoje é o último dia para que os can-
didatos aprovados no Vestibular 2013.2 da 
Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG) façam o cadastramento na institui-
ção. No total 1.586 candidatos foram apro-
vados para ocuparem as vagas disponibili-
zadas nos 35 cursos dos campi de Campina 
Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal 
e Sousa. O não comparecimento ou a não 
apresentação da documentação exigida 
implicará na perda da vaga.

E caso as vagas não sejam totalmente 
preenchidas, serão convocados candidatos 
da lista de espera em chamada a ser divul-
gada no próximo dia 24. Também estão 
programadas outras seis chamadas, a se-
rem publicadas nos dias 30 de setembro, 7, 
15, 21 e 29 de outubro, e uma última no dia 
4 de novembro.

documentação exigida
No ato do cadastramento, o candi-

dato convocado deverá apresentar o ori-
ginal e entregar cópia (que poderá ser 
autenticada pelo servidor) da seguinte 
documentação: certificado de conclu-
são do ensino médio (2º grau) ou curso 
equivalente, ou diploma de graduação 

em curso superior, devidamente assina-
do pelo candidato e pela escola; cédula 
de identidade emitida por órgão compe-
tente; título de eleitor para os brasileiros 
maiores de 18 anos, com comprovante de 
presença na última eleição (1º e ou 2º tur-
no da eleição de 2012); prova de quitação 
com o serviço militar, para os brasileiros 
do sexo masculino e maiores de 18 anos; 
certidão de nascimento ou de casamento; 
CPF (Cadastro de Pessoa Física) e compro-
vante de residência.

Os aprovados pelas vagas reservadas 
deverão apresentar, ainda, comprovação 
de haver cursado todo o Ensino Médio em 
escola pública e, no caso da renda familiar 
bruta mensal per capita igual ou inferior a 
1,5 salário-mínimo, apresentar original e 
entregar cópia da documentação constan-
te no anexo do edital.

dois vestibulares
Na edição 2013 do Vestibular, a UFCG 

implantou o sistema de uma seleção para 
cada período letivo: o Vestibular 2013.1, 
com 3.115 vagas, para os 67 cursos com en-
trada no primeiro período, e o Vestibular 
2013.2, com 1.600 vagas, para os 35 cursos 
com entrada no segundo período. Os dois 
vestibulares totalizam 4.715 vagas em 75 
cursos de graduação.

Cadastramento de aprovados 
no vestibular 2013.2 é só hoje

uFCg

oito. Antes do plantio, segundo 
Pedro Aprígio, haverá uma pe-
quena caminhada pela cidade a 
partir das 8h. 

A doação das mudas para 
o projeto Oito Verde foi uma ini-
ciativa do professor Ivan Coelho, 
que era responsável pelo vi-
veiro de mudas da Borbore-
ma Energética.  “Nós fomos 
informados pelo professor 

Ivan Coelho sobre este proje-
to e, de imediato, ‘compramos 
a ideia’. Para nós é um privilé-
gio colaborar com esta ação. 
Além de contribuirmos, so-
bretudo,  com a recuperação 
do manancial que é extrema-
mente importante para a re-
gião. Essa atividade é, de certa 
forma, uma maneira de lem-
brarmos do professor Ivan, 

uma pessoa humana diferen-
ciada, um verdadeiro aman-
te da natureza, que tanto fez 
pelo meio ambiente de toda a 
região”, destacou Sérgio Cân-
dido, gerente administrativo 
e financeiro da Borborema 
Energética. Ivan Coelho mor-
reu, vítima de um acidente de 
carro, no dia 3 de setembro 
em Campina Grande.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Açude Epitácio Pessoa, mais conhecido como açude de Boqueirão, onde serão plantadas as mudas

Alunos de escola 
pública de Lagoa   
Seca conhecem 
Editora da UEPB

Um grupo de estudantes da 
rede pública municipal de ensino 
de Lagoa Seca visitou, na ma-
nhã de ontem, a Editora da Uni-
versidade Estadual da Paraíba 
(EDUEPB).

 A presença dos alunos da 
Escola Municipal José Gomes, 
localizada na comunidade do 
Alvinho, fez parte de um estudo 
de campo da disciplina de Língua 
Portuguesa, ministrada pela pro-
fessora Elizete Amaral, e objeti-
vou mostrar aos jovens como se 
dá a produção de um livro em to-
das as suas etapas técnicas, des-
de a criação até o lançamento.

O grupo, coordenado pelas 
professoras Maria Elizabeth e 
Maria Gorete, conheceu todos os 
setores da Editora Universitária, 
ocasião na qual os funcionários 
explicaram aos alunos as funções 
que exercem e sua importância 
no processo de produção das 
publicações. Para a estudante 
Adriana Silva, entender como é 
criar um livro, além de curioso, é 
também saber o quanto é impor-
tante cuidar dele depois.

Na avaliação pedagógica da 
diretora da escola, Maria Gorete, 
a visita de estudo não deve servir 
somente como uma nota para a 
disciplina, mas inserir no jovem 
o interesse pelo livro, bem como 
o despertar pela leitura. Para a 
bibliotecária Jane Pompilo, da 
EDUEPB, a visita dos alunos foi 
muito importante, especialmen-
te porque, desta forma, eles en-
tendem como se dá todo o pro-
cesso de produção de um livro 
e aprendem a dar mais valor à 
leitura e ao material. 

Durante a visita no Campus 
I, cada aluno recebeu um exem-
plar do cordel “As três Verdade 
de Deus”, do escritor patoense 
Janduhi Dantas. Já a Escola Mu-
nicipal José Gomes recebeu a 
doação de alguns exemplares 
de outras obras editadas pela 
EDUEPB. Os livros irão compor 
o acervo da biblioteca da institui-
ção de ensino.

Na assembleia geral realiza-
da na manhã de ontem, no audi-
tório da AABB, os servidores das 
Secretarias de Educação e Saúde 
da Prefeitura de Campina Grande 
decidiram suspender a greve que 
já durava mais de 20 e 45 dias, 
respectivamente. A decisão foi 
tomada após amplo debate. Des-
sa forma, todos os trabalhadores 
dessas duas pastas irão voltar ao 
trabalho hoje.  

A suspensão do movimento 
deu-se com a condicionante do 
governo municipal  retomar as 
negociações com os servidores. 
De acordo com a diretoria do Sin-
tab (Sindicato dos Trabalhadores 
Públicos Municipais) será enviado 
ao gabinete do prefeito mais um 
ofício contendo as reivindicações 
dos servidores que irão aguardar 
um posicionamento da gestão em 
um prazo de 15 dias. 

De acordo com Napoleão 
Maracajá, presidente do Sintab, 
essa decisão tem um prazo de 
validade, já que a pauta de reivin-
dicação poderá voltar em breve. 
“Os servidores decidiram apenas 
suspender a greve por apenas 15 
dias, podendo retornar se a pauta 
não for atendida. Vamos buscar 
mais uma vez negociar com o go-
verno”, destacou o presidente Na-
poleão Maracajá.

Funcionários da Educação e 
da Saúde vão suspender greve

voltA Ao trABAlho

Foto: Divulgação



Governador entrega equipamentos
convivência com a SEca
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Entrega de cargos do 
PSB não vai prejudicar
aliança local com o PT 
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O governador Ricardo 
Coutinho entrega hoje, às 
10h, na Pirâmide do Parque 
do Povo, em Campina Grande, 
dois conjuntos de máquinas 
perfuratrizes e acessórios den-
tro do Programa de Convivên-
cia com a Seca. São equipamen-
tos de última tecnologia que 
representam um investimento 
de R$ 5,2 milhões, recursos 
oriundos de parceria entre o 
Governo do Estado e o Gover-
no federal, por meio do Minis-
tério da Integração Nacional.

O presidente da Compa-
nhia de Desenvolvimento de 

Recursos Minerais da Paraí-
ba – CDRM, Marcelo falcão, 
ressaltou que as novas má-
quinas vão intensificar a per-
furação e instalação de poços 
nas regiões que enfrentam 
a escassez de chuvas no Es-
tado. “Para se ter uma ideia, 
a CDRM trabalhava apenas 
com duas perfuratrizes e ago-
ra a nossa capacidade será 
ampliada com máquinas de 
última tecnologia”, afirmou.

Segundo ele, as novas má-
quinas têm capacidade para 
perfurar poços de até 250 
metros de profundidade, en-
quanto as existentes na CDRM 
perfuravam até 150 metros. 
Marcelo falcão revelou que 
até o final do ano a Companhia 
receberá mais uma perfura-
triz, esta com capacidade para 
perfurar poços de até 500 me-
tros de profundidade.

Ricardo visita Campina hoje
com ações que envolvem 
mais de 5 milhões de reais

Prefeito muda 
agenda do dia

O prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues, 
cancelou a assinatura de uma 
ordem de serviço, que ocorre-
ria nesta sexta-feira, para estar 
presente à solenidade, presi-
dida pelo governador Ricardo 
Coutinho, de entrega de má-
quinas e equipamentos para 
a Companhia de Desenvolvi-
mento de Recursos Minerais 
da Paraíba (CDRM). 

Romero, que esteve em 
São Paulo desde o início da 
semana, buscando parcerias 
para investimentos na cidade, 
afirmou ontem pela manhã 
que não sabia do horário do 
evento promovido pelo Gover-
no do Estado, agendado para 
ocorrer às 10h, no Parque do 
Povo. O tucano explicou, ain-
da, que tão logo tomou conhe-
cimento da agenda do chefe 
do Poder Executivo estadual 
na cidade, determinou o can-
celamento da solenidade de 
assinatura da ordem de servi-
ço, para poder recebê-lo.

Romero Rodrigues ad-
mitiu que procurou não dar 
oportunidade para especu-
lações, frequentes no atual 
momento político de ano 
pré-eleitoral. “Ao tomar co-
nhecimento da agenda do 
governador, cancelei a nossa. 
Até porque poderia ficar algu-
ma dúvida, com o governador 
vindo à cidade e o prefeito 
marcando uma agenda no 
mesmo horário”, comentou. 

O prefeito ainda afirmou 
julgar importante toda e qual-
quer oportunidade de dialogar 
pessoalmente com chefes de 
outras esferas do Poder Execu-
tivo. “A cidade tem que buscar 
parcerias. Campina é uma cida-
de grande com orçamento de 
receita de cidade pequena. O 
governador estar em Campina 
é um momento em que a gente 
aproveita para encontrá-lo na 
entrega dos equipamentos e 
aproveita também para relem-
brar algum pedido da cidade”, 
complementou o prefeito.

O maquinário que será 
entregue hoje à CDRM pelo 
governador Ricardo Couti-
nho é composto por seis ca-
minhões, duas perfuratrizes 
capazes de atingir até 250 
metros de profundidade, dois 
compressores de ar portáteis, 
dois muncks (caminhão para 
transporte e movimentação 
de máquinas e peças pesa-
das), dois contêineres para 
alojamento, dois tanques 
“pipa” e ferramental (conjun-
to de ferramentas).

Como se trata de maqui-
nário com novas tecnologias, 
os servidores da CDRM farão 
um curso de capacitação, en-
tre os dias 7 e 12 de outubro, 
que será ministrado pela Pro-
minas, empresa fabricante 
dos equipamentos.

O presidente da CDRM 
adiantou que em dezembro 
deverá ser realizado um Pro-
cesso Seletivo Simplificado 
– PSS para contratação de 20 
novos profissionais, entre au-
xiliares de serviço de campo, 
montadores e engenheiros 
mecânicos. Eles vão formar 
três equipes de perfuração, 
três de montagem e duas de 
teste de vazão. Assim, a Com-
panhia terá condições de per-

furar até 150 poços tubulares 
a cada mês e de instalar 50.

Nesses 1.000 dias de go-
verno, a CDRM já perfurou 
440 poços, com recursos pró-
prios e em parceria com o Pro-
jeto Cooperar. Somente este 
ano, foram perfurados 215 
poços, sendo que 19 estão em 
processo de instalação. Neste 
mês estão sendo perfurados 
poços nos municípios de As-
sunção, Guarabira, Baraúna, 
Santo André, Soledade, Brejo 
dos Santos, Bonsucesso, San-
ta Luzia, Casserengue e São 
Domingos do Cariri.

Ainda em Campina Gran-
de, às 16h, o governador Ri-
cardo Coutinho assina ordem 
de serviço para construção do 
Instituto de Polícia Científica 
e do Centro de Treinamento 
e formação de Professores da 
Educação. A solenidade acon-
tecerá no CAIC das Malvinas.

O governador esteve 
em Campina Grande no dia 
seguinte após a posse do 
prefeito Romero Rodrigues, 
levando equipamentos do 
Governo do Estado para auxi-
liar a nova gestão municipal 
no esforço concentrado de 
limpeza da cidade. As ações 
do Governo do Estado no 

município têm sido perma-
nentes e, na manhã de hoje, 
o governador Ricardo Couti-
nho apenas repete o gesto.

Desta vez são benefícios 
mais abrangentes porque 
são de combate a um proble-
ma que não afeta somente a 
Grande Campina Grande, mas 
todos os municípios que nos 
últimos meses têm sofrido 
com a estiagem prolongada.

Além do governador, ou-
tra presença já confirmada 
no evento de hoje é o vice-go-
vernador do Estado Rômulo 
Gouveia, outra importante re-
presentação política do muni-
cípio de Campina Grande.

Perfuratrizes e 6 caminhões
O vice-governador Rô-

mulo Gouveia visitou ontem 
a reitora da Universidade fe-
deral da Paraíba, Margareth 
Diniz, e participou da abertu-
ra do “Ano Cultural 2013” que 
aconteceu no auditório da Rei-
toria da UfPB.

Com a reitora, o vice-
-governador discutiu as par-
cerias entre o Governo do 
Estado e a Universidade e as 
dificuldades da Faculdade de 
Direito de Santa Rita que fun-
ciona em João Pessoa. Rômulo 
e Margareth agendaram uma 
viagem para Brasília onde vão 
se encontrar com o ministro 
da Educação, Aluizio Merca-

dante, para apresentar em 
conjunto algumas demandas 
da Paraíba.

Rômulo Gouveia lançou o 
Ano Cultural Paulo freire pela 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) na manhã desta quinta-
-feira, em João Pessoa. A sole-
nidade marca o Cinquentená-
rio da Campanha de Educação 
Popular (Ceplar) e do Movi-
mento 40 Horas de Angicos. 
O evento é uma promoção do 
Governo do Estado em parce-
ria com a Cátedra da Unesco 
de EJA/UfPB.

Durante a programação 
foi assinado convênio com o 
governo do RN.

Rômulo visita a reitora

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Ricardo volta à Campina com investimentos de R$ 5,2 milhõs em parceria com o Governo Federal

O Pleno do Tribunal Re-
gional federal da 5ª Região 
(TRf5) recebeu a denúncia 
do Ministério Público fe-
deral (MPf) contra o atual 
prefeito de Marizópolis José 
Vieira da Silva, sua sobrinha 
e ex-prefeita do mesmo mu-
nicípio, Alexciana Vieira Bra-
ga, e o funcionário público 
municipal Janemárcio Silva. 
Eles responderão a ação pe-
nal por desvio de recursos 
públicos federais.

Em julho de 2002, José 
Vieira da Silva, que en-
tão exercia outro mandato 
como prefeito de Marizópo-
lis, celebrou um convênio 
com o Ministério do Espor-
te e Turismo, no valor de 

R$ 145.000,00, destinado 
à construção de um campo 
de futebol. Ao município 
cabia a contrapartida de 
R$ 75.952,61. O prefeito é 
acusado de ter dispensado 
indevidamente a licitação 
para adquirir materiais e 
contratar mão de obra, além 
de ter se apropriado de par-
te dos recursos.

De acordo com o MPf, 
José Vieira contratou ver-
balmente João Manoel do 
Nascimento para construir o 
estádio, em uma negociação 
intermediada por Janemárcio 
Silva. O contratado declarou 
que convidava alguns de seus 
colegas para ajudar no servi-
ço, mas muitos deixaram de 

trabalhar na obra por falta de 
pagamento ou por receberem 
remuneração inferior ao com-
binado. Um deles recebeu 
apenas um vale compras do 
supermercado pertencente a 
Janemárcio da Silva, no valor 
de R$ 60,00, embora cons-
tasse o valor de R$ 1.086,90 
na folha de pagamento da 
prefeitura. Segundo o traba-
lhador, a assinatura no docu-
mento não é sua.

Os materiais para cons-
trução do campo de futebol, 
no valor total de R$ 54.593,36, 
foram adquiridos sem con-
corrência pública. Uma audi-
toria apontou que duas das 
notas fiscais apresentam di-
vergências.

TRF recebe denúncia contra
atual prefeito de Marizópolis

SEm LiciTaÇÃo

Margareth discute parceria com Rômulo Gouveia, vice-governador

CDRM progra-
ma processo 
seletivo sim-
plificado para 
contratar 20 
montadores 
e engenheiros 
mecânicos

FoToS: Divulgação
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Edvaldo: decisão do PSB nacional
não muda relação com o PT local
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Um padre à procura 
de água para seu povo

Falta água no Nordeste?

O Nordeste brasileiro é detentor do maior volume de água 
represado em regiões semiáridas do mundo. São 37 bilhões de 
metros cúbicos, estocados em cerca de 70 mil represas. A água 
existe, todavia o que falta aos nordestinos é uma política coerente 
de distribuição desses volumes, para o atendimento de suas 
necessidades básicas.

O que é o projeto de transposição do São 
Francisco?

O projeto do governo, remanescente de uma ideia que surgiu na época 
do Império, visa ao abastecimento de cerca de 12 milhões de pessoas no 
Nordeste Setentrional, com as águas do rio São Francisco. Ele foi idealizado 
para retirar as águas do rio através de dois eixos (Norte e Leste), abastecer 
as principais represas nordestinas e, a partir delas, as populações. Hoje, as 
obras estão praticamente paralisadas, com alguns trechos dos canais se 
estragando com o tempo, apresentando rachaduras.

O padre Djacy Brasileiro vem fazendo uma espécie 
de discurso ao vento sobre a gravidade da estiagem no 
interior da Paraíba, mas poucos têm prestado atenção 
ao que diz o pároco do município de Pedra Branca, no 
Sertão do Estado. 

Brasileiro é um dos poucos padres ligadas à Igreja 
Católica que tem demonstrado preocupação com a 
situação dos paraibanos que passam sede por conta da 
falta de uma política pública voltada para atender aos 
que precisam de ajuda e socorro. 

Ontem o padre Djacy iniciou mais uma jornada e 
a apelidou de “Nos Caminhos da Sede”, numa analogia 
ao projeto de turismo do Brejo paraibano chamado de 
“Os Caminhos do Frio”. Ele promete percorrer diversos 
municípios e divulgar o que viu através das redes 
sociais que usa. 

O padre chama a atenção para um problema grave. 
Este ano vamos ter mais problemas do que no ano 
passado. Muitos reservatórios estão quase vazios e os 
pequenos não têm mais água. 

Este ano vamos ter dinheiro para fazer o 
transporte de água para muitas comunidades, mas a 
dificuldade é encontrar um manancial onde se possa 
abastecer o carro-pipa. 

Veja o que disse o agrônomo João Suassuna ao 
blog do Sakamoto em uma entrevista:

Um dilema muito antigo

Os períodos de seca que atingem periodicamente o Nordeste brasileiro, 
como o que ocorreu em 2013, acabam reduzindo a produção e a capacidade de 
investimento, aumentam o nível de endividamento dos produtores e mantêm 
em baixa os níveis de produtividade agrícola na região. 

Os sertanejos vêm perdendo seus rebanhos e se endividando cada 
vez mais com os bancos oficiais, como Banco do Nordeste e Banco do Brasil. 
Esse é um dilema que ainda vai se arrastar por muito tempo. 

Então ele é a saída para essa distribuição?

O projeto é desnecessário tendo em vista os volumes d´água 
existentes nas principais represas nordestinas. Da forma como o projeto 
foi concebido e apresentado à sociedade, com o dimensionamento dos 
faraônicos canais, fica clara a intenção das autoridades: será para o 
benefício do grande capital, principalmente os irrigantes, carcinicultores 
[criadores de camarão], industriais e empreiteiras.

Então, há outras alternativas para 
matar a sede e desenvolver a região?

A solução do abastecimento urbano foi anunciada pelo 
próprio governo Federal, através da Agência Nacional de Águas 
(ANA), ao editar, em dezembro de 2006, o Atlas Nordeste de 
Abastecimento Urbano de água. Nesse trabalho é possível, 
com menos da metade dos recursos previstos na transposição, 
o beneficio de um número bem maior de pessoas. Ou seja, os 
projetos apontados pelo Atlas, com custo de cerca de R$ 3,6 
bilhões, têm a real possibilidade de beneficiar 34 milhões de 
pessoas, em municípios com mais de cinco mil habitantes.

Presidente do PSB diz que
partido já se mobiliza para
apoiar Eduardo Campos 

O presidente do Diretó-
rio do PSB na Paraíba, Edval-
do Rosas, disse, ontem, que 
apesar da dirção nacional da 
legenda ter decidido entre-
gar oficialmente os cargos ao 
Governo Federal, emp nível 
local em nada mudará o rela-
cionamento com o PT. 

“Os integrantes do PT que 
apoiam o Governo do Estado 
não sofrerão qualquer  tipo 
de retaliação ou perseguição”, 
afirmou Edvaldo. serão exo-
nerados dos cargos comissio-
nados. 

Seguindo a orientação da 
executiva nacional do parti-

do, o PSB local também deve 
iniciar um trabalho de apoio 
à futura campanha do presi-
dente Nacional da legenda e 
governador Eduardo Campos 
na disputa pela Presidência da 
República.

“A relação com os inte-
grantes do PT que apoiam o 
governador Ricardo Couti-
nho não será alterada com a 
decisão tomada pela executi-
va do partido. Os filiados da 
legenda do PT também per-
manecem em seus cargos. A 
relação continua a mesma”, 
comentou Rosas.

Uma ala do PT na Paraí-
ba apoia o Governo do Estado 
desde a eleição em 2012 e, en-
tre os políticos de mais exprssão, 
está o deputado federal Luiz 
Couto (PT). Edvaldo disse que 
a decisão de entregar os car-
gos ocorreu porque a legenda 
percebeu que o tratamento do 
Governo Federal não era igual 

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

Rosas tranquliza integrantes da aliança que ocupam cargos  na PB

entre os partidos. 
“Quem provocou o afasta-

mento foi o próprio PT. O PSB 
sempre teve um comporta-
mento muito leal no Congres-
so Nacional”, disse Rosas.

Agora, segundo ele, a 
ideia é montar um projeto 
para a candidatura de Eduardo 
Campos. “Ele é um nome novo 
na política e foi o governador 
mais bem avaliado do Brasil. 

Justiça passa a
contar com 47
Zonas Eleitorais
na Paraíba

Com a inauguração do 
Fórum da 43ª Zona Eleitoral, 
em Sumé, hoje, sobe para 47 
o número de Zonas Eleito-
rais com fóruns próprios na 
Paraíba, o que representa 
mais de 70% de cobertura. 
A perspectiva é de que até o 
final de 2014 mais três equi-
pamentos da Justiça Eleitoral 
no Estado sejam entregues à 
população, um deles é o Fó-
rum Eleitoral da 47ª Zona, 
em Pirpirituba, que será en-
tregue ainda este ano.

“Dos 66 Fóruns Eleito-
rais necessários para aten-
der às 77 Zonas Eleitorais, 
47 possuem prédios pró-
prios, uma vez que alguns 
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 melhorar o atendimen-
to aos eleitores da Paraíba”, 
ressaltou o presidente do 
TRE, Marcos Cavalcanti.

O aprimoramento dos 
serviços de atendimento ao 
público nas Zonas Eleito-
rais do interior do Estado 
vem ocorrendo desde 2012, 
quando o TRE passou a de-
senvolver uma política ad-
ministrativa de construção, 
gradativa, de Fóruns Eleito-
rais próprios. Com a inau-
guração em Sumé, apenas 
15 Fóruns Eleitorais (e suas 
correspondentes 15 zonas) 
continuarão utilizando es-
paço em prédios cedidos 
pelo Tribunal de Justiça da 
Paraíba ou pelas Prefeituras 
Municipais.

Os Fóruns Eleitorais 
restantes (que abarcam 17 
Zonas Eleitorais) continuam 
instalados em imóveis aluga-
dos, sendo que destes, o pré-
dio próprio da 47ª Zona Elei-
toral, em Pirpirituba, está em 
fase de conclusão e deverá 
ser entregue ainda este ano. 
O processo para conclusão 
dos Fóruns Eleitorais da 62ª 
Zona Eleitoral, de Boquei-
rão, e da 36ª Zona Eleitoral, 
de Catolé do Rocha, também 
está em andamento.

O novo presidente do 
PHS na Paraíba, ex-deputado 
federal Álvaro Gaudêncio 
Neto, informou, ontem, que 
o partido, antes de ser uma 
sigla voltada apenas para 
filiar e homologar candida-
turas em período eleitoral, 
terá como bandeira de luta 
ser solidário aos que sofrem 
por conta de uma legislação 
ultrapassada. 

O PHS, segundo ele, deve 
fixar posição, por exemplo, 
sobre a redução da maior 
idade penal, a ser acompa-
nhada de uma reforma do 
atual código penal, com pe-
nas devidamente adequadas 
a situações diversas. “Se o 
menor de 16 anos pode vo-
tar, escolher seus represen-
tantes em eleições gerais, 
por que não ser responsabili-
zado com penas mais severas 
quando fere os bons costu-
mes e a própria lei?” afirmou 
o novo dirigente.

Destacando a revitali-
zação do Patrimônio His-
tórico e a necessidade de 
ações efetivas na área de 
mobilidade urbana de João 
Pessoa, o vereador Fuba 
(PT) afirmou, ontem, que 
a cidade precisa dar condi-
ções para  que as pessoas 
usem ônibus, mas que se 
faz necessário que esses 
ônibus sejam confortáveis, 
pontuais e eficientes para 
transportar a população. 

O parlamentar fez ques-
tão de enfatizar que medidas 
paliativas não vão solucionar 
os problemas de mobilidade 
da cidade. Para ele, será im-
portante haver novas alter-
nativas de transporte como 
a instalação de Bus Rapid 
Transit (BRT), além de bon-
des entre o centro e os bair-

Nova executiva do PHS-PB
visita a presidência do TRE

Para Fuba, só há mudança se
melhorar transporte público

cORtESiA E pROpOStAS

MOBiLiDADE URBANA

O PHS, segundo Álvaro, 
deverá divulgar sua linha de 
atuação, fazendo com que o 
eleitor passe a se identificar 
com a sigla e sinta-se confor-
tável com a solidariedade re-
cebida do partido em temas 
dos mais variados.

No começo desta sema-
na, o PHS levou esses seus 
posicionamentos ao conhe-

cimento do presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral, 
desembargador Marcos Ca-
valcante, durante visita de 
cortesia.

Além de Álvaro, estavam 
Bruno Gaudêncio, Roberto 
Jordão, Filipe Gaudêncio, Sar-
gento Martins, Simone Canta-
lice Vilar, além de Júlio Cezar 
Viana, todos do partido.

Comitiva do PHS-PB faz visita de cortesia ao presidente do TRE

ros circunvizinhos. Ele ain-
da sugeriu a construção de 
corredores exclusivos para 
ônibus na capital, além de 
ciclovias para possibilitar o 
transporte por bicicletas.

Sobre a revitalização do 
Patrimônio Histórico, Fuba 
enfatizou que essa é uma 

bandeira de luta desde seu 
primeiro mandato na Câma-
ra e que agora poderá seguir 
o rumo das efetivações com 
a implantação do Conselho 
Municipal. A iniciativa esta-
belece normas para a preser-
vação e proteção do Patrimô-
nio Histórico da cidade.

Vereador Fuba deposita confiança na ação do Conselho Municipal  

FotoS: Divulgação
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Políticas

O ministro afirmou que o 
entendimento do STF é para
executar as penas dos réus

Gilmar Mendes quer penas aplicadas 
para quem não terá novo julgamento

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Gilmar Mendes, defendeu 
ontem, em entrevista ao 
Jornal da Manhã, da Jovem 
Pan, a aplicação das penas 
para os réus que não po-
dem entrar com o recurso 
de embargo infringente.

“O entendimento do 
próprio Supremo Tribunal 
Federal é de que os em-
bargos infringentes apenas 
suspendem os efeitos da 
parte do acórdão embarga-
da, logo o acórdão pode ser 
executado”, explicou.

Depois do voto do mi-
nistro Celso de Mello, que 
resultou no desempate a 
favor da reabertura do jul-
gamento de 12 réus con-
denados no processo do 
Mensalão, as atenções se 
voltaram para quando serão 
as novas análises do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

O ministro Gilmar 
Mendes contou que existe 
uma regra no regimento do 
STF que resulta em 20 dias 
a obrigação de depositar o 
acórdão do processo sob 
pena de se ter a publica-

ção do relator Luiz Fux se 
os outros votos não forem 
juntados.

“Os embargos de de-
claração não tiveram votos 
muito alongados. Muitos 
votos eram de discordân-
cia ou de concordância, de 
modo que eu não tenho a 
impressão de que vamos 
demorar muito. Pode se 
estimar em 20 ou 30 dias a 
publicação do acórdão”.

A partir disso, o prazo 
para que a defesa entre com 
os recursos dos embargos 
infringentes será de mais 
30 dias e mais 30 para o 
relator, o que praticamente 
determinada o início para o 
novo julgamento em 2014.

BRASIL &
MUNDO

“Os embargos 
de declaração 
não tiveram
 votos muito 
alongados. 
Muitos votos 
eram de 
discordância ou 
de concordância”

O novo julgmaneto dos 12 réus do Mensalão ainda não data definida pelo STF e só deve acontecer no incício de 2014

Brasília – O texto da 
minirreforma eleitoral 
aprovado nesta semana 
no Senado pode entrar 
na pauta de votações 
da Câmara dos Depu-
tados já na semana que 
vem. A pressa é para 
que a votação ocorra a 
tempo de as regras va-
lerem já nas eleições do 
ano que vem. No entan-
to, a votação depende 
da retirada da urgência 
constitucional do novo 
Código da Mineração, 
que está trancando a 
pauta de votações do 
plenário da Casa.

Para o relator da 
proposta da Câmara 
(PL 5.735/13), deputado 
Cândido Vaccarezza (PT
-SP), o texto do Senado 
terá prioridade porque 
incorporou muitos pon-
tos do trabalho feito 
pelos deputados. “O 
senador [Romero] Jucá 
[PMDB-RR], que foi o 
relator lá no Senado, 
ouviu diversos segmen-
tos. Eu, particularmente, 
diversas vezes, conver-
sei com ele. Então, não 
houve qualquer discri-
minação ou atrito [entre 
Câmara e Senado]. O 
texto do Senado é bom, 
e dá para a gente traba-
lhar a partir dele”, disse 
Vaccarezza.

Uma das principais 
mudanças estabelecidas 
no texto aprovado pelos 
senadores é a proibição 

de troca de candidatos 
pelos partidos na vés-
pera da eleição, como 
ocorre atualmente. Pelo 
projeto, a troca tem de 
ser feita até 20 dias an-
tes do pleito.

O texto também 
proíbe que, se for can-
didato, o presidente da 
República faça pronun-
ciamento em cadeia na-
cional de rádio e televi-
são para se promover 
ou atacar candidatos da 
oposição. Outro ponto 
da atual lei eleitoral al-
terado no projeto é o 
que trata da propagan-
da de boca de urna. O 
texto estipula multa, 
além da prisão, para 
quem fizer campanha 
de candidatos no dia 
da eleição. Podem ser 
presos o  indivíduo que 
faz boca de urna e o 
mandante, se for iden-
tificado. Foi imposto um 
limite de contratação de 
cabos eleitorais.

A proposta do Se-
nado também proíbe a 
propaganda em faixas, 
muros e placas e o adesi-
vamento total de carros, 
chamado de envelopa-
gem. Pelo projeto, ficam 
permitidos adesivos de 
até 50 centímetros no 
vidro traseiro. Opiniões 
pessoais são permitidas 
em redes sociais na inter-
net. Foi imposto ainda 
um limite de contratação 
de cabos eleitorais.

Câmara quer votar 
logo regras eleitorais

MINIRREFORMA
Petrolíferas 
vão ficar de 
fora do leilão 
do pré-sal

Rio de Janeiro – Três 
grandes empresas petrolí-
feras informaram que não 
vão participar do leilão do 
pré-sal do Campo de Libra, 
marcado para 21 de outubro: 
Exxon, British Petroleum 
(BP) e British Gas (BG). A 
disputa atraiu 11 empresas, 
que manifestaram interesse 
no processo, mas os nomes 
ainda não são conhecidos. 
O anúncio da desistência foi 
feito por telefone para a dire-
tora-geral da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), 
Magda Chambriard, que par-
ticipou ontem do Seminário 
Técnico-Ambiental para a 
12ª Rodada de Licitações, 
em um hotel na zona oeste 
do Rio.

“Eu esperava 40 empre-
sas. Mas existe um contexto 
mundial, situações muito 
específicas das empresas, 
que levaram a essa situa-
ção. Eu recebi telefonema de 
três empresas, que foram a 
Exxon, a BP e a British Gas, 
dizendo que não iam partici-
par do leilão do pré-sal. Cada 
uma com uma particularida-
de”, relatou a diretora-geral 
da ANP.

A área a ser licitada tem 
cerca de 1,5 mil quilômetros 
quadrados. O volume de pe-
tróleo recuperável deverá 
oscilar entre 8 bilhões e 12 
bilhões de barris. Segundo o 
edital, os ganhadores da li-
citação deverão desenvolver 
as atividades de exploração 
de petróleo por quatro anos, 
prazo que poderá ser esten-
dido, como prevê o contrato 
de partilha de produção.

Washington (Reuters) - O 
secretário de Estado norte-a-
mericano, John Kerry, disse 
ontem que é essencial que o 
acordo russo-americano para 
erradicar o arsenal de armas 
químicas da Síria seja execu-
tado e que o Conselho de Se-
gurança da Organização das 
Nações Unidas aja na próxima 
semana.

“O Conselho de Seguran-
ça deve estar preparado para 
atuar na próxima semana”, 
disse Kerry a repórteres. “É 
vital que a comunidade in-
ternacional se levante e fale 
nos termos mais fortes pos-
síveis sobre a importância da 

ação obrigatória para livrar o 
mundo das armas químicas 
da Síria.”

Enviados das cinco gran-
des potências da ONU estão 
reunidos em Nova York, antes 
da Assembleia-Geral da orga-
nização, na próxima semana, 
para discutir um plano para 
colocar as armas químicas da 
Síria sob controle internacio-
nal.

A Rússia e os Estados 
Unidos selaram o acordo na 
semana passada para evitar 
possíveis ataques milita-
res norte-americanos. Sob 
o acordo, o presidente sírio, 
Bashar al-Assad, deverá lis-

tar e dispor de suas armas 
químicas dentro de uma se-
mana e destruí-las até mea-
dos de 2014.

Kerry afirmou que não 
havia dúvidas de que o ataque 
com gás em 21 de agosto con-
tra os civis nos arredores de 
Damasco foi obra das forças 
de Assad, e não da oposição.

Rússia, que tem poder de 
veto no Conselho de Seguran-
ça, declarou que não há ne-
nhuma prova de que as forças 
de Assad são responsáveis e 
denunciou as conclusões de 
um relatório da ONU que con-
firmou que o gás sarin foi usa-
do no ataque.

Secretário americano defende
ação da ONU contra a Síria 

CONFLITO ÁRABE

O papa Francisco afirmou 
que a Igreja tem o direito de 
expressar suas opiniões, mas 
não deve “interferir espiri-
tualmente” na vida de gays e 
lésbicas. A entrevista do pon-
tífice foi publicada na última-
quarta-feira, no jornal jesuíta 
“La Civiltà Cattolica”. Ele tam-
bém aproveitou para criticar a 
‘obsessão’ da Igreja por aborto 
e contracepção.

Em julho, Francisco já 
havia abordado a questão da 
homossexualidade, dizendo 
que os gays ‘não devem ser 
julgados’

“Uma pessoa me per-
guntou uma vez, em tom pro-

vocativo, se eu aprovava o 
homossexualismo”, disse. “Eu 
respondi com uma pergunta: 
Quando Deus olha para uma 
pessoa gay, ele reconhece a 
existência desta pessoa com 
amor, ou a rejeita e condena? 
Sempre precisamos conside-
rar esta pessoa”.

O papa também afirmou 
que nunca foi “de direita” - 
após ser escolhido pontífice, 
argentinos acusaram Fran-
cisco de ter colaborado com 
a ditadura argentina (1976-
1983). Recentemente, um gru-
po de perseguidos políticos 
disse ter recebido a ajuda do 
então cardeal Bergoglio.

Francisco afirmou que foi 
criticado por não falar sobre 
aborto e contracepção. “Fui 
repreendido por isso. Mas, 
quando falamos sobre essas 
questões, temos que fazê-lo 
em um contexto. O ensina-
mento da Igreja quanto a isso 
é claro, e eu sou um filho da 
igreja, mas não é necessário 
falar sobre esses assuntos o 
tempo inteiro”.

Indagado pelo repórter 
sobre quem é Jorge Mario Ber-
goglio (seu nome de batismo), 
o papa respondeu que é “um 
pecador”. “Essa é a melhor defi-
nição. Não é uma figura de lin-
guagem, eu sou um pecador”.

Papa afirma que a Igreja não
pode interferir na vida de gays

VATICANO

FOTO: Divulgação
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Botafogo vai contar 
com a força máxima no 
jogo que vale o acesso

Vôlei de Praia

Desafio paraibano em ES
Sete atletas buscam a
consagração no Circuito 
BB Open a partir de hoje

Sete paraibanos tentam 
a partir de hoje, até domingo, 
o pódio na Etapa Open do Cir-
cuito Banco do Brasil de Vôlei 
de Praia, na cidade de Vitória
-ES. A disputa prevê o retorno 
de Álvaro Filho que não esteve 
na abertura do torneio, em Re-
cife, no período de 29 de agos-
to a 1º de setembro. Demais 
conterrâneos presentes são 
Vitor Felipe, Gilmário, Rena-
tão, Jorge, Jô e Thati. No mas-
culino, os paraibanos buscam 
o quarto título na história da 
etapa, já que conquistou nos 
anos de 1993, 1997 e 2002, 
respectivamente com Zé Mar-
co (duas vezes) e Jorge.

Ontem, durante Con-
gresso Técnico, foi definida 
a tabela dos jogos. O torneio 
masculino é disputado por 16 
duplas, sendo as 12 melhores 
do ranking e outras quatro 
convidadas pela Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV). 
No feminino, um total de 12 
duplas (nove pelo ranking e 
três com convite).

Álvaro Filho, que retorna 
depois de ter ficado de fora da 
primeira etapa, em Recife, de-
vido a uma lesão, forma dupla 
com o capixaba Edson Filipe. 
Vitor Felipe tem como parcei-
ro o carioca Evandro; Gilmário 
tem o baiano Moisés como 
parceiro; Harley é o compa-
nheiro de dupla de Renatão; 
Jorge tem Fábio Luiz, do Espí-
rito Santo, como parceiro e Jô 
forma dupla com Averaldo. No 
feminino, a parceira de Thati é 
a paraense Izabel.

A etapa de Vitória do Cir-
cuito Open de Vôlei de Praia 
2013/2014 acontece nas 
areias da Praia de Camburi. 
Espírito Santo é uma referên-
cia na revelação de atletas 
para o Vôlei de Praia brasileiro 
e internacional, o que faz da 
disputa um atrativo melhor. O 
Estado, de acordo com a Con-
federação Brasileira de Vôlei, 
é uma verdadeira máquina de 
produção de talentos, desde o 
lendário Loiola até nomes da 
atualidade, como Lili e os me-
dalhistas olímpicos Fábio Luiz 
e Alison, por exemplo.

E há um protagonista 
nessa história de sucesso, res-
ponsável por essa colheita nas 
areias. Seu nome? Leandro 
Brachola. Não é exagero dizer 
que todos esses nomes passa-
ram pelas suas mãos. Ex-joga-
dor de voleibol de quadra, há 
tempos ele se tornou técnico 
de vôlei de praia e descobri-
dor de novos atletas. Hoje, 
também faz parte do Comitê 
Olímpico do Espírito Santo 
(COES). Basta conversar com 
qualquer jogador que nasceu 
no Estado para o seu nome vir 
logo à tona.

"Toda essa repercussão 
do vôlei de praia no meu Esta-
do se deve muito ao trabalho 
realizado pelo Leandro Bra-
chola, meu técnico desde os 15 
anos. Ele está há muito tempo 
nisso. Treinou até o Loiola, 
quando eu ainda era sparring 
dele. É um cara muito persis-
tente, que faz um trabalho de 
conscientização bem bacana. 
E não pensa apenas no atleta, 
mas no cidadão. Ele constrói 
esse laço e participa da vida 
de cada um, ganhando a sua 
confiança", relatou o capixaba 
Fábio Luiz, medalha de prata 
nos Jogos de Pequim/2008.

A Comissão de Ética da Se-
cretaria de Estado da Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel-PB), 
formada por uma equipe de 
advogados e alguns coordena-
dores, se reúne às 15h de hoje 
para julgar o parecer da Ins-
petoria Técnica de Ensino da 
Paraíba em relação a suspen-
são da modalidade de Voleibol 
Masculino dos Jogos Escolares 
da Paraíba 2013, faixa etária 
15-17 anos, motivada por um 
protesto impetrado pelo Colé-
gio Polígono contra o Colégio 
Anglo, sob  a acusação da ins-
crição de um jogador irregular. 
A reunião ocorrerá na Sejel-PB, 
no bairro do Castelo Branco, 
em João Pessoa.

Ontem, a Inspetoria Téc-
nica de Ensino encaminhou à 
Coordenação dos Jogos Esco-
lares sua decisão em relação 
ao caso. “Nesta sexta-feira, com 
certeza, teremos uma defini-
ção se o Colégio Polígono tem 
ou não razão sobre o protesto 
feito contra o Colégio Anglo”, 
afirmou Antônio Mineiro, da 
Sejel-PB, já informando que as 
disputas das modalidades se-
rão retomadas a partir da pró-
xima segunda-feira, com en-
cerramento programado para 
a quarta-feira. “Até lá teremos o 
campeão já definido e o repre-
sentante de João Pessoa para a 
modalidade estadual”, garantiu 
Mineiro.

Handebol
Enquanto o Voleibol vai 

retomar suas disputas, devido 
ao imbróglio formado desde 
o início do mês, no Handebol 
Masculino e Feminino, os cam-
peões serão conhecidos na tar-
de de hoje, no Ginásio da Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
Campus I, na capital. As semi-
finais foram realizadas ontem. 
Também ontem, foi conhecido 
o campeão de futsal feminino, 
cujas disputas ocorreram no 
Colégio da Polícia Militar, em 
Mangabeira. No futsal mascu-
lino, o representante de João 
Pessoa na Etapa Estadual será 
o HBE Colégio e Curso.

Os campeões das moda-
lidades individuais e coletivas, 
Etapa Regional João Pessoa, 
vão disputar a Etapa Estadual 
que apontará os representan-
tes da Paraíba nos Jogos da 
Juventude 2013, em Belém-PA, 
numa promoção do Ministério 
do Esporte e Comitê Olímpico 
Brasileiro. Na última quarta-
feira, a Sejel-PB adiou a reali-
zação da Etapa Estadual dos 
Jogos Escolares e Paraescola-
res da Paraíba, da categoria B 
(15-17 anos), das modalidades 
individuais. 

As disputas passaram 
desta sexta-feira para o perío-
do de 4 a 6 de outubro, em João 
Pessoa. Já a Etapa Estadual das 
modalidades coletivas perma-
nece com o mesmo calendário, 
ou seja, Futsal de 22 a 29 des-
te mês; Basquete, Handebol e 
Voleibol, no período de 29 de 
setembro a 5 de outubro. (ML)

Sejel julga o protesto
e define a competição

VOleiBOl

Nove equipes já confirmaram presen-
ças na II Copa Revelação Nordeste de Fu-
tebol de Base 2014, que será realizada no 
mês de janeiro na cidade de Lagoa Seca, 
próximo a Campina Grande. A meta é que a 
competição seja disputada com 16 equipes. 
“Ainda estamos inscrevendo. Restam sete 
vagas e acreditamos que este número será 
preenchido”, afirmou ontem Almir Men-
des, organizador do torneio.

Os jogos da II Copa Revelação Nordeste 
de Futebol de Base 2014 serão realizados no 
Estádio Muncipal de Lagoa Seca e também 
no campo do Colégio Marista, que está re-
cebendo os melhoramentos visando aten-
der às equipes que forem selecionadas para 
atuar naquela praça esportiva. No caso do 
Estádio Municipal, o mesmo também está 
passando por reformas. Sua reinauguração 
está programada para o dia 22 de dezem-

bro em jogo festivo envolvendo o Campi-
nense Clube x Seleção de Lagoa Seca.

As equipes previamente inscritas são: 
Campinense Clube (PB), Cabense (PE), Proje-
to Liberta (PE), Atlético de Alagoinha (BA), 
Real Porto (AL), Atlético Esporte (AL), Femar 
(PB), Escolinha de Picuí (PB) e Centro Recre-
ativo Angelim  de Sousa (PB). O objetivo da 
competição, de acordo com Almir Mendes 
é a descoberta de novos valores para o ce-
nário esportivo paraibano, nacional e inter-
nacional.

No ano passado, a competição foi reali-
zada na cidade de Fagundes, também próxi-
mo a Campina Grande e reuniu equipes de 
vários Estados do Nordeste. O Campinense 
foi o grande destaque do evento. Para este 
ano, a organização prevê jogos difíceis e bas-
tante disputados, haja vista a performance 
das equipes participantes. (Ml)

Nove equipes já se inscreveram 
para disputar a Copa Revelação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

O tme infantil do Femar já confirmou participação na disputa que será em janeiro de 2014

Thati que joga com a paraense Izabel é uma das atrações paraibanas no Circuito Vítor Felipe joga com o carioca Evandro com quem tem obtido expressivos resultados

Álvaro agora tem um novo parceiro, Edson Felipe, e volta ao torneio depois de uma lesão Jorge faz dupla com o capixaba Fábio Luiz e terá o apoio da torcida



Brasil estreia bem na Copa do 
Mundo de Futebol de Areia
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O garoto Thales Lourenço, 
atleta do Grêmio Cief da Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho, 
de João Pessoa, está em 
Lima, no Peru, junto com a 
equipe brasileira que disputa 
os Jogos Sul-Americanos 
da Juventude, cuja aber-
tura será hoje. O atleta 
de Saltos Ornamentais, 14 anos de idade, figura na 
qualidade de reserva, conforme membros da Organi-
zação Desportiva Sul-Americana. Em sua rede social, 
na noite da última quarta-feira, Thales Lourenço disse 
que está vivendo um momento de realização, apesar 
da pouca idade e que treina forte visando uma vaga 
na delegação brasileira que estará nos Jogos Olímpi-
cos de 2016 Parabéns.

Thales Lourenço

O Treze, a CBF e a 
Série B em 2014

O time entrou desacreditado: duas goleadas de  
4 a 0 no início do certame para o Cuiabá e Luver-
dense, depois outra goleada de 6 a 0 para o Santa 
Cruz-PE e  uma surra de 4 a 2 para o Sampaio Cor-
reia-MA. Chegou a ser ignorado, ficou na zona do 
rebaixamento, foi criticado por adversários e viveu 
momentos de muita turbulência dentro e fora dos 
gramados. Falo do Treze Futebol Clube. Me refiro ao 
Galo da Borborema, equipe paraibana que no ano pas-
sado quase caía para a Série D e, talvez, tenha vivido 
uma das piores fases da sua vida: a briga na Justiça 
Comum com a Confederação Brasileira de Futebol.

Hoje, este mesmo Treze de Campina Grande, que 
esteve no inferno astral, saiu do inferno e foi para 
o céu em poucos dias. Bastou todos colocarem os 
pontos nos “is”, a equipe voltar a vencer e chegar no 
G-4, o grupo de acesso à Série B do Brasileirão em 
2014. Hoje, o Galo da Borborema é o terceiro colocado, 
podendo, neste fim de semana, chegar a liderança da 
Série C do Campeonato Brasileiro.

Não tenho dúvidas e aqui já registrei isto que o 
“Galo” é mesmo bom de briga, dentro e fora das qua-
tro linhas. Se fora dos gramados tem sido um guerrei-
ro, dentro de campo vem demonstrando que não está 
para brincadeiras e que, nos momentos mais difíceis, a 
redenção vem como exemplo de um clube que, apesar 
de perder o título estadual da atual temporada, está 
disposto a subir para a Série B. Trocando em miúdos: 
parece até que não vamos acompanhar no próximo 
ano um duela 100% paraibano pela Série C. É que o 
Treze caminho para a Série B e o Botafogo saindo da 
Série D para a Série D. Bom mesmo ver nosso futebol 
em evidência.

O presidente do Auto 
Esporte, Manoel Demócrito 
é a principal atração nas 
peladas de veteranos, todos 
os domingos, das 6 às 8h, 
no Mangabeirão, em João 
Pessoa. Se a idade ainda 
permitisse, teria vaga no 
time principal.

Auto Esporte

O Cruzeiro de Minas Gerais continua imbatível. A vitória 
de 2 a 0 diante do Botafogo-RJ, na última quarta-feira, 
com pênalti perdido pelo meia holandês Seedorf, deixou 
a Raposa mineira cada vez mais na liderança isolada da 
Série A do Campeonato Brasileiro. O interessante no 
time é que todos jogam com a mesma garra e raça. Não 
tem bola perdida, jogadores não sentem o cansaço e, 
o melhor de tudo: todos focados em mais um resulta-
do positivo. Tem quem ainda não acredite, mas, minhas 
apostas estão com o Cruzeiro para o título brasileiro da 
atual temporada.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Ednalva Laureano da Silva, 
a Pretinha, que a tempo 
não compete em provas 
de atletismo, acaba de 
criar sua equipe de Atle-
tismo. Está em Campina 
Grande e ela promete mui-
tos pódios. Competência 
tem de sobra.

Pretinha

Cruzeiro

Time derrota o Irã por
4 a 1, no Taiti, e agora vai 
jogar contra a Ucrânia

OUTrAS
modalidades

A Seleção Brasileira co-
meçou com vitória sua cami-
nhada rumo ao pentacampe-
onato mundial de futebol de 
areia. Com três gols de Bru-
no Xavier, o time do Brasil 
derrotou o Irã por 4 a 1, na 
madrugada de ontem em Pa-
peete, e já lidera o Grupo C, 
estreando bem na Copa do 
Mundo que está sendo reali-
zada no Taiti. Os dois primei-
ros colocados de cada chave 
passam para as quartas de 
final.

A equipe brasileira tem 
como próximo rival a Ucrâ-
nia, que foi surpreendida por 
Senegal, caindo na estreia 
por 5 a 4. O duelo com os 
ucranianos será na madru-
gada de amanhã, novamente 
com transmissão do SporTV. 
Na preliminar, senegaleses 
e iranianos medirão forças. 
Vencedora em 2011 e 2012, 
a Rússia (Grupo D), superou 
o Japão por 4 a 1,  igualmen-
te iniciando com sucesso sua 
participação.

A partida
Decidido, o Brasil quase 

abriu o placar logo aos cinco 
segundos, após arremate de 
Bruno Xavier que beijou o 
travessão da meta defendida 
por Hosseini. Dois minutos 
depois, porém, o jogador do 
Vasco acertou belo voleio 
após passe de Jorginho e fez 
1 a 0 para a seleção.

O time comandado pelo 
técnico Junior Negão tentava 
manter as rédeas da parti-
da, mas passava sustos com 
os chutes e ligações diretas 
de Hosseini, além das joga-
das do rápido Ahmadzadeh, 
que assustou carimbando a 
trave de Mão. A insistência 
iraniana acabou surtindo 
efeito. Hosseini fez nova li-
gação direta e Akbari não 
perdoou: 1 a 1.

Assim como no primeiro 
período, o segundo começou 
com o Brasil pressionando. 
Com o Bruno Malias de iní-
cio, o time nacional busca-
va retomar a dianteira no 
placar. E, após cobrança de 
escanteio feita por Jorginho, 
Bruno Xavier se antecipou à 
marcação e bateu de primei-
ra, vencendo o bom Hossei-
ni, aos 2m35s. O terceiro gol 
veio logo em seguida, com 
Bueno cobrando falta e ain-
da contando com a ajuda do 
montinho. Acertando o tra-
vessão, Daniel por pouco não 
ampliou no fim do período.

Sem alternativas, o quin-
teto do Irã, dirigido pelo bra-
sileiro Marco Octavio, foi com 
tudo para o tempo final e 
criou boas chances para dimi-
nuir, principalmente uma bela 
finalização de Mesigar, que 
passou rente ao poste. Porém 
uma falta cobrada mais uma 
vez por Bruno Xavier, a cinco 
minutos do fim, resultou no 
quarto gol, selando o triunfo 
brasileiro em Papeete.

Bruno Xavier em ação na vitória sobre os iranianos na estreia do Brasil na Copa do Mundo

FOTOS: Divulgação

A Copa América de Bas-
quete, em Xalapa, no México, 
classificará três equipes para 
o Mundial da Turquia, em 
2014. Os dois melhores colo-
cados de cada grupo avançam 
à semifinal. Os vencedores 
decidem o título, enquanto os 
perdedores disputam a meda-
lha de bronze e a última vaga. 
Sob o comando de Luiz Zanon, 
a Seleção Brasileira busca o 
tetracampeonato no torneio. 
A estreia será contra Porto 
Rico pelo Grupo B, amanhã, às 
20h30m, com transmissão ao 
vivo do SporTV.

Recentemente, o time ver-
de e amarelo sagrou-se vice-
campeão do Sul-Americano, 

em Mendonza, na Argentina, 
com vitória sobre as hermanas 
na final. Revelação do basquete 
nacional, Damiris, de 20 anos, 
foi eleita a melhor jogadora da 
competição. Para a disputa em 
Xalapa, o elenco veio reforçado 
pelas experientes Adrianinha, 
Karla e Chuca, e outros desta-
ques da nova geração, como 
Joice Coelho. O grande desfal-
que ficou por conta de Érika, 
que está defendendo o Atlanta 
Dream nos playoffs da WNBA, 
nos Estados Unidos.

Apontada como a maior 
revelação do basquete brasi-
leiro nos últimos anos, a jovem 
Damiris, foi eleita a melhor 
jogadora do Mundial Sub-19, 

no Chile, em 2011, e do último 
Sul-Americano, na Argentina. 
As boas atuações transforma-
ram a promessa em realidade. 
De 21 a 28 de setembro, a pau-
lista será um dos destaques da 
Copa América, torneio que dis-
tribui três vagas para o Mun-
dial da Turquia, em 2014. 

Após despontar nas Olim-
píadas Escolares, Damiris par-
ticipou de uma peneira com 
80 meninas em busca de uma 
vaga no CFE Janeth Arcain 
(SP) e foi a única a passar no 
teste. Defendeu a equipe do 
ABC paulista por quatro anos, 
onde estreitou os laços com a 
“Tia Jane”, a quem sempre teve 
como um espelho.

Seleção de basquete busca a
vaga para disputar Mundial

O retrospecto de Felipe Massa no Gran-
de Prêmio de Cingapura, cuja a edição 2013 
será disputado no próximo domingo [22] 
no circuito urbano Marina Bay, não é dos 
melhores. O piloto da Ferrari tem quatro 
participações na prova e sempre ficou longe 
do pódio. Massa largou da pole position na 
temporada de 2008, mas terminou a prova 
somente em 13º após um famoso erro da 
Ferrari durante o abastecimento de seu car-
ro. Depois, nos anos seguintes, Felipe com-
pletou a prova duas vezes em oitavo lugar e 
uma vez em nono.

O piloto brasileiro não participou da 
edição de 2009 da corrida porque se recu-
perava do grave acidente que havia sofrido 
no treino de classificação do GP da Hungria 
daquele ano.

raikkonen
Não tem jeito. O grande assunto no 

padoque de Cingapura, que sedia no pró-
ximo domingo a 13ª etapa da temporada 
2013 da F1, é a contratação de Kimi Raikko-
nen pela Ferrari, para formar com Fernando 
Alonso aquela que tem tudo para ser uma 
das duplas mais fortes da história da cate-
goria.

Vista pelos especialistas e fãs como 
uma equipe que não sabe competir nesse 
tipo de condição, a esquadra italiana vai ter 
de se desdobrar para atender a todas as exi-
gências das duas estrelas e, acima de tudo, 
lidar com os egos de dois campeões mun-
diais no auge de suas formas.

Entretanto, o chefe da escuderia, Ste-
fano Domenicali, negou que a chegada 
do finlandês irá promover uma mudança 
na filosofia de trabalho em Maranello, 
que é colocar os interesses do time acima 
de qualquer vontade pessoal de seus com-
petidores.

Retrospecto de Massa é discreto
no Grande Prêmio de Cingapura

Damires (12) foi revelada nas Olimpíadas Escolares e passou numa peneira que tinha oitenta atletas

Grupo C
Senegal 5 x 4 Ucrânia
Grupo D
Paraguai 10 x 6 C. do Marfim
Rússia 4 x 1 Japão

Outros jogos



Botafogo terá a força máxima
EM FORTALEZA

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Marcelo Vilar tem várias 
opções para montar o 
time visando o acesso

Ontem, o dia foi de boas 
notícias no Botafogo. Todos 
os feridos na primeira bata-
lha contra o Tiradentes estão 
prontos para a segunda e de-
cisiva batalha desta guerra, 
cujo o vencedor conquistará 
a vaga para a Série C do pró-
ximo ano. Fausto, Lenilson, 
Fábio Neves e Rafael Aidar 
foram liberados pelo Depar-
tamento Médico e estão à 
disposição de Marcelo Vilar 
para o jogo de domingo, às 
16h, no Estádio Presidente 
Vargas, em Fortaleza.

Hoje, Vilar comandará 
um treino coletivo, possivel-
mente no Almeidão, na parte 
da manhã. Às 13h, a dele-
gação viaja para Recife, de 
onde embarca para a capital 
cearense. Lá, o elenco se hos-
pedará no Hotel Bristol Jan-
gada, localizado na Praia do 
Meirelles. Para amanhã, está 
previsto um treino recreati-
vo, em local que será defini-
do hoje à noite.

Um dos jogadores mais 
animados do elenco é o ata-
cante Warley, que depois 
de vários jogos sem marcar, 
acabou o jejum na última se-
gunda-feira e marcou os dois 
gols da vitória do Botafogo. 
"Estou feliz em poder ter aju-
dado o clube nesta reta final, 
e espero que a urucubaca 
tenha  ido embora de vez. A 
gente trabalha para isto, e 
meu trabalho é ali próximo 
ao gol para definir os lan-
ces. A gente sabe que será 
um jogo muito difícil, contra 
uma equipe muito compe-
tente, mas estamos prepara-
dos para esta decisão", disse 
o atacante.

Sobre a volta de War-
ley ao time titular, Marcelo 
Vilar não confirmou. "Não 
defini ainda a equipe, o que 
só vou fazer momentos antes 
da partida. O Warley entrou 
bem e fez os gols, assim como 
o Fausto também entrou 
numa condição semelhante 
e também fez os gols. Tenho 
sempre dito que hoje o Bo-
tafogo tem um elenco muito 
homogênio, e que os que es-
tão no banco têm a mesma 
condição dos que estão jo-
gando, e quem entra sempre 
desempenha um bom papel. 
Então, fico tranquilo e tenho 
muitas opções", disse o trei-
nador.

Sobre a vantagem cons-
truída no primeiro jogo, Vilar 
disse que não vai jogar com 
o regulamento debaixo do 
braço. "O Botafogo tem a sua 
maneira de jogar, e não daria 
certo eu tentar mudar, por-
que a vocação desta equipe 
é ofensiva, portanto vamos 
jogar precavidos, não des-
perdiçando a vantagem, mas 
vamos em busca de marcar 
gols lá, para ampliar a nossa 
vantagem e dificultar a vida 
do adversário", garantiu o 
treinador.

Absolvidos
Outra boa notícia co-

memorada ontem pelo elen-
co do Belo foi a absolvição, 
por unanimidade, pelo STJD, 
dos jogadores Fábio Neves 
e Remerson, da acusação de 
“ofender alguém (no caso 
o árbitro catarinense Célio 
Amorim) em sua honra por 
fato relacionado diretamen-
te ao desporto”, segundo o 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva. A denúncia foi 
feita pela Associação Nacio-
nal dos Árbitros do Brasil.

Jogadores do Botafogo treinando no campo do Geisel. A semana é de preparativos para a grande decisão do próximo domingo contra o Tiradentes, em Fortaleza

CSP ainda vive
a expectativa de
disputar de novo 
a Copa S. Paulo

Na expectativa de ser o 
indicado para representar 
a Paraíba na 45ª edição da 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior/2014 o Centro Spor-
tivo Paraibano (CSP) deve 
enviar no mês de novembro 
a relação de 25 atletas à Fe-
deração Paulista de Futebol 
(FPF), organizadora oficial 
da tradicional competição 
que envolverá clubes de to-
dos os estados do país. 

O planejamento está 
sendo montado pela direto-
ria do Tigre que deseja fechar 
o grupo para disputar pela 
quarta vez - as outras três 
ocorreram em 2006, 2009 e 
2010 - o desafio nacional que 
acontecerá no início de janei-
ro do próximo ano. 

De acordo com o supervi-
sor de futebol do Tigre, Gérson 
Júnior, a Copa Ecohouse que 
está sendo disputada em São 
Gonçalo do Amarante, no inte-
rior do Rio Grande do Norte, 
além da Copa Carpina Sub-16, 
que terá início no próximo dia 
23 serão importantes para en-
trosar o grupo. 

Em 2006, a equipe dis-
putou a competição na cida-
de de Suzano e não obteve 
bons resultados. O Azulão 
esteve na disputa em 2009, 
quando terminou na segun-
da posição do grupo S, com 
5 pontos ganhos, que teve 
como sede o município de 
São Carlos/SP. 

Os outros integrantes fo-
ram o Corinthians/SP - cam-
peão da Copinha ao vencer o 
Atlético Paranaense (2 a 1) - 
São Carlos/SP e Democrata/
MG. Em 2010, em Vinhedo/
SP, o Tigre obteve a terceira 
colocação do grupo M, com 
um ponto, competindo com o 
Coritiba, Paec e Sertãozinho, 
ambos do interior paulista", 
disse Gérson. 

A Federação Paraibana 
de Futebol ainda não oficiali-
zou o clube que vai disputar 
a competição em 2014.

O dia dia de ontem não poderia 
ter começado melhor para o Treze. 
A derrota da Luverdense para o Rio 
Branco, na quarta-feira à noite, deixou 
o time paraibano com a possibilidade, 
em caso de vitória sobre o Fortaleza, 
de assumir a liderança do Grupo A, da 
Série C do Campeonato Brasileiro. O 
gerente de futebol do Galo, Josemar 
Barbosa, comemorou muito a zebra.

"Foi um resultado muito inespe-
rado, mas nós sabíamos que a Luver-
dense iria ter dificuldades, porque nós 
enfrentamos o Rio Branco lá, e vimos 
que em casa a equipe vende caro uma 
derrota, tem também o incentivo fi-
nanceiro de outros clubes interessados 
no resultado, além do fato da garo-
tada do time do Acre estar querendo 
mostrar serviço, e sem compromisso, 
porque o clube já está rebaixado", dis-
se Joba.

Além da derrota da Luverdense, 

outro fator que contribuiu para o bom 
ambiente no clube foi a recuperação 
do volante Rodrigo Celeste. Ele já es-
tava vetado para o jogo de domingo, 
mas apresentou uma melhora muito 
acentuada, e já existe a possibilidade 
dele poder ser liberado para a partida. 
Se ele não jogar, o mais cotado para 
entrar é Escolbar, apesar do técnico 
Luciano Silva ter testado também Jê, 
na posição.

O zagueiro Negretti também 
teve uma boa evolução no tratamen-
to. O joelho do atleta amanheceu 
bem mais desinchado, mas as chan-
ces dele jogar no domingo, ainda são 
muito pequenas. Hoje, o técnico Lu-
ciano Silva comandará um coletivo no 
PV, quando definirá o time titular para 
o jogo de domingo, contra o Fortale-
za, às 19h, com transmissão da TV Bra-
sil. O Galo tem hoje 26 pontos, ape-
nas um a menos do que a Luverdense, 

segunda colocada, e o líder Fortaleza, 
ambos com 27 pontos.

Incentivo
As notícias positivas no PV não 

param por aí. Ontem, os jogadores ti-
veram motivos para sorrir à toa. É que 
a diretoria conseguiu pagar a folha 
salarial de agosto, que estava atrasa-
da. Agora, com dinheiro no bolso, os 
jogadores têm uma motivação a mais 
para enfrentar o Fortaleza, pensando 
na liderança.

Mudança de horário
Se em relação ao jogo contra o 

Fortaleza está tudo maravilhoso, o 
mesmo não se pode dizer a respeito 
do jogo seguinte, domingo dia 29 de 
setembro, contra o Brasiliense, em 
Brasília. O jogo foi antecipado para as 
10h, no Estádio Elmo Serejo Farias, em  
Taguatinga - DF.

Time pode assumir a liderança no domingo
TREZE

Decisão pode acontecer em Patos
Nem o mais otimista tor-

cedor poderia esperar que a 
segunda divisão do Campe-
onato Paraibano de 2013 
fosse tão disputada. A deci-
são dos finalistas, e conse-
quentemente dos clubes que 
vão voltar à elite do futebol 
estadual, ficou para a última 
rodada, programada para 
amanhã. Esporte, Santa Cruz 

e Queimadense estão literal-
mente na briga pelas duas 
vagas, após os resultados da 
rodada de quarta-feira, que 
terminou com a vitória da 
Queimadense por 6 a 0 sobre 
o Sport Campina, e o empate 
entre Santa Cruz e Esporte 
em 0 a 0.

O grande beneficiado 
nesta reta final de campeo-

nato é o Esporte, que depen-
de só dele para terminar na 
primeira colocação e levar a 
decisão do título para Patos. 
A equipe tem 10 pontos ga-
nhos e enfrenta neste sába-
do, às 17h, o lanterna Sport 
Campina, no Estádio José 
Cavalcante, em Patos. O pa-
tinho feio do Sertão precisa 
apenas de um empate para 

SEGUNDA DIVISÃO

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTOS: Divulgação

Marcos Nascimento comanda a equipe do Esporte que está praticamente de volta à Primeira Divisão

voltar à elite do futebol pa-
raibano. Vale salientar, que o 
Sport Campina perdeu todos 
os jogos que disputou, e não 
conseguiu fazer um único gol 
na competição.

"Teoricamente, não pos-
so negar que o Esporte é fa-
vorito, e deve vencer este 
jogo e conseguir, não só a 
classificação, como também 
o direito de decidir o título 
em casa. Estamos prepara-
dos e os jogadores conscien-
tes do respeito que deve ter 
pelo adversário. Vamos jogar 
com maior seriedade possí-
vel para conquistar uma vi-
tória", disse o técnico Marcos 
Nascimento.

Para o técnico Ramiro, 
do Santa Cruz, o empate com 
o Esporte foi justo, e agora é 
focar na Queimadense, jogo 
programado para amanhã, 
às 17h, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. "Va-
mos com tudo para uma de-
cisão. Estou com o time todo 
à disposição e eles estão 
consciente de que será uma 
verdadeira guerra,", disse 
Ramiro.
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Favorito ao título, o 
time mineiro também é 
destaque na artilharia

Líder fatura alto com bilheteria
COFRES CHEIO NO CRUZEIRO

Curtas

Brasileiro da Série B 
hoje com 4 jogos

Galo quer inscrever 
mais dois atletas

Geninho põe Sport
na briga por vaga

Timão não perdia 3
vezes desde 2010

Dorival não vê riSco De reBaixamenTo

A vigésima quarta rodada do 
Campeonato Brasileiro da Série B será 
aberta hoje com a arealização de quatro 
jogos. A partir das 19h30 vão atuar São 
Caetano x Bragantino, no ABC paulista; 
Icasa x ASA, no Ceará; Oeste x América-MG, 
no interior paulista; e Joinville x  Avaí, no 
Orlando Scarpelki, este às 21h50.

O grupo do Atlético-MG que 
participará do Mundial de Clubes, no  Marrocos, 
em dezembro, poderá ser definido no dia 9 de 
outubro, durante congresso, em Marrakesh, 
que reunirá os clubes que jogarão o torneio da 
Fifa. Na ocasião, a diretoria tentará acertar 
a inscrição de dois reforços contratados 
depois do prazo determinado. 

A derrota para a Ponte Preta 
por 2 a 0, quarta-feira passada, em 
Campinas, significou um importante 
marco negativo para o clube alvinegro. 
Desde 2010, o Corinthians não perdia 
três partidas seguidas. Além das três 
derrotas, o Corinthians ficou sete 
rodadas sem vencer no Campeonato 
Brasileiro daquele ano. Em 2013, o time 
já não vence há cinco jogos - quatro 
derrotas e um empate.

A trinca negativa consecutiva veio 
no mês de outubro daquele ano. No dia 6, 
o clube alvinegro perdeu para o Atlético-
MG, em Sete Lagoas, por 2 a 1. No dia 10, 
para o Atlético-GO, no Pacaembu, por 4 
a 3. O resultado causou a demissão do 
técnico Adilson Batista. 

O terceiro resultado negativo já 
veio sob o comando do interino Fábio 
Carille. Em São Januário, o Corinthians 
perdeu por 2 a 0 para o Vasco, no dia 13 
de outubro.

A situação do Vasco não é nada boa no Campeonato Brasileiro. Com a derrota da última quarta-feira para o Vitória por 2 a 1, o Cruz-
maltino completou uma sequência de quatro partidas seguidas sem vencer e segue na zona de rebaixamento da competição, em 
17o lugar. Apesar dos problemas, o técnico Dorival Júnior disse que não vê risco de rebaixamento. “ Isso (rebaixamento) não me 

passa pela cabeça, sou bem sincero. Não montei o elenco. Peguei o trabalho no meio do caminho. Não fujo disso. Eu tinha conhecimento 
do que se acontecia e esperava um outro rendimento. Caiu nessas últimas três rodadas, mas pode ter certeza de que será uma equipe 
bem melhor nas próximas partidas” destacou Dorival. O presidente do clube, Roberto Dinamite, foi alvo de muitos protestos em São 
Januário e já existe uma corrente favorável à volta de Eurico Miranda.

Dois jogos e duas vitórias. Esta é 
a campanha do Sport sob o comando de 
Geninho, que recentemente substituiu 
Marcelo Martelotte à frente do banco de 
reservas rubro-negro. Amanhã, porém, tal 
invencibilidade será colocada à prova. O time 
pernambucano vai encarar o Palmeiras, líder 
isolado da Série B, em São Paulo, e precisa de 
uma vitória para se manter vivo na briga por 
um lugar na zona de classificação.

Flamengo negocia 
estádio próprio

De acordo com o jornal Folha de S. 
Paulo, o Flamengo acerta com a Odebrecht 
para ter um estádio próprio, de 25 mil 
lugares, na Gávea. A empreiteira, cogestora 
do Maracanã, já aceita realizar a obra, antigo 
anseio do clube. Para que a arena saia do 
chão, há uma condição: o Flamengo terá que 
assinar um contrato longo com a Odebrecht, 
de até 35 anos, se comprometendo a jogar 
suas principais partidas no Maracanã. 

Jogar dentro do Mineirão 
tem sido uma das grandes ar-
mas do Cruzeiro para manter-
se na liderança no Brasileiro. 
Além da presença de público 
entre as maiores do campeo-
nato, o papel da torcida não se 
limita apenas em apoiar o time 
durante os 90 minutos

Utilizando o Mineirão 
como carro-chefe, a atual di-
retoria celeste transformou 
sua relação com o torcedor em 
uma via de mão dupla. De um 
lado o cruzeirense deposita sua 
confiança, se cadastrando en-
tre os sócios do clube. Dentro 
de campo, o time corresponde 
ao apoio, o que pode ser com-
provado na atual colocação da 
equipe na tabela do Brasileiro.

“O torcedor é inteligente, 
já percebeu que faz a diferen-
ça nesse cenário. Percebeu a 
importância dele para mudar 
o clube e manter o time com-
petitivo. Ele tem comprado o 
produto que oferecemos” falou 
Marcone Barbosa, diretor de 
Marketing do clube, em entre-
vista.

Comparados aos valores 
de bilheteria nos anos anterio-
res, os números do Cruzeiro 
são surpreendentes. A volta 
para a casa evidencia cada vez 
mais a importância do torce-
dor como parte do progresso 
dentro e fora de campo.

“O Cruzeiro hoje, já tem o 
faturamento de R$22 milhões 
de bilheteria em renda bru-
ta, divulgada no borderô. Em 
2012, o Cruzeiro faturou R$7,3 
milhões. É um salto conside-
rável. Se seguir a tendência, o 
clube pode encerrar o ano com 
o faturamento próximo a R$30 
milhões só de bilheteria. 

Na vitória sobre o Botafo-
go, por 3 a 0, o Cruzeiro mos-
trou mais uma vez o poder de 
seu ataque e chegou a 48 gols 
em 22 partidas, média supe-
rior a dois por jogo. Uma das 
apostas para a equipe manter a 
boa vantagem na liderança do 
Brasileirão é justamente a for-
ça ofensiva e democrática. No 
total, 18 atletas diferentes já 
balançaram as redes incluindo 
Diego Souza que se transferiu 
para o Metalist, da Ucrânia. O 
volante Nilton, com o primeiro 
gol sobre o Botafogo, se tornou 
o artilheiro ao lado de Ricardo 
Goulart com seis gols cada um.

O Cruzeiro, líder absoluto do Campeonato Brasileiro da Série A, segue fazendo história não só dentro de campo, mas também nas arquibancadas com faturamento alto

FoToS: Divulgação

Em um julgamento acalora-
do, o Pleno do Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva (STJD) 
decidiu por maioria dos votos 
aliviar as punições aplicadas a 
Corinthians e Vasco devido a 
briga entre torcedores no está-
dio Mané Garrincha, em Brasília, 
durante o confronto entre as 
duas equipes pelo Brasileirão. O 
STJD manteve a perda de quatro 
mandos de campo para os dois 
clubes, mas retirou os portões 
fechados.

O Tribunal determinou ain-
da que a CBF aponte onde a 
perda de mando de campo será 
aplicada, levando em conta que 
não pode ser onde os clubes já 
jogaram no Brasileirão deste 
ano. Além disso, as multas de 

R$ 50 mil, para Vasco, e R$ 80 
mil, para o Corinthians, foram 
mantidas.

Jogos definidos
Os jogos em questão pelo 

lado do Corinthians são con-
tra Bahia (2/10), Atlético-PR 
(9/10), Criciúma (20/10) e Santos 
(27/10). Já o Vasco deve cumprir 
contra Internacional (2/10), Flu-
minense (9/10), Goiás (16/10) e 
Coritiba (3/11).

“Quem sai fortalecida é a 
Justiça Desportiva. Temos um 
código que fala só em perda 
de mando de campo, então 
não poderíamos aplicar os por-
tões fechados”, comemorou o 
advogado do Corinthians, João 
Zanforlin.

O motivo da satisfação é que 
a decisão em primeira instância 
foi baseada em uma argumen-
tação da procuradoria dizendo 
que as normas da Fifa neste caso 
excepcional poderia ser utiliza-
da. A entidade máxima prevê 
o fechamento de portões como 
punição, mas este quesito foi 
retirado do Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva em 2009.

Pelo lado do Vasco, que foi 
defendido pelo advogado Gus-
tavo Pinheiro, houve ainda a 
presença do diretor técnico do 
clube, Ricardo Gomes, que foi 
saudado por todos os auditores 
e, ao fim, comemorou a retirada 
dos portões fechados.

“Seria impossível, no nosso 
momento, jogar com portões fe-

chados. Seria o pior cenário. O 
apoio da nossa torcida será mui-
to importante. Por isso vim aqui. 
O momento não é fácil, mas sem 
torcida seria impossível”, disse 
Ricardo Gomes.

Clima quente
Como o assunto era com-

plexo, o julgamento foi tenso, 
especialmente com os embates 
entre os amigos Paulo Schmitt, 
procurador, e João Zanforlin, 
advogado do Timão. Zanforlin 
adotou um discurso ríspido e 
algumas vezes irônico. Schmitt 
rebateu na mesma moeda e a 
sessão chegou a ser interrompi-
da. Mas após o veredicto, houve 
troca de abraços entre todos os 
envolvidos.

STJD libera torcidas de corinthians e vasco
pENA REdUZIdA
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RUFFOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – CNPJ/CPF Nº 11.468.293/0001-52 Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação Nº 2607/2013 em João Pessoa, 4 de setembro de 2013 – Prazo: 1125 dias. 
Para A atividade de: Edificação residencial vertical multifamiliar com 22 unidades habitacionais e 
sistema de esgotamento sanitário interligado a rede pública da Cagepa. Na(o) – AV. MONTEIRO 
LOBATO, S/N, LT. 107, QG. 16 – TAMBAÚ Município: JOÃO PESSOA- UF: PB Processo: 2013-
003556/TEC/LI-2230.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS - CHAMADA PÚBLICA nº 02/2013.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar, em cumprimento 
do estabelecido pela Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009 e Resolução nº. 25/2012 do Ministério 
da Educação. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03.09.2013. – PERÍODO DE VIGÊNCIA: Setembro a 
Dezembro de 2013 - PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO, 
CNPJ: 08.894.859/0001-01 – MANUEL MESSIAS RODRIGUES e CLAUDOMIR DA PENHA, CPF: 
061.819.314-65 – VALOR CONTRATADO: R$ 11.415,16 (onze mil quatrocentos e quinze reais e 
dezesseis centavos)  CONTRATO: 139/2013, de 04.09.2013 – ANTONIO COSTA DE MACEDO – 
CPF: 024.311.554-71 – VALOR CONTRATADO: R$ 8.948,80 (oito mil novecentos e quarenta e oito 
reais e oitenta centavos) CONTRATO: 140/2013 de 04.09.2013 – ANTONIO BARBALHO DA SILVA 
SEGUNDO - CPF nº 204.423.274-04 - VALOR CONTRATADO: R$ 1.481,55 (hum mil quatrocentos 
e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) CONTRATO: 141/2013, de 04.09.2013 – JO-
SEANA MODESTO SOARES – CPF: 045.185.564-70 – VALOR CONTRATADO: R$ 6.847,60 (seis 
mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) CONTRATO: 142/2013, de 04.09.2013 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: consignada no orçamento 2013.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2013

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, para execução dos serviços de construção 
da estação elevatória de esgotamento sanitário, no Bairro Monte Castelo, na cidade de Patos/PB, 
conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 08/10/2013, às 15h30min (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 19 de setembro de 2013.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 10:30 horas do dia 03 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material 
Permanente (móveis) destinados à Sec. do Trabalho, Ação Social e mulher para o CREAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 19 de Setembro de 2013

SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 03 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de 
informática destinado a Secretaria do Trabalho, Ação Social e Mulher para o CREAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 19 de Setembro de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.06.020/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Educação E 
SPORT’S MAGAZINE LTDA - EPP. OBJETO: Confecção de Camisetas, Bonés, e Bolsas para 
Eventos, Simpósios, Congressos e Formação Continuada. VALOR: R$ 151.000,00 (Cento e Cin-
quenta e Um Mil Reais). LICITAÇÃO: Pregão Presencial N.º 2.06.002/2013. FUNDAMENTAÇÃO: 
Lei Federal N°8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.1006.2047/3390.39/0110. SIGNA-
TÁRIOS: Verônica Bezerra de Araújo Galvão e Alan Henriques de Araújo. DATA DE ASSINATURA: 
19 de agosto de 2013.

VERÔNICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO
Secretária de Educação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.06.019/2013. PARTES: Secretaria Municipal de Educação E 
EMPRESA DELMIRA FELICIANO GOMES - ME. OBJETO: Prestação de Serviço de Merenda Escolar 
nas Unidades de Ensino da Rede Municipal, em Horário Integral. VALOR: R$ 2.233.740,00 (Dois 
Milhões Duzentos e Trinta e Três Mil e Setecentos e Quarenta Reais). LICITAÇÃO: Pregão Presencial 
N.º 2.06.001/2013. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N°8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
12.365.1007.2050/12.361.1006.2043/3390.30/3390.39/0110/0225 SIGNATÁRIOS: Verônica Bezerra 
de Araújo Galvão e Flávio Souza Maia. DATA DE ASSINATURA: 19 de agosto de 2013.

VERÔNICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO
Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Município de Campina Grande, Estado da Pa-
raíba, comunica aos interessados que a realização dos PREGÕES PRESENCIAIS Nº 2.06.013/2013 
2.06.014/2013, 2.06.015/2013, 2.06.016/2013 e 2.06.017/2013 do tipo “Menor Preço Por Item”, que 
seriam realizados nos dias 26, 27 e 30 de setembro de 2013, ficam adiados por razões de ordem 
Técnico-administrativas.

Campina Grande, 19 de setembro de 2013.
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em mão de obra e aquisi-
ções por maior percentual de desconto em peças. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00055/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: 
07.00 - 12.361.0008.2022 - 12.361.0008.2023 - 12.361.0008.2025 - 09.00 - 15.122.0016.2035 
- 15.751.0016.2036 - 26.782.0016.2037 - 10.00 - 15.122.0004.2038 - 15.452.0004.2040 - 
11.00 - 20.122.0017.2041 - 20.244.0017.2042 - 01.00 - 10.301.0023.0018 - 10.301.0023.2058 
- 10.301.0023.2061 - 10.302.0023.2063 - 02.00 - 10.302.0023.2067 - 3.3.90.30.01/Material de 
Consumo - 3.3.90.39.01/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00264/2013 - 16.09.13 - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - R$ 204.655,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Baterias Automotivas para diversos veículos da Frota Mu-
nicipal, conforme Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00056/2013. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente/Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e: CT Nº 00265/2013 - 
16.09.13 - AUTO ELÉTRICA BOLACAR LTDA - R$ 30.660,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas por compra de Óleo Díesel S 10 para o atendimento dos 
veículos pertencentes e locados. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00048/2013. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e: CT 
Nº 00247/2013 - 03.09.13 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREI DAMIÃO LTDA - R$ 140.400,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

EDITAL DE LOTEAMENTO
Genivaldo Gomes de Souza, Notário e Registrador do Ofício de Notas de Cacimba de Dentro/

PB,CNPJ nº 09.285.784/001-16 na forma da lei, etc. Faz público para ciência dos interessados, 
em cumprimento ao disposto no artigo 19, §3º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que a 
loteadora LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF sob o nº 10.477.812/0001-
86), depositou neste Serviço Registral, na Rua Getúlio Vargas, 03 – Centro – Cacimba de Dentro/
PB, o projeto e demais documentos relativos ao imóvel de sua propriedade, constituído de uma área 
de 61.644,24m² (sessenta e um mil seiscentos e quarenta e quatro vírgula vinte e quatro) metros 
quadrado, situado na zona de expansão urbana do município de Cacimba de Dentro/PB, registrado 
neste Registro Imobiliário sob a matrícula nº 1.470, no Livro 2-C, fls. 70 – Registro Geral, datado 
em 25 de maio de 2013, destinado a loteamento, com a denominação de “LOTEAMENTO ALTO 
PARK”, na forma seguinte: PLANO DE LOTEAMENTO: com área total de 61.644,24m² (sessenta 
e um mil seiscentos e quarenta e quatro vírgula vinte e quatro metros quadrado), sendo composto 
de 10 (dez) quadras, nomeadas de “Q 01” a “Q 10”, sendo distribuídos em 205 (duzentos e cinco) 
lotes edificáveis, 10 (dez) ruas, 03 (três) áreas verdes, 01 (uma) área de institucional e áreas para 
passeio, devidamente aprovado, conforme autorização da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/
PB, em data de 11 de julho de 2013. As exigências, dispensadas, proibições e ressalvas, inclusive a 
indicação para cada lote, contidas no memorial, ficarão fazendo parte integrante do registro e serão 
lançadas no seu respectivo campo. Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas neste 
Registro, durante o expediente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da terceira e ultima 
publicação deste; e, não as havendo, será feito de imediato, o registro. 

Cacimba de Dentro/PB, 17 de setembro de 2013
Genivaldo Gomes de Souza

Notário e Registrador

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA PARAIBA 

FORUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

EDITAL DE CITAÇÃO 
EDT.0001.000014-2/2013

PRAZO: 20 DIAS

AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO)
PROCESSO N° 0014865-51.2004.4.05.8200 – CLASSE 29
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
REU: ROSANGELA DE LIRA RANGEL

OBJETO: a condenação da ré ao pagamento da importância de R$3.269,49 (três mil duzentos 
e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), devidamente corrigido, referente a contrato 
de mútuo de dinheiro à pessoa física para aquisição de material de construção no programa Carta 
de Credito individual – FGTS, com garantia acessória sob o n° 13.5.0037.0000312-8, no intuito de 
reformar ou ampliar o imóvel residencial destinado à moradia da promovida de seus familiares.

FINALIDADE: CITAÇÃO da ré ROSÂNGELA DE LIRA RANGEL, CPF N° 518.546.784-34, R.G. 
N° 867.711 – SSP/PB, na forma do art. 285, do CPC, para contestar a ação supramencionada, 
tudo de acordo conforme a petição inicial (fls. 03/06) e a decisão (fls. 134), proferida por este Juízo.

ADVERTENCIA: Fica(m) cientificado(s) desde logo os réus de que não contestada a ação no 
prazo de 15 (dias) a contar do termino do prazo assinado neste edital presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pelos autores conforme dispõe o art. 285 do CPC

PUBLICIDADE: E como não foi possível ser(em) citado(s) pessoalmente o(s) devedor(es), por 
se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta  dos autos, e para que 
a notícia chegue co seu conhecimento e não possam alegar ignorância, mandou o MM Juiz Federal 
da 1ª Vara é expedir o presente edital, qu8es era afixado na sede deste juízo, e publicado uma vez 
no Diário da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação, nos termos do art. 232, inciso II 
e III §1°, do CPC, mediante o qual fica(m) citado(s) ROSANGELA DE LIRA RANGEL. 

SEDE DO JUIZO: Seção Judiciária da Paraíba, 1ª Vara , situada na Rua João Teixeira de Carvalho, 
n° 480 – Conjunto Brisamar, João Pessoa – Paraíba (fones: 2108-4057/2108-4062)

Expedido nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 20 de Agosto de 2013. 
Eu, ________, EDUARDO M BORGES DE SOUZA, Técnico Judiciário, o digitei. E eu, _______, RO-
MULO AUGUSTO DE AGUIAR LOUREIRO, Diretor da Secretaria da 1ª Vara, o conferi e subscrevo.

PHELIPE VINCENTE DE PAULA CARDOSO
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara 

 PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação do Cantor NANI AZEVEDO, para se apresentar na Praça da Juventude – 
Centro, no dia 28/09/2013 por ocasião do evento realizado pela Prefeitura Municipal denominado I 
Encontro da Apologia Cristã. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00021/2013. 
DOTAÇÃO: 08.00 - Secretaria de Cultura e Turismo / 13.392.0015.2033 - Coordenar, Promover, 
Incentivar Atividades Artísticas e Cultural / 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e NANI AZEVEDO 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA – CNPJ: 08.729.346/0001-37 - CT Nº 00268/2013 
– 18.09.2013 - R$ 23.000,00 – Vinte e Três Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00021/2013.

OBJETO: Contratação do Cantor NANI AZEVEDO, para se apresentar na Praça da Juventude 
- Centro, no dia 28/09/2013 por ocasião do evento realizado pela Prefeitura Municipal denominado 
I Encontro da Apologia Cristã.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/09/2013.

HELIO SIMÃO DE SOUZA - CNPJ/CPF Nº 18.325.947/0001-38, Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇÃO OPERAÇÃO = INDUSTRIA 
DE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO (PANELAS EM GERAL)=(AC:70m²)= CAPITÃO 
DALMO TEIXEIRA – CENTRO – MUNICIPIO DE JURU/PB=NRPATOS.  Referente ao Processo: 
2013-006045/TEC/LO-6080

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2013 - SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Outubro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REALOCAÇÃO 
E SUPORTE EM AR CONDICIONADO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 18 de Setembro de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n. º 008/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço  em reunião que ocorrerá 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, 
Centro, Caldas Brandão no dia 02 de Outubro de 2013 as 16:00 Horas.Objetivo: a aquisição 
parcelada de verduras, legumes e frutas destinados a manutenção do programa de alimentação 
escolar, peti, projovem, e demais programas do Município.Para maiores informações e aquisição 
do edital completo na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Caldas Brandão – PB, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 19 de Setembro de 2013.
Pedro Freire de Souza Filho 

Pregoeiro oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas expe-
cializada em serviços preventivos e corretivos nos veículos pertencentes a esta edilidad. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 19 de Setembro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais médicos 
e hospitalares diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 19 de Setembro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 1/0019/2013

OBJETIVO: Aquisição de peças para veículos diversos.
ABERTURA: 07 de outubro de 2013 às 10:00:00, na sala de reuniões da PREFEITURA MUNICI-

PAL DE DUAS ESTRADAS situada a RUA DO COMÉRCIO, 23, CENTRO, DUAS ESTRADAS-PB, 
CEP nº 58265000, fone 83 3265 1030, procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO.

Interessados poderão adquirir cópias do edital, no horário de expediente, no endereço supracitado.
DUAS ESTRADAS-PB, 20 de setembro de 2013

Emerson Luiz Trajano de Souza
Presidente da CPL

MONTE HOREBE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.386.085/0001-86, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2614/2013 em João Pessoa, 5 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Transporte de carga perigosa (gasolina, etanol e diesel) Em Todo Estado da Paraíba, Veículo 
MOI-8949/PBQE-6103/PB Na(o) – Rua Presidente João Pessoa, S/N,  Centro Município: MONTE 
HOREBE – UF: PB. Processo: 2013-004733/TEC/AA-2023.

MIGRA MINERAÇÃO GRAMAME LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.542.474/0001-77, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
para Pesquisa nº 2658/2013 em João Pessoa, 9 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Lavra Experimental de Areia e Argila em Tabuleiro, referente ao Processo DNPM Nº 
846.117/2009. Na(o) – Engenho Triunfo, Zona Rural Município: JOÃO Pessoa – UF: PB. Processo: 
2013-003592/TEC/LOP-0108.

MIGRA MINERAÇÃO GRAMAME LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.542.474/0001-77, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
para Pesquisa nº 2660/2013 em João Pessoa, 9 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Lavra Experimental de Areia e Argila em Tabuleiro, referente ao Processo DNPM Nº 
846.153/2007. Na(o) – Engenho Triunfo, Zona Rural Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-003593/TEC/LOP-0109.

MIGRA MINERAÇÃO GRAMAME LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.542.474/0001-77, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
para Pesquisa nº 2661/2013 em João Pessoa, 9 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Lavra Experimental de Areia e Argila em Tabuleiro, referente ao Processo: DNPM nº 
846.255/2009. Na(o) – Engenho Triunfo, Zona Rural Município:  João Pessoa – UF: PB. Processo: 
2013-003594/TEC/LOP-0110.

RM COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME – CNPJ Nº 02.832.298/0001-21, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação Nº 650/2011 – Serraria e Com. Var. de Vendas de Madeiras 
AC-400m² - VARADOURO – JP/PB. Processo: 2013-006050/TEC/LO-6081.

X BIKE COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA, com CNPJ nº 08.284.194/0001-06, localizada na Avenida 
João Maurício, 76 A, Manaíra, nesta, pela qual registra o extravio dos livros: de entrada, de saída, de 
apuração de ICMS e de caixa, e as contas dos serviços de água, de energia elétrica e de telefone, 
todos referente aos anos de 2008 e 2009. Conforme Certidão datada de 11 de setembro de 2013.

VIRTHUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 18.274.758/0001-83, 
torna público que requereu à SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente, a Autorização para, Licença 
de Instalação e para atividade de Edificação Residencial Multifamiliar com 04 unidades, situado no 
Loteamento Planalto do Sul, João Pessoa/PB, Quadra 202, Lote 009.

HP INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – CNPJ/CPF Nº 18.334.428/0001-36, torna 
público que requereu à SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente, a Autorização para Licença de 
Instalação para atividade de Edificação Residencial Multifamiliar com 180m², situado no Loteamento 
Santa Verônica – João Pessoa/PB, Nº 65, Quadra 518.

FELISMINA DOS SANTOS MELO – CPF Nº 162.353.804-10, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a REN. L.O Nº 2311/11 referente ao 
PROC. Nº 2011-004711 - Lavra de Areia no Rio Mamanguape – L                                /ATV: CAPIM 
E ITAPOROROCA – PB. Processo: 2013-005732/TEC/LO-6020.     

SANDRA DOS SANTOS LIMA PAIVA – CPF Nº 645.034.534-91, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a REN. L.O Nº 2310/11 referente 
ao PROC. Nº 2011-004710 - Lavra de areia do leito do Rio Mamanguape – L/ATV: Leito do Rio 
Mamanguape - CAPIM-ITAPOROROCA – PB. Processo: 2013-005731/TEC/LO-6019.

ASSOCIAÇÃO RURAL COMUNITÁRIA DE ITAPECIRICA – CNPJ Nº 41.127.176/0001-96, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Simplificada=Irrigação-Plantio de Hortaliças-(Área: 0,9ha) – SÍTIO ITAPECIRICA – MAMANGUAPE 
– PB=. Processo: 2013-005971/TEC/LS-0100.

COMETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 17.903.257/0001-56, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença Prévia nº 2392/2013 em João Pessoa, 20 de agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Edificação multifamiliar (térreo e pavimento superior). Na(o) – Rua Com. Terezinha  
Maria Alves, S/N, ST. 40 – QD 113, LT 0076, CUIÁ Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-004324/TEC/LP-1704.

ALLUSE IND. E COMÉRCIO DE SUCATAS E TELHAS PLASTICA LTDA – CNPJ/CPF Nº 
09.598.755/0001-04, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2703/2013 em João Pessoa, 11 de setembro de 2013 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Artefatos de Material para uso na Construção 
Civil. Na(o) -  ROD. PB-032, KM 1,4 – Lote 2 e 3, DISTRITO INDUSTRIAL Município:  PEDRAS DE 
FOGO – UF: PB. Processo: 2013-005532/TEC/LO-5971.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 - Objeto: Contratação de empresa especializada para 
locação de veículos destinados ao transporte escolar (Lote I), veículos para o Gabinete do Prefeito 
e Demais Secretarias (Lote II). Data e hora de abertura 04/10/2013 às 09:00 horas. Edital poderá 
ser retirado na sala da CPL, nos dias úteis das 08:00h às 12:00h. Informações de segunda a sexta 
das 8:00h às 12:00h na sala da CPL, localizada à Rua Antônio Caetano, 92 centro. 

Imaculada, 19 de setembro de 2013.
Virleide Eugênia Bezerra Aquino

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 021/2013.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise 
dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 10 de Setembro de 
2013 as 16:00hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço global, foi 
vencedor a Empresa: CLÁUDIO CEZAR RIBEIRO – ME, no valor R$ 57.700,00 (Cinqüenta e Sete 
Mil e Setecentos Reais).

Araçagi, 13 de Setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 026/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, 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 08 de Outubro de 2013 as 10:00 horas, 
tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE FOSSAS 
SÉPTICAS E LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS, E TENDAS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTE MUNICIPIO. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi, 19 de Setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2013

O Fundo Municipal de Saúde, através da Comissão Permanente de licitação, comunica o can-
celamento da TOMADA DE PREÇO n° 0002/2013. Objeto: Contratação de empresa para execução 
dos serviços de Reforma e Ampliação do USF do Bairro de Oceania Cabedelo, neste Município.

Cabedelo - PB, 19 de setembro de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVEIA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas expe-
cializada em serviços preventivos e corretivos nos veículos pertencentes a esta edilidad. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 19 de Setembro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
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TRT 13ª REGIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013

O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, por meio de seu Pregoeiro, torna público que, 
em virtude de equívoco na publicação, a presente Licitação, cujo objeto é a contratação de empresa 
para a prestação dos serviços de agenciamento de viagens aéreas nacionais e internacionais, 
incluindo serviços complementares, tais como: cotação para fornecimento, emissão, cancelamento, 
remarcação e demais atos que envolvem tal desiderato, conforme as condições estabelecidas no 
Edital, teve sua data de realização alterada para o dia 03.10.2013, às 14h, na Sede do TRT 13ª 
Região, situada na Av. Corálio Soares de Oliveira, s/n, Centro, João Pessoa (PB). Cópia do Edital 
estará à disposição dos interessados na Internet, através do site “www.trt13.jus.br” ou na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado, no seguinte horário: das 7h às 17h 
de segunda-feira à sexta-feira. Outras Informações pelo fone: (83) 3533-6068.

João Pessoa/PB,  19 de setembro de 2013.
João Sexto Neto Vilar de Oliveira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2013, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTES DIVERSOS E ESCOLAR DESTE MU-
NICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ROBERTO PEREIRA 
DOS SANTOS-ME - R$ 244.800,00; ARTHUR JONES DA COSTA BRITO – R$ 24.000,00; JOSÉ 
MARQUES DE ASSIS – R$ 24.000,00; JOSE NIVALDO FERREIRA – R$ 12.000,00; SEVERINO 
DUTRA DE AGUIAR – R$ 21.600,00; AMAURI FERREIRA BRANDÃO – R$ 24.288,00; THYAGO 
ANDRÉ MINEIRO – R$ 21.648,00; MARCELO RIBEIRO ROCHA – R$ 72.000,00; GILMAR JOÃO 
DE MELO – R$ 16.200,00; RONALDO CARLOS DE SANTANA – R$ 16.200,00; CARLA TAIANE 
LIRA DE ASSIS – R$ 34.320,00; JOSE LUCIANO DE ASSIS – R$ 48.048,00; AMILTON CARLOS 
DA SILVA – R$ 72.000,00; MANOEL TALYSON TRINDADE DA COSTA – R$ 24.000,00; DAMIÃO 
INACIO DOS SANTOS – R$ 15.840,00; JERFESON ARRUDA ALVES – R$ 18.480,00; JOSEILTON 
DA SILVA LIMA – R$ 21.648,00; SILVANO SILVA ALVES – R$ 30.096,00; JOSE BRAZ DA SILVA 
COSTA – R$ 21.648,00; JOSE UBALDO DA SILVA – R$ 18.480,00.

Riacho de Santo Antonio - PB, 19 de setembro de 2013
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTES 

DIVERSOS E ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antonio: 02020.04.122.1002.2002 

- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
02040.04.122.1003.2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLIC. E DIVULGAÇÃO
02040.04.123.1003.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL
02050.20.601.2001.2004 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA
02060.12.361.2005.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
02060.12.361.2005.2009 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO
02060.12.365.2009.2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL
02070.13.392.2011.2015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZER
02080.10.302.2015.2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15%
3390.36.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
VIGÊNCIA: 01 (um) ano.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 

00004A/2013 - 19.09.2013 – ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-ME - R$ 244.800,00
00004B/2013 – 19.09.2013 - ARTHUR JONES DA COSTA BRITO – R$ 24.000,00
00004C/2013 – 19.09.2013 - JOSÉ MARQUES DE ASSIS – R$ 24.000,00
00004D/2013 – 19.09.2013 - JOSE NIVALDO FERREIRA – R$ 12.000,00
00004E/2013 – 19.09.2013 - SEVERINO DUTRA DE AGUIAR – R$ 21.600,00
00004F/2013 – 19.09.2013 - AMAURI FERREIRA BRANDÃO – R$ 24.288,00
00004G/2013 – 19.09.2013 - THYAGO ANDRÉ MINEIRO – R$ 21.648,00
00004H/2013 – 19.09.2013 – MARCELO RIBEIRO ROCHA – R$ 72.000,00
00004I/2013 – 19.09.2013 – GILMAR JOÃO DE MELO – R$ 16.200,00
00004J/2013 – 19.09.2013 - RONALDO CARLOS DE SANTANA – R$ 16.200,00
00004K/2013 – 19.09.2013 - CARLA TAIANE LIRA DE ASSIS – R$ 34.320,00
00004L/2013 – 19.09.2013 - JOSE LUCIANO DE ASSIS – R$ 48.048,00
00004M/2013 – 19.09.2013 - AMILTON CARLOS DA SILVA – R$ 72.000,00
00004N/2013 – 19.09.2013 - MANOEL TALYSON TRINDADE DA COSTA – R$ 24.000,00
00004O/2013 – 19.09.2013 - DAMIÃO INACIO DOS SANTOS – R$ 15.840,00
00004P/2013 – 19.09.2013 - JERFESON ARRUDA ALVES – R$ 18.480,00
00004Q/2013 – 19.09.2013 - JOSEILTON DA SILVA LIMA – R$ 21.648,00
00004R/2013 – 19.09.2013 - SILVANO SILVA ALVES – R$ 30.096,00
00004S/2013 – 19.09.2013 - JOSE BRAZ DA SILVA COSTA – R$ 21.648,00
00004T/2013 – 19.09.2013 - JOSE UBALDO DA SILVA – R$ 18.480,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS NOVOS OKM TIPOS AMBULANCIA E PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE PRE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FIORI VEICOLO LTDA - R$ 74.184,00.

Riacho de Santo Antonio - PB, 19 de Setembro de 2013
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OKM TIPOS AMBULANCIA E PASSEIO PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE PRE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antonio: 02080.10.302.2015.1033 

- AQUISICAO DE VEICULO PARA USO DA SAUDE 02080.10.302.2015.1034 - AQUISICAO DE 
UTI MOVEL 02080.10.302.2015.2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% 
3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e:
CT Nº 0005A/2013 - 19.09.13 - FIORI VEICOLO LTDA - R$ 74.184,00

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 397/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 16/10/2013, às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de material de informática, 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 13-01761-0
João Pessoa, 19 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 382/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/10/2013 às 09:00 h para:

Registro de Preços para aquisição de material  médico(tiras glicose), destinado a Secretaria de 
Estado  da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº -  13-01759-6
João pessoa, 19 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 386/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 21/10/2013 às 9 horas para:

Aquisição de Equipamento de Informática, destinado para atender as necessidades da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 13-01760-2
João pessoa, 19 de Setembro de 2013.
VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ 

Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 296/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 05/11/2013 às 9H para:

Aquisição de Materiais de Limpeza, destinado ao Instituto de Assistência à Saúde Servidor - IASS.
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 - 13-01755-4

João pessoa, 19 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

A Associação Rural Beneficente de Terra Vermelha, tornou público que requereu a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração de Meio Ambiente a RENOVAÇÃO da  Licença de Previa, para 
reforma de uma Central de Comercialização dos Produtos da Agricultura familiar de Sumé, situada 
à rua Antonio Batista Gonçalves, S/N Centro - Sumé /PB. Presidente José Evandro Moura Almeida.

LUCIANO ANDRÉ MELO DE ANDRADE, CNPJ/CPF  884.538.124-20, torna publico que a SUDEMA 
– superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação em João 
21 de agosto de 2013 – prazo: 730 dias, Para atividade de: construção de 01 Galpão Comercial, 
Na Rua Projetada, numero 16 QD. LXXD, Lot Jardim América, Bessa, Município: Cabedelo – PB, 
Processo: 2013-003936/TEC/LO-1673.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais médicos 
e hospitalares diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 19 de Setembro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP)Nº. 007/2013

A comissão Permanente de Licitação através do Pregoeiro Oficial da cidade de Pocinhos/PB, 
no uso das suas atribuições legais, comunica aos interessados que fará realizará Licitação Pregão 
Presencial –SRP N°007-2013 que tem como objeto Aquisição de Veiculos 0km e Motocicleta 0km 
para atender a Secretaria municipal de Educação e Secretaria municipal de Saúde do município 
de Pocinhos/PB, no dia 09 de Outubro de 2013 as 14:00 horas na sede da comissão de Licitação. 
Informações: das 07:30 as 11:30h em dias úteis, no endereço, R: Padre Antonio Galdino (auditório 
da secretaria de Saúde) sn- Centro - Pocinhos - PB. Fone: (083) 3384-1247. E-mail: pocinhosli-
citacao@gmail.com

Pocinhos - PB, 19 de Setembro de 2013.
CLAUDIO CHAVES COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00028/2013
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que rea-

lizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2013, DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, objetivando a contratação de uma empresa para prestar ao Município de Ingá Serviços 
de Correção e confecção da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência So-
cial, em cumprimento da LEI 12.810/2013 e suas alterações, bem como da regularização junto a 
RFB – Receita Federal do Brasil, emissão de CND, apoio administrativo junto ao RH/ Secretaria de 
finanças, confecção da DCTF -  Declaração de Créditos e Tributos Federais, Rais e DIRF, podendo 
refazer GFIP de 1999 ate 2013, Certidão Conjunta da RFB, Certidão CRF do FGTS, adesão e 
acompanhamento dos parcelamentos da Lei 10.522/2002, no dia 02/10/2013 às 9:00 horas, na Sala 
de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 01/10/2013.

Ingá(PB), 19 de setembro de 2013.
JURANDY ALVES DO NASCIMENTO

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Outubro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de 
peças para máquinas pesadas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 19 de Setembro de 2013

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais e com base no relatório apresentado 
pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada na Licitação, 
o qual aponta o vencedor na modalidade:  Pregão Presencial Nº 044/2013, objeto: Contratação 
de uma pessoa jurídica para fornecimento de Peças Automotivas (Parte Elétrica) para os veículos 
da frota do município, conforme projeto básico. Vencedor: FABIANA GUIMARAES FRANCA-ME 
(CENTER BAT) CNPJ.: 41.138.033/0001-80, com o valor total de R$ 65.698,00 (sessenta e cinco 
mil, seiscentos e noventa e oito reais), correspondentes aos valores: Lote 1 – R$ 9.755,00 (nove 
mil, setecentos e cinquenta e cinco reais); Lote 2 – R$ 9.295,00 (nove mil, duzentos e noventa e 
cinco reais); Lote 3 – R$ 4.780,00 (quatro mil, setecentos e oitenta reais); Lote 4 – R$ 4.402,00 
(quatro mil, quatrocentos e dois reais); Lote 5 – R$ 12.063,00 (doze mil, sessenta e três reais); 
Lote 6 – R$ 5.452,00 (cinto mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais); Lote 7 – R$ 5.640,00 (cinco 
mil, seiscentos e quarenta reais); Lote 8 – R$ 6.053,00 (seis mil, cinquenta e três reais); Lote 9 – 
R$ 3.703,00 (três mil, setecentos e três reais) e Lote 10 – R$ 4.555,00 (quatro mil, quinhentos e 
cinquenta e cinco reais). Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 22 de agosto de 2013
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais e com base no relatório apresentado 

pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada na Licitação, 
o qual aponta o vencedor na modalidade:  Pregão Presencial Nº 045/2013, objeto: Contratação 
de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de fardamento para os alunos da 
rede municipal de ensino e para os alunos e grupo de idosos assistidos pelos programas federais, 
conforme projeto básico. Vencedor: FRANCISCO DE ASSIS GOLÇALVES DE FARIAS-ME CNPJ.: 
11.572.908/0001-96, com o valor total de R$ 23.931,15 (vinte e três mil, novecentos e trinta e um 
reais e quinze centavos). Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 22 de agosto de 2013
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N. CC015/2013

Processo Administrativo n.º CC008/2013.
Modalidade: Convite n.º CC008/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Assunção/PB, CNPJ Nº 01.612.635/0001-02, Rua Tereza 

Balduino Da Nóbrega, Nº S/N, Centro, Assunção/PB, CEP Nº 58.685-000, representado neste ato 
pelo Sr. Rafael Anderson de Farias Oliveira, CPF Nº 060.884.424-17.

Contratada: Hugo da luz Brasil (APICE Consultoria), CNPJ: 08.927.285/0001-12, Av. Floriano 
Peixoto, 197, Centro, Campina Grande/PB, CEP: 58.400-165, representado neste ato pelo Sr. Hugo 
da luz Brasil CPF Nº 884.879.204-97.

Objeto do Contrato: Prestar serviço especializado na realização de Concurso Público, para provi-
mento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura de Assunção/PB, de acordo com o Projeto básico.

Valor e Preços: Será o valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) por cada inscrição, perfazendo 
o valor total de R$ 72.800,00 (setenta e dois mil e oitocentos reais).

Dotação: 02.030 - Secretaria de Administração e Planejamento - 02030.04.122.0200.2004 
- Manutenção das Atividades da Sec. de Administração - 3390.39.0000 Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica, do orçamento de 2013.

Pagamento: Ocorrerá o pagamento dos serviços prestados pela licitante vencedora do 
objeto da presente licitação será efetuado através do valor recolhido das inscrições em 
conta da Prefeitura de Assunção/PB, estimando-se minimamente a quantidade de 1.300 (Hum 
mil e trezentas) inscrições, devendo a licitante englobar e arcar com todas as despesas do 
certame. Ficando a Prefeitura livre de qualquer outra despesa exceto pelo número inferior 
ao estimado. Caso se estabeleça a inferioridade de 1.300 (Hum mil e trezentas) inscrições, a 
Prefeitura entrará com o complemento de forma a pagar a diferença de acordo com o valor 
da proposta da licitante, após resultado definitivo da prova objetiva.

Prazo para Início: De imediato. 
Prazo para Conclusão: Até 120 (cento e vinte) dias.
Prazo de vigência do presente contrato será: 01 (um) ano, considerado da data de sua 

assinatura.
Data da assinatura: 22 de agosto de 2013.
Partes assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e Hugo da luz Brasil (Em-

presário).
Assunção/PB, 22 de agosto de 2013.

Rafael Anderson de Farias Oliveira
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 064/2013
Pregão Presencial Nº 043/2013 - Contratante: Prefeitura Municipal de Assunção, CNPJ nº 

01.612.635/0001-02 - Contratada: Itamar Sousa Pereira - ME, CNPJ: 04.450.916/0001-02, Objeto: 
Prestar serviços de mão-de-obra especializada de oficina mecânica nos veículos da linha leve, per-
tencente a Prefeitura, e os que por força contratual tenha direito, e ainda os veículos da Secretaria 
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde,  serviços de reboque fora do perímetro urbano (Carros de 
passeio e utilitários), em estrada de asfalto, considerando o percurso de ida e volta e serviços de 
reboque fora do perímetro urbano (Carros Micro-ônibus), em estrada de asfalto, considerando o 
percurso de ida e volta. Total contratado: o valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), por cada 
hora trabalhada, ref. ao item: 1, o valor de R$ 1,29 (um reaal e vinte e nove centavos), por cada 
km, ref. ao item: 3 e o valor de R$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito centavos), por cada km, ref. ao 
item: 4,  prfazendo o valor total de R$ 53.415,00 (cinquenta e três mil, quatrocentos e quinze reais). 
Recursos: Próprios. Vigência: será de 01 (um) ano, considerado a partir da data da assinatura do 
contrato e ordem de serviço. Classificação: QDD/2013. Partes Assinantes: Rafael Anderson de 
Farias Oliveira (Prefeito) e Itamar Sousa Pereira. Data da Ass.: 31 de julho de 2013.

Assunção/PB, 31 de julho de 2013
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 065/2013
Pregão Presencial Nº 043/2013 - Contratante: Prefeitura Municipal de Assunção, CNPJ nº 

01.612.635/0001-02 - Contratada: Ceara Diesel Mecânica Geral Ltda-ME, CNPJ: 05.341.699/0001-
77, Objeto: Prestar serviços de mão-de-obra especializada de oficina mecânica nos veículos da 
linha leve, pertencente a Prefeitura, e os que por força contratual tenha direito, e ainda os veículos 
da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde,  serviços de reboque fora do perímetro urbano 
(Carros de passeio e utilitários), em estrada de asfalto, considerando o percurso de ida e volta e 
serviços de reboque fora do perímetro urbano (Carros Micro-ônibus), em estrada de asfalto, consi-
derando o percurso de ida e volta. Total contratado: o valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), 
por cada hora trabalhada, ref. Ao item: 2,  prfazendo o valor total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil 
reais). Recursos: Próprios. Vigência: será de 01 (um) ano, considerado a partir da data da assinatura 
do contrato e ordem de serviço. Classificação: QDD/2013. Partes Assinantes: Rafael Anderson 
de Farias Oliveira (Prefeito) e Adenildo Freire de Carvalho. Data da Ass.: 31 de julho de 2013.

Assunção/PB, 31 de julho de 2013
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Constitucional do Município de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. RE-

SOLVE HOMOLOGAR os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob 
a modalidade Convite n.º CC009/2013, objetivando à Contratação de empresa para realização dos 
serviços de construção da Academia da Saúde, conforme projeto básico, e com base no relatório 
apresentado pela CPL, o qual aponta como proponente(s) vencedor(es): LICITANTE EM 1º LUGAR: 
SST Construtora Ltda, CNPJ 02.627.856/0001-17, com o valor total de R$ 94.500,53 (noventa e 
quatro mil, quinhentos reais, cinquenta e três centavos). Publique-se e cumpra-se.

Assunção - PB, 27 de agosto de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇON. CC018/2013
Processo Administrativo n.º CC009/2013. Modalidade: Convite n.º CC009/2013. Contratante: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - PB, CNPJ Nº 01.612.635/0001-02. Contratada: SST 
Construtora Ltda, CNPJ 02.627.856/0001-17. Objeto do Contrato: Prestar serviços de construção 
da Academia da Saúde, conforme projeto básico. Valor e Preços: Será o valor total de R$ 94.500,53 
(noventa e quatro mil, quinhentos reais, cinquenta e três centavos). Dotação: 02.080-SECRETA-
RIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 02080.10.122.0500.1020 - CONST. REF. E 
AMPL - 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES, do orçamento de 2013. Pagamento: Ocorrerá 
o pagamento dos serviços prestados pela licitante vencedora de acordo com e execução 
dos serviços conforme apresentação de boletim de medição e aceite pela Administração. 
Prazo para Início: De imediato. Prazo para Conclusão: Até 90 (noventa) dias corrido, podendo 
ser prorrogado por igual período, caso seja necessário. Prazo de vigência do presente contrato: 
Será em até 90 (noventa) dias, considerado a partir da data da assinatura do contrato e ordem de 
serviço. Data da assinatura: 02 de setembro de 2013. Partes assinantes: Rafael Anderson de 
Farias Oliveira (Prefeito) e Regeildo Costa (Empresário).

Assunção/PB, 02 de setembro de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA PRÉVIA Nº 2635/2013 com 
vencimento em 01/09/2014 - Proc.2013-003172/TEC/LP-1628, para construção de conjunto habita-
cional com 85 (OITENTA E CINCO) unidades, no município de CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, através do 
Proc.2013-005961/TEC/LI-2483, para construção de Conjunto Habitacional (Residencial Carnaúba, 
Distrito de Nova Belém), com 100 (cem) unidades, no município de BELÉM-PB. 

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA, através do 
Proc.2013-005952/TEC/LP-1813, para construção de Conjunto Habitacional, com 74 (setenta e 
quatro) unidades, PIRPIRI, no município de GUARABIRA –PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA, através do Proc.2013-
005953/TEC/LP-1814, para construção de Conjunto Habitacional, com 160 (cento e sessenta) 
unidades, no município de CAJAZEIRAS – PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, através 
do Proc.2013-005954/TEC/LI-2484, para construção de Conjunto Habitacional, com 100 (cem) 
unidades, no município de RIACHÃO – PB (Baixa do Muquém).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

CONVOCAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2012
OBJETO: Execução dos serviços de construção de uma unidade de Ensino Básica, na Aldeia 

Jacaré de São Domingos, neste município. O Presidente da CPL, convoca o comparecimento da 
empresa: SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ n.° 13.152.625/0001-10, 
para resolver assuntos administrativos junto a esta prefeitura, caso o mesmo não compareça no prazo 
mínimo de 05 (cinco) dias úteis, o contrato será sujeito a rescisão unilateral, conforme Art. 65 da 
8666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Marcação - PB, 12 de setembro de 2013
DAVID FERREIRA SANTOS DA SILVA

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2013
OBJETO: Execução dos serviços de transportes escolar e diversos, destinado a esta prefeitura. 

O Pregoeiro convoca o comparecimento da empresa: ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS 
LTDA, inscrito no CNPJ n.° 41.217.860/0001-69, para resolver assuntos administrativos junto a 
esta prefeitura, caso o mesmo não compareça no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, o contrato 
será sujeito a rescisão unilateral, conforme Art. 65 da 8666/93. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Marcação - PB, 12 de setembro de 2013
DAVID FERREIRA SANTOS  DA SILVA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2013
OBJETO: Execução dos serviços de transportes escolar e diversos, destinado a esta prefeitura. 

O Pregoeiro convoca o comparecimento da empresa: ROCHA TRANSPORTES RODOVIARIOS 
LTDA, inscrito no CNPJ n.° 41.217.860/0001-69, para resolver assuntos administrativos junto a 
esta prefeitura, caso o mesmo não compareça no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, o contrato 
será sujeito a rescisão unilateral, conforme Art. 65 da 8666/93. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Marcação - PB, 12 de setembro de 2013
DAVID FERREIRA SANTOS DA SILVA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
CONS. INTERM. DE SAÚDE DOS MUNIC. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços 
de exames especializados destinada às atividades do AME - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35314814.
Cajazeiras - PB, 19 de Setembro de 2013
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 071-2013

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de material de construção, desti-
nado à conclusão da construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento do bairro da Liberdade, 
à cargo da secretaria de Saúde do município de Patos-PB.

ABERTURA: 04/10/2013 ás 08:30h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail:licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 19 de setembro de 2013.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 072-2013

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para cessão de mão de obra, destinado à conclusão da 
construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento do bairro da Liberdade, à cargo da secretaria 
de Saúde do município de Patos-PB.

ABERTURA: 07/10/2013 ás 09:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail:licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 19 de setembro de 2013.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 04.04.13.615– PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2013

DATA DE ABERTURA: 02/10/2013 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-01751-1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPRODUÇÃO DE CARTAZES PARA A GE-
RÊNCIA OPERACIONAL DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS DA SECRETARIA DE ESTADO 

DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 398/2013 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 060 – Convênio PAM/DST/AIDS. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 
ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 19 de setembro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia
Pregoeira/Presidente da CPL
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