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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Sudema classifica 52 praias próprias para banho no fim de semana na PB

l Projeto Gás em Cena da PBGás realiza inscrições até o dia 30 de setembro

l Conferência Estadual de Cultura acontece até hoje na cidade de Sousa

l Hoje na Usina Cultural Energisa acontece o Festival do Japão na Paraíba

R$ 1,00

R$ 160,00
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Justiça condena assassinos 
de Aryane e Fernanda Ellen

A Justiça condenou Eduar-
do Paes Neto a 17 anos e meio 
de prisão pelo asssassinato de 
Aryane Thaís. Ele aguardará o 
recurso em liberdade. Já Jefer-
son Luís foi condenado a 31 
anos  pela morte da adolescente 
Fernanda Ellen. PágINA 14

Capitania dos Portos instaura inquérito para apurar naufrágio de barco pesqueiro em Cabedelo PágINA 4

João Pessoa possui 54,19% de Índice de Cobertura 
Vegetal, mas áreas verdes diminuem PágINA 9
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Projeto cultural leva o teatro 
de bonecos para dez cidades 
paraibanas PágINA 5

Mike Deodato vai lançar 
três obras hoje à noite no 
Comic House PágINA 8

DÓLAR    R$ 2,218 (compra) R$ 2,219 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,130 (compra) R$ 2,270  (venda)
EURO   R$ 2,991 (compra) R$ 2,992    (venda)

   Movimento nas 
lotéricas cresce 
40% com a greve 
dos bancários

Programação 
na orla marca o 
Dia da Pessoa 
com Deficiência

Governo entrega 
R$ 5,2 mi em 
equipamentos 
contra a seca
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Presidente da Funesc, 
Lau Siqueira, explica 
a interiorização 
das ações do órgão

ENTREVISTA

Paraíba comemora redução no 
número de mortes em acidentes

OPERAçãO LEI SECA

PágINA 13

8Brasil indica O Som 
ao Redor, de Kléber 
Mendonça, com W. J. 
Solha (foto) a Melhor 
Filme Estrangeiro no 
Oscar 2014 PágINA 11
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O dia de amanhã, 22 de setembro, figu-
ra no calendário como o Dia Mundial sem 
Carro. Trata-se, é óbvio, de uma data simbó-
lica em busca de uma 0mobilidade urbana 
sustentável. Notícias nos jornais e comentá-
rios na internet já mostram a agitação que 
a data provoca. Quando se fala em mobili-
dade, o alerta ao uso inadequado de carros-
tem mesmo  de ser feito. Os malefícios cau-
sados pelo automóvel na coletividade são 
atualmente bem maiores que os benefícios 
que ele proporciona a seus proprietários in-
dividualmente.

O objetivo principal do Dia Mundial 
Sem Carro é estimular uma reflexão sobre 
o uso excessivo do automóvel, além de pro-
por às pessoas que dirigem todos os dias 
que revejam a dependência que criaram em 
relação ao carro ou moto. A ideia é que essas 
pessoas experimentem, pelo menos nesse 
dia, formas alternativas de mobilidade, des-
cobrindo que é possível se locomover pela 
cidade sem usar o automóvel e que há vida 
além do para-brisa.

Hoje,  para cada cinco brasileiros, o País 
já tem um automóvel, proporção que era qua-
se o dobro há menos de duas décadas. Nos 
últimos anos, com a melhora da economia, 
mais pessoas têm acesso ao carro. Várias 
cidades apresentam índices similares aos 
de países desenvolvidos, como Alemanha e 
Estados Unidos, onde a média é de menos de 
dois habitantes por veículo. O número de veí-
culos em circulação no País cresce em ritmo 
muito superior ao da população. Desde 2004, 

quando a economia se livrou da hiperinfla-
ção, a frota aumentou mais de 54%, atingin-
do quase 40 milhões de veículos em 2011. No 
mesmo período, a população, estimada em 
192,3 milhões de pessoas, cresceu 5,7%.

Cidades são sistemas complexos e a polí-
tica urbana adotada na sociedade ocidental, 
ao valorizar em demasia o individualismo do 
transporte por automóveis, só fez piorar a si-
tuação a um ponto insustentável. A solução 
mais cabível é o investimento em transpor-
tes coletivos integrados, de qualidade e não 
poluentes, como primeiro passo para uma 
mobilidade urbana sustentável em todos os 
sentidos.

É necessário incentivar a população 
a utilizar o transporte coletivo e deixar 
o carro em casa. Mas isso não acontecerá 
do dia para a noite, inclusive por causa do 
péssimo serviço público de transportes. 
Um sistema eficiente de transporte cole-
tivo envolve a instalação de veículos so-
bre trilhos, como trens, metrôs e bondes 
com nova tecnologia, além da melhoria 
dos ônibus.

A qualidade de vida, principalmente, 
de um trabalhador que necessita  utilizar o 
transporte público e as vias de acesso, diaria-
mente, tem sido alvo de debate em todo mun-
do. Como uma cidade pode crescer,  gerar 
renda, emprego e, ao mesmo tempo renovar 
suas estruturas de transporte? Esse desafio-
ganhou até um termo próprio, a “mobilidade 
urbana”, uma das principais questões das 
cidades que hoje chamamos de modernas. 

Editorial

Crônica

À árvore desconhecida

Um dia sem carro

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

Um brinde a nós, amiga, antes que 
nos devorem os automóveis - como fazem 
agora, vorazes, com os canteiros que 
deram fama à cidade. Antes que no lugar 
em que éramos sossego, sombra, f lor e 
fruto surjam outras estúpidas “mesons”. 
Antes que sejamos mitos, como são agora 
os índios de Caetano Veloso.

Corretor e construtor - escorados 
pelos pés no muro da repartição - traçam 
planos, ignorantes da origem biológica 
da tua espécie. Do ás que és neste castelo 
de cartas marcadas para morrer. Onde 
vejo idílio, eles veem condomínios. Onde 
vislumbro problemas, cédulas invisíveis 
os fazem rir.

Mais ao Sul vi pomares onde flores-
ciam belas jaqueiras se transformarem 
em terrenos e, logo mais, em árido Par-
que das Jaqueiras – contaram-me que 
jaca nenhuma jamais voltou a amadure-
cer por lá. Onde foram parar os frutos da 
Rua das Seriguelas? Os cajus do Bessa? 
As mangas do antigo Boa Vista?

Imagino-a caindo - um baque si-
lencioso em plena luz do dia - “e eu não 
posso com a mão detê-la”. Em vez de 
raízes, fundações. Onde antes pousava 
folha seca, agora o asqueroso escarro 
do pigarro do cigarro aceso na varanda, 
olhos perdidos no horizonte de pedras, 
vermelhos de tédio e fumaça.

Nessa manhã de setembro, estranha-
mente nublada, temo pelos papagaios 
que fazem arruaça sobre a minha cabe-
ça, cobrando-me, talvez, seus galhos; as 

pequenas folhas verdes que escondiam 
goiabas tenras, aromáticas, prenhes de 
abelhas, onde sabiás se alimentavam 
fazendo furinhos nas frutas.

Caíste sobre serpentes deslocadas. 
Borboletas mutiladas. Lagartixas revi-
radas. Formigas desfiguradas. Ninhos 
desfeitos. Ovos despedaçados. Escapou a 
preguiça, para ser atropelada. Mais sorte 
teve a raposa – esgueirou-se pelo asfalto 
e embrenhou-se no que restou da atlânti-
ca mata, no entorno da Universidade.

Aí, onde jazes, reinou a imensurável 
diversidade. Aí, onde prospera o império 
abastado do metro quadrado. Primeiro te 
tomaram os canteiros. Depois as calça-
das. Pensavas estar segura nos quintais. 
Mas aí deram de derrubar também as 
casas. Mil olhos gordos, ávidos, deitam-se 
sobre as reservas de tua família...

Como escrever minha “vida nova nos 
bosques” sem você para inspirar-me o 
“admirável mundo novo” que não encon-
tro no canteiro de obras? O “manifesto 
futurista” não previu a tua morte, em-
briagados que estavam de gasolina seus 
signatários. O “pai do verso livre” alguma 
vez fez de ti amante? Não sei.

Bebamos juntos, amiga, neste dia que 
é nosso. Tu, um gole deste redundante 
garrafão de água mineral. Eu, o pouco 
que resta de alegria nesta garrafa. Ama-
nhã, a Primavera (serás deusa!). Brinde-
mos, portanto, porque tuas flores – sabe-
mos bem - umas vão seduzir amantes e 
outras, ornamentar caixões. Tim-tim!!!

 

A entrega dos cargos do PSB a Dilma já co-
meça produzir consequências. O presidente 
da Chesf, João Bosco de Almeida, filiado ao 
partido, já colocou o cargo à disposição e co-
municou sua decisão ao ministro de Minas e 
Energia, Edson Lobão, e ao próprio presidente 
da Eletrobrás, José da Costa Carvalho Neto, a 
quem pediu que indicasse o seu sucessor.
Mas a coisa não é tão fácil como se pensa, no caso da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, que 
passa por uma profunda reformulação e vem acusando prejuízos desde que o governo começou a baixar 
os valoras das tarifas de energia. A empresa fechou 2012 com um prejuízo na ordem de R$ 5,341 bilhões.
Para minimizar os prejuízos, a  Chesf resolveu implementar um Plano de Demissões Voluntárias na in-
tenção de reduzir os custos com pessoal. Atualmente a empresa conta com 5,6 mil servidores. Mas a 
coisa não anda rápido. Dos 1.354 empregados inscritos no Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário, 
apenas 488, efetivamente,  desligaram-se da companhia.
Com a iminente saída do presidente, o passo é convocar uma assembleia entre os acionistas para decidir 
quem ocupará o posto.  Essa indicação, certamente, será emplacada pelo PT ou PMDB, e oxalá seja um 
técnico à altura, para continuar a reestruturação que estava em curso da empresa.

A Companhia Nacional de Abastecimento e o Banco 
do Brasil já assinaram contrato para que a instituição 
financeira atue na gestão e fiscalização das obras de 
construção e modernização dos armazéns públicos do 
país. Nas próximas semanas, o BB deve anunciar os 
editais de chamada pública para elaboração dos proje-
tos e a realização de estudos de viabilidade técnica. A 
expectativa é que as obras tenham início no primeiro 
semestre de 2014.
Dos R$ 500 milhões que a Conab irá investir, R$ 350 
serão destinados para a construção de 10 novas uni-
dades armazenadora e uma delas será edificada em 
Campina Grande, dentro do  plano de modernização da 
rede pública de armazenagem, que foi anunciado pela 
Presidenta Dilma Rousseff no começo de junho, durante 
lançamento do Plano Agrícola e Pecuário.

A Assembleia Legislativa irá promover uma sessão especial para celebrar os 82 anos do Botafogo, 
que vive hoje uma grande fase, disputando a Série D do Brasileirão. O requerimento foi de autoria 
do deputado Janduhy Carneiro, na sessão de ontem, subscrito pelo deputado Domiciano Cabral. O 
aniversário do Botafogo ocorrerá no próximo dia 29.

Os senadores paraibanos Cás-
sio Cunha Lima e Cícero Lucena 
vão estar hoje, em Maceió, no 
“Encontro Nordeste” promovido 
pelo PSDB. O evento terá ainda  
a presença de outros tucanos 
ilustres, como o presidente na-
cional da sigla, o presidenciável 
Aécio neves, e o presidente do 
Instituto Teotônio Vilela, depu-
tado Sérgio Guerra, que é ex-
-presidente nacional do PSDB. O 
próximo encontro regional dos 
tucanos será em Curitiba.

TUCANATO

PROBLEMA

HOMENAGEM

UNIDADE DA CONAB EM CAMPINA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

COTAÇÃO

CHESF E A CRISE POLÍTICA

Há uma grita geral na cidade 
contra a profusão e buracos 
nas principais artérias de 
João Pessoa, prejudicando 
a afluência do tráfego e 
provocando acidentes. A 
principal Avenida – Epitácio 
Pessoa – e importante cor-
redor viário, é o retrato mais 
fiel da situação, em toda sua 
extensão. A situação tende 
a fugir do controle, o que 
não é bom para nenhuma 
administração.

Aí perguntam por que os mensalei-
ros escapam.  A coisa está vindo a 
público aos poucos, mas já se comen-
ta a preocupação do ministro “nova-
to” do STF Roberto Barroso, com a 
notícia de que seu antigo escritório 
ganhou contrato de R$ 2 milhões, 
sem licitação, para defender a es-
tatal Eletronorte, Ele já estaria se 
justificando a lideranças do Con-
gresso, sob a justificativa de que a 
ex-sócia é competente para a ação 
de arbitrariedade que envolve a 
estatal. Então, tá!

Não tem nada certo sobre  
possível ida do senador Vital 
Filho para o Ministério da In-
tegração Nacional. O que há 
é a volúpia do PMDB em ocu-
par espaço no governo e que 
tem em Vital o nome mais 
consensual para ocupar a 
pasta. Contudo, Dilma ainda 
vai ouvir Fernando Bezerra 
Coelho quando retornar de 
sua viagem para decidir so-
bre o futuro ministro. FBC, 
se quiser, continua.

Primeiro te tomaram os canteiros. Depois as calçadas. Pensavas estar 
segura nos quintais. Mas aí deram de derrubar também as casas.”

COMPENSAÇÃO



Lau Siqueira
Presidente da Funesc

Investimento na cultura 

presidente da Fundação Espaço Cultural (Funesc), 
professor e poeta Lau Siqueira, inicia na próxima 
segunda-feira o processo de interiorização das 
ações do órgão, cuja meta é estreitar as relações 
com a classe artística e com a comunidade no geral. 
Ele revela que além das reformas que estão sendo 
realizadas na sede do Espaço Cultural, o Governo 
do Estado está investindo mais de R$ 24 milhões, 
através da Superintendência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado (Suplan) na área da 
cultura paraibana que prevê restauração e ampliação 
do Teatro Íracles Pires, em Cajazeiras, recuperação do 
Cine São José, em Campina Grande e do Teatro Santa 
Rosa, em João Pessoa. Na entrevista a seguir, Lau 
Siqueira informa que em sua gestão dará continuidade 
aos projetos que já vinham sendo desenvolvidos, tendo 
como foco principal em sua gestão a interiorização 
dos serviços e revela que o seu maior desafio é 
chegar à reinauguração do Espaço Cultural com um 
planejamento de atividades que se incorpore no 
cotidiano das pessoas.

Quais os principais projetos a serem 
desenvolvidos durante a sua gestão na 
Funesc?

Nós daremos continuidade aos proje-
tos que já estavam previstos, lançaremos 
no próximo mês de outubro um projeto de 
circulação no Estado e acompanhar de per-
to as reformas que estão sendo realizadas 
na estrutura do prédio da Funesc, no bairro 
de Tambauzinho. Na verdade eu acho que 
é um momento muito rico onde nós temos 
que, ao mesmo tempo preservar a memó-
ria do Espaço Cultural e também planejar o 
futuro. Ou seja, a forma de como ele deverá 
funcionar a partir da sua reinauguração.

Como esse planejamento está sendo 
realizado?

Nesta segunda-feira, dia 23, nós esta-
remos em Cajazeiras realizando uma roda 
de diálogos para discutir os espaços, ou 
seja, nós queremos discutir a relação dos 
teatros com a população e com a classe ar-
tística. Nesse caso, nós estaremos discuti-
do sobre o Teatro Íracles Pires e a relação 
da comunidade cultural com o Espaço Cul-
tural em João Pessoa. Na oportunidade nós 
também verificaremos em loco o andamen-
to das obras de restauração e ampliação do 
teatro, cuja entrega está prevista para abril 
de 2014, obra esta que é considerada como 
o maior investimento que o Governo do Es-
tado está fazendo na área cultural.

Em que consiste as obras do Teatro 
Íracles Pires?

Com as reformas e ampliação o teatro 
terá aumento em sua capacidade, passando 
de 176 para 278 poltronas, dos quais 240 
poltronas na plateia e outras 19 em cada 
um dos dois camarotes. Na verdade ele será 
o mais bem equipado do Sertão nordestino. 
Na parte térrea do teatro serão instalados 
dois camarins, salas de manutenção e de-
pósito, cantina, praça de alimentação, onde 
outros móveis poderão ser espalhados por 
quem obtiver a concessão para uso. Logo 
na entrada do teatro haverá um espaço ex-
clusivo para exposições, entre outras me-
lhorias.

Além do teatro em Cajazeiras quais 
as demais obras realizadas na área da 
cultura paraibana?

O Governo do Estado também está tra-
balhando na recuperação do Cine São José, 
em Campina Grande, Teatro Santa Rosa e 
do próprio Espaço Cultural, ambos locali-
zados em João Pessoa, tudo isso como re-
sultado das ordens de serviço que o gover-
nador assinou no início deste ano. As obras, 
que são fiscalizadas pela Superintendência 
de Obras do Plano de Desenvolvimento do 
Estado (Suplan) requer investimento de 
mais de R$ 24 milhões.

Isso significa dizer que o Espaço 
Cultural está em processo de interiori-
zação de suas ações?

Na verdade a nossa intenção é de que 
o Espaço Cultural deixe de ser um equipa-
mento apenas de João Pessoa e passe a um 
equipamento de todo o Estado. Ou seja, nós 
precisamos fazer a descentralização das 
ações para que esse espaço seja represen-
tativo para a cultura paraibana ao mesmo 
tempo em que a Funesc tenha inserção nos 
diversos municípios.

Como as atividades oferecidas pelo 
Espaço Cultural ao público serão reali-
zadas durante o período de reforma do 
prédio?

No momento nós estamos funcionando 
provisoriamente nas instalações da Rádio 
Tabajara, ainda nesta semana nós iremos 
instalar uma sede na Avenida Rui Carneiro. 
Enquanto aguardamos a conclusão das re-

formas da sede do Espaço Cultural, as nos-
sas atividades serão realizadas basicamen-
te nas ruas em João Pessoa e nos demais 
municípios. Nós não queremos que esse 
momento rico da reforma, que na realidade 
eu tenho dito que o grande Fenart do go-
vernador Ricardo Coutinho é a reforma do 
Espaço Cultural, por ser um investimento 
muito vultoso e que não pode paralisar to-
talmente as nossas atividades. É lógico que 
durante esse processo nós teremos as coi-
sas de forma desenvolvida a partir da ex-
periência de rua mesmo, de praças, teatros 
ou outros espaços de cultura que possam 
dialogar conosco, a exemplo da Fundação 
Casa de José Américo, Fundação Ernani Sá-
tira e outros parceiros que aos poucos vão 
surgindo, como a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).

Essa parceria com a UFPB se destina 
a realização de quais atividades?

Para nos ajudar, a UFPB através do 
Centro de Comunicação Turismo e Artes 
(CCTA), disponibilizou as dependências da 
Sala Radegundis Feitosa que colocou à dis-
posição para futuros eventos. Além disso, 
nós também  confirmamos  para o dia 17 de 
outubro próximo, a realização do Seminá-
rio de Economia Criativa, como a primeira 
ação desta parceria.

Qual é o maior desafio de sua admi-
nistração?

O meu maior desafio é chegar na rei-
nauguração do Espaço Cultural, com um 
planejamento de atividades que faça com 
que ele se incorpore no cotidiano das pes-
soas. Eu digo sempre que o Espaço Cultu-
ral deve ser um espaço de convivência de 
artistas, intelectuais e da comunidade no 
geral. Eu acredito que esse é o maior desa-
fio e isso vai resultar a partir de um amplo 
diálogo com a sociedade. É exatamente o 
que nós queremos iniciar lá em Cajazeiras, 
e iremos percorrer as regiões ouvindo a co-
munidade, já estamos ouvindo bastante as 
pessoas que lidam com a história do Espa-
ço Cultural.

O que vai mudar no Espaço Cultural 
com as reformas?

A partir desse contato que nós esta-
mos fazendo com as pessoas que lidam 
com a história do Espaço Cultural, isso já 
nos ajuda a manter o que existe de precio-
so e também de programá-lo para os pró-
ximos anos com atividades representativas 
da economia criativa e da cultura paraiba-
na de um modo geral.

Quais as modificações que serão 
feitas na área física com as reformas?

Alguma modificação na estrutura físi-
ca é de grande importância. Por exemplo, 
a Orquestra Sinfônica da Paraíba, com as 
reformas, passa a ter uma sala exclusiva 
para a realização dos consertos. Na ver-
dade, toda a estrutura do Espaço Cultural 
está sendo reformada. O cinema passará a 
funcionar na parte térrea com acesso di-
reto ao estacionamento, para isso vai ser 
adequada todas as condições técnicas de 
um cinema, coisa que não existia anterior-
mente. Toda a parte elétrica do prédio será 
refeita porque ela nunca passou por manu-
tenção e será toda substituída por cabos 
encapados, enfim, acredito que nada da 
parte elétrica será aproveitada. O mesmo 
ocorre com a parte hidráulica. Então, nós 
tínhamos um espaço ou monumento da 
cultura que na verdade estava seriamente 
ameaçado. Diante esse fato, eu acho que a 
coragem de fazer essa reforma, renova-se a 
nossa esperança de que a Paraíba consiga 
se estabelecer definitivamente como um 
polo cultural utilizando de forma mais con-
sequente os equipamentos que dispomos.

O
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Procura por lotéricas aumenta em 40%
GREVE DOS BANCOS

Usuários fazem transferên-
cias, depósitos, saques e 
pagam os seus impostos

A greve dos bancários 
que entrou ontem no se-
gundo dia vem deixando os 
clientes frustrados por falta 
de envelopes para depósitos. 
No Banco do Brasil (Agência 
1817), todos os caixas ele-
trônicos para depósitos esta-
vam lacrados, mas os saques, 
transferências, desbloqueio 
de cartões e a verificação de 
saldos e extratos estavam 
em funcionamento ontem no 
Banco do Brasil, e nas demais 
agências do centro da capi-
tal. As Casas Lotéricas, que 
atualmente funcionam quase 
como uma agência bancária, 
tiveram um aumento de 40% 
no número de usuários em 
razão da greve dos bancários. 
Nas lotéricas os usuários es-
tavam podendo realizar di-
versos serviços a exemplo 
de transferências, depósitos, 
saques e recebimentos de 
impostos.

Segundo o diretor sin-
dical, Marcelo Alves, os de-
pósitos não estão sendo pro-
cessados porque não existem 
bancários para fazerem a 
coleta. Segundo ele, a gre-
ve está mais forte em todo 
o país com o fechamento de 
cerca de sete mil agências. 
“Esperamos que nesta sema-
na, os banqueiros chamem 
a categoria para dialogar e 
apresentar alguma contra-
proposta porque a greve não 
é boa para ninguém, nem 

para os bancários, nem para 
os banqueiros e muito menos 
para os clientes e usuários”, 
afirmou.

Na Paraíba existem apro-
ximadamente 200 agências e 
cerca de quatro mil bancá-
rios. Só na Região Metropoli-
tana de João Pessoa são cerca 
de três mil bancários e uma 
média de 130 agências.

Lotéricas 
Com a greve dos ban-

cários muitos correntistas 
recorrem às Casas Lotéri-
cas para realizarem transa-
ções bancárias. Segundo a 
presidente do Sindicato das 
Lotéricas em João Pessoa, 
Marlene Falcão, os boletos 
referentes à Caixa Econômi-
ca Federal podem ser efe-
tuados no valor de até R$ 2 
mil. Já os de outras agências, 
o valor máximo para paga-
mentos é R$ 700. Nas loté-
ricas onde as filas tendem a 
aumentar a cada dia de gre-
ve dos bancários, podem ser 
efetuados depósitos, trans-
ferências, saques e recebi-
mentos de impostos.

O presidente do Sindica-
to dos Bancários da Paraíba, 
Marcos Henriques, disse que 
o abastecimento (de dinhei-
ro) dos caixas eletrônicos 
será mantido porque é uma 
responsabilidade que a ca-
tegoria assumiu perante a 
sociedade e os funcionários 
públicos. “O comando de gre-
ve decidiu que não vai deixar 
esse contingente sem atendi-
mento”, afirmou Marcos lem-
brando que está programan-
do para a próxima terça-feira 
uma manifestação com movi-
mentos sociais. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

A greve não afasta a 
obrigação do consumidor de 
pagar faturas, boletos ban-
cários ou qualquer outra co-
brança, mas a obrigação da 
empresa credora é oferecer 
outras formas e locais para 
que os pagamentos sejam 
efetuados.

Para não ser cobrado de 
eventuais encargos e, ainda, 
para que seu nome não seja 
enviado aos serviços de pro-
teção ao crédito, o consumi-
dor deve entrar em contato 
com a empresa e pedir op-
ções de formas e locais para 
pagamento, como internet, 
sede da empresa, casas loté-
ricas, código de barras para 
pagamento nos caixas eletrô-
nicos, dentre outros. 

O consumidor deve 
documentar esse pedido 
(enviar e-mail ou anotar 
o número de protocolo de 
atendimento), porque caso 
o fornecedor não atenda a 
tentativa de quitar o débito, 
a reclamação poderá ser feita 
ao Procon.

O Procon alerta que o 
consumidor deve prestar 
queixa quando for impedido 
de pagar contas ou realizar 
depósito para que não arque 
com multas ou juros. Mas se 
um consumidor tentar rea-
lizar um pagamento e não 
conseguir, deve procurar o 
Procon, onde poderá fazer 
a reclamação. A queixa tam-
bém pode ser feita na Cura-
doria do Consumidor.

Para o cliente do Brades-
co João Manoel, a greve é legal 
para os trabalhadores, mas os 

clientes sempre acabam pa-
gando o “pato”. Ele disse que 
tem de fazer um depósito para 
sua filha que mora no interior 
do Estado, mas está impedido 
de fazer a transação bancária 
por causa da greve. Na agên-
cia do Bradesco da Duque de 
Caxias, ele foi informado por 
um diretor do Sindicato dos 
bancários que o depósito po-
deria ser efetuado em uma 
casa lotérica. Após a infor-
mação ele saiu da agência, 
esperançoso em poder reali-
zar o depósito da filha.

Foram muitas as pessoas 
que chegaram ontem nas 
agências bancárias em busca 
de fazer depósito, mas fica-
ram frustrados com a falta de 
envelopes e de pessoas para 
darem alguma informação.  

Banco Postal
Com a greve nos bancos, 

a população pode utilizar 
o serviço do Banco Postal 
como alternativa para rea-
lizar saques, pagamentos, 
recebimento de benefício 
do INSS e outros serviços 
bancários. Os Correios são, 
desde o ano passado, corres-
pondentes bancários do Ban-
co do Brasil e todas as suas 
agências próprias realizam o 
serviço de Banco Postal. São 
203 agências próprias espa-
lhadas por todo o estado.

Mesmo com a parali-
sação parcial nos Correios, 
todas as agências estão em 
funcionamento com todos os 
serviços disponíveis, exceto 
a entrega e coleta de enco-
mendas com hora marcada.

Orientação ao consumidor

A Capitania dos Portos da Paraíba 
vai instaurar inquérito para apurar o 
naufrágio de um barco ocorrido ontem 
no Terminal Pesqueiro, em Cabedelo. Se-
gundo o capitão dos Portos, Victor Buar-
que de Paula, o prazo para a conclusão 
das investigações sobre o acidente é de 
noventa dias, podendo ser prorrogado. 

A informação sobre o naufrágio 
do pesqueiro “Imperador” chegou ao 
conhecimento da Capitania por volta 
das 7h. Imediatamente foi enviada uma 
equipe que já encontrou o barco afun-
dando e com vazamento do óleo usado 
para movimentar a embarcação. Foi feita 

uma barreira para evitar que o combustí-
vel se espalhasse. A Transpetro e a Com-
panhia Docas da Paraíba forneceram 
equipamentos de combate à poluição, 
tais como mantas e barreiras absorventes 
que permitiram recolher o óleo vazado 
do barco, enquanto que a Capitania dos 
Portos fez o levantamento parcial do aci-
dente. O impacto ambiental está sendo 
levantado pelo Ibama. O Corpo de Bom-
beiros, por meio da Companhia instala-
da em Cabedelo tomou conhecimento 
do naufrágio, no entanto, não houve 
necessidade de intervenção, pois, além 
de não haver vítimas, a Capitania dos 
Portos, a Companhia Docas e também a 
Transpetro, junto com o proprietário do 
barco trabalharam em conjunto.

Capitania dos Portos abre 
inquérito para apurar o caso

NAufRáGiO Em CABEDElO

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

FOTO: Marcos Russo

O barco pesqueiro “Imperador” naufragou ontem no Terminal Pesqueiro de Cabedelo

Os alunos do curso de 
Direito da Universidade Fe-
deral da Paraíba, da cidade 
de Santa Rita, estão envian-
do emails ao ministro da 
Educação, Aloizio Merca-
dante, denunciando a si-
tuação em que se encontra 
o curso. Eles, inclusive, es-
tão organizando um enter-
ro simbólico do programa 
de Reestrutura e Expansão 
das Universidades Federais 

(Reui). A coordenadora do 
curso, Duina Porto, adian-
tou que está sendo agenda-
da audiência para cobrar do 
MEC uma solução para os 
problemas existentes.

Os estudantes reclamam 
principalmente da insufi-
ciência dos professores e das 
condições em que são minis-
tradas as aulas, apesar do 
curso já ter quatro anos de 
existência e contar com 800 
estudantes, cuja primeira 
turma concluiu o oitavo pe-
ríodo de um total de 10.

Alunos denunciam ao 
MEC curso de Direito

ufPB Em SANTA RiTA

Até a próxima 
sexta-feira (27), to-
das as operadoras de 
telefonia móvel que 
atuam na Paraíba 
deverão apresentar 
ao Procon-PB mapas 
e relatórios sobre a 
qualidade de sinal em 
cada municípios pa-
raibano. O prazo foi 
definido ontem, du-
rante reunião reali-
zada no órgão de de-
fesa do consumidor 
com representantes 
das empresas presta-
doras do serviço de 
telefonia móvel. 

A exigência, se-
gundo o secretário exe-
cutivo do Procon-PB, 
Marcos Santos, obser-
va o disposto na lei es-
tadual 10.058/2013, 
que estabelece que 
as empresas ope-
radoras do serviço 
de telefonia mó-
vel ficam obrigadas 
a disponibilizar ao 
consumidor, quando 
solicitado pelo inte-
ressado, informações 
sobre a área de co-
bertura e a qualida-
de de sinal.

Procon-PB 
quer mapa 
de qualidade 
da telefonia

Protesto faz PRf 
interditar rodovia

Assalto deixa um 
morto e outro ferido

Um criminoso morreu e 
um menor foi ferido gravemente  
depois que os dois foram atrope-
lados ontem, no conjunto Ernani 
Satyro, zona Sul de João Pessoa. 
Segundo a polícia, a dupla estava 
fugindo após assaltar um depósito 
no mesmo bairro.

Eles teriam chegado em 
uma moto, rendido as pessoas que 
estavam no depósito que guarda 
materiais de construção e cometi-
do o crime. Durante a fuga, os dois 
foram perseguidos e atropelados. 
Testemunhas afirmam que o dono 
do estabelecimento assaltado foi 
o responsável pelo atropelamento.

O rapaz que morreu também 
tinha uma perfuração na cabeça, 
que pode ter sido provocada por 
um disparo de arma de fogo. Ape-
sar dessas informações, a polícia 
ainda investiga para confirmar se 
o homem morreu com o tiro ou no 
acidente e quem atropelou a dupla.

O adolescente que estava no 
banco de carona da moto foi levado 
em estado grave para o Hospital de 
Emergência e Trauma Senador Hum-
berto Lucena, na capital.

Os moradores da cidade de 
Cajá fizeram um protesto ontem à 
tarde em uma das vias da BR-230, 
sentido Campina Grande/João Pes-
soa. O ato fez com que a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) tivesse que 
interditar o trecho onde ocorria a 
manifestação popular e orientasse 
os motoristas a conduzir seus veícu-
los no sentido João Pessoa/Campina 
Grande, tanto aqueles que iam à di-
reção de Campina, quanto os que to-
mavam o rumo da capital. De acordo 
com a assessoria de imprensa da PRF, 
a morte de uma mulher naquela re-
gião, na noite de segunda-feira, por 
atropelamento, pode ter provocado a 
atitude dos populares. 

Esta é a segunda manifesta-
ção da população cajaense na se-
mana. A primeira ocorreu na noite de 
segunda, após a morte de uma fun-
cionária pública de 31 anos, e durou 
cerca de três horas. Os moradores de 
Cajá, segundo a assessoria da PRF, 
querem uma maneira eficiente de 
redução de velocidade dos veículos 
no trecho do município. Antes a velo-
cidade no local era controlada pelas 
lombadas físicas, que foram retira-
das para dar lugar às eletrônicas, 
ineficazes segundo os moradores.

Andaime cai e causa 
susto em construção

Uma parte do andaime de 
uma obra em um prédio em João 
Pessoa desabou ontem. O incidente 
aconteceu em um edifício em cons-
trução no bairro do Bessa. O Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) confirmou que mandou 
uma equipe ao local, mas ninguém 
ficou ferido. O Corpo de Bombeiros 
também esteve no prédio onde a 
estrutura desabou para fazer uma 
avaliação, mas ainda não divulgou 
dados sobre o incidente.

Segundo o Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura da Pa-
raíba, todas as providências já fo-
ram tomadas para averiguar o que 
causou o problema deste desaba-
mento. O Conselho Regional de En-
genharia tem trinta dias para apu-
rar os fatos e apontar a causa do 
desabamento. Já o Corpo de Bom-
beiros que esteve no local, também 
informou que será realizada uma 
perícia para verificar realmente a 
causa do problema, e no período de 
trinta dias será divulgado o laudo 
pelo órgão de fiscalização. 

O Governo da Paraíba, 
por meio da Fundação de 
Ação Comunitária (FAC), pro-
tocolou junto ao Ministério 
do Desenvolvimento Social o 
pedido de autorização para 
a compra do leite recons-
tituído (produzido a partir 
do leite em pó). A medida 
pretende garantir o forneci-
mento dentro do Programa 
do Leite, cuja demanda ficou 
comprometida pela estiagem 
que reduziu drasticamente a 
produção leiteira em vários 
Estados do Nordeste.

De acordo com o presi-
dente da FAC, Flávio Moreira, 
o Ministério da Agricultura re-
conheceu a situação de emer-
gência na região, e autorizou a 
aquisição do leite em pó para 
que as usinas beneficiadoras 
de leite possam reconstituir o 
produto. A medida foi baseada 
na instrução normativa 14, de 
22 de abril de 2013.

O secretário Arnoldo 
Campos recebeu o documen-
to e se comprometeu em ana-
lisar o pedido juntamente 
com os setores responsáveis.

Governo discute compra 
de leite reconstituído

COm miNiSTéRiO

Cleane Costa
cleanec@gmail.com
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Tribunal de Justiça
realiza exposição sobre
a Escrava Gertrudes
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Banda pernambucana 
Wassab faz show hoje 
na Estação Cabo Branco

Mike Deodato e mais 
dois  ilustradores lançam 
HQs na Comic House
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Projeto cultural incentivado pelo Governo do Estado vai levar a partir de hoje 
a manifestação popular do teatro de bonecos para dez municípios paraibanos
André Luiz Maia
Especial para A União

Começa hoje, em Monteiro, o 
Projeto Benedito e João Re-
dondo Pelas Ruas da Cidade, 
uma iniciativa da Cia. Boca 
de Cena em parceria com o 
Governo do Estado da Paraí-
ba, através da Secretaria de 
Estado da Cultura. O evento 

começa às 19h, na Praça da Alimentação 
do Parque das Águas, onde será realiza-
da uma apresentação especial do convi-
dado da Cia Boca de Cena, Mestre Clóvis, 
natural de Guarabira, com um espetáculo 
de Babau tradicional. Já no domingo, no 
mesmo local e horário, a Cia. fará uma 
apresentação de teatro de bonecos con-
temporâneo.

Monteiro é apenas a primeira cidade 
a receber o projeto. Uma série de apre-
sentações será feita em dez municípios 
até o final deste ano, encerrando as 
atividades no dia 8 de dezembro, indo do 
Brejo ao Sertão paraibanos. Os espetácu-
los gratuitos levam o melhor da manifes-
tação do Teatro de Bonecos Popular da 
Paraíba, mais conhecido como Babau.

“Esse projeto foi iniciado no começo 

do ano, através do Prêmio Artes Cênicas 
da Rua, da Funarte, passando por oito 
cidades do Brejo paraibano onde viviam 
os mestres brincantes de Babau. Nessa 
segunda etapa, com o apoio do Governo 
do Estado, estamos levando os mestres 
do teatro de bonecos para outras cida-
des”, explica o diretor geral da Cia. Boca 
de Cena, Arthur Leonardo. As cidades 
que receberão a segunda etapa do 
projeto, além de Monteiro, são Taperoá, 
Cajazeiras, Juazeirinho, Cruz do Espírito 
Santo, Serraria, Mamanguape, Itabaiana, 
Alagoa Grande e Guarabira. 

Ao mesmo tempo, o projeto faz um 
mapeamento histórico da manifestação 
popular nos municípios contemplados, 
como explica a coordenadora geral do 
projeto, Amanda Viana. “Nós verificamos 
em quais cidades o babau e o teatro de 
bonecos tem alguma história e registra-
mos em vídeo essa história. O teatro de 
bonecos está passando por um processo 
de registro para que ele se torne um 
Patrimônio Imaterial Brasileiro e esta-
mos como parceiros desse projeto, que é 
encabeçado pela Associação Brasileira de 
Teatro de Bonecos, fazendo essa pesqui-
sa na atividade na Paraíba”.

Levar a cultura do teatro de bone-

A Cia. Boca de Cena, de 
João Pessoa, vai apresentar 
espetáculos em várias cidades, 
promovendo o teatro de bonecos

cos para o interior é fundamental para 
a sobrevivência dessa manifestação de 
cultura popular para os organizadores 
do projeto. “A manifestação de teatro 
de bonecos popular é bem comum no 
Litoral e no Brejo, mas não temos relatos 
dessa tradição no Sertão. Nosso objetivo 
é levar essa cultura e fomentar o sur-
gimento de novos grupos de teatro de 
bonecos”, salienta Arthur Leonardo. 

Já Amanda ressalta a situação dos 
mestres que detém o conhecimento 
dessa prática, que precisam conhecer 
interessados em aprender sobre essa 
cultura. “A maioria dos mestres têm uma 
idade avançada, estão morrendo e a 
passagem dessa cultura adiante é lenta. 
Nossa ideia é estimular a formação de 
novos brincantes e fortalecer os que já 
existem”, conclui a coordenadora.

A Cia Boca de Cena existe desde 
1996 e tem como principal objetivo resga-
tar a arte do teatro de bonecos na Paraíba 
e difundí-la. Através do trabalho do grupo 
é desenvolvido um diálogo cultural entre 
tradição e contemporaneidade, onde são 
associados os conhecimentos tradicionais 
de mestres da cultura popular, em parale-
lo ao estudo e desenvolvimento de novas 
técnicas do teatro de bonecos.

Monteiro
Dias: 21 e 22/09/13
Local: Praça da Alimentação do Parque das Águas
Hora: A partir das 19h

Taperoá
Dias: 28 e 29/09/13
Local: Praça da Cultura
Hora: A partir das 19h

Cajazeiras
Dias: 5 e 6/10/13
Local: Praça do Leblon
Hora: A partir das 19h

Cruz do Espírito Santo
Dias: 19 e 20 / 10/13
Local: Em frente à Igreja Matriz
Hora: A partir das 19h

Juazeirinho
Dias: 26 e 27/10/13
Local: Praça São José
Hora: A partir das 19h

Serraria
Dias: 9 e 10/11/13
Local: Praça Antônio Bento
Hora: A partir das 19h

Mamanguape
Dias: 16 e 17 /11/13
Local: Praça Padre João
Hora: A partir das 19h

Itabaiana
Dias: 23 e 24 /11/13
Local: Praça Epitácio Pessoa
Hora: A partir das 19h

Alagoa Grande
Dias: 30 e 1/12/13 
Local: Em frente ao Teatro Santa Inês
Hora: A partir das 19h

Guarabira
Dias: 7 e 8/12/13
Local: Praça Lima e Moura
Hora: A partir das 19h

Mantendo 
a tradição ProGrAMAção
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Dos desígnios de Deus ninguém foge e a gente nun-
ca sabe o que pode acontecer na vida de cada um. Co-
migo, por exemplo, tem sucedido fatos que jamais supus 
viessem a acontecer, pela total imprevisibilidade de que 
se revestiram. Em 1998, por exemplo, participei de uma 
solenidade na Biblioteca Pública do Estado, que me le-
vou de volta aos meus  10 anos de idade, quando lá ia 
quase toda noite,  acompanhando meu pai, então fiscal 
de salão da instituição. Já, com 60 anos, me confrontei 
com o menino que lia as primeiras obras de Machado de 
Assis e José Lins do Rêgo e a emoção, é claro, tomou con-
ta de mim.

Um ano depois, em 1999, para participar de uma so-
lenidade, voltei ao Grupo Escolar Isabel Maria das Neves, 
ali na Avenida João Machado, nos limites de Jaguaribe 
com o mundo. Adentrei aos umbrais daquela magnífica 
construção que marca a arquitetura de uma época e me 
deslumbrei com a imponência do prédio. Paredes e colu-
nas grossas, bem acabadas, formas meio arredondadas, 
pé-direito de 4 metros, piso de mosaico, escadas largas 
e salas arejadas e iluminadas, com janelas e portas aber-
tas, sem a maldição do ar-condicionado – o grupo con-
tinuava sendo um verdadeiro monumento e deu gosto 
me deixar possuir pelo sentimento dos que conhecem 
aquele prédio: o que se podia dizer é que já não se fazem 
escolas como antigamente.

Quantas lembranças então me passaram pela cabe-
ça. O aluno de calças curtas terminando o curso primá-
rio, se preparando – sob a lúcida orientação das profes-
soras Lourdes Almeida e Otília Viana – para a dureza do 
Exame de Admissão do Liceu Paraibano,  voltou e,  por 
inteiro,  se pôs na sala de aula. E, como por encanto, per-
passou de memória um sem número de  coisas (boas e 
más) que marcaram sua vida do menino pobre, nascido 

Comer polvo, com o bicho 
vivo, tem nome na Coréia: san-
nakji. O costume se estende a 
outros países orientais, como o 
Japão. Dois bichos inteligentes – o 
homem e o polvo –, um devoran-
do o outro vivo. O bicho homem 
não faz nem a caridade de matar 
seu irmão de oito braços antes 
de comê-lo – diante das câme-
ras, para divulgar o mau costu-
me. 

Os biólogos estão conside-
rando o polvo um dos bichos 
mãos inteligen-
tes deste plane-
ta autofágico. 
Na Alemanha 
apareceu um 
polvo – o popu-
lar Paul – que 
adivinhava os 
resultados dos 
jogos de fute-
bol da Copa de 
2010, em que a 
seleção da Ale-
manha partici-
pava. O polvo 
de Oberhau-
sen – nome do 
aquário que o 
octópode habitava – ficou famoso 
no mundo inteiro pelo seu poder 
paranormal.

O molusco era colocado dian-
te de duas caixas contendo mexi-
lhões – seu alimento predileto –, 
uma com a bandeira da seleção 
alemã e a outra com a bandeira 
do time adversário. A caixa que 
ele escolhia para se alimentar 
era a caixa do time vencedor. Não 
errou nem uma vez. O fenômeno 
foi testemunhado por diversas 
estações de televisão, que cobri-
ram a experiência.

Depois disso, os biólogos do 
mundo debruçaram-se sobre o 
polvo e refizeram seus conceitos 
sobre o habitante do mar. Hoje, 
o polvo está na lista dos bichos 
mais inteligentes da água e da 
terra. Mas alguns povos orien-
tais não querem saber disso: 
continuam a comer o polvo vivo, 
mastigando e engolindo perna 
por perna, para por fim devorar 
seu tronco, onde está sua cabeça 
e seus órgãos.

Dia desses morreu uma 
jovem que comera um 
polvo, assim vivo, e foi 
asfixiada por um dos 
braços que se aninhou 
nas suas vias respira-
tórias. Estranha eco-
nomia essa da cadeia 
alimentar em que os 
animais se entredevo-
ram para sobreviver. 
Nem o homem fica 
fora desse círculo 
cruel – com raras ex-
ceções, como é o caso 
dos respiratorianos, 
que pretendem viver 
apenas do prana.

Eles dizem que 
vivem do ar e da luz. Fazem 
parte de um movimento cha-
mado “inédia”, que teve começo 
na Austrália. Sua fundadora, ou 
divulgadora, é a filósofa Ellen 
Greve (Jasmuheen), que está há 
dez anos sem comer nem beber, 
fazendo greve de fome. Sem 
beber eu já estou há trinta anos. 
As pessoas não acreditam, como 
você não está acreditando.

Bebe-se água em função do 
que se come. Quem não come 
açúcar, sal e carne não sente 
necessidade de beber água. Mas, 

se tomar umas bicadas de cana, 
comer uma feijoada com jabá e 
rebater com uma lasca de rapa-
dura, vai passar o resto do dia 
bebendo água – feito o trem da 
Great Western of Brazil Railway. 
Como eu ia dizendo, não bebo 
água, pois não sou o trem da 
GWBR, e como pouco.

Uma porciúncula de arroz 
integral, feito os monges budis-
tas, semeada de folhas e pedaços 
de verdura, com uma cobertura 
de creme de feijão, é o meu almo-
ço. À noite, uma sopa à Lavoisier 
desse mesmo arroz. E torradas 
com chá ou café entre as refei-
ções. Mais tarde, podem vir uns 
pedaços de macaxeira ou uma ro-
dela de inhame. Ou uma laranja 
descascada pelo meu amor.

Você já vai dizer que como 
demais. Não, pois as porções são 
pequenas, como diz a palavra 
“porciúncula”. E a água, na forma 
de sopa, chá e café, não dá meia 
garrafa; uma pouca de água. O 
maestro Sivuca teve uma tia que 
viveu 105 (cento e cinco) anos 
sem beber água, do meio para 
o fim. Quer dizer, mais de meio 
século sem agá dois o.

No Brasil há o costume de se 
comer ostras vivas, descendo pela 
goela. Acho uma barbárie alguém 
matar outro animal para comê-lo, 
muito mais o gesto de engolir 
a presa viva; nem as serpentes 
constritoras fazem isso. É muito 
melhor treinar os polvos para adi-
vinharem as loterias. Melhor do 
que comprar juízes e goleiros para 
garantir o resultado dos jogos, 
como se faz no Brasil.

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Zé Lacerda aos oitenta
Se algum dia eu publicasse um 

dicionário, para o verbete “político”, 
colocaria apenas uma foto de José La-
cerda Neto. Ninguém que eu conhe-
ça, viveu, mais do que ele, a atividade 
política. Seu “slogan” nunca mudou: 
deputado o tempo todo. Nada mais 
verdadeiro. Com onze mandatos, se-
gundo o Wikipédia estaria comple-
tando 81 anos, pois  nascera em 17 de 
setembro de 1932, em São José de Pi-
ranhas, onde foi prefeito. Ele, porém, 
comemora, apenas, 80 anos, e aparen-
ta 70. E como bom político, acredito 
nos seus cabelos pretos, sem pintura.

Na hierarquia da Assembleia, em 
mais de uma oportunidade, chegou 
a primeiro-secretário. Na época, o 
executivo  e  ordenador de despesa 
da Casa de Epitácio. Quando cheguei 
lá, já o encontrei veterano de outros 
mandatos. Saí e ele ficou até ser es-
colhido por Cássio Cunha Lima para 
seu vice, na disputa pela reeleição em 
2006. Ficou no cargo até 2009, por ra-
zões amplamente conhecidas.

Quase foi governador por um pe-
ríodo de dez meses, cargo que chegou 
a ocupar nas ausências do titular. Mas 
o mandato definitivo, mesmo curto, 
estava pronto para ser sacramentado. 
Colega de Tarcisio Burity na Faculda-
de de Direito, conservavam uma boa 
amizade e nutriam confiança recípro-
ca. Burity estava ungido para ser mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal e 
desejava deixar no governo alguém da 
sua estima. Zé Lacerda seria o escolhi-
do.

Em uma tarde qualquer dos anos 
oitenta, nos reunimos na casa do de-
putado Pedro Medeiros. O dono da 
casa, eu, Zé Lacerda e Burity. O gover-
nador expôs as razões para aceitar a 
indicação do presidente Sarney e sua 
dificuldade por não ter vice-governa-
dor. Zé Lacerda fazia parte do PFL, e 
esta bancada, junto com os integran-
tes do PMDB fiéis ao governo, daria a 
certeza de vitória na hipótese da elei-
ção de um mandato-tampão de  go-
vernador e o vice, com a vacância do 
primeiro cargo. Zé Lacerda aceitou 
a missão que incluía a minha eleição 
para a presidência da Assembleia, de 
onde comandaria o processo sucessó-
rio.

A mão do destino fez de José La-
cerda vítima de insidiosa campanha 
envolvendo seu filho, injustamente, 
em um fato delituoso. As suas prio-
ridades se voltaram para a prova da 
inocência do filho e o resgate da tran-
quilidade de sua família. O projeto de 
Burity tornou-se inexequível. A histó-
ria da Paraíba mudou, mas o homem, 
o pai, o companheiro Zé Lacerda, não 
mudaria. Chega aos oitenta anos com 
a dignidade que construiu ao longo 
de sua vida pública.E sem um cabelo 
branco...

Ramalho 
LeiteAconteceu há 64 anos

Sannakji

“Estranha 
economia 
essa da cadeia 
alimentar em 
que os animais se 
entredevoram 
para 
sobreviver.”

FAROLITO

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.com

Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

Crônica

e criado em Jaguaribe, filho de modesto funcionário pú-
blico.

Entre tantas lembranças, uma lhe apareceu e ocu-
pou o seu pensamento -  a  tarde de 21 de setembro de 
1949, quando da comemoração do dia da árvore. Esco-
lhido pela diretora, Dona Daluz Bonavides, para plantar 
uma muda de cedro nos jardins da escola,  não se fez 
de rogado: conseguiu um paletó emprestado, botou uma 
calça comprida de tropical (somente usada em ocasiões 
especiais), leu um discurso bem preparado e, na hora 
certa, diante de muitos colegas e professores, cumpriu 
fielmente o papel.

Nesta semana de setembro, quando se comemora o 
dia da árvore, devo dizer que eu e o cedro crescemos 
juntos -  ele muito mais do que eu,  naturalmente. Houve 
um tempo em que  cresceu tanto que quase não dava 
para enxergar os seus ramos mais altos, voltados para 
o céu.

Depois de   60 anos   ambos envelhecemos. O meni-
no virou idoso, já passou dos 70  e o cedro, embora 10 
anos mais jovem, também está marcado pelo tempo. Fi-
cou imponente, tronco grosso, galhos bem distribuídos, 
mas sua folhagem verde que  espalhava sombra até pela 
rua,  já anda um tanto amarelecida e meio ausente. 

A mim, não sei quantos anos ainda o destino me re-
serva, porém aquela bela árvore  seguramente será pro-
tagonista de novos conhecidos e outras emoções ainda 
deverão acompanhá-la por muito tempo.

 A memória que, enquanto funciona, nada deixa 
passar, registra  aquele  evento de 21 de setembro de 
1949,  como  parte da história da minha vida.

E   o  cedro que plantei,  num começo de primavera 
daquele  longínquo tempo,  tem sido -  ao longo das últi-
mas décadas -  uma testemunha muda do meu viver.

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

Ninjas, black blocs e 
outros infringentes

Nesse emaranhado de opiniões e mobilizações, verdadeira ar-
gamassa de paixões, elucubrações, proselitismos e legalismos exacer-
bados ou inocentes, tudo se viu. Pelas diversas expressões midiáti-
cas convencionais e virtuais desfilaram, principalmente a partir das 
manifestações populares de junho, palavras, definições e expressões 
pelas quais se tentava dar explicação à explosão de sentimentos de 
repulsa do povo brasileiro à corrupção, desmandos e outras infrin-
gências cometidas pela grande maioria dos políticos brasileiros.

Tão logo as multidões acorreram aos chamamentos de união e 
concentração emanados, aparentemente anônimos, das redes sociais, 
provocando entusiasmo, surpresa e falta de explicação para o fenô-
meno, surgiram os contumazes vândalos, que logo lhes atribuíram a 
denominação de “Black Blocs”, dando-lhes conotação mais política do 
que policial, pois assim são histórica e universalmente reconhecidos. 
Os “Black Blocs” não são uma organização; são uma forma de atuação 
anárquica calcada na destruição de fachadas de lojas e instituições 
que simbolizam o poder capitalista. 

Mas não faltou quem atribuísse ao movimento “black bloc” bra-
sileiro uma artimanha petista para redirecionar os anseios populares, 
até porque essas manifestações conseguiram um enorme abalo na po-
pularidade da presidente Dilma Rousseff. Pois os “Black Blocs” come-
çaram a cair na antipatia e descrença da população. Tanto é que, nas 
manifestações de rua, o povo de verdade procurava não se misturar 
aos mascarados vestidos de preto. Logo, as manifestações precisam 
parar.

Se esses infringentes (que descumprem, transgridem, desres-
peitam ou violam lei, regra, ensinamento, norma etc.) causaram em-
bargo (qualquer coisa que represente um obstáculo, empecilho ou 
impedimento) às manifestações de rua, ninguém pode negar, quais-
quer que tenham sido as suas intenções. Havia até funcionários do 
Palácio do Planalto metidos entre eles! Vejam só! 

O que não mais se vê são as multidões em protesto nas ruas. Com 
essa nova realidade, que, infelizmente, já começa a parecer com a rea-
lidade de antanho, quem ficou por fora, por falta de motivação, foram 
os “Ninjas” (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação), coletivo 
de jornalistas voluntários que, romanticamente, com smartphones e 
câmeras às mãos, aderiu à tecnologia para narrar em tempo real, sem 
cortes e de maneira independente, os principais eventos relacionados 
às mobilizações populares que eclodiram no Brasil em junho recente.

Como disse a admirável jornalista Ruth Aquino (Isto É, 
16/09/2013): “Os protestos contra a corrupção murcharam como um 
suflê, rapidamente. A violência dos Black Blocs afastou a classe média 
e as famílias das ruas”. Tanto é que por ocasião do voto do ministro 
Celso de Mello a favor dos embargos infringentes, para o que se espe-
rava multidões incalculáveis nas ruas, o protesto restringiu-se a uma 
melancólica manifestação de nada mais do que 100 pessoas em frente 
ao TSF.   

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

Mídias em destaque

Em cartaz
O Casamento 
do Ano

Robert De Niro em uma cena de O Casamento do Ano

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.

Foto: Divulgação/Imagem Filmes
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Banda Wassab se apresenta hoje no
Anfiteatro da Estação Cabo Branco

Com um álbum de es-
treia homônimo lançado 
no ano passado, o recifense 
trio instrumental Wassab 
se apresenta hoje em João 
Pessoa, no Anfiteatro da Es-
tação Cabo Branco, às 19h. 
Em circulação gratuita, por 
meio do Fundo de Cultura 
do Governo do Estado de 
Pernambuco, a banda rea-
liza seu show pela primeira 
vez na capital. A turnê co-
meçou ontem por Maceió, 
no espaço Linda Magalhães, 
e segue para Recife, amanhã, 
na Torre Malakoff; encer-
rando em Fortaleza, no dia 
25, no Dragão do Mar; e em 
Salvador, em 28 de setem-
bro, no Som da Zilda. 

Wassab possui quatro 
anos de trajetória e é for-
mada por experientes músi-
cos da cena pernambucana: 
Hugo Lins no contrabaixo, 
Juliano Holanda nas guitar-
ras e Gilú Amaral nas per-
cussões. Todos já tocam, 
dirigem, arranjam e produ-
zem diversos artistas per-
nambucanos como Renata 
Rosa, Tonino Arcoverde, 
Geraldo Maia, Zeh Rocha, 
Orquestra Contemporânea 
de Olinda, dentre outros. 

As influências do trio 
vão desde o jazz rock as po-
lirritmias africanas e ao trip 
hop, fugindo assim dos for-

O trio pernambucano Wassab vai tocar músicas do novo álbum no show de hoje na capital

Foto: Divulgação 

matos convencionais. O CD 
é formado por onze músicas 
autorais compostas de acor-
do com as influências de 
cada integrante em uma lin-
guagem única com intenso 
uso de pedais e modulado-
res, em um conceito percus-
sivo dançante. Durante suas 
apresentações, o Wassab 
realiza improvisos, harmo-
nias elaboradas e timbres 
inusitados. 

As composições são 
produzidas coletivamente 
e saem com naturalidade, 

uma vez que os integran-
tes possuem longo conví-
vio com a participação em 
outros projetos antes da 
fundação do Wassab. Na 
noite de hoje, o repertório 
é composto pelas músicas 
do primeiro álbum da ban-
da e ainda por quatro novas 
composições para que o pú-
blico já conheça os novos 
trabalhos do trio. 

“Nós três já tocamos 
individualmente em João 
Pessoa, mas com o trio 
Wassab é a primeira vez. 

Nós fazemos uma música 
orgânica, não convencio-
nal que se relaciona muito 
com imagens. Tanto que 
o show terá a presença 
de um VJ projetando ima-
gens. Iremos tocar músicas 
do primeiro CD e quatro 
composições novas, que 
estarão em nosso segundo 
álbum, sem uma previsão 
definida para ser lançado, 
mas provavelmente no ano 
que vem”, revelou Juliano 
Holanda em entrevista ao 
jornal A União.  

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

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 

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.
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Quadrinhos

Mike Deodato, Rodrigo Brum e Alberto Pessoa 
lançam HQs e pôsteres hoje na Comic House

Um programa diferente para 
os fãs de ilustrações acon-
tece hoje na Comic House, 
localizada na Avenida Nego, 
em Tambaú. A partir das 
19h a casa de HQs promove 
uma noite de autógrafos 
com os ilustradores Mike 

Deodato, Rodrigo Brum (RN) e Alberto 
Pessoa (SP). A noite é especialmente dedi-
cada às publicações – HQs e pôsteres em 
papel A3 – que serão lançadas e os preços 
dos trabalhos são para todos os gostos e 
bolsos: entre R$ 3 e R$ 68.

O ilustrador paraibano Mike Deoda-
to lançará três HQs: Vingadores Sombrios 
(Panini Comics, 272 páginas, R$ 68), A Arte 
Cartum de Mike Deodato Júnior (Kalaco, 40 
páginas, R$ 30) e Stetchbook de Deodato 
(Criativo, 64 páginas, R$ 60). 

Vingadores Sombrios é um dos maio-
res sucessos de Mike e está em uma edição 
especial, encadernada e de capa dura, com 
roteiro de Brian Michael Bendis. Já o Stet-
chbook de Deodato é um trabalho que ele 
mesmo afirmou querer realizar há muito 
tempo. “Nele tem entrevistas e o estágio 
inicial dos meus desenhos, a lápis ainda”, 
contou. Já A Arte Cartum de Mike Deodato 
Júnior é mais pessoal. “É uma coletânea de 
cartoons e histórias em quadrinhos que eu 
fazia para minha família e dava em ocasiões 
especiais, como aniversários”, explicou Mike. 
“A recepção está sendo muito boa, eu achava 
que era muito particular, mas as pessoas se 
identificaram”, completou.

Recentemente foi divulgada a capa do 
novo CD da banda O Rappa, cuja arte foi feita 
por Mike Deodato. O ilustrador contou que 
Marcelo Falcão (vocalista) entrou em con-
tato com ele a partir de uma entrevista que 
havia assistido em um programa de televi-
são aberta. “Ele disse que não é muito fã de 
quadrinhos, mas gostou da minha história e 
dos desenhos”, disse Mike. “Eles vieram fazer 
show aqui um mês depois e me convidaram 
para fazer a capa, dizendo mais ou menos no 
que estavam pensando e eu vi que as letras 
falavam muito em caos e apocalipse, mas ao 
mesmo tempo em esperança. Foi um trabalho 

Cairé Andrade
Especial para A União

Noite dos quadrinhos

de grupo, todo mundo sugeriu e tudo que está 
na capa faz referência às músicas”, concluiu. 

Além do paraibano Mike Deodato, esta-
rão presentes o potiguar Rodrigo Brum e o 
paulista Alberto Pessoa. Rodrigo Brum lan-
çará as HQs Brummmmm (108 páginas, R$ 

 

FOTOS: Divulgação

13), uma autobiografia que narra o cotidiano 
do ilustrador exaltando o seu lado nerd, e 
O Guarda-vidas (32 páginas, R$ 3), que se 
baseia em uma “narrativa visual” inspirada 
nos “romances sem palavras” comuns nos 
Estados Unidos e Europa entre 1910 e 1930. 

O desenhista paraibano 
Mike Deodato vai lançar três 
obras hoje na Comic House

Exposição que o TJPB abre na segunda-feira 
enfoca a luta da escrava Gertrudes pela liberdade

A preta Gertrudes é o título da 
mostra que será aberta ao público 
na manhã da próxima segunda-feira, 
no Museu e Cripta Epitácio Pessoa 
do Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), situado no Centro de João 
Pessoa. O tema da exposição - que 
inclui ilustrações de Flávio Tavares, 
vai permanecer no local até o dia 26 
deste mês e integra a programação 
nacional da 7ª Primavera de Museus, 
promovida pelo Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram) - é uma referên-
cia ao caso emblemático da negra 
Gertrudes Maria, escrava paraibana 
que recorreu à Justiça para não ser 
vendida em praça pública, como 
pagamento de uma dívida. As visitas 
poderão ser feitas sempre no perí-
odo das 8h às 18h e o agendamento 

Por sua vez, o paulista Alberto Pessoa 
lançará Medo (Marca de Fantasia, 56 pági-
nas, R$ 15), que homenageia Flávio Colin, 
reconhecido pelo seu traço caricatural e por 
abordar mitologias e causos da nossa cultura 
em suas histórias.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

para estudantes de escolas das redes 
estadual, municipal e privada marcado 
junto ao cerimonial do Tribunal, pelo 
número 3216-1452. “Fiquei muito feliz 
em ser convidado para participar desse 
projeto”, disse para o jornal A União 
o artista plástico paraibano, que criou 
quatro desenhos inéditos, todos na 
técnica em bico de pena.   

Durante a abertura, a exposição - 
que integra a 7ª Primavera de Museus, 
cujo tema é “Museus, memória e cul-
tura afro-brasileira” - já estará sendo 
visitada por alunos de escolas públicas 
e particulares. Além dos estudantes, 
outras pessoas também terão a oportu-
nidade de observar painéis e conhecer 
- por meio de textos e pelas obras do 
artista plástico paraibano - detalhes 
do processo da negra Gertrudes. Um 
folder com a história da escrava, inclu-
sive, será distribuído aos visitantes. 
“Todas as ilustrações medem 40cm X 

31cm e retratam a escrava em quatro 
situações: como quitandeira, em meio 
ao sufoco da mercearia; com os dois 
filhos; o rosto dela, de frente, bem 
gestual; e ela sentada, pensativa, acom-
panhado do seu senhor”, disse Flávio 
Tavares, para quem a presidente do 
TJPB, desembargadora Fátima Bezerra 
Cavalcanti, tem feito “um brilhante tra-
balho que é o do resgate, por meio de 
levantamento ao longo da história, de 
casos envolvendo o sofrimento e a dis-
criminação contra a mulher, que ainda 
hoje ocorre, mas de outra forma”.      

Paraibana, alforriada, a escrava 
Gertrudes travou batalha judicial 
durante 14 anos para evitar que fosse 
vendida ilegalmente. A “Negra do 
Tabuleiro”, como era chamada, ven-
dia frutas, verduras e o que mais lhe 
permitiam. Com cerca de 30 anos, 
Gertrudes Maria não quis ser vendi-
da em praça pública e, para que isso 

não acontecesse, se envolveu em uma 
guerra judicial pela própria liberdade, 
que já conquistara em 1826, ao con-
seguir comprá-la de seu proprietário, 
Carlos José da Costa, pela metade do 
seu valor, sob a condição de prestar 
serviços ao patrão por tempo inde-
terminado para quitar o restante da 
dívida. Ela já gozava a liberdade con-
dicionada quando o seu senhor, endi-
vidado, quis vendê-la a poderosos da 
capital, inclusive do clero, para quitar 
as dívidas. 

Ela, então, opôs um embargo de 
penhora contra seu senhor, iniciado em 
1828, que colocou em risco a sua liber-
dade parcial, como um capítulo de sua 
luta jurídica que durou até 1841, ano 
das últimas informações registradas do 
caso, quando o mesmo credor entrou 
com uma “Ação em Juízo”, na tentativa 
de vender Gertrudes e os filhos em pra-
ça pública para receber a dívida.  
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JP tem verde privilegiado, mas arborização diminui

No que se refere ao belo verde e o 
colorido das árvores, João Pessoa exi-
be uma posição bastante privilegiada 
no país, ou seja, ostenta 54,19% de 
Índice de Cobertura Vegetal, muito di-
ferente de muitas cidades brasileiras 
cujos indicadores vão de 14% a 35%. 
Os arvoredos limpam o ar, retirando 
o dióxido de carbono da atmosfera e 
liberando oxigênio, e ajudam a dimi-
nuir a pressão arterial, frequência car-
díaca, e outros sintomas relacionados 
ao estresse.

A capital paraibana apresenta 
entre 200 mil a 300 mil árvores, plan-
tadas em calçadas, canteiros centrais 
e em praças, sem contar com as árvo-
res que ficam em parques e reservas 
ecológicas. Para manter as espécies já 
existentes e estimular o plantio cons-
ciente de mais árvores, existem atual-
mente um serviço de distribuição e 
orientação gratuita e uso de equipa-
mentos de qualidade para manter a 
saúde dessas árvores. 

Por causa do título de cidade 
mais verde do Brasil, João Pessoa co-
memora o Dia da Árvore com a visita 
de alunos de mais de 100 escolas pú-
blicas e privadas ao viveiro municipal: 
“Nós o chamamos de berçário, pois é 
onde nascem as árvores que ajudam 
a manter João Pessoa como uma das 
mais arborizadas. Durante toda esta 
semana recebemos a visita de muitas 
escolas, mas no sábado, dia 21, será a 
maior concentração delas. Nessas vi-
sitas mostramos o processo pelo qual 
uma árvore passa, falamos dos cuida-
dos e da importância dessas plantas”, 
comentou Anderson Fontes, enge-
nheiro agrônomo e chefe da divisão 
de arborização e reflorestamento da 
Secretaria de Meio Ambiente de João 
Pessoa (Semam).

Apesar do dia 21 de setembro, 
começo da primavera, também ser 
o dia para celebrar a árvore, o De-
creto Federal nº 55.795, de 24 de 
fevereiro de 1965, institui a Festa 
Anual das Árvores, que substitui o 
dia 21 de setembro nas comemora-
ções. O mesmo decreto diz que na 
última semana do mês de março os 
estados do Acre, Amazonas, Pará, To-
cantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambu-
co, Alagoas, Sergipe e Bahia. Para os 
demais estados, a comemoração do 
dia da árvore é na semana que tem 
início o dia 21 de setembro. No entan-
to, mesmo diante de tantos anos do 
decreto, o mais comum é que todo o 
país comemore o Dia da Árvore em 21 
de setembro.

De acordo com Anderson Fon-
tes, as árvores nativas mais comuns 
em João Pessoa, são Ipês (amarelos 
e roxos) e Pau-Brasil. Já as exóticas 
(adaptadas), são Sicus, Cássias (rosa, 
amarela, ferrugem, mimosa) e casta-
nhola. “Quando falo em árvores mais 
comuns, me refiro a estas 200 mil ou 
300 mil que estão em praças, cantei-
ros centrais e calçadas. As árvores 
que estão nos parques e nas áreas de 
reserva são de outros tipos. Entre as 
que estão em espaço público, nenhu-
ma está em extinção, mas entre as que 
estão em áreas preservadas, o Ibama 
revela que estão em extinção, por 
exemplo, a Munguba e Cupiuba, que 
são volumosas, são grandes”, comen-
tou. O bairro com a sensação térmica 
mais forte em João Pessoa é Manaíra, 
pois é o menos arborizado. 

Já o Bairro dos Estados, Cristo, 
Geisel e Bancários, são os mais arbo-
rizados, segundo um pré-inventário 
arbóreo feito em 2007. Torre e Ex-
pedicionários também têm sensação 
térmica menor que em outros locais 
da cidade, por causa da proximidade 
da Mata do Buraquinho.  
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Dia Nacional de Luta das Pes-
soas com Deficiência oferece 
lazer, praia, cultura e shows

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

A cidade de Itaporan-
ga, por estar situada em 
uma região semiárida no 
Sertão paraibano, necessita 
urgentemente de um gran-
de projeto de arborização 
bem planejado. As árvores 
que embelezam a cidade 
atenuam o calor do sol, ab-
sorvem ruídos, renovar o 
oxigênio do ar e filtram as 
partículas sólidas oriundas 
da poluição. Para colher 
melhor esses frutos, a Pre-
feitura Municipal de Itapo-
ranga, através da Secretaria 
de Agricultura e Meio Am-
biente (Sama) instalou 
uma unidade com capaci-
dade produtiva de 1.400 
mudas das espécie, entre 
sombreiras e frutíferas.

Em médio prazo, espe-
ra-se uma autossuficiência 
do município no atendi-
mento ao programa urba-
no e rural de arborização, 
por meio da campanha 
“Adote uma Árvore”. 

As ações são conduzi-
das por pessoas capacitadas 
para o acompanhamento 
técnico do projeto nas suas 
diversas fases. O secretário 
Francisco Pereira informa 
que até o momento a Se-
cretaria já distribuiu mais 
de 1.000 mudas, produ-
zidas pela Sama e ou em 
parceria com a Sedap, e o 
herbário da UEPB. 

“A distribuição ocorre 
sempre mediante cadastro 
prévio, atendemos progra-
mas escolares, comunitários, 
públicos e particulares com 
orientação de plantio e con-
dução das futuras Árvores 
do ecossistema municipal”, 
esclarece Francisco Pereira, 
enfatizando em seguida: 
“Adote uma árvore, preser-
vando e protegendo-a, o 
meio ambiente devolverá 
em conforto e qualidade 
de vida”.

Itaporanga 
dá incentivo
Júnior Viriato
Da Sucursal de Itaporanga

Capital paraibana ostenta hoje entre 200 mil a 300 mil árvores e oferece um significativo ìndice de Cobertura Vegetal no país, em 54,19%, atualmente

Em 2012, 1.350 árvores da ci-
dade apresentaram problemas com 
a presença de fungos, infestação de 
cupim, poda errada ou ferimentos. 
“Temos casos de fungos que apodre-
cem as árvores e também a infestação 
de cupins. Esses são problemas de 
saúde das árvores. Mas temos ainda 
problemas com poda errada, que pre-
judica o desenvolvimento das árvores 
e também feridas causadas por pre-
gos, por exemplo”, disse Anderson.

Ele disse ainda que as árvores que 
ficam nas praças, parques e nos princi-
pais corredores viários da cidade, são 
monitoradas diariamente através de 
um cronograma pré-estabelecido pela 
Semam. No entanto, a população, que 
solicitar uma poda feita corretamente, 
pode ligar para o número 3218-9183. 
Também é através deste número que 
pode se conseguir informações e de-
nunciar árvores que possivelmente 
estejam com fungos ou cupim. “Se a 

pessoa já suspeitar que a árvore tem 
que ser retirada, tem que comparecer 
a Semam (que fica no Centro Adminis-
trativo Municipal, em Água Fria), com 
os documentos pessoais para solicitar 
a visita e posterior remoção da árvore, 
se for o caso”, explicou. Para tratar es-
sas árvores, Anderson comentou que 
existe uma política de arborização 
urbana. “Usamos ultrasom e dendro 
cirurgias. No momento estamos fa-
zendo tratamento sanitário em mais 
de mil árvores que apresentaram 
infestação de cupim. Além disso, em 
todas as podas realizadas utilizamos 
os galhos para fazer um composto 
orgânico que serve de alimento para 
as mudas que cultivamos”. Socorro 
Fernandes, da Associação Paraibana 
Amigos da Natureza- (Apan), lamenta 
que, a cada ano, a quantidade de árvo-
res na cidade vem diminuindo. “A cada 
ano há uma redução da composição 
arbórea, muito disso em virtude do 

crescimento urbano. As construtora, 
alegando limpar o terreno, fazem uma 
verdadeira devastação, e depois, no 
local, plantam espécies decorativas e 
grama”, comentou.

Ela disse ainda que outro pro-
blema é o plantio de mudas exóticas 
sem a devida orientação. “As pesso-
as plantam castanhola, por exemplo, 
sem saber que suas raízes são gran-
des e profundas, que podem destruir 
calçadas, por exemplo. Depois, fazem 
a remoção em não coloca outra árvo-
re no local. Acho que falta orientação 
adequada de como plantar”, disse. Até 
três mudas podem ser doadas para as 
pessoas. Para conseguir os exempla-
res, basta ir até o Viveiro Municipal 
(em frente ao Sesc Gravatá, no Bairro 
Valentina Figueiredo) ou ao Parque 
Zoobotânico Arruda Câmara. Lá, no 
momento, é feita uma pequena entre-
vista com o objetivo de orientar sobre 
a melhor planta para o local desejado.

Cajazeiras (distante 480 km 
de João Pessoa, Alto Sertão pa-
raibano) ainda não é uma cida-
de das mais bem arborizadas no 
Estado, mas a população tem se 
conscientizado muito, ao longo 
desses anos, sobre a necessidade 
de arborizar as ruas, principal-
mente porque as gestões munici-
pais e as empresas de jardinagem 
têm incentivado o plantio em 
frente às moradias, conforme in-
formou o agrônomo e paisagista 
Adalberto Nogueira. “Avançamos 
muito, ultimamente, com essa 
conscientização, inclusive na di-
versificação das árvores planta-
das”, comentou ele.

Para o agrônomo, a carência 
maior em Cajazeiras é de parques 
verdes, que poderiam embelezar 
e oxigenar mais a cidade. “La-
mentavelmente, não houve essa 
preocupação das administrações 
municipais, isto é, de preservar os 
espaços que poderiam ser desti-
nados às áreas verdes”, observou 
o agrônomo, citando o exemplo 
de vários loteamentos que estão 

sendo idealizados na cidade, mas 
sem a exigência do plantio de 
árvores, mais especialmente as 
nativas. Adalberto Nogueira afir-
ma que houve um crescimento 
desordenado da área urbana de 
Cajazeiras nesses últimos anos, o 
que prejudicou o surgimento de 
novos parques verdes. 

“Pelo contrário, segundo ele, 
a especulação imobiliária vivida 
pela cidade, nos últimos anos, 
sufocou os espaços já existentes, 
como foi o caso das áreas do en-
torno do histórico Açude Grande 
de Cajazeiras”, lamentou o paisa-
gista. 

Crescimento amplia a devastação

Faltam parques verdes em Cajazeiras

Frutos colhiDos.
A importância das árvores

n Melhoram a qualidade do ar, principalmente nas 
grandes cidades, pois diminuem a poluição;
n Servem de moradia para diversas espécies de 
pássaros;
n As árvores frutíferas fornecem alimentos para 
os seres humanos e diversas espécies animais;
n Proporcionam sombra e favorecem a redução da 
temperatura em praças, parques e etc;
n Melhoram a umidade do ar, importante nos dias 
secos;
n Evitam a erosão do solo;
n As árvores deixam as paisagens rural e urbana 
muito mais belas.

objetivos da data
n Conscientizar as pessoas sobre a importância 
das árvores para o meio ambiente e melhoria da 
qualidade de vida;
n Criar uma cultura de preservação ambiental, 
combatendo a exploração ilegal das árvores pre-
sentes nas florestas e nas cidades;
n Desenvolver projetos de plantio de mudas de 
árvore, visando aumentar a arborização, principal-
mente nos grandes centros urbanos.
Dia Mundial da Árvore
n Em 21 de março é comemorado em vários países 
do mundo o Dia Mundial da Árvore ou Dia Mundial 
da Floresta.

saiba mais

Especulação 
imobiliária sufocou 
os espaços verdes 
da cidade, como 
ocorreu no entorno 
do histórico 
Açude Grande 

Foto: Evandro Pereira

Kaliel Conrado Nogueira
Da Sucursal de Cajazeiras
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Pólen afeta saúde de pessoa alérgica
EfEitos da primavEra

Estação que começa 
amanhã provoca grande 
floração das árvores

Com a chegada da pri-
mavera - que terá início às 
17h44 de amanhã - as pes-
soas que são sensíveis ao 
pólen podem apresentar 

aumento dos sintomas de 
doenças como rinite alér-
gica, asma, conjuntivite 
alérgica, entre outras doen-
ças respiratórias. Também 
nesse período é frequente 
a doença diarréica aguda - 
ou, como é mais conhecida, 
a diarreia.

“A partir de agora, vai 
haver a floração das árvores, 
então a grande produção de 

pólen pode ser a causa de 
várias doenças alérgicas das 
vias respiratórias”, explica o 
clínico geral Alberto Ivo Fer-
reira. Segundo ele, o ideal a 
se fazer é, sendo alérgico, 
evitar o contato com o pólen 
das plantas, e buscar sem-
pre ambientes ensolarados 
e ventilados.

Também outra doença 
é muito comum nessa épo-

ca do ano: a diarreia, que, 
caso não seja tratada ade-
quadamente, pode causar a 
desidratação do indivíduo, 
levando-o a óbito. 

“Ter uma boa hidra-
tação e ter cuidado com a 
origem dos alimentos e da 
água, além de ficar mais 
atento ao asseio geral em 
nível doméstico, são as 
principais formas de evi-

tar esse tipo de doença”, 
pontua o clínico. Além do 
pólen, outro fator que pode 
desencadear doenças respi-
ratórias nessa época do ano 
são as alterações climáticas 
que ocorrem na passagem 
do inverno para a primave-
ra. Os efeitos são sentidos 
de forma mais intensa 15 
dias antes e 15 dias depois 
do início da estação. 

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@gmail.com

Ensino em tempo 
integral é prioridade 

Nove em cada 10 brasileiros 
consideram escola em período inte-
gral necessária para a educação das 
crianças. É o que apontou a pesqui-
sa nacional do Datafolha, publicada 
na última quinta-feira, no jornal 
Folha de S. Paulo. 

 A rede pública brasileira já 
conta com a adesão de mais de 49 
mil escolas em tempo integral por 
meio do Programa Mais Educação. A 
meta do Governo Federal é chegar a 
60 mil escolas em 2014.  

A jornada da educação inte-
gral deve ser, no mínimo, de sete 
horas diárias ou 35 horas sema-
nais. Durante o período em que 
estão na escola, os estudantes 
recebem três refeições. A liberação 
de recursos financeiros é feita por 
meio do Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE), com coordenação 
do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE). As 
escolas que aderem ao programa 
recebem recursos, de acordo com 
o número de alunos, para despe-
sas com alimentação, aquisição de 
material, entre outros. A adesão 
das escolas implica a escolha de até 
cinco atividades nos macrocampos 
do programa,

A partir de agora, os traba-
lhadores brasileiros terão aces-
so gratuito a informações atua-
lizadas sobre saldos, depósitos 
e saques no Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS). 
O termo de cooperação técnica 
para divulgar os novos canais de 
informações da conta vinculada 
ao fundo foi firmado entre a Cai-
xa Econômica Federal (Caixa) e 
as centrais sindicais, na última 
quinta-feira.

A parceria amplia o ser-
viço, que já atendia cerca de 
800 mil contas, e deve chegar a 
3,1 milhões de contas, das 105 
milhões existentes, até o final 
deste ano, movimentando cer-

ca de R$ 225 bilhões. A meta é 
alcançar 27,7 milhões de cadas-
tros até o ano que vem. As infor-
mações serão enviadas, a quem 
aderir ao serviço, por meio de 
mensagens SMS de celulares e 
da internet.

O trabalhador que aderir 
aos serviços irá receber infor-
mação atualizada de saldo, de-
pósitos e saques do FGTS no 
celular, através de SMS, além de 
realizar a consulta do extrato do 
fundo pela internet. Quem optar 
por esta modalidade irá receber 
em sua residência um extrato 
de papel, até o mês de fevereiro, 
com todas as movimentações 
ocorridas no exercício anterior.

A adesão aos novos ser-
viços é facultativa, e os traba-
lhadores que quiserem per-
manecer no modelo anterior 
continuarão recebendo o extra-
to bimestral do FGTS em ende-
reço residencial cadastrado, que 
pode ser atualizado pela inter-
net. O serviço é gratuito e já está 
disponível.

Para consultar o extrato na 
internet, basta cadastrar senha 
na página oficial do FGTS ou 
na página especial do fundo na 
Caixa. No site também é possível 
fazer adesão ao serviço de men-
sagem pelo celular em substitui-
ção ao recebimento bimestral 
do extrato emitido em papel.

Saldo do FGTS é acessado
por mEio do CELULar E iNtErNEt

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 073-2013
OBJETO: Aquisição de um Veículo do tipo carga 0KM, caixas Plásticas e freezers, destinados à 

feira da agricultura familiar, à cargo da secretaria de Agricultura do município de Patos-PB.
ABERTURA: 10/10/2013 ás 9:00h
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), 20 de setembro de 2013.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 075-2013
OBJETO: Aquisição de equipamentos, material permanente e material de consumo adminis-

trativo e um veiculo 0 km de passeio modelo popular destinado ao aparelhamento de um centro 
de referencia de atendimento à mulher em situação de violência para o município de Patos - PB

ABERTURA: 14/10/2013 ás 9:00h
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), 20 de setembro de 2013.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2013
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para executar os serviços de COLETA MA-

NUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, SERVIÇOS DE VARRIÇAO 
MANUAL, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO, SERVIÇOS CONGÊNERES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS, no Município de PATOS/PB, conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 28/10/2013, às 08h30min (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, 20 de setembro de 2013.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro-Belém -  PB, às 08:30 horas do dia 03 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de assessoria 
técnica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Belém. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32612425.
Belém - PB, 19 de Setembro de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES
 Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Flávio Ribeiro, 74 – Centro - Belém - .. - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços médicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32612425.
Belém - PB, 19 de Setembro de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES
 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2013
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, para execução dos serviços de construção 

da cobertura do camelódromo, na cidade de Patos/PB.
VENCEDOR: FS Empreendimentos LTDA-ME
VALOR GLOBAL: R$ 194.132,00 (cento e noventa e quatro mil, cento e trinta e dois reais)
PRAZO: 90 (noventa) dias.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/

IPTU/OUTROS.
PATOS - PB, 20 de setembro de 2013.

Francisca Gomes Araújo Mota
Prefeita Constitucional de Patos – PB.

CONVOCAÇÃO PARA O PREGÃO PRESENCIAL N° 351/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 25/10/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de RAÇÃO PARA PEIXE; destinado a SEDAP/EMPRESA PARAIBANA DE ABASTE-
CIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS - EMPASA, 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 13-01762-8 

João pessoa, 20 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 400/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste Órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 22/10/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para Aquisição de Hortifrutigranjeiros e Polpa de Frutas, destinado a Secretaria 
de Estado da Educação – SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 13-01770-1.
João pessoa, 20 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

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 17/13

Registro CGE Nº 13-01274-7
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 17/13, que após análise detalhada na documentação 
das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, em 
especial em sua Cláusula 9.0, considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º lugar - 
CONSTRUTORA AGRA LTDA - R$ 16.972.143,76(*) , 2º lugar - COPA ENGENHARIA LTDA - R$ 
17.205.235,56 e 3º lugar - CONSTRUTORA ARTEC S/A – R$ 17.305.836,42.

(*) – Valor corrigido pela CPL, respaldada no item 9.3”b” do Edital.
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 

João Pessoa, 20 de setembro de 2013.
Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

           AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO(*)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/13 – 2ª ABERTURA

Registro CGE Nº. 13-01523-6
OBJETO: Contratação de empresa operadora de plano de saúde para prestação de serviços 

de assistência médica, psiquiátrica, hospitalar, ambulatorial, obstétrica e laboratorial, vinculada a 
sistema de atendimento eletivo, de urgência ou emergência em todo território nacional para os 
colaboradores da PBGÁS e seus dependentes, na forma da Lei dos Planos de Saúde – 9.656/98 e 
as respectivas Resoluções Normativas – RN, editadas e estabelecidas pela ANS – Agência Nacional 
de Saúde., em conformidade com o ANEXO 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 03/10/2013, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

(*) Republicação devido a impugnação do Edital. 
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

CNPJ: 08.885.287/0001-96
Rua Inácio Félix de Oliveira, S/n – Bairro Centro, CEP: 58.715-000

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2013 do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

O Prefeito Municipal de CATINGUEIRA, no uso de suas prerrogativas legais, faz saber que 
RETIFICA o Edital de Concurso Público nº001/2013, de acordo com o descrito abaixo:  

Art. 1º - O ANEXO I – Quadro de vagas, sofre alteração com a exigência para o cargo de 
ORIENTADOR EDUCACIONAL, SUPERVISOR EDUCACIONAL E FISCAL SANITÁRIO, conforme 
tabela abaixo:

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilar
RESULTADO DE LICITAÇÃO

2º Chamada do Pregão Presencial N 001/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público para conhecimento dos interessados que 

a 2º chamada do PREGÃO PRESENCIAL Nº.001/2013,  objetivando a AQUISIÇÃO DE 01 (um) 
veículo, processo nº 0764/2013,. Teve como resultado  licitação DESERTA.

Pilar- PB, 20 de setembro de 2013.
Eduardo Jose Rodrigues da Silva

Prefeito em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis-PB, às 10:00 horas do dia 03 de outubro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço para: Aquisição parcelada 
de urnas s serviços funerários diversos, mediante solicitação. Recursos: Próprios do Município de 
Pedro Régis, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e Decreto Municipal nº 130, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados 
poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no 
endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Pedro Régis - PB, 20 de setembro de 2013.
SANDRA REGINA FERREIRA

Pregoeiro

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

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

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

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 052/12, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
28/12/2012, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da 
Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, o resultado do julgamento das PROPOSTAS 
TÉCNICAS das empresas habilitadas na fase anterior do Processo Licitatório em referência. empresa 
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES obteve um total de 80,00 (oitenta) pontos e a empresa 
BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES obteve um total de 11,81 (onze vírgula 
oitenta e um) pontos. A CPL, em consonância com as exigências estabelecidas no Edital e julgando, 
considerou preliminarmente CLASSIFICADA a empresa KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, 
por ter sido a única a atingir a pontuação mínima exigida no edital, que é de 65 (sessenta e cinco) 
pontos.  João Pessoa, 20 de setembro de 2013. Fica aberto o prazo recursal, a partir da data de 
publicação desse julgamento. Não havendo interposição de recurso, fica estabelecida a data de 
30/09/2013, às 10h, para a abertura do Envelope III - Proposta de Preços.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 081111544 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2013

REGISTRO CGE Nº 13-01687-0
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MOTORIZADAS PARA COLETAS DE SANGUE E 

HOMOGENEIZADORES AUTOMÁTICOS PARA BOLSAS DE SANGUE PARA A HEMORREDE 
DA PARAÍBA.

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, o adiamento da licitação 
acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item, para data 
a ser designada posteriormente, considerando necessidade de ajustes no Termo de Referência do 
instrumento convocatório. 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, 20 de setembro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia
Pregoeira/Presidente da CPL

Na abertura da 4ª edição 
dos Diálogos Governo – Socie-
dade Civil: Brasil Sem Miséria, 
em Brasília, no último dia 19, 
a ministra do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome, 
Tereza Campello, apresentou 
um levantamento que mostra 
o impacto dos projetos sociais 
do governo na população ne-
gra e parda.

Desde 2011, 22 milhões de 
brasileiros saíram da extrema 
pobreza e, daqueles que ingres-
saram na classe média brasi-
leira, três em cada quatro são 
pretos e pardos. Das 19 milhões 
de pessoas beneficiadas com as 
ações do Brasil Carinhoso, pro-

grama voltado às famílias com 
filhos menores de 15 anos, 77% 
são pardos e negros, quanto ao 
titulares do cartão do Bolsa Fa-
mília, são de 73%.

Os negros e pardos totali-
zam 92% dos beneficiários do 
Programa Bolsa Verde, coorde-
nado pelo Ministério do Meio 
Ambiente com o objetivo de in-
centivar a manutenção e o uso 
sustentável dos ecossistemas e 
melhorar as condições de vida 
da população local. Na região 
do Semiárido brasileiro, 79% 
das famílias beneficiadas com 
o recebimento de cisternas do 
Programa Água para Todos são 
de pretos e pardos.

Brasil sem Miséria 
reduz as desigualdades

Brasília – O Relatório de 
Receitas e Despesas do quar-
to bimestre, divulgado ontem 
pelo Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
prevê crescimento de 2,5% 
do PIB (PIB, soma das rique-
zas de um país). O documento 
do terceiro bimestre previa 
crescimento de 3% para o PIB 
deste ano. O relatório bimes-
tral continua trabalhando com 
inflação medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) a 5,7% e taxa de câmbio 
média a R$ 2,09. O relatório 
registra ainda aumento de R$ 
4,7 bilhões nas receitas líqui-

das primárias com relação ao 
terceiro bimestre, em função 
da previsão de alta da arreca-
dação previdenciária, de re-
ceitas de concessões, do com-
plemento do FGTS e outros. 
Do lado das despesas, o docu-
mento registra acréscimo igual 
de R$ 4,7 bilhões. O volume é 
direcionado à Conta de Desen-
volvimento Energético (R$ 1,9 
bilhão), abono e seguro-de-
semprego (R$ 1,5 bilhão), cré-
ditos extraordinários (R$ 1,3 
bilhão), subsídios (R$ 1 bilhão) 
e sentenças judiciais relativas a 
benefícios previdenciários (R$ 
612 milhões).

Crescimento do PIB
deve ficar em 2,5%



Cidadania

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 21 de setembro de 2013

Dia de Luta oferece praia, esporte, lazer e cultura

Pessoa com deficiência
Pessoas com deficiência pode-

rão participar hoje, a partir das 8h, 
na faixa de praia que fica diante da 
Fundação Casa de José Américo, no 
Bairro Cabo Branco, em João Pes-
soa, de atividades de esporte, lazer 
e cultura.

A programação especial, sob o 
tema ‘Magia e encantamento aces-
sível’, montada pelo Governo do 
Estado e parceiros, marca o Dia Na-
cional de Luta das Pessoas com De-
ficiência e está inserida no Projeto 
Acesso Cidadão, no qual os partici-
pantes ainda terão a opção de ba-
nho de mar, passeios de caiaque e 
hand bike.

Por meio do Governo do Esta-
do participam a Fundação Casa de 
José Américo (FCJA), Fundação Es-
paço Cultural (Funesc) e a Funda-
ção Centro Integrado de Apoio ao 
Portador de Deficiência (Funad). Os 
outros parceiros são a Ong AC So-
cial e a prefeitura da capital. O pro-
jeto é coordenado pela professora 
Janete Rodriguez e pelo presidente 
da AC Social, Genilson Lima.

Projeto 
 O “Acesso Cidadão – ao lazer, 

esporte, arte e cultura’ é fruto da 
parceria do Governo do Estado, com 
idealização e coordenação da Fun-
dação Casa de José Américo e apoio 
da Fundação Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de Deficiência 
(Funad), Ong AC Social (Assessoria 
e Consultoria pela Inclusão Social) 
e Prefeitura Municipal. O objetivo 
é promover a inclusão social e per-
mitir a acessibilidade das pessoas 
com deficiência e mobilidade redu-
zida às atividades simultâneas de 
esporte, cultura e lazer na praia.

A parceria entre Estado e Mu-
nicípio para a implantação do pro-
jeto nasceu ainda quando a atual 
secretária de Comunicação do Esta-
do, Estela Bezerra, era a secretária 
de Planejamento da PMJP.

Portador de deficiência tem mais uma ação de inclusão social que acontece na Praia do Cabo Branco a partir das 8h de hoje 

FOTO: Divulgação

PrOgramaçãO:

8h: apresentação da Banda acredite

8h3: Família mambembe Los Iranzi

9h: Contação da rua especial

10h: Hip hop

O Ministério da Saúde li-
berou R$ 11,2 milhões para os 
municípios participantes da 
Agenda para Intensificação 
da Atenção Nutricional à Des-
nutrição Infantil. Na Paraíba, 
o município de São José de 
Espinharas foi contemplado 
com R$ 45 mil. A portaria foi 
publicada no Diário Oficial da 
União de ontem.

A Agenda para Intensifi-
cação da Atenção Nutricional 
à Desnutrição Infantil objetiva 
apoiar os municípios com po-
pulação inferior a 150 mil habi-
tantes, que apresentam maior 
prevalência de déficit ponderal 
(peso para idade) em crianças 
menores de 5 anos de idade, 
para a redução da desnutrição.

A seleção dos municípios 
para essa nova linha de finan-
ciamento foi baseada em dois 
critérios: a prevalência de bai-
xo peso para idade em crian-
ças menores de cinco anos e 
a cobertura populacional do 
acompanhamento nutricio-
nal de crianças nessa  faixa 
etária no Sistema de Vigilân-
cia Alimentar e Nutricional - 
SISVAN, de modo a garantir a 
relevância epidemiológica da 
desnutrição e sua representa-
tividade populacional.

A maioria dos municípios 
que integram a agenda é de 
pequeno porte (menos de 20 
mil habitantes) e quase 80% 
situam-se nas regiões Norte 
e Nordeste do país, apresen-
tando, ainda, maior vulnera-
bilidade socioeconômica, com 
indicadores de mortalidade  
infantil, índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
- IDEB, cobertura de sanea-
mento, Produto Interno Bruto 

- PIB per capita e percentual 
da população abaixo da linha 
da extrema pobreza piores do 
que as médias nacionais. 

Em contrapartida, os 
municípios apresentam, em 
relação às médias nacionais, 
maiores coberturas da aten-
ção básica à saúde, maior 
percentual de acompanha-
mento de famílias do Pro-
grama Bolsa Família e maior 
cobertura do SISVAN. 

De acordo com a porta-
ria que liberou os recursos, os 
municípios que aderiram à 
Agenda para Intensificação da 
Atenção Nutricional à Desnu-
trição Infantil deverão realizar 
repactuação das metas para o 
ano de 2014 até 16 de outubro 
de 2013 no sistema ANDI dis-
ponível em: http://dab2.saude.
gov.br/sistemas/andi/.

Os municípios com popu-
lação inferior a 10 mil habitan-
tes terão um repasse anual de 
R$ 45.000, enquanto os que 
têm entre 10 mil e inferior a 40 
mil habitantes o repasse será 
de R$ 60 mil. Já os municípios 
com população entre 40 mil e 
inferior a 80 mil habitantes te-
rão repasse anual de R$ 80 mil; 
os que possuem população en-
tre 80 mil e inferior a 150 mil 
habitantes terão repasse anual 
de R$ 100 mil reais.

Saúde repassa r$ 45 mil
para São J. de Espinharas

COMBATE À DESNUTRIÇÃO

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

município paraibano 
se encontra em 
situação de vulne-
rabilidade socioeco-
nômica abaixo da 
média nacional

Rio de Janeiro - Uma cartilha 
lançada ontem no Rio de Janeiro 
pretende mostrar a educadores, 
pesquisadores e gestores públicos 
brasileiros como ouvir e aproveitar 
propostas de crianças para melho-
rar a vida nas cidades. 

O livreto Vamos Ouvir as 
Crianças?, da organização não go-
vernamental Centro de Criação 
de Imagem Popular (Cecip), traz 
metodologias e atividades para se 
aproveitar melhor as sugestões de 
crianças para políticas públicas nas 
cidades do país.

O lançamento ocorreu durante 
o 1º Seminário Criança e sua Parti-
cipação na Cidade, na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O 
encontro ocorre até hoje. Tanto a 
ideia do seminário quanto da car-
tilha surgiram em uma oficina feita 
com 100 crianças de 4 a 12 anos 
das favelas Santa Marta e Babilô-
nia, na zona sul do Rio de Janeiro, 
em que elas falaram sobre a vida e 
dificuldades do cotidiano.

A cientista social Moana Van de 
Beuque, do Cecip, disse que no Bra-
sil não há a cultura de ouvir crian-
ças sobre os problemas urbanos. 
No entanto, segundo ela, o público 
infantil tem muito a dizer sobre di-
versos assuntos.

“Elas conhecem a realidade 
que elas vivem e sabem o que deve 
mudar. Elas podem contribuir prin-
cipalmente nas áreas que as afetam 
especialmente como moradia, espa-

ço de lazer, segurança, mobilidade”, 
disse Moana. Para a secretária na-
cional de Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, Angélica 
Moura Goulart, participar do deba-
te é um direito do público infantil. 
“O olhar da sociedade ainda é ter 
a criança como objeto do direito, é 
tutelar o direito da criança. E elas 
sempre têm algo a dizer. E trazem 
no seu olhar uma grande sabedoria, 
porque seu olhar é descomplicado, 
simples, direto. As crianças estão 
preocupadas com sua vida familiar, 
comunitária, escolar, com a susten-
tabilidade.”

Segundo ela, ouvir a criança é 
um “avanço civilizatório”. Angélica 
diz que a secretaria pretende levar 
a ideia de ouvir as crianças para 
todo o Governo Federal.

Cartilha ensina como estimular 
crianças a falar sobre problemas

COTIDIANO INFANTIL

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

Brasília – O longa-metragem O 
Som ao Redor, de Kleber Mendonça 
Filho, foi o filme brasileiro escolhi-
do para concorrer a uma indicação 
ao Oscar 2014 de melhor filme es-
trangeiro. O anúncio foi feito ontem 
pelo Ministério da Cultura, depois 
de seleção com 14 filmes nacionais. 
O filme tem a participação do ator e 
escritor W. J. Solha, paulista radica-
do na Paraíba há vários anos.

O Som ao Redor é o primeiro 
longa-metragem do cineasta e críti-
co pernambucano Kleber Mendon-
ça Filho, que dirigiu vários curtas. 
O filme foi incluído na lista dos dez 
melhores de 2012 do crítico A. O. 
Scott, do jornal americano The New 
York Times e recebeu prêmios em 

festivais de cinema de mais de 70 
países. O filme narra a reviravol-
ta que ocorre em uma rua de um 
bairro classe média da zona sul do 
Recife depois da chegada de uma 
milícia que oferece segurança aos 
moradores. A personagem Bia, ca-
sada e mãe de duas crianças, preci-
sa achar uma maneira de lidar com 
os latidos constantes do cão de seu 
vizinho. O longa é uma reflexão so-
bre história, violência e barulho.

“A Comissão Especial de Seleção 
escolheu aquele que entendeu ser o 
mais representativo em termos de 
originalidade e expressão cinemato-
gráfica”, disse o secretário do Audio-
visual do Ministério da Cultura, Leo-
poldo Nunes, integrante da comissão. 
“Acho muito simbólico pela regionali-
dade. É um filme pernambucano, de 
um ator pernambucano de altíssima 

qualidade, com uma reputação ci-
nematográfica [internacional] que 
poucos filmes na história no Brasil 
tiveram”, destacou Nunes, lembrando 
que a obra recebeu críticas positivas 
em diversos 70 países.  

“O filme tem muitos predicados 
e muitas qualidades. Esses foram os 
critérios de  desempate e para che-
garmos no consenso”, acrescentou 
Nunes. Entre os filmes incluídos na 
seleção para a indicação à Academia 
Norte-americana de Artes e Ciências 
Cinematográfica estavam Cine Hol-
liúdy, Colegas, Cores, Elena, Faroeste 
Caboclo, Gonzaga de Pai para Filho e 
Meu Pé de Laranja Lima. Agora, o fil-
me brasileiro será apresentado à aca-
demia norte-americana, que o anali-
sará junto com os indicados por  mais 
de 70 países. Os cinco finalistas serão 
conhecidos no dia 16 de janeiro.

Longa pernambucano vai disputar 
indicação de melhor filme estrangeiro  

O SOM AO REDOR

Ivan Richard
Da Agência Brasil
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Cosméticos

 HOTÉIS charmo-
sos e aconchegantes 
do Brasil terão em 
breve produtos da 
linha Nativa SPA da 
marca O Boticário. Uma 
parceria com a Real-
gem´s, maior fabrican-
te de cosméticos para 
hotelaria, vai garantir 
cuidados especiais aos 
hóspedes com os pro-
dutos daquela linha.

Segundo Marcelo 
Vital, diretor da Equi-
potel, o mercado de 
cosméticos para ho-
teis movimenta cerca 
de R$ 3 bilhões ao ano.

Jornalistas William 
Costa e Waldir Por-
fírio, tributarista 
Milton Soares, arqui-
teto Expedito Arruda, 
empresária Romilda 
Barreto e Maria José 
Gomes da Silva, sras. 
Zélia Teotônio, Judith 
de Barros e Silva, Pepi-
ta Miranda de Cabral e 
Adriana Santos Diniz, 
executivo Martinho 
Sampaio.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Atenção noivinhas! Entre os dias 26 e 29 deste mês, o shopping RioMar, em 
Recife, vai contar com 100 expositores de produtos para casamentos. 

Suzana Souto Amorim e Patrícia Farias no bacana restaurante/bar Bocadillos

O ano era 2006 na 
Casa do Artista 
Popular e o 
evento era o 
lançamento do 
belíssimo 
Catálogo sobre o 
artesanato 
paraibano 
produzido pela 
valorosa equipe de 
Silvia Cunha Lima. 
Na foto, o ilustre 
escritor Ariano 
Suassuna 
e o jornalista e 
editor deste 
jornal, William 
Costa que é o 
aniversariante 
de hoje 

  Segundo a revista Forbes, 
especializada em negócios e 
economia americana,  o casal Be-
yoncé e Jay Z lideram a lista dos 
que mais faturaram no período 
de 2012 a 2013, com US$ 95 mi.

    O segundo lugar é ocu-
pado pela brasileira Gisele Bünd-
chen e o americano Tom Brady, 
que faturaram US$ 80 mi no 
período, e o terceiro lugar é do 
casal de atores Angelina Joeli e 
Brad Pitt, com US$ 50 mi.

FOTO:Goretti Zenaide

O simpático Bocadillos
A CIDADE DE João Pessoa cada vez mais ganha 

novos espaços gastronômicos e na última quinta-feira 
o Grupo Marieta Bernardo promoveu encontro de suas 
integrantes no restaurante/bar Bocadillos, recém inau-
gurado na Av. Pombal, em Manaíra. O simpático local tem 
cozinha contemporânea e criativa onde o forte são as 
tapas mexicanas e espanholas, porém utiliza produtos 
nordestinos como a carne de sol, além de ter uma ótima 
carta de vinhos. 

Sob o comando dos empresários Cláudio Martins e 
Orlando Silveira, o Bocadillos promete se transformar 
no novo point da noite pessoense.

   Os destaques do Rock in Rio neste sábado, que pode ser acompanhado 
pelo canal Multishow na tv a cabo, vão ser Bruce Springteen e The E-Street Band, a 
paraibana Elba Ramalho ao lado de Meireles e Fernanda Abreu, Morais Moreira com  
Pepeu Gomes e Roberta Sá.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide

Infraestrutura turística
O CENTRO DE CONVENÇÕES de João Pessoa, de-

nominado “Poeta Ronaldo Cunha Lima”, é destaque numa 
cartilha publicada pelo Ministério do Turismo, que traz um 
panorama dos investimentos da pasta em infraestrutura 
turística de todo o país.

O espaço vai sediar na próxima semana o 3o Festival 
de Turismo de João Pessoa.

A festejada aniversariante de hoje, Linê Marinho entre a filha Lúcia 
Padilha e a neta Lucimar Padilha Eloy

FOTO: Goretti Zenaide

Ensinamentos jurídicos
A PARAÍBA exporta ensinamentos jurídicos para 

Campinas, SP, onde Jandilma Medeiros, da Escola Judicial 
do Tribunal do Trabalho da Paraíba, ministrou o curso “Con-
tratações nas Escolas Judiciais - dispensa e inexigibilidade”. 

O curso, ministrado na semana passada, culminou 
na elaboração de um projeto básico para o TRT daquela 
cidade paulista.

Sandra Bernardo, Nara Lemos e Socorro Mayer no simpático encontro do Grupo Marieta Bernardo

FOTO: Goretti Zenaide

COMBINAR A 
BOLSA COM A ROUPA 
já foi considerado um 
erro fatal de estilo e 
símbolo de caretice. 
Mas pelos últimos des-
files da Louis Vuitton, 
Dolce&Gabbana, Marc 
Jacobs e Miu Miu, o que 
se viu foram muitas 
bolsas com as mesmas 
estampas das roupas. 
Segundo Fátima Lisboa 
Lopes, da Calzature, é 
a onda maximalista da 
moda onde o que vale é 
a ousadia e afirmação 
de estilo.

Estilo 

A GRANDE FIGURA 
que é Linê Marinho 
comemora hoje seu 
aniversário reunindo 
amigos e familiares 
para um festivo almo-
ço. O encontro será 
na churrascaria Sal & 
Brasa, no Bessa.

Linê

PARA QUEM É fã 
do ator Wagner Moura, 
consagrado por “Tropa de 
Elite” e “Tropa de Elite 2”, 
o Cinespaço no Mag Sho-
pping está exibindo neste 
final de semana o filme 
“Elysium”. Trata-se de 
uma ficção científica que 
marca o debut do ator 
brasileiro em Hollywood, 
contracenando com Matt 
Damon e Jodie Foster.

Cinema

“O homem joga sua saúde 
fora para conseguir 
dinheiro, depois usa
o dinheiro para con-
quistá-la novamente”

“Uma boa consciência 
faz bem para a saúde, pele 
e coração. E livra-nos 
da gordura da culpa”

CONFÚCIO AMÉLIA MARI PASSOS

   O jantar dançante do restaurante Panorâmico, no Clube Cabo Branco, terá na 
noite de hoje animação musical da banda Rota News. O grupo é formado por ex-inte-
grantes da banda Tuareg´s.

Festival japonês
COMEÇA HOJE na Usina Cultural Energisa o Festival 

do Japão na Paraiba, evento que vem sendo realizado com 
sucesso desde 2005 pela Associação Cultural Brasil-Japão.

O evento conta com apoio do Consulado japonês em 
Recife, que está trazendo a exposição “Furoshiki-Eco”, 
tradicional oficina de arte do embrulho com lenços. 

Zélia Teotônio está hoje aniversariando

FOTO: Dalva Rocha
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Justiça decide sentença 
dos assassinos de 
Aryane e Fernanda Ellen
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Detran e BPTran 
flagram mais de dois mil 
e prendem 310 infratores

PB comemora redução de mortes
UM ANO DA OPErAçãO LEI SECA

O número de mortes em 
acidentes registrado pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) de janeiro a agosto de 
2013 nas rodovias federais 
da Paraíba diminuiu 23% 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Enquan-
to em 2012 foram contabili-
zados 149 óbitos em 2.703 
acidentes, que resultaram 
em 1.695 feridos, este ano 
são 115 mortes em 2.788 
ocorrências, com 1.692 fe-
ridos. Do início do ano até 
a última quarta-feira (18), a 
PRF realizou 28.054 testes 
de alcoolemia que resulta-
ram em 891 autuações. Dos 
motoristas reprovados, 306 
foram encaminhados para a 
delegacia. A redução no ín-
dice de mortes é um dos re-
flexos da Operação Lei Seca 
que, na Paraíba, completa 
um ano hoje. 

Só em 2012, a PRF reali-
zou no Estado 16.960 testes 
de alcoolemia; 1.096 moto-
ristas foram reprovados e 
autuados. Destes, 350 foram 
conduzidos para a delegacia. 
Este ano, até a última quar-
ta-feira, foram 28.054 testes 
realizados, 891 autuações e 
306 encaminhados para a 
delegacia. De 20 de junho de 
2008 até 18 de setembro de 
2013 a PRF autuou, na Pa-
raíba, 4.707 motoristas por 
estarem dirigindo sob efeito 
de bebida alcoólica.

De acordo com o Núcleo 
de Comunicação (Nucom) 

da PRF, a Lei Seca começou 
a vigorar no país a partir 
da Lei nº 11.705/2008, de 
19 de junho de 2008. A exi-
gência sobre a questão de 
‘beber e dirigir’, no entanto, 
existia desde 1997 em razão 
do Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB), regulamentado 
pela Lei 9.503/97, nos arti-
gos 165, 276, 277 e 306.

Para a operacionaliza-
ção da Lei Seca, a PRF con-
ta hoje com 42 etilômetros 
distribuídos nos 11 postos 
fixos de fiscalização e viatu-
ras de ronda. Os aparelhos 
que possuem bicos descar-
táveis têm capacidade de 
realizar quantos testes fo-
rem necessários.

Detran e BPTran 
O Departamento Esta-

dual de Trânsito (Detran) 
e o Batalhão de Polícia de 
Trânsito Urbano e Rodo-
viário (BPTran) flagraram 
2.083 condutores de 21 de 
setembro de 2012 - quando 
a Operação Lei Seca foi cria-
da na Paraíba - até a semana 
passada. Neste período, 310 
motoristas foram presos, 
mais de 31 mil veículos abor-
dados e quase 27 mil testes 
de alcoolemia aplicados pe-
los agentes que contam com 
uma média de três mil etilô-
metros descartáveis. 

Apenas três meses de-
pois que a Lei Seca foi forma-
lizada no Estado, a presidente 
da República Dilma Roussef 
a tornou ainda mais rígida, 
ampliando o valor da multa, 
que passou de R$ 957,65 para 
R$ 1.915,30. Além disso, a to-
lerância é zero, ou seja, não é 
permitido dirigir após consu-
mir qualquer quantidade de 
álcool. 

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

Nos oito primeiros me-
ses deste ano, as vítimas de 
acidentes de moto represen-
taram 67% dos 5.529 aten-
dimentos realizados pelo 
Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa. Em 
2012, a unidade recebeu, 
no mesmo período, 5.621 
vítimas de desastres, 1,7% 
a mais que em 2013. Consi-
derando o total de janeiro a 
agosto de 2011 - 6.276 – com 
os pacientes recebidos em 
2012, a redução foi de 10%.  

Em 2011, de janeiro a 
agosto, foram 4.028 feridos; 
em 2012, no mesmo perío-
do, houve um decréscimo de 
10%, com 3.623 atendimen-
tos. Em 2013, foram 3.683 
atendidos no Hospital de 
Trauma da capital, o que cor-
responde a 60 vítimas a mais. 

O inspetor da PRF Ge-
nésio Vieira ressaltou que, 
em relação ao número de 
acidentes, é preciso consi-
derar o crescimento da frota 
veicular, que na Paraíba tem 
evolução de 11%, em média, 
ao ano. 

“A mistura álcool e di-
reção não é a única causa 
do aumento de acidentes. 
Existem outros fatores que 
contribuem para possíveis 
crescimentos, a exemplo da 
desobediência à sinalização 
e aos limites de velocidade, 
além de outras irregulari-
dades causadas pela impru-

dência e falta de atenção do 
motorista”.

Carona Responsa
Além das ações do De-

tran, PRF e BPTran, a Lei Seca 
tem ganhado reforço com 
iniciativas que estimulam os 
motoristas a evitarem assu-
mir o volante após ingerir 
bebida alcoólica. Uma delas 
é o Projeto Carona Responsa.

A ação, idealizada pela 
Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes de João 
Pessoa (Abrasel) e Compa-
nhia de Bebidas das Amé-
ricas (Ambev), consiste em 
visitas a bares nos finais de 
semana, promovendo o con-
sumo responsável do álcool.

Os motoristas da vez, 
aqueles que vão com um 
grupo, mas não ingerem be-
bida alcoólica para garantir a 
segurança dos demais, rece-
bem brindes. 

Acidentes de moto

Família ramalho
João Paulo Guedes Meira estava al-
coolizado quando atingiu, no dia 6 
de maio de 2007, o veículo em que 
estavam Francisdo de Assis Guerra 
Ramalho, de 49 anos; Matheus Ca-
valcanti Ramalho, 16; e Antônio de 
Pádua Guerra Ramalho, de 53. Ele 
avançou o sinal vermelho na Ave-
nida Epitácio Pessoa. O acusado foi 
condenado a 32 anos de prisão. Pelo 
menos 15 deles devem ser cumpri-
dos em regime fechado. 

Casos que tiveram repercussão na Paraíba

raíza Guedes e ronaldo Soares
O empresário Rodrigo Artur da Fon-
seca estava embriagado ao provo-
car o acidente de trânsito que ma-
tou os estudantes Raíza Guedes, de 
17 anos, e Ronaldo Soares da Silva, 
19. O desastre ocorreu no dia 16 de 
julho de 2011, na Avenida Epitácio 
Pessoa. Em março de 2013, ele foi 
condenado a 17 anos e dois meses 
de prisão em regime fechado. O jul-
gamento aconteceu no 2º Tribunal 
do Júri de João Pessoa.

Fátima Lopes
O psicólogo Eduardo Paredes tam-
bém estava sob efeito de álcool 
quando avançou o sinal vermelho 
no cruzamento da Avenida Epitácio 
Pessoa com a Rua João Domingos, 
em Miramar, na capital. O acidente 
aconteceu em janeiro de 2010. Pa-
redes foi considerado culpado pela 
morte da defensora pública Fátima 
Lopes, e condenado a 12 anos de 
prisão em regime fechado por ho-
micídio doloso e lesão corporal.  

O Governo da Paraí-
ba, através da Gerência 
Executiva de Veículos 
(Gecov), realiza hoje dois 
leilões com 93 lotes, entre 
carros, motos e sucata, em 
João Pessoa. O primeiro 
leilão acontece no pátio 
da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e 
Defesa Social, na Avenida 
Hilton Souto Maior, em 
Mangabeira, a partir das 

8h30, e o segundo acon-
tece no pátio da Gecov, 
na Praça Caldas Brandão, 
Bairro Tambiá, às 10h.

Serão 14 lotes no 
primeiro leilão e 78 no 
segundo, com valores en-
tre R$ 300 e R$ 8 mil. In-
teressados precisam levar 
apenas um documento 
de identidade e o CPF ou 
CNPJ, no caso de empre-
sas, além de uma folha 

de cheque, que fica com 
o leiloeiro para garantir o 
pagamento dos lances. Os 
inscritos no leilão pode-
rão oferecer lances acima 
dos valores mínimos para 
cada um dos lotes, arre-
matando o bem quem 
oferecer a maior quantia.

Os bens arrematados 
no leilão devem ser retira-
dos no pátio da Gecov as-
sim que confirmado o pa-

gamento, a partir do dia 
30 deste mês. De acordo 
com o gerente executivo 
da Gecov, Francisco Neu-
mam Holanda, o leilão 
tem por finalidade a reno-
vação da frota de veículos 
do Estado, com a venda 
desses automóveis e mo-
tos que podem ser usados 
para sucata ou, em alguns 
casos, que ainda podem 
ser revitalizados para uso.

Estado realiza dois leilões de veículos
NESTE SÁBADO

Em Cajazeiras, moto-
ristas e pessoas dos mais 
diversos segmentos da 
sociedade acreditam que 
a Lei Seca tem consegui-
do reduzir o número de 
acidentes, principalmente 
nas rodovias federais e 
estaduais. “Essa lei impõe 
medo porque mexe com o 

bolso das pessoas”, disse 
o motorista Gelcimar Ân-
gelo Bezerra, que é pre-
sidente do Sindicato dos 
Motoristas do Alto Sertão. 

Para ele, a eficácia da 
lei está exatamente nas 
multas e demais punições 
aos infratores.

O comerciante Ma-

noel Neto, membro da 
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Cajazeiras, acha 
que a lei é pouco eficaz 
e inibe poucos casos de 
embriaguez ao volante. 
Ele disse que uma das 
causas dessa pouca eficá-
cia é a falta de rigor por 
parte das autoridades na 

aplicação das medidas 
punitivas. 

Ele cita como neces-
sária a proibição da ven-
da de bebidas alcoólicas 
nas estradas para se evitar 
muitos casos.  

Sucursal de Cajazeiras 
(auniaocz@gmail.com)

Motoristas querem mais rigor em Cajazeiras

Em um ano da Operação Lei Seca, mais de 31 mil veículos foram abordados e os motoristas passaram pelo teste de alcoolemia

FoTo: Arquivo

Motociclistas 
representam 
67% dos 
atendimentos 
do Hospital 
de Trauma de 
João Pessoa 
este ano



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 21 de  setembro de 2013

Condenado a 17 anos de prisão, 
assassino de Aryane está solto

Três anos e cinco me-
ses de espera para ver ser 
condenado o acusado de 
matar Aryane Thais. A sen-
tença foi de 17 anos e seis 
meses de prisão em regime 
fechado, no entanto, Luiz 
Paes de Araújo Neto ainda 
está em liberdade, aguar-
dando o recurso e não há 
previsão de data para que 
ele seja preso. Ainda espe-
ram julgamento os casos da 
professora Briggida Louren-
ço e do estupro coletivo de 
queimadas. Em comum, os 
três crimes têm a violência 
e o machismo empregado 
para matar. No caso de Luiz 
Paes de Araújo Neto, a acu-
sação era de assassinato por 
motivo torpe e requintes de 
crueldade.  

O julgamento do caso 
Aryane começou às 14h30 
do dia 19 de setembro, mas 
só teve seu desfecho 14 ho-
ras depois, quando já pas-
sava das três horas do dia 
20 de setembro. Apesar do 
Conselho de Sentença do 
1º Tribunal do Júri de João 
Pessoa ter decidido por 
17 anos e meio de prisão 
em regime fechado, por 
ser réu primário, não ter 
sido preso em flagrante e 
apresentar bom comporta-
mento, ele responderá em 
liberdade até que todas as 
chances de recurso sejam 
esgotadas.

Durante todo o julga-
mento era visível para os que 
ali estavam a dor e o sofri-
mento das duas famílias. Os 
pais do acusado choravam 
e rezavam, mas era no rosto 
dos familiares de Aryane, es-
pecialmente da sua mãe Hi-
pernestre Carneiro, que era 
visível a maior dor. “A justiça 
será feita, ele poderá recorrer, 
mas a sociedade paraibana 
mostrou que não vai mais ad-
mitir esse tipo de coisa. Aque-
les sete homens e mulheres 

fizeram justiça, julgaram com 
a razão, mas também com o 
coração de mãe e de pai. Digo 
para todos que lutar por justi-
ça vale. Ela pode ter essa mo-
rosidade, pode demorar, mas 
vale à pena ver a justiça sendo 
feita. Mesmo que ele recorra, 
um dia ele estará na cadeia, 
a vaga dele está reservada. A 
mãe de Aryane Thais nunca 
vai desistir de lutar, estarei 
com advogados acompa-
nhando esses recursos. Não 
vou desistir de lutar nem pela 
minha filha, nem por aquelas 
mães e suas filhas que sofrem 
tanto quanto eu”, desabafou.

“Ganhamos o júri e a 
defesa terá que recorrer, 
eles têm cinco dias, a partir 
de segunda-feira, para fa-
zer isso, pois o julgamento 
terminou nessa sexta-fei-
ra. Caso não o façam, será 
dado trânsito em julgado 
da sentença condenatória 
e o acusado será preso”, ex-
plicou Abraão Beltrão, ad-
vogado de defesa.

Ele disse ainda que não 
tem como prever quando 
Luiz Paes de Araújo Neto 
será preso, já que seus advo-
gados ainda podem recorrer 
três vezes e há muito trâmite 
em cada uma dessas ações. 
“Ele matou porque não que-
ria aquele filho, ele matou 
porque não queria que ela 
estivesse grávida e para en-
cobrir o crime, a jogou às 
margens da BR e forjou uma 
cena de crime sexual”, afir-
mou o advogado.                                              

Durante toda a defesa 
os advogados e o acusado 
insistiam em inocência. Ele 
negou durante todo o seu de-
poimento, que durou aproxi-
madamente uma hora, que 
fosse o autor do crime. Ele 
afirmou ainda que queria o 
filho e que Aryane sugeriu 
o aborto e que na noite que 
antecedeu o encontro do 
corpo da garota eles haviam 
se encontrado para negociar 
a vida da criança e o valor do 
aborto, caso ele acontecesse.

O advogado de defesa 
de Luiz Paes, Genival Velo-
so, foi procurado pela re-
portagem, mas não atendeu 
aos telefonemas.

Luiz Paes de Araújo Neto 
aguardará em liberdade o 
recurso contra a decisão

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Jefferson Luís Oliveira 
Soares, assassino da estudan-
te Fernanda Ellen, foi conde-
nado a 31 anos de prisão em 
regime fechado. O júri  singu-
lar se reuniu no início do mês 
e decretou a culpabilidade de 
Jefferson Soares. A sentença 
foi confirmada somente on-
tem. A juíza  Ana Karla Fal-
cão, da 3ª Vara Criminal, foi 
quem leu a sentença. 

O crime ocorrido em ja-
neiro teve seu desfecho em 
abril, quando Jefferson con-
fessou o assassinato após in-
vestigações que levaram até 
ele como o assassino da es-
tudante. Jefferson  disse que 
estrangulou Fernanda Ellen 
depois que ela se recusou a 
lhe dar R$ 20,00 para comprar 
pedras de crack. Ele era vizi-
nho da vítima.  

Jefferson vai ser levado 
para o presídio Flósculo da Nó-

brega (Róger), onde cumprirá 
a pena pelos crimes de latrocí-
nio e ocultação de cadáver.

O crime
Em 7 de janeiro de 2013 

Fernanda Ellen saiu de casa 
por volta das 13h para pegar 
o boletim na escola onde es-
tudava, que fica a menos de 
um quilômetro da sua casa. 
Poucos minutos depois, na 
volta para a casa, foi abor-
dada pelo vizinho, Jefferson, 
que pediu dinheiro, pegou o  
celular da garota e depois a 
matou asfixiada com o golpe 
conhecido como “mata leão”. 

No mesmo dia a polícia 
foi chamada e começaram as 
buscas pela menina. Dois dias 
depois de matar a menina, 
Jefferson tirou o seu corpo 
do esconderijo (embaixo da 
cama onde ele dormia com 
a esposa) e enterrou a meni-

na, só de blusa e calcinha, no 
quintal de casa, a menos de 
15 metros de onde Fernanda 
morava.

O celular de Fernanda, 
que teria sido trocado por 
quatro pedras de crack foi lo-
calizado e a partir deste fato 
a polícia conseguiu o retra-
to-falado do criminoso. Na 
tarde do dia 8 de abril, a mes-
ma mulher que fez o retrato 
falado reconheceu Jefferson 
como sendo o homem que en-
tregou o celular em troca das 
pedras de crack.

Durante os três meses de 
procura pela menina, Jeffer-
son participou de celebrações 
religiosas e até de uma pan-
fletagem, mas começou a ser 
suspeito depois que pediu 
demissão do emprego, ficava 
apenas em casa e evitava os 
vizinhos, entre eles os fami-
liares de Fernanda.

Jefferson Luís pega 31 anos e já está preso
MORTE DE FERNANDA ELLEN

De acordo com o Cen-
tro da Mulher 8 de Março, 
de janeiro a agosto deste 
ano 139 mulheres foram 
assassinadas, estuprada ou 
agredidas na Paraíba pelo 
simples fato de serem mu-
lheres. Além destas, outras 
19 foram mortas por envol-
vimento com o tráfico.  São 
28 homicídios por violên-
cia doméstica, 50 estupros, 
36 tentativas de homicídio 
e 25 agressões.  Os núme-
ros são preocupantes, pois 
estes são apenas os casos 
que foram divulgados pela 
imprensa. Em relação aos 
19 homicídios com envol-
vimento com o tráfico de 
drogas, há a ligação com 
seus companheiros, já que 
a maior parte das mulheres 
envolvidas neste tipo de 
delito o comete por assu-
mir o lugar do companhei-
ro ou do filho preso.

“A mulher ter coragem 
de denunciar já é uma vitó-
ria dos movimentos de mu-
lheres, pois antes a mulher 
era violentada, agredida e 
não tinha coragem de de-
nunciar porque tinha ver-

gonha da família, porque 
era ela quem levava a inti-
mação para o agressor, por-
que ela não via o agressor 
ser punido. Agora, depois 
da Lei Marinha da Penha, 
ela denuncia, o agressor é 
intimado de verdade, pre-
so e responde pelo crime”, 
comentou Irene Marinho, 
do Centro da Mulher 8 de 
Março. 

Ela disse ainda que esse 
tipo de crime de violência 
contra a mulher acontece 
porque a sociedade ainda é 
machista e patriarcal. “Mui-
tos homens ainda acham 
que as mulheres são pro-
priedade sua, não admitem 
independência financeira 
ou emocional, não aceitam 
que elas refaçam suas vi-
das após uma separação. 
No entanto, sabemos que 
isso não muda do dia para 
a noite e que a sociedade 
ainda tem muito o que evo-
luir”, afirmou.

Vitória 
Sobre a sentença de 

Luiz Paes de Araújo Neto, 
ela disse que é uma vitória 

139 mulheres vítimas de violência este ano
Após três anos e cinco meses do crime, Luiz Paes de Araújo Neto foi a julgamento e negou ser o autor do assassinato

FOTOS: Marcos Russo

Fique atento

Onde procurar ajuda em caso de violência contra a mulher

197 – Denúncia para posterior investigação 

190 – Denúncia para averiguação imediata, quando 
viaturas da polícia são enviadas 

3218.7298  - Secretaria de Estado da Mulher e da 
Diversidade Humana 

32185316 – Delegacia da Mulher – Avenida Pedro II, 
853

0800 095 6465 - Centro de Referência da Mulher 
Fátima Lopes – Campina Grande

3221-4273 - 0800 283 3883 – Centro de Referência 
da Mulher Ednalva Bezerra - Rua Afonso Campos, 
111 – Centro – João Pessoa

3531-4852 - Centro de Referência de Atendimento 
à Mulher (Cram) Suzane Alves da Silva – Cajazeiras, 
Rua Coronel Guimarães, Nº 204, Centro (Funciona 
no mesmo prédio da Secretária de Políticas Públicas 
para as Mulheres)

3461-1489 - Centro de Referência de Atenção à Mu-
lher (Cram) – Santa Luzia, Rua Otílio Dantas da Nó-
brega, nº 308, Bairro São José

para a família da vítima e 
também para os movimen-
tos de mulheres. “Infeliz-
mente nossa Justiça ainda 

é falha, ainda cabe recurso 
e depois, no fim das con-
tas, ainda fica pouco tempo 
preso”, lamentou.

Jefferson Luís foi condenado por latrocínio e ocultação de cadáver

FOTO: Evandro Pereira



Emepa realiza hoje leilão de 72 
bovinos de alto padrão genético

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 21 de setembro de 2013

Dezenas de criadores 
de vários estados confirma-
ram participação no leilão 
de bovinos da Empresa Es-
tadual de Pesquisa Agrope-
cuária da Paraíba (Emepa) 
que acontece hoje na Esta-
ção Experimental de Ala-
goinha, na microrregião do 
Brejo, a partir das 11h.

O chefe da Estação Ex-
perimental de Alagoinha, 
Rubens Fernandes, confirma 
que tem recebido muitos te-
lefonemas de agropecuaris-
tas do Nordeste e de outras 
regiões do Brasil interessa-
dos em adquirir animais da 
Emepa por terem a melhor 
referência genética do país.

Serão leiloados no sá-
bado 72 bovinos adultos e 
três crias ao pé, das raças 
zebuínas leiteiras Gir, Sindi 
e Guzerá. O tradicional leilão 
é realizado todos os anos e 
atrai criadores de vários es-
tados interessados em ad-
quirir animais de alto padrão 
genético.

O secretário de Esta-
do do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca, 
Marenilson Batista, estará 
presente e ressalta que o 
Governo tem investido na 
infraestrutura das Estações 
Experimentais da Emepa e 
na capacitação de seus téc-
nicos. Marenilson avalia que 
o leilão, como acontece to-
dos os anos, terá uma boa 
participação de criadores 
que levarão para seus esta-
dos animais de qualidade, “a 
marca Emepa, uma garantia 
de bons negócios”, disse.

O presidente da Emepa, 
Manoel Duré, confirmou que 
tudo está pronto para a rea-
lização do leilão e que quem 
adquirir os animais estará 
fazendo investimentos que 
darão excelentes resultados. 
“Vamos disponibilizar jovens 
reprodutores e matrizes de 
alta genética de nosso reba-
nho zebuíno leiteiro. O leilão 
é uma oportunidade que os 
produtores têm para com-
prarem animais com a mar-
ca Emepa”, ressalta Manoel 
Duré. A média de idade dos 
animais que vão a leilão é de 
24 meses.

O chefe da Estação Ex-
perimental de Alagoinha, 
Rubens Fernandes da Costa, 
avalia que este ano o leilão 
atrairá um número maior de 
participantes porque o Esta-
do da Paraíba agora é zona 
livre de aftosa.

A raça Gir é referência 
em produção de leite. Já as 
raças Sindi e Guzerá têm 
dupla aptidão: produzem 
muito bem carne e leite. A 
Estação Experimental de 
Alagoinha foi fundada no 
ano de 1933 e é uma insti-
tuição conceituada em ge-
nética dessas três raças ze-
buínas leiteiras.

Os criadores interessa-
dos em participar do leilão po-
dem obter mais informações 
no site da Emepa www.eme-
pa.org.br, pelo e-mail emepa@
emepa.org.br ou pelo telefone 
083 3278 1160.

Criadores de vários estados 
participam do evento, que 
acontece em Alagoinha

A Estação Experimental da Emepa no município de Alagoinha, no Brejo paraibano, vai leiloar animais das raças Gir, Sindi e Guzerá

FOTO: Divulgação

Ação integrada 
prende acusados 
de crimes em 
Nova Floresta

As Polícias Civil e Militar 
realizaram, na última quin-
ta-feira, a Operação Chapéu 
Preto na cidade de Nova Flo-
resta. O trabalho teve o obje-
tivo de cumprir mandados de 
prisão expedidos pela Justiça 
de Cuité. A ação da 13ª Área 
Integrada de Segurança Pú-
blica (Aisp) foi planejada para 
elucidar homicídios ocorridos 
na cidade nos anos de 2011, 
2012 e 2013, com a prisão dos 
acusados.

Foram presos José Ailton 
Ferreira, Joseane Melo da Silva 
e Maria Ferreira da Silva, viúva 
de Severino Rodrigues Pereira, 
assassinado em abril de 2010.

De acordo com o delega-
do seccional da 13ª Aisp, João 
Joaldo Ferreira, a operação 
teve a participação do dele-
gado Durval Barros, titular de 
Cuité, e da Polícia Militar do 
9º Batalhão. “Outras prisões 
devem acontecer em breve”, 
adiantou o delegado da Aisp.

As duas mulheres presas 
serão encaminhadas para o 
Presídio Feminino de Campina 
Grande. José Airton foi recolhi-
do para o Presídio de Cuité, 
onde permanecerá à disposi-
ção da Justiça.

A partir de amanhã, estão 
abertas as inscrições para a Ofi-
cina Sebrae de Empreendedoris-
mo (OSE), na cidade de Remígio, 
no Agreste paraibano, a 150 km 
de João Pessoa. A capacitação 
busca fortalecer e estimular o 
empreendedorismo e tem como 
público alvo empreendedores, 
formais ou informais, e interes-
sados em abrir um pequeno ne-
gócio no município e região. As 
inscrições seguem até a próxima 
sexta-feira, em frente à Lagoa 
Parque Senhor dos Passos, centro 
da cidade, das 8h às 17h.

A oficina acontecerá duran-
te uma semana (30 de setembro 
a 4 de outubro), no Ginásio Po-
liesportivo O Geraldão, sempre 
das 19h às 22h. Os inscritos par-
ticipam de dinâmicas de grupo, 
simulações e experimentações 

onde são trabalhados, com o 
apoio de facilitadores, temas re-
lacionados a empreendedorismo, 
gestão, planejamento, finanças 
e marketing de forma simples e 
direta a partir de situações reais 
que fazem parte do cotidiano de 
uma empresa.

 “Com essa capacitação, o 
Sebrae, na medida em que qua-
lifica empresários e empreende-
dores de Remígio, contribui dire-
tamente para o desenvolvimento 
da economia de toda a região”, 
disse a analista do Sebrae em 
Campina Grande e gestora do 
Programa Território da Cidada-
nia Borborema, Andréa Menezes 
Souza. A OSE é uma parceria do 
Sebrae Paraíba com a Prefeitura 
Municipal de Remígio.

De acordo com o secretário 
de Finanças de Remígio, Antô-

nio Souto, a parceria com o Se-
brae fortalece um dos objetivos 
da prefeitura da cidade, que é 
o de impulsionar uma maior or-
ganização dos empreendedores 
locais. Desde o mês de agosto, 
a cidade conta com a Sala do 
Empreendedor, espaço voltado 
para a formalização de quem 
tem ou deseja abrir um pequeno 
negócio.

A Oficina Sebrae de Em-
preendedorismo representa uma 
oportunidade importante para 
que empreendedores e candida-
tos a empresários se alinhem a 
uma nova postura de condução 
dos negócios frente ao surgimen-
to de novos paradigmas econô-
micos, políticos, sociais e cultu-
rais. As prefeituras interessadas 
em realizar a capacitação devem 
entrar em contato com o Sebrae. 

Oficina qualifica empresários
Remígio 

Mil e seiscentos em-
preendedores foram capaci-
tados pela Emater e Sebrae 
em cursos e palestras reali-
zados durante o 4º Festival 
da Mandioca de Mari, que 
começou na última segun-
da-feira  e se encerra hoje. 
Promovido pela Prefeitura 
Municipal, com apoio do Go-
verno do Estado, o evento 
leva aos produtores da re-
gião técnicas sobre cultivo, 
manuseio e comercialização 
da mandioca, e tem o obje-
tivo de fomentar a atividade 
agrícola.

A programação começou 
na segunda-feira (16) com 

cursos e palestras ministra-
dos pelo Sebrae e pela Ema-
ter, dando foco principalmen-
te para o cultivo da mandioca, 
gastronomia e utilização dos 
produtos derivados da man-
dioca, entre outros. 

As palestras ministradas 
tiveram como tema a comer-
cialização junto ao Progra-
ma Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA), Programa de Erradi-
cação do Trabalho Infantil 
(Peti) e Nota Fiscal Eletrôni-
ca. Também foi realizado se-
minário abordando a utiliza-
ção de produtos derivados 

da mandioca para famílias 
beneficiadas pelo Programa 
Bolsa Família do município.

 Foi ministrado curso de 
Gastronomia para microem-
preendedores individuais 
que exercem atividades 
econômicas que utilizam 
produtos da mandioca, vi-
sando aumentar o consumo 
e a produção de gêneros ali-
mentícios. 

Pelo menos l.400 alunos 
da rede municipal de ensino 
compareceram às palestras, 
além de membros de asso-
ciações comunitárias de qua-
tro  sítios e da cooperativa 
de agricultores dos assenta-

mentos Tiradentes e Zumbi 
dos Palmares. Associados do 
Sindicato dos Tabeladores 
Rurais do município e alunos 
do curso de Ciências Agrá-
rias da Universidade Aberta 
do Brasil – polo UAB/UFPB, 
também participaram das 
discussões.

 O evento conta com uma 
feira cultural no centro da ci-
dade e exposição com degus-
tação de produtos derivados 
e industrializados. Em tendas 
montadas pelos órgãos, os 
participantes tomaram co-
nhecimento de novas tecno-
logias utilizadas no cultivo da 
mandioca.

Cultivo de mandioca é tema de evento
mARi

A Polícia Civil, com 
o apoio da Polícia Mi-
litar, desarticulou, na 
última quinta-feira, na 
cidade de Catolé do Ro-
cha, um ponto de ven-
da de drogas. Na ação, 
foi preso João Paulo 
dos Santos Mesquita. 
Com ele, foi apreendi-
do cerca de um quilo 
e meio de maconha. 
João Paulo foi encami-
nhado ao presídio de 
Catolé do Rocha e vai 
responder por tráfico 
de entorpecentes.

De acordo com o 
delegado seccional da 
região de Catolé do Ro-
cha, Jorge Luís Almei-
da, a prisão mostra o 
compromisso das duas 
polícias no combate às 
drogas no Sertão.

operação
Ainda nesta se-

mana, foi realizada a 
‘Operação Amanhecer’ 
na cidade de Catolé do 
Rocha. A operação teve 
o objetivo de desarticu-
lar quadrilhas de homi-
cidas e de traficantes. 
Na ação, foram presas 
seis pessoas e apreendi-
dos sete quilos de dro-
gas (cocaína, maconha 
e crack).

Traficante 
é preso 
em Catolé 
do Rocha
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Pela cidade

Alunos da Escola Municipal Frei Manfredo, 
do município de Lagoa Seca, estiveram ontem pela 
manhã na STTP, onde, por meio de atividades lúdicas, 
como esquetes e músicas, receberam instruções sobre 
os cuidados que devem observar no trânsito. 

l TrANsITAr 
De acordo com a assessoria da STTP, durante a 

visita, os integrantes da equipe da Divisão de Educação 
de Trânsito distribuíram às crianças vários brindes, 
como o CD “Transitar com Harmonia” (com músicas 
alusivas à educação de trânsito) e chaveiros.

l PArCerIA 
Ontem pela manhã, no Centro de Tecnologia 

Educacional, aconteceu a solenidade de entrega de kits 
esportivos para as 122 escolas públicas municipais. A 
entrega dos kits faz parte de uma parceria da Prefeitura 
de Campina Grande com o Instituto Alpargatas.

Mudança  
O ex-vereador Fernando Carvalho deverá ficar 

com a presidência do Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) em Campina Grande. E uma das suas primeiras 
missões à frente da legenda deverá ser tentar atrair o 
vereador peemedebista Olimpio Oliveira, que pretende 
ser candidato a deputado estadual. Além de ex-
correligionários, Fernando Carvalho e Olimpio Oliveira 
são amigos pessoais e na semana passada estiveram 
reunidos. Até agora, porém, o peemedebista ainda não 
teria definido se ingressa ou não no PTB.

Cotação
A assessoria do senador Vital Filho (PMDB) tratou 

de espalhar, com forte destaque em Campina Grande, 
informação da imprensa da capital federal de que o 
paraibano estaria cotado para assumir o Ministério da 
Integração, que deverá ficar vago com a saída do PSB.

rei morto...
O cargo de ministro da Integração deverá ficar 

vago caso a presidente Dilma Rousseff aceite o pedido 
de demissão do ministro Fernando Bezerra, que é do 
PSB, sigla que resolveu desembarcar do governo. Vital 
Filho seria o indicado do PMDB para a vaga. 

racionamento
O governador Ricardo Coutinho afirmou ontem 

em Campina Grande que tem discutido com a Cagepa 
a possibilidade de racionamento no abastecimento 
hídrico da cidade. De acordo com o governador, os 
próximos três meses serão cruciais para a definição 
do quadro hídrico de Campina e cidades vizinhas do 
Compartimento da Borborema que dependem das 
águas do Açude Epitácio Pessoa, o Boqueirão. Ricardo 
confirmou estar preocupado com a situação e que tem 
conversado com a Agência Nacional das águas.

Ipês
A Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) deu início na manhã de ontem, à plantação 
de cerca de 100 árvores adultas na calçada que 
circunda o campus de Campina Grande. A ação 
coincide com o início da Primavera, hoje, data em 
que também se comemora o Dia da árvore. Segundo 
a assessoria da universidade, o ipê foi escolhido “por 
ser uma planta de grande beleza e resistência, além 
de ser uma espécie nativa, o que garante o equilíbrio 
ambiental”.

Área de lazer

A vereadora Ivonete Ludgério apresentou 
requerimento na Câmara Municipal solicitando à 
prefeitura que, através da Secretaria de Esporte, Juventude 
e Lazer, construa uma área de lazer no sítio Capim Grande, 
zona rural do distrito de São José da Mata.

Abrangência 

No requerimento, Ivonete Ludgério destaca que uma 
área de lazer no local beneficiará diretamente, além dos 
moradores do Capim Grande, as comunidades rurais de 
Cajazeiras, Monte Alegre, Félix Amaro e Gaspar, entre outros 
mais próximos daquele setor.

Trânsito

Livro da UEPB disputa Prêmio Jabuti
CATegorIA dIreITo

Publicação tem como 
coautores os docentes do 
Centro de Ciências Jurídicas

Além dos dois livros publi-
cados pela Editora Universitária 
que foram classificados como 
finalistas do mais importante 
prêmio da literatura brasileira, 
o Prêmio Jabuti, a Universidade 
Estadual da Paraíba (UPEB) tam-
bém estará representada na pre-
miação com uma terceira obra, 
que conta com a participação de 
professores da Instituição. Trata-
-se do livro Manual dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, publi-
cado pela Editora Saraiva e que 
tem como coautores os docentes 
do Centro de Ciências Jurídicas 
(CCJ), Glauber Salomão e Paulla 
Newton.

O livro compreende uma 
análise abrangente e ao mesmo 
tempo aprofundada da proteção 
jurídica conferida à pessoa com 
deficiência, com base especial-
mente na legislação brasileira e 
na Convenção da ONU de 2007. 
O estudo não se restringe a um 
ramo específico do direito posi-
tivo, na medida em que as refle-
xões são de natureza constitu-
cional, tributária, previdenciária, 
penal, trabalhista, consumerista, 
civil, entre outras. 

Apesar da evidente ampli-
tude na abordagem, observa-se 
na obra o rigor técnico apresen-
tado na sua elaboração, como 
também a apurada pesquisa em 
que está consubstanciada. Para 
a composição do livro foram se-
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Polícia prende 
dupla suspeita 
de assaltar um
restaurante 

Os policiais da força táti-
ca, em conjunto com a radio-
patrulha do 2º Batalhão de 
Polícia Militar, conseguiram 
deter, no começo da tarde 
de ontem dois suspeitos de 
realizar um arrastão em um 
restaurante do Bairro do Alto 
Branco, Zona Norte de Campi-
na Grande.

Os policiais do Quadran-
te de Polícia Preventiva (QPP) 
do bairro chegaram rápido até 
o local e interceptaram o Ale-
xandre Campos de Carvalho, 
de 19 anos, e um adolescen-
te de 16 anos, que estavam 
fugindo em uma moto, por-
tando um revólver calibre 22, 
utilizado na ação. Com eles foi 
apreendida uma bolsa com to-
dos os objetos roubados dos 
clientes.

O comandante do 2º 
BPM, tenente-coronel Souza 
Neto, destacou que a nova es-
tratégia de atuação da Polícia 
Militar facilitou a chegada rá-
pida dos policiais. “A viatura 
estava disposta dentro de uma 
área delimitada de segurança, 
a qual chamamos de Quadran-
te de Polícia Preventiva,  uma 
dinâmica que facilitou e facili-
tará nossa prevenção e atua-
ção contra os crimes de rou-
bos e de homicídios em toda 
cidade”, explicou.

Os acusados foram leva-
dos para a Central de Polícia 
de Campina Grande, no Bairro 
do Catolé. Segundo informa-
ções repassadas pelas vítimas 
à polícia, os dois entraram no 
restaurante, anunciaram o as-
salto e recolheram alguns ob-
jetos dos clientes. Os dois sus-
peitos foram presos próximo 
ao local do crime. Eles serão 
autuados por roubo.

Manual dos direitos da Pessoa com deficiência foi editado pela edUePB

FOTO: Divulgação

lecionados artigos de renoma-
dos professores e juristas que 
têm se dedicado nos últimos 
anos ao estudo dessa matéria. 
Em que pese a variedade do 
trabalho, trata-se de obra sis-
tematizada, por apresentar um 
caráter unitário, de visível uni-
formidade.

O professor Glauber Sa-
lomão, doutor em Direito Civil, 
participou como coordenador 
do livro e coautor, com o capítulo 
“O regime jurídico da capacidade 
civil e a pessoa com deficiência”. 
Já a professora Paulla Newton, 
mestre em Direito Econômico e 
doutora em Direito do Trabalho 
e Previdência Social, participa 
como coautora, com o capítulo 
“As questões de gênero e a pes-
soa com deficiência”. Para os do-

centes, ter o livro como finalista 
do Jabuti é um fato que merece 
ser festejado. 

“Desde já, é o reconheci-
mento da excelência do trabalho 
desenvolvido por cada um de 
nós, a partir de uma ideia bastan-
te singela: a necessidade de con-
ferir a maior visibilidade possível 
a um tema ainda hoje colocado 
em segundo plano, que é a tutela 
jurídica dos direitos das pessoas 
com deficiência”, disse o profes-
sor Glauber. Para a professora 
Paulla, “a obra vem sendo muito 
bem conceituada em todos os 
estados do país, pela importân-
cia da temática apreciada e pela 
qualidade jurídica e científica 
dos textos, comprovada pelo alto 
nível dos autores envolvidos no 
trabalho”.

Publicados pela EDUEPB
Também concorrem ao Prê-

mio Jabuti os títulos “Becquerel e 
a Descoberta da Radioatividade: 
Uma Análise Crítica”, do profes-
sor Roberto de Andrade Martins, 
e “Midiatização da Ciência: cená-
rios, desafios, possibilidades”, do 
professor Antonio Fausto Neto, 
ambos publicados pela Editora da 
Universidade Estadual da Paraíba 
(EDUEPB). Esta é a segunda vez 
que a Universidade se classifica 
como finalista do mais tradicio-
nal prêmio nacional do livro. Em 
2011, a UEPB foi vencedora da 
premiação com o livro “Teoria 
Quântica: Estudos Históricos e 
Implicações Culturais”, dos pro-
fessores e pesquisadores Olival 
Freire Jr., Osvaldo Pessoa Jr. e Joan 
Lisa Bromberg.  

A 55ª edição do Jabuti conta 
com 27 categorias, distribuídas 
em ficção e não-ficção, contem-
plando, cada uma, 10 títulos. Os 
finalistas foram selecionados 
de um universo de mais de dois 
mil livros e textos inscritos, que 
receberam notas dadas por três 
jurados de cada grupo. Agora, as 
notas são zeradas e os jurados 
irão avaliar o conjunto de obras 
escolhidas na primeira etapa, pre-
miando as três mais bem cotadas 
em cada categoria. Aquelas que fi-
carem em primeiro lugar nas suas 
categorias receberão R$ 3,5 mil e 
o troféu Jabuti. Os segundos e ter-
ceiros colocados levam apenas o 
troféu. A cerimônia de entrega aos 
vencedores acontece no dia 13 de 
novembro, na Sala São Paulo.



Equipamentos somam R$ 5,2 mi 
combate à seca

Máquina e equipamentos são
entregues a operadores da
CDRM em Campina Grande
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Uma história resumida 
do brasil do tratado em
tordesilhas ao mensalão
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O governador Ricardo 
Coutinho entregou, ontem, 
em solenidade na Pirâmide 
do Parque do Povo, em Cam-
pina Grande, o primeiro lote 
de máquinas para perfura-
ção e instalação de poços 
com seis caminhões, duas 
perfuratrizes, dois compres-
sores de ar portáteis, dois 
munks, dois conteiners para 
alojamento, dois tanques 
“pipa” e ferramentas. Os in-
vestimentos somam R$ 5,2 
milhões, por meio de parce-
ria entre o Governo do Esta-
do e o Ministério da Integra-
ção Nacional.

As máquinas perfura-
trizes e equipamentos, que 
foram entregues aos ope-
radores da Companhia de 
Desenvolvimento de Re-
cursos Minerais da Paraíba 
(CDRM), serão capazes de 
perfurar até 250 metros de 
profundidade e capacidade 
de abrir até 100 poços por 
mês e 1.200 por ano.

De acordo com o gover-
nador, uma nova equipe de 
trabalho está sendo treina-
da pela própria Prominas, 
empresa fabricante dos 
equipamentos, e no dia 7 de 
outubro serão perfurados os 
dois primeiros poços, um no 
Presídio Serrotão e outro no 
Batalhão da Polícia Militar, 
em Campina Grande. “Tere-
mos com as máquinas perfu-

ratrizes a capacidade de ins-
talar 1.200 poços por ano, o 
que é muito importante para 
levar água aos municípios e 
às comunidades rurais”.

Em seu discurso, Ricar-
do Coutinho agradeceu o 
esforço do ministro da Inte-
gração Nacional, Fernando 
Bezerra, que vai entrar para 

a história como o que trou-
xe mais recursos para a Pa-
raíba, citando obras como o 
canal de Acauã e 758 km de 
adutoras.

Nestes dois anos e 
nove meses, o Gover-
no do Estado, por meio 
da CDRM, já perfurou 
440 poços com recursos 
próprios e em parceria 
com o Projeto Cooperar. 
O presidente da CDRM, 
Marcelo Falcão, ressal-
tou que as novas má-
quinas vão intensificar a 
perfuração e instalação 
de poços nas regiões 
que enfrentam a escas-
sez de chuvas no Estado. 

“Para se ter uma 
ideia, a CDRM traba-
lhava apenas com duas 
perfuratrizes e agora a 
nossa capacidade será 
ampliada com máqui-
nas de última tecnolo-
gia”, afirmou.

Marcelo destacou 
que as novas máquinas 
têm capacidade para 

perfurar poços de até 
250 metros de profun-
didade, enquanto as 
existentes na CDRM 
perfuravam até 150 me-
tros. Marcelo Falcão re-
velou que em outubro 
a Companhia receberá 
mais uma perfuratriz, 
esta com capacidade 
para perfurar poços de 
até 500 metros de pro-
fundidade.

O coordenador de 
Infraestrutura Hídrica 
do Ministério da Inte-
gração, José Luiz de 
Souza, parabenizou o 
Governo do Estado por 
ser o primeiro do país 
a receber as perfuratri-
zes, graças a um esforço 
permanente da Secre-
taria de Infraestrutura 
Hídrica do Estado e da 
CDRM. 

Ação incluiu 440 poços

O governador Ricardo Coutinho decla-
rou apoio a decisão da executiva nacional 
do PSB de entregar os cargos do Governo 
Federal. Em sua fala, durante reunião da 
executiva nacional do partido realizada no 
meio da semana, em Brasília, Ricardo disse 
que esse é o melhor momento do partido 
entregar de uma forma civilizada e respei-
tosa à presidente Dilma Rousseff os cargos 
que o partido dispõe.

Ricardo Coutinho destacou que o PSB 
deve ter a liberdade de discutir um projeto 
nacional sem constrangimento, que pre-
serve as conquistas, ao mesmo tempo, que 
proponha uma visão diferenciada do país 
e do seu futuro. “Somos um partido com 
identidade própria e que participa de um 
projeto com uma marca positiva onde go-
verna e não pode ser apenas uma legenda 
auxiliar”. 

Ricardo explicou que a participação do 
PSB no Governo Federal sempre foi inferior 
ao tamanho do partido que possui quatro 

senadores, seis governadores e mais de 
30 deputados federais. Ele ressaltou que 
o partido tem uma história de 60 anos de 
luta e de luta pela democratização e pelos 
direitos sociais e não tem uma postura fi-
siologista e de apego a cargos. “Com essa 
decisão da entrega dos cargos o PSB não 
está dizendo que vai fazer oposição ao Go-
verno Federal, mas deixando claro que não 
podia aceitar informações anônimas ou 
de setores do Governo Federal cobrando 
lealdade, algo que o partido sempre teve 
desde quando apoiou o candidato Lula em 
1989”, completou.  

Sobre a possibilidade de retaliação 
as gestões do PSB, Ricardo acredita que 
dentro das relações republicanas não deve 
haver mudanças na relação entre o gover-
no central e os Estados da Federação. “A 
sociedade brasileira e os paraibanos jamais 
permitiriam esse tipo de postura. Não esta-
mos no tempo da República velha ”, com-
pletou.

Ricardo apoia decisão
entrega de cargos do Psb

Governador Ricardo Coutinho discursa na solenidade que aconteceu na Pirâmide do Parque do Povo

Para não deixar de receber 
recursos federais destinados 
as ações na área de resíduos 
sólidos, todos os municípios 
brasileiros devem apresentar 
até agosto de 2014 seus planos 
de gestão dos resíduos de acor-
do com a Lei 12.305/10. Foi 
nesta perspectiva que prefeitos 
e representantes dos municí-
pios da Região Metropolitana 
de João Pessoa se reuniram na 
manhã de ontem, na Câmara 
Municipal de Bayeux.

Representando o Poder 
Legislativo municipal da ca-
pital, o vereador Raoni Men-
des(PDT), participou do en-
contro a convite do prefeito de 
Bayeux, Expedito Pereira, que 
contou com representantes 
das cidades do Conde, Cabede-
lo e Lucena .

O vereador que também 
é professor de Gestão Pública, 
Raoni Mendes, fez um alerta  da 
dificuldade que os municípios 

vão ter de, até 2014, implantar 
os programas de coleta seleti-
va, o que implica o fechamento 
de lixões, e a necessidade de 
construir aterros sanitários. 

“Para viabilizar os proje-
tos eu só vejo uma possibili-
dade que é através da criação 
de consórcios intermunicipais. 
Não posso dormir tranquilo 
com irmãos de outras localida-
des padecendo pela ausência 
do poder publico, e a parceria 
em forma de consórcio otimi-
zaria os serviços públicos”, de-
fendeu Raoni. 

Além de debater sobre a 
política de resíduos sólidos, o 
vereador pontuou outros pro-
blemas nas áreas mobilidade, 
saúde, educação e segurança. 
“Fiz duas sugestões: um proje-
to de uma marginal ao lado do 
trem e uma visita técnica a Re-
gião Metropolitana do Recife 
que é referência no Nordeste“, 
resumiu o vereador.

Vereadores e prefeitos
tentam manter recursos

região metroPolitana

Ricardo Coutinho (D) expõe seu posicionamento na reunião da nacional do PSB em Brasília

Operadores recebem as chaves de caminhões e máquinas

Reunião aconteceu ontem na Câmara dos Vereadores de Bayeux

Hervázio estuda 
partido que deve 
ingressar até 5 
de outubro

O líder da bancada go-
vernista, deputado estadual 
Hervázio Bezerra disse, ontem, 
que já recebeu convites para 
ingressar em várias legendas, 
mas que está analisando em 
qual mesmo deverá ingressar 
até o final do prazo que é o dia 
5 do próximo mês. 

“Até a próxima semana 
devo anunciar qual será o par-
tido escolhido, mas antes terei 
uma conversa com alguns cor-
religionários e também com o 
governador Ricardo Coutinho”, 
explicou.

Entre os partidos dos 
quais recebeu convite ele citou 
o Partido Verde, o PTB e tam-
bém o PPS, mas que este, ape-
sar de o convite ter partido da 
colega deputada Gilma Germa-
no, precisaria levar mais tempo 
para uma definição já que a le-
genda passa por um momento 
de impasse em termos de co-
mando.

“Acho que não preciso 
me apressar porque o prazo 
também está me ajudando, 
mas no momento certo isso 
não será problema”, comentou 
Hervázio que está deixando 
os quadros do PSDB porque o 
partido já alertou que não ad-
mitirá dissidências no pleito 
do próximo ano.

A permanência de Hervá-
zio no ninho tucano foi possí-
vel no pleito passado, porque o 
PSDB esteve aliado com o PSB 
do governador. 

Fotos: Secom-PB
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Antônio Izidro inventou 
a teimosia em Sant’Ana

Antônio Isidro era dono de uma propriedade na 
Mata do Maracujá, nas proximidades do Curral Velho. 
Tinha um monte de filhos homens, uns galegos altos, 
fortes, da pele avermelhada e os olhos azuis, de um 
azul profundo como as tardes sertanejas em dia de 
céu limpo. 

Vivia, ele e os filhos, da criação de animais e da 
plantação de milho, feijão, algodão e arroz vermelho. 
Só andavam na cidade aos sábados, dia da feira, ou 
nos domingos quando o padre juntava os fiéis para 
celebrar a missa do fim de semana. 

Era um homem rude, opinioso, mas muito 
correto com os vizinhos e amigos, que eram muitos. 
Gostava de fumar um cigarro de fumo brejeiro trazido 
por Zé Caíca da cidade da cidade de Arapiraca, que 
ainda hoje tem a fama de produzir o melhor fumo 
brejeiro do Brasil. 

Antônio Izidro ficou famoso por suas opiniões 
e todos na vila de Sant’Ana sabiam que se ele 
embirrasse com uma coisa era mais teimoso do que 
“porco careta”, que é o animal mais teimoso entre os 
seres vivos da terra. 

Dona Josefa de seu Antônio Rodrigues tinha 
uma pensão que recebia os agricultores que vinham 
à cidade, aos sábados, fazer a feira, comprar e vender 
produtos, contratar trabalhadores para a lida na roça 
e negociar animais. 

Na pensão podia-se tomar café forte feito no caco 
de barro com broa de milho ou massa de trigo, chá 
de erva-cidreira ou capim-santo e até um misturado 
de Favela para espinhela caída. Também era servido 
almoço a partir das 10h da manhã. 

Numa dessas manhãs de sábado, já próximo 
ao meio-dia, Marçal Bernardino tratava com alguns 
trabalhadores do início da moagem de seu engenho 
no Sítio Queimadas, e pediu o almoço a dona 
Zefinha. 

Antônio entra na pensão fumando seu cigarro de 
fumo e a mulher reclama, diz que a fumaça do cigarro 
está incomodando os que almoçam. Nisso o velho joga 
o cigarro fora, pisa e esfrega com o pé e grita em voz 
alta: 

- A partir de hoje nunca mais eu fumo, mas no 
dia que Zefinha de Sebastião Rodrigues morrer, todos 
aqui na cidade vão fumar cigarro desfiado que eu vou 
mandar comprar em Campina para distribuir com o 
povo. 

Saiu e nunca mais voltou à pensão e só não 
cumpriu a promessa porque morreu primeiro do que 
Dona Zefinha. No dia do seu enterro, lá estava a velha 
senhora com o rosário nas mãos, o véu na cabeça, 
toda de preto, balbuciando uma reza de encomenda 
da alma do seu antigo amigo. 

Quando o caixão de Antônio Izidro desceu a cova 
de sete palmos, deu para ouvir a voz de Zefinha:

- Hoje a terra recebe um homem bom e teimoso, 
tão teimoso que se for enterrado emborcado será 
capaz de cavar o chão e sair do outro lado do oco do 
mundo. 

E também aquele dia em que o velho Joaquim 
Arara pegou Antônio Izidro cagando debaixo de um 
juazeiro frondoso que era frequentado por porcos 
baés que para lá iam à procura de comer frutos de 
juá. 

- Fazendo isso aí os porcos vão comer sua merda 
– reclamou Joaquim Arara. 

- A partir de hoje eu só cago depois do Riacho 
das Queimadas, daqui a duas léguas – respondeu 
Antônio Izidro e durante uma vida inteira cumpriu o 
que prometera, só para não ouvir mais reclamação do 
seu vizinho de propriedade. 

Sempre se via Antônio Izidro passando pelo 
Curral Velho, montado no seu cavalo branco, os 
arreios de sola e prata brilhando. Usava uma cabeçada 
em couro com ferragens em aço inox, rédea de lã com 
biqueiras de couro, par de loro em couro forrado 
com fita cadarço, fivelas em aço inox, par de látego 
e contra- látego em couro forrado com fita cadarço, 
fivelas em aço inox, par de estribo em aço, barrigueira 
24 cordas em polipropileno com liga para cilha, cilha 
16 cordas. Um lorde na montaria e nem parecia que 
se dirigia para a cagada. 

Certo dia apertou-lhe uma dor de barriga e ele 
foi obrigado a fazer suas necessidades no Cruzeiro de 
seu Nanô Nicolau. Fez, não sem antes reclamar: 

- Cago aqui, mas não é do meu agrado. 

Do Tratado em Tordesilhas ao
que foi decidido no Mensalão 
Um resumo paradidático da
história de um paraíso mal
invadido e bem espionado

Era uma vez um paraíso 
cheio de animais, plantas e 
seres humanos. Quando foi 
um dia, nos idos de 1494, 
feito Deus em pessoa,  um 
papa reuniu dois reis e mais 
alguns aventureiros e religio-
sos e disse a eles que podiam 
embarcar e civilizar o paraí-
so. Apressados, eles enche-
ram três canoas de carrascos 
e degredados e ganharam os 
mares. 

Algumas semanas de-
pois, desembarcaram no pa-
raíso mentindo. Dizendo que 
haviam chegado sem querer 
e porque um vento havia em-
purrado Santa Maria, Pinta e 
Nina pro carnaval da Bahia. E 
o que é pior: também já che-
garam abusados e acusando 
os seres humanos que encon-
traram de “índios”. E danado 
é que, por índios, ficaram.

Algum tempo depois,  aos 
trancos e barrancos, transfor-
maram o paraíso numa Colô-
nia e, para imitar a Corte, logo 

estabeleceram um Império. O 
problema é que, comparado 
com os demais estabelecidos 
pelo mundo, o Império daqui 
jamais funcionou. A começar 
pelos equívocos de comando. 

É que, como imperador, 
ao invés de botarem um ca-
cique de vergonha no poder, 
eles ficaram nomeando uns 
meninos que, de tanto brin-
carem de reinado e de es-
padas, um dia um deles foi 

pra beira de um rio e gritou 
“Independência ou sorte!!!” 
Independência pra uma par-
te da turma dele que já preci-
sava voltar pra casa lusitana  
e sorte pra ele, pro menino, 
que ficou vivendo cercado de 
ouro, frutas e empregados.

Dividido em dois enor-
mes casarões - um na Quin-
ta da Boa Vista e outro em 
Petrópolis, no deslumbrante 
Rio de Janeiro -, o Império 

era apenas um grande e belo 
refúgio de uma família pode-
rosa e muito louca. 

E mais louca ainda, cla-
ro, a família ficou depois que 
aqui também desembarcou 
Dona Maria Quitéria. Para 
quem não se lembra, era uma 
princesa tão ousada que, pe-
los sítios da Corte Tropical, 
levava a vida a “comer” co-
legas do marido, índios e até 
mesmo escravos.

Juntamente com al-
guns poetas da melhor 
qualidade, uma vez um 
cabeludo que ‘tirava den-
te’ lá pelas minas gerais 
tentou denunciar que a tal 
família só queria mesmo 
entregar ouro aos ingle-
ses. Resultado: dependu-
raram ele numa corda e, 
depois, esquartejaram-no 
em praça pública. 

Com medo, até hoje, 
ninguém mais tentou imi-
tar o cabeludo. Ou seja, fa-
lar em  independência ou 
coisa que o valha. A partir 
dalí, tudo ficou sendo tra-
tado somente à base do 
“jeitinho brasileiro”.

E o primeiro e maior 
desses “jeitinhos” se deu 
justamente ali pelos anos 
de 1889, no dia em que 
uma tropa de intelectuais 
que só viviam na Europa 
resolveu transformar o 
danado do Império numa 
formosa República. 

A coisa foi tão impro-
visada e tão  “malarruma-
da” que, para chefiar o 
novo regime, botaram jus-
tamente um general (Deo-
doro da Fonseca) que, até 
quatro dias antes da falsa 
proclamação do negócio, 
era imperialista até a me-
dula, além de grandissíssi-
mo puxa-saco do impera-
dor. 

Aliás, deve ter sido 
por isso que, até os dias 
de hoje, por aqui, todo 
mundo muda de lado e de 
partido político como  se 
muda de camisa. 

Mas bom: instalada a 
modernidade republicista 
e consolidada definitiva-
mente a falta de vergo-
nha, os anos de 1900 co-
meçaram com os donos do 
poder fazendo o que po-
diam e até mesmo o que 
não podiam para que um 
camarada baixinho e tão 
brasileiro quanto os índios 

não chegasse de forma 
nenhuma à Presidência do 
Paraíso.

Ruy Barbosa, para a 
elite vendilhona das ori-
gens nacionais, era hones-
to, inteligente e nacionalis-
ta demais para mandar no 
pedaço. Por isso, ele ten-
tou, mas perdeu todas as 
eleições que disputou, três 
delas dentro do próprio 
partido que integrava. 

“Quem manda ser ca-
beçudo e honesto! Só dá 
nisso!”, dizia a mãe dele. 
E ela tinha toda razão por-
que, o que o paraíso que-
ria mesmo era ser Casa de 
Mãe Joana. E tanto isso 
era verdade que, pou-
co tempo depois, virou 
porteira fácil pra tudo o 
quanto era japonês, italia-
no e o diabo a quatro que 
corriam das guerras lá de 
fora, principalmente dos 
coices de um general bigo-
dudo e metido a besta que 

obrigava os cumpinchas a 
gritarem “Hei, Hitler!”

Invadido e misturado 
demais, o Paraíso achou 
um dia que estava ga-
nhando um clima meio  
aristocrático e aí resolveu 
adotar um Estado Novo, 
bem novinho.

O que não se enten-
de até hoje, no entanto, 
é como um Estado (tão) 
Novo dá alma a uma Re-
pública (tão) Velha e tão 
enferrujada de corrupção 
e atraso que chega a o 
ponto  de ceder a um Gol-
pe Militar, somente com 
medo de uns boatos sobre 
uma fragata americana 
que estaria rondando o 
Porto de Santos. 

Mas já que a coisa saiu 
dos boatos para o Repór-
ter Esso, o Verde Oliva se 
impôs e danou-se a caçar 
fígados de comunistas pe-
los quatro cantos do para-
íso.

O jeitinho brasileiro e os golpes estrangeiros

Pois é!, consolidado o 
regime dos generais fiéis 
a Tio Sam, foi por aí que, 
com uma Bossa Nova nas 
praias e uma Jovem Guar-
da nas periferias, a tal Di-
tadura economicamente 
valente foi se fortalecen-
do e se transformando 
nessa Democracia acua-
damente e bolsista. 

Tão acuada que, com 
medo de engolir um sapo 
barbudo e analfabeto, 
um dia a elite organizou 
e realizou uma eleição 
bonita danada, mas o 
problema é que, quan-
do terminaram a vota-
ção e abriram as urnas, o 
que tinha dentro era um 
amarelo incompetente, 
dopado e desaforado, 
cuja equipe de Governo 
veio a ser chamada de 
“PC Farinha e seus 38 Ali 
Babás”.

Arrependida e de-
senganada, eis que essa 
mesma elite resolveu 

A era das eleições em democracia espionada

Ademilson José
www.ademilsonjose.blogspot.com.br

FOtOS: Divulgação

defenestrar o amarelo e 
conviver com um sociólogo 
que fumou, mas que não 
tragou maconha. Depois 
dele, ajeitou a barba e a 
linguagem do sapo para 
entroná-lo no poder. 

Tarde demais: Dois me-
ses depois da posse do es-
tadista dos caetés, os seus 

“sapinhos amestrados” 
detonaram o mais ousa-
do projeto de vida políti-
ca nacional denominado 
“Mensalão”, algo que, 
mesmo sendo entendido e 
repudiado por todo mun-
do do Paraíso, já tem 10 
anos de julgamento e ain-
da hoje não consegue ser 

decifrado pelos eminentes 
filósofos da mais Alta Cor-
te de Justiça da Nação. E o 
mais curioso de tudo é que, 
mesmo com a moral dete-
riorada, o paraíso continua 
naturalmente tão rico que 
não para de ser roubado e, 
principalmente, espionado 
pelos “donos do mundo”.
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No mês passado, foram 
criados 127,6 mil empregos 
com carteira assinada

Criação de novos empregos tem 
crescimento de 26,46% em agosto

Brasília – Foram criados 
127,6 mil postos de trabalho 
com carteira assinada em 
agosto deste ano, de acordo 
com os dados do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) divul-
gado ontem pelo Ministé-
rio do Trabalho e Emprego 
(MTE).

Esse saldo representou 
uma melhora em relação 
a julho, quando foram re-
gistrados os piores índices 
para o mês desde 2003. Com 
relação a agosto de 2012, 
quando foram criados 100,9 
mil postos, a performance 
representa crescimento de 
26,46%.

O balanço de agosto foi 
resultado de 1.845.915 ad-
missões e 1.718.267 demis-
sões. No acumulado do ano, 
nos oito primeiros meses, 
foram gerados mais de 1 mi-
lhão de postos com carteira 
assinada.

De acordo com os dados 
do MTE, os setores com os 
melhores desempenhos em 
agosto foram serviços (com 
geração de 64,2 mil empre-
gos), comércio (50 mil) e 
indústria de transformação 

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

(11,3 mil). Os setores com o 
desempenho mais fraco no 
mesmo período foram agri-
cultura (-12 mil) e serviços 
industriais de utilidade pú-
blica (-448).

Segundo o ministério, 

o fechamento de postos na 
agricultura ocorreu devido 
a motivos sazonais, espe-
cialmente relacionados ao 
cultivo de café e de semen-
tes em Minas Gerais, São 
Paulo e Goiás.

Regionalmente, o Sudes-
te registrou a maior quanti-
dade de empregos gerados 
em agosto (com 51,1 mil), 
seguido pelo Nordeste (33,1 
mil); pelo Sul (27,8 mil), pelo 
Centro-Oeste (9,2 mil) e pelo 

Norte (6,2 mil). Os estados 
com os melhores desempe-
nhos foram São Paulo (39,5 
mil), Paraná (12,2 mil) e Rio 
de Janeiro (10,1 mil). Os pio-
res foram Minas Gerais (-1,7 
mil) e Acre (-47).

Brasília – O Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) informou 
ontem que orientou os conse-
lhos regionais a conceder os re-
gistros provisórios aos estrangei-
ros do Programa Mais Médicos. 
Os registros serão emitidos des-
de que a documentação de cada 

candidato esteja completa e sem 
inconsistências.

Em nota, o conselho expli-
cou que a decisão foi tomada 
após entender que, em resposta 
à Justiça do Rio Grande do Sul, a 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
reconheceu a necessidade de for-
necer os dados dos profissionais e 
dos tutores para que os conselhos 
possam exercer a fiscalização.

O CFM quer que o Ministério 

da Saúde envie os nomes e locais 
de trabalho dos estrangeiros para 
que possa fiscalizar a atuação des-
ses profissionais. De acordo com a 
nota, os conselhos regionais esta-
beleceram o prazo de 15 dias, a 
partir da entrega de cada registro 
provisório, para que recebam o 
endereço de trabalho e os nomes 
dos tutores e supervisores de cada 
um dos médicos inscritos.

Conselhos regionais de vários 

estados vinham entrando com 
ações na Justiça pelo direito de 
não conceder o registro, mas a 
AGU já havia obtido ganhos em 
alguns estados. No último dia 16, 
a AGU publicou parecer no Diário 
Oficial da União com o entendi-
mento que os conselhos regionais 
de medicina não podem negar 
registro a profissionais que apre-
sentem a documentação do Mais 
Médicos.

CFM autoriza registro provisório de estrangeiros 
MAIS MÉDICOS

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Governo prevê 
êxito no leilão 
do pré-sal, diz 
Edison Lobão

O governo está plena-
mente convencido do su-
cesso no leilão do campo de 
Libra, na Bacia de Santos, 
com base nas empresas ins-
critas. A declaração é do mi-
nistro das Minas e Energia, 
Edison Lobão, destacando 
que os interessado reúnem 
as maiores petroleiras do 
mundo. “Achei necessário 
prestar esclarecimentos so-
bre a inscrição de empresas 
brasileiras e estrangeiras no 
leilão do pré-sal”, disse nes-
ta sexta-feira em entrevista 
à imprensa. “A ausência de 
algumas grandes petroleiras 
merece esse esclarecimento 
do governo.”

Lobão acrescentou que 
o campo de Libra é generoso. 
“Vai demonstrar que repre-
senta um grande marco para 
exploração de petróleo no Bra-
sil e grande oportunidade para 
as petroleiras que venham tra-
balhar conosco na exploração 
do nosso petróleo.”

O ministro afirmou que 
há certo pessimismo de ana-
listas ao citarem que “duas 
ou quatro” grandes empresas 
deixaram de se inscrever. “Ora, 
das 12 maiores empresas, sete 
estão participando. Portanto, 
não se poderia imaginar um 
sucesso maior do que esse em 
matéria de presença de gran-
des empresas.”

Lobão ainda rebateu críti-
cas de que algumas das inscri-
tas são estatais. “Qual é o mal 
que há nisso? A Petrobras é es-
tatal”, disse. “Não vejo nenhum 
mal que empresas estatais 
participem de leilões.”

O ministro afirmou ainda 
que o regime de partilha será 
bom no Brasil e é bom em vá-
rios países do mundo. “De to-
das essas empresas que estão 
participando, algumas delas já 
estão explorando petróleo em 
regime de partilha ou de pres-
tação de serviços em outros 
países”, afirmou.

A Síria entregou uma 
primeira lista de armas quí-
micas que deverão ser des-
truídas, anunciou ontem em 
Haia a Organização para a 
Proibição de Armas Quími-
cas (OPAQ).

“A OPAQ recebeu do go-
verno sírio uma primeira lista 
relacionada ao seu programa 
de armas químicas”, afirma 
a organização em um e-mail 
dirigido à AFP. “A lista é estu-
dada pela secretaria técnica 
da organização”, acrescentou 
o comunicado. Um diplomata 
das Nações Unidas indicou à 
AFP que a lista foi recebida na 
quinta-feira: “é muito longa e 
está sendo traduzida”.

A organização, que mo-
nitora o uso de armas quími-
cas no mundo, já manifestou 
publicamente sua pressa em 
destruir as armas químicas 
sírias e as instalações que as 
fabricam.

No entanto, os esforços 
diplomáticos para agilizar 
o processo não têm surtido 
efeito. Um encontro marca-
do para amanhã, no qual o 
conselho executivo da OPAQ 
– composto por representan-
tes de 41 países – discutiria o 
plano da Rússia para a Síria 
foi adiado.

Segundo o acordo fir-
mado por Estados Uni-
dos e Rússia, inspetores 

devem entrar na Síria em 
novembro para começar o 
processo de destruição do 
arsenal e dos equipamen-
tos de produção de armas 
químicas.

 Um acordo assinado 
no último fim de semana 
em Genebra entre Estados 
Unidos e Rússia para des-
truir o arsenal químico da 
Síria prevê que Damasco 
fornecerá uma documen-
tação completa sobre o 
conjunto de suas armas 
químicas e das instalações 
relacionadas a elas. No 
entanto, a OPAQ anunciou 
ontem que decidiu adiar 
indeterminadamente sua 

reunião de domingo em 
Haia sobre a destruição das 
armas químicas sírias.

“A reunião do Conselho 
executivo da OPAQ sobre a 
Síria, programada para 22 de 
setembro, foi adiada”, indi-
cou a OPAQ em um comuni-
cado. “Anunciaremos a nova 
data e hora quando for pos-
sível”, acrescentou.

A reunião, adiada vá-
rias vezes, deve permitir 
aos 41 Estados membros do 
Conselho executivo exami-
nar a adesão da Síria à Con-
venção sobre armas quími-
cas e o início do programa 
de destruição das armas 
químicas sírias. 

Síria entrega a primeira lista de 
arsenal químico a ser destruído

CONFLITO ÁRABE

Joy Ngozi Ezeilo, rela-
tora da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) contra o 
tráfico humano, pediu que a 
Itália intensificasse medidas 
para combater o tráfico hu-
mano, após uma visita oficial 
de oito dias ao país. 

Segundo ela, muitas 
mulheres da Nigéria e do 
Leste Europeu são trafica-
das para o país e, uma vez lá, 
são obrigadas a se prostituir. 
O fenômeno foi aumentado 
depois da Primavera Árabe, 
momento em que muitas 
mulheres fugiram de países 
como Tunísia, Egito, Líbia e 
Síria e, ludibriadas, foram 
obrigadas a viver da prosti-
tuição na Itália. “Infelizmen-
te, o fenômeno do tráfico de 
seres humanos na Itália está 

crescendo e esses traficantes 
estão se tornando cada vez 
mais ousados na exploração 
e no abuso dessas vítimas”, 
declarou Ezeilo. 

O país, muito próximo 
das fronteiras marítimas do 
norte da Ásia e da África, é 
uma das principais portas 
de entrada para trafican-
tes de pessoas na Europa. 
Para ela, as medidas contra 
o tráfico de pessoas toma-
das pelo governo só terão 
efeito se houver ostensiva 
fiscalização. “Isso [medidas 
contra o tráfico humano] 
demanda contínuo monito-
ramento e avaliações para 
analisar se o progresso está 
sendo feito para que este ci-
clo vicioso seja quebrado”, 
ponderou ela. 

ONU alerta a Itália
sobre tráfico humano 

MEDIDAS DE COMBATE

Em agosto, aconteceram 1.845.915 admissões e 1.718.267 demissões, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

FOTOS: Agência ABr
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Segunda Divisão tem
jogos decisivos hoje 
em Patos e Campina

DEFICIENTES VISUAIS

Paraibanos na Copa América
Seleção de Futebol de 5
estreia hoje na Argentina 
em busca do sexto título

Cinco paraibanos ten-
tam de hoje até o próximo 
dia 28, o hexacampeonato 
para o Brasil no Futebol de 5. 
Eles estão na Argentina par-
ticipando da Copa América 
da IBSA e a estreia da equipe 
brasileira está programada 
para hoje. O adversário foi 
definido ontem à noite du-
rante Congresso Técnico. Há 
quatro anos, a Seleção Brasi-
leira faturou o penta da com-
petição, também na Argen-
tina, após vitória na grande 
final contra os Hermanos por 
2 a 0. 

A Seleção Brasileira é 
formada por 10 atletas, cin-
co deles são paraibanos: Da-
niel Dantas da Silva, Luan de 
Lacerda Gonçalves, Damião 
Robson de Souza Ramos, 
Marcos José Alves Felipe e 
Severino Gabriel da Silva são 
todos da Associação Paraiba-
na de Cegos (Apace) e já ves-
tiram a camisa brasileira em 
outras competições de âmbi-
to nacional, com destaques 
para os Jogos Paralímpicos e 
Pan-Americanos.

Além do Brasil, parti-
cipam da Copa América de 
Futebol de 5 IBSA os países 
da Argentina, Chile, Colôm-
bia, México, Paraguai, Peru 
e Uruguai. O evento é consi-
derado o maior campeonato 

da América na modalidade e 
a edição 2013 será realizada 
na cidade de Santa Fé, na Ar-
gentina. Todas as seleções se 
enfrentam em turno único, 
e as duas primeiras fazem a 
final.

Os atletas brasileiros 
embarcaram na última quin-
ta-feira para a Argentina. Na 
bagagem, intensivos treinos 
na Associação Neteroiense 
dos Deficientes Físicos (An-
def), no Rio de Janeiro. Des-
de o último dia 12 que a Se-
leção Brasileira se confirmou 
naquela praça esportiva em 
preparação para a competi-
ção. Favorito ao título, o Bra-
sil esteve presente em todas 
as finais, perdendo somente 
na segunda edição, em 1999, 
para os anfitriões da compe-
tição que se aproxima. 

Para levantar mais uma 
vez o troféu, o técnico Fábio 
Vasconcelos contará com 
uma equipe experiente. Dos 
dez atletas convocados, ape-
nas o goleiro Luan e o ala 
Liwisgton vão participar 
pela primeira vez de um tor-
neio internacional. A Copa 
América começou a ser dis-
putada no ano de 1997, em 
Assunção, no Paraguai. Além 
do título na primeira edição, 
o Brasil faturou ainda em 
2001 (Paulínia/SP), 2003 
(Bogotá/COL), 2005 (São 
Paulo/SP) e 2009 (Buenos 
Aires/ARG). Na última con-
quista, inclusive, a Seleção 
derrotou a Argentina na fi-
nal, por 2 a 0.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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A atleta paraibana de 
basquete, Malu Martins está 
de malas prontas para a cida-
de paulista de Santa Barbara 
D´Oeste-SP. Ela vai se apresen-
tar na próxima quarta-feira, 
às 19h, no Hotel Casa Blanca, 
localizada na Rua General Oso-
rio, 407, Centro, juntamente 
com outras 17 atletas, para dar 
início à preparação visando o 
17º Campeonato Sul-Ameri-
cano de Basquete 2013, que 
será realizado no município 
de Latacunda, no Equador, no 
período de 21 a 27 de outubro. 
Ela foi convocada esta semana 
pela Confederação Brasileira 
de Basquete para integrar a 
Seleção Brasileira Sub-17 na 
competição.

Malu Martins foi lembra-
da pelo técnico Guilherme Vos 
devido às excelentes apresen-
tações que vem fazendo em 
competições oficiais da Con-
federação Brasileira de Bas-
quete. “A proposta da escolha 
dessa equipe foi juntar um gru-

po que não esteve na Seleção 
Sub-16. Como no ano que vem 
as datas das competições irão 
se chocar, resolvemos eliminar 
um problema que pode aconte-
cer. Então, com muita avaliação 
e consulta em Campeonatos 
Brasileiros e no Campeona-
to Paulista, fizemos as nossas 
escolhas. O grupo é novo, mas 
estamos confiantes na classifi-
cação”, explicou o treinador.

O Campeonato Sul-Ame-
ricano irá classificar os três 
primeiros colocados para a 
Copa América / Pré-Mundial 
Sub-18 de 2014, que qualifi-
cará quatro seleções para o 
Campeonato Mundial Sub-19 
de 2015. No seleto grupo de 
atletas convocadas por Gui-
lherme Vos, Malu Martins e 
Letícia Costa, do Maranhão, 
são as únicas do Nordeste, de-
mais são do eixo Sul e Sudeste, 
com exceção apenas da para-
ense Taynara Caroline. Além 
dela, o técnico Adriano Lucena 
também foi convocado. (ML)

Malu Martins integra a
Seleção Brasileira em SP

BASQUETE
Adriano Lucena e Malu Martins, paraibanos na Seleção Brasileira

Colégio QI ganha título no futsal feminino
O Colégio QI se sagrou 

campeão no futsal feminino, 
na etapa regional João Pes-
soa, dos Jogos Escolares da 
Paraíba. Na manhã de ontem, 
no ginásio poliesportivo do 
Colégio da Polícia Militar, em 
Mangabeira, a equipe venceu 
o CPDAC do Valentina Figuei-
redo por 10 a 0 e vai agora 
para a etapa estadual, na ci-
dade de Patos, tentar a única 
vaga da Paraíba nos Jogos Es-
colares da Juventude, que se-
rão realizados em Belém-PA, 
no próximo mês. No mascu-
lino, o vencedor já havia sido 
conhecido na semana passa-
da: o HBE Colégio e Curso, 
treinado pelo professor Pau-
lo Mendonça.

Ontem à tarde foram 
conhecidos também os cam-
peões na modalidade de han-

debol nas categorias mascu-
lina e feminina. Com esses 
resultados das modalidades 
coletivas, resta apena ser co-
nhecido o vencedor no Volei-
bol Masculino, cujas disputas 
foram suspensas motivadas 
por um protesto impetrado 
pelo Colégio Polígono contra 
o Colégio Anglo, sob  a acusa-
ção da inscrição de um joga-
dor irregular. 

Na última quinta-feira a 
Inspetoria Técnica de Ensi-
no da Secretaria Estadual de 
Educação emitiu o parecer 
sobre o caso, no entanto, a 
Comissão de Ética da Secre-
taria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel-PB) 
preferiu dar o veredito so-
mente na manhã da próxima 
segunda-feira. Também na 
quinta-feira, a Sejel definiu 

oficialmente as datas das dis-
putas da fase estadual das 
modalidades individuais dos 
Jogos Escolares e Paraescola-
res da Paraíba 2013.

Conforme a progra-
mação, as disputas da fase 
estadual das modalidades 
individuais ocorrerá entre 
os dias 4 e 6 de outubro, em 
João Pessoa. Os campeões 
estarão automaticamente 
classificados para os Jogos 
Escolares da Juventude sub- 
17, que serão realizados, 
em Belém-PA. O Governo do 
Estado por meio da Secreta-
ria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel) dará 
toda estrutura logística, as-
sim como aconteceu na cate-
goria de 12 a 14 anos. “Mais 
uma vez, o Governo do Esta-
do vai colocar os atletas em 

hotel e disponibilizar refei-
ção e transporte”, disse An-
tônio Fernandes, coordena-
dor técnico da competição.

As modalidades coletivas 
(handebol, basquete, futsal 
e vôlei) serão realizadas em 
Patos, a partir da próxima se-
gunda-feira (23) e terão dez 
dias de duração. “O Governo 
do Estado fez grande investi-
mento nos Jogos Escolares e 
Paraescolares, pois além de 
ter realizado as etapas nas 14 
regionais, organizou a fase es-
tadual de 12 a 14 anos. Agora 
chegou a vez da faixa etária de 
15 a 17. O evento está sendo 
modelo preparatório visando 
os que serão organizados pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro”, 
frisou o secretário de juven-
tude, Esporte e Lazer, Tibério 
Limeira. (ML)

JOGOS ESCOLARES

Evento é o maior campeonato da modalidade e tem a presença de Brasil e Argentina, que decidiram a última edição com vitória brasileira

A equipe de futsal do Colégio Q1 se sagrou campeã da etapa regional e agora vai buscar vaga na disputa estadual que acontecerá em Patos



Brasil faz sua estreia hoje na 
Copa América de Basquete

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 21 de setembro de 2013

Com seleção renovada, 
a equipe vai em busca de 
vaga para o Mundial

Outras
modalidades

Onze das 12 atletas da 
Seleção Brasileira Adulta 
Feminina de Basquete vão 
encarar pela primeira vez a 
responsabilidade de classi-
ficar o Brasil para a Copa do 
Mundo, que será realizada 
na Turquia, em 2014. O Bra-
sil está no grupo “B” e estreia 
na Copa América – Pré-Mun-
dial do México contra Porto 
Rico, hoje, às 20h30 de Bra-
sília. O SPORTV transmite ao 
vivo. Na sequência, o Brasil 
irá enfrentar a República Do-
minicana amanhã, Argentina 
(24) e encerra a primeira 
fase contra o México (25). No 
grupo “A” estão Canadá, Chi-
le, Cuba, Jamaica e Venezue-
la. A competição classificará 
os três primeiros colocados 
para a Copa do Mundo da 
Turquia, em 2014. 

Apenas a armadora 
Adrianinha Moisés já teve essa 
experiência na Copa Améri-
ca de 2009, que foi realizada 
em Cuiabá (MT) e o Brasil foi 
campeão invicto. As outras 
jogadoras são estreantes, mas 
algumas delas possuem em 
seu currículo competições 
internacionais importantes 
como os Jogos Olímpicos.

Adrianinha, de 34 anos, 
é a experiente do grupo. A 
armadora é dona de uma 
medalha de bronze olímpica 
(Austrália/2000) e de um 
quarto lugar no Campeona-
to Mundial do Brasil (2006). 
Além disso, ajudou a seleção 
nacional a se classificar para 
três edições das Olimpíadas, 
participando de três Pré-O-
límpicos (Cuba/1999, Méxi-
co/2003 e Colômbia/2011). 
A atleta é uma das referên-
cias do time que quer a vaga 
para a Turquia em 2014. 

"Mesmo sendo a mais 
velha, muitas vezes me sinto 
como uma estreante, porque 
cada vez que coloco a camisa 
da seleção é a mesma emo-
ção e expectativa. Eu tento 
passar um pouco da minha 

experiência para elas, mas o 
peso da camisa é o mesmo 
para todas, já que somos um 
time. Ser uma referência é 
uma motivação a mais para 
trabalhar’, disse Adrianinha. 
“Acho que a equipe está bem 
preparada e vamos crescer 
a cada partida na competi-
ção. O objetivo é carimbar o 
passaporte para a Turquia e 
alegrar a torcida brasileira 
subindo no lugar mais alto 
do pódio", completou. 

Patrícia 'Chuca', Nádia, 
Karla, Damiris e Clarissa já 
sentiram a responsabilidade 
de disputar um torneio clas-
sificatório. As cinco estive-
ram na conquista do título do 
Pré-Olímpico das Américas 

na Colômbia em 2011, que 
garantiu a vaga para a Olimpí-
ada de Londres 2012. Cientes 
da importância da missão, as 
jogadoras treinam com garra 
e alegria.

"Vamos buscar nosso obje-
tivo de chegar a final, dando um 
passo de cada vez. Respeitamos 
todos os adversários e iremos 
atrás das vitórias. Faremos isso 
impondo um jogo bastante de-
fensivo e ofensivo com atitu-
de, garra e vibração. Estamos 
numa chave difícil. Temos que 
ter muita atenção, mostrando 
em todas as partidas um jogo 
de qualidade, muita determi-
nação e força, sem deixar de 
acreditar no objetivo", disse a 
ala Chuca, de 33 anos.

"É sempre uma respon-
sabilidade enorme defender 
a Seleção Brasileira e nessa 
Copa América não será dife-
rente. Quero poder fazer mi-
nha parte, ajudando o Brasil 
a levantar a taça de cam-
peão. Temos que mostrar 
alegria na hora de jogar, pois 
temos tudo para conquistar 
a vaga para o Mundial", ava-
liou a pivô Nádia Colhado, 
de 24 anos.

As outras estreantes, Ta-
tiane, Tainá, Patrícia Ribeiro, 
Joice, Fabiana e Débora con-
cordam com as companhei-
ras de que o Brasil tem tudo 
para ficar com uma das três 
vagas e ganhar a competição 
no México. Este é o primeiro 

ano que elas defendem a se-
leção principal feminina. 

"Eu, como uma das mais 
novas do grupo, me sinto 
muito feliz de estar desde o 
início deste novo ciclo de re-
novação da seleção. Tivemos 
o primeiro desafio que foi o 
Sul-Americano que ganha-
mos invictas. Agora temos um 
desafio ainda maior que é a 
classificação para o Mundial. 
Temos certeza que o Brasil 
estará lá. Mostramos evolu-
ção nos amistosos e estamos 
corrigindo os erros para jogar 
ainda melhor e sair do México 
com a vaga nas mãos", expli-
cou a armadora Tainá Paixão, 
de 21 anos.

"Estou muito feliz por-

que sou a mais nova da 
equipe e será uma grande 
experiência. Treinei bastan-
te e estou aqui para ajudar 
minha equipe a conquistar 
essa vaga. Além disso, acho 
que será muito bom para as 
novas gerações porque se 
você quiser e se esforçar, dá 
para chegar lá. Isso é muito 
gratificante”, garantiu a ala 
Joice Coelho, de 20 anos..

"É uma alegria participar 
de uma competição tão impor-
tante. Será uma emoção ines-
quecível para mim. A nossa 
meta é que a equipe faça uma 
boa competição, crescendo a 
cada dia rumo à estreia contra 
Porto Rico", destacou a arma-
dora Débora Costa, de 21 anos.

Competição busca novos talentos no fim de semana
Mais de 100 surfistas de João 

Pessoa, Cabedelo, Lucena, Santa 
Rita, Bayeux e Conde, participam 
hoje e amanhã, na Praia do Sol, 
Litoral Sul do Estado, do Campe-
onato metropolitanos x Interbair-
ros, que tem o apoio da Federação 
Paraibana de Surf. A competição 
servirá de base para a realização 
de um circuito com 3 etapas no 
próximo ano.

Segundo o presidente da PB-
Surf, Alexandre Palitó, o campe-
onato será disputado nas catego-
rias open (aberto para todas as 
idades), mirim (até 16 anos), ini-
ciantes (não ranqueados) e master 
(acima de 35 anos), além de local 
(apenas surfistas dos bairros da 
zona sul). Os competidores podem 
se inscrever até hoje às 8 horas da 
manhã, e de forma avulsa. A fase 
final da competição, na categoria 
open, terá os dois primeiros co-
locados de cada bairro e cidades. 
Nas demais categorias, apenas o 
campeão de cada bairro participa 
da fase final, que será disputada 

amanhã, com o número máximo 
de 36 surfistas na open e 24 nas 
demais.

Segundo Palitó, a disputa tem 
os seguintes objetivos: "através 
desta competição, queremos fo-
mentar o surgimento dos clubes 
de bairro, que estão se acabando 
na Paraíba, como também estimu-
lar os surfistas que não participam 
de campeonato promovidos pela 
Federação. Assim, vamos contri-
buir para a formação de novos 
talentos do surf paraibano", disse 
Palitó.

Além das disputas, que vão 
das 8 às 17 horas, haverá também 
uma programação de shows. "Te-
remos no sábado e domingo, no fi-
nalzinho da tarde e início da noite, 
shows dos rappers General Frank 
e Preto Alysson. Nossa intenção é 
tornar este evento um grande con-
graçamento dos atletas e amantes 
do surf, para que ele entre de vez 
no calendário da PBSurf, e para 
criarmos um circuito, incentivan-
do a prática do surf nos bairros e 
na grande região metropolitana, 
próximo a João Pessoa.", concluiu 
Palitó.

surF Na PraIa DO sOL

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTOS: Divulgação

A disputa que começa hoje é aberta e surfistas de várias idades podem participar. As inscrições podem ser feitas hoje

Jogadoras da seleção brasileira estão confiantes numa boa participação já na estreia hoje contra Porto Rico. A competição acontece no México de hoje até o dia 28



Esporte deve confirmar a vaga
segunda divisão

FuTeBoL 
PaRaÍBa
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Time de Patos enfrenta 
o lanterna hoje no JC e 
deve disputar 1a divisão

O técnico Luciano Silva conversa com os jogadores durante treinamento esta semana no PV

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

FOTOS: Divulgação

Três times decidem 
hoje, a partir das 17h, as 
duas vagas para o Estadual 
de 2014, na última rodada 
do Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão. Estão 
na briga o Esporte de Patos 
e Santa Cruz de Santa Rita, 
ambos com 10 pontos ga-
nhos, além da Queimadense, 
que vem logo em seguida, 
com 9. No Estádio José Ca-
valcanti, na Morada do Sol, 
Esporte e Sport Club Cam-
pina Grande, lanterna da 
competição, com nenhum 
ponto ganho, se enfrentam 
com favoritismo para o time 
sertanejo. 

Em Campina Grande, no 
Amigão, jogam Queimadense 
e Santa Cruz de Santa Rita, 
com a equipe canavieira atu-

ando pelo empate, enquanto 
a Queimadense terá a obriga-
ção de vencer. Na penúltima 
rodada da Segundona, que 
ocorreu na última quarta-fei-
ra, Esporte de Patos e Santa 
Cruz empataram (0 a 0), na 
Graça, em Cruz das Armas, 
enquanto a Queimadense go-
leou o Sport Campina Grande 
(6 a 0), no Amigão. 

Teoricamente o desafio 
do Esporte se torna mais fácil 
em relação a outra partida, já 
que vai encarar um adver-
sário que ainda não venceu 
na disputa. No jogo de hoje, 
o Patinho terá o retorno do 
atacante Eduardo Rato, que 
cumpriu suspensão automá-
tica e formará a dupla ofen-
siva com Eduardo Recife, dei-
xando Rodrigo Poty no banco 
de reservas. Precavido e evi-
tando o “já ganhou” o técnico 
patoense, Marcos Nascimen-
to, pedirá atenção aos joga-
dores para evitar surpresas 
desagradáveis. 

A comissão técnica do Botafogo 
resolveu dar um freio na maratona 
de treinamentos e ontem deu um 
descanso aos jogadores. O treino que 
estava previsto pela manhã, antes do 
embarque para Fortaleza, acabou não 
acontecendo. Hoje, o elenco fará um 
treino recreativo, como última ativi-
dade antes da ‘decisão’ de amanhã 
contra o Tiradentes, às 16h, no Estádio 
Presidente Vargas.

Os jogadores Lenilson e Fábio 
Neves não participaram do último co-
letivo da equipe, realizado na última  
quinta-feira, no Almeidão, mas estão 
liberados e devem jogar. Sem os dois 
atletas, a opção de Marcelo Vilar foi 
por um time mais defensivo, com Hér-
cules entrando no meio campo forma-
do também por Zaqueu, Pio e Doda. 
No ataque, apesar da grande atuação 
de Warley no último jogo, ele mante-
ve Fausto e Rafael Aidar.

A grande novidade do treino foi 
a presença no time titular do zaguei-

ro André Lima. Ele entrou no lugar 
de Everton. Indagado sobre esta al-
teração, o técnico Marcelo Vilar disse 
que estava fazendo uma experiência, 
porque André Lima é mais leve e o 
ataque do Tiradentes é muito rápido, 
mas como de costume, não garantiu a 
escalação do zagueiro.

“Nós só vamos definir o time, mo-
mentos antes da partida. Trata-se de 
um jogo decisivo, contra uma grande 
equipe, e temos que ser muito caute-
loso e focados nesta decisão. Está em 
jogo a vaga para a Série C do próximo 
ano, nosso maior objetivo para este 
ano”, disse o treinador.

Mais que um objetivo, para os jo-
gadores, a classificação para a Série C 
de 2014 é uma forma de entrar para a 
história do clube, ao realizar um anti-
go sonho do torcedor. “Fazer história 
no Botafogo é muito importante para 
mim. Vamos com os pés no chão, não 
ganhamos nada até o momento, mas 
estamos conscientes de que podemos 
fazer uma grande partida e temos con-
dições de sair de Fortaleza com a nossa 
classificação”, disse Pio, que ainda está 

com um hematoma no olho, consequ-
ência de uma cabeçada que levou no 
jogo da última segunda-feira.

Outro jogador bastante otimista 
é o atacante Warley, que marcou os 
dois gols do time na virada contra o 
Tiradentes. “Independentemente de 
quem entrar, o Botafogo é uma famí-
lia e todos os jogadores estão focados 
no jogo e prontos, não só para con-
seguir a classificação, mas também 
uma grande vitória, para fazer a festa 
dos torcedores que comparecerão em 
massa a Fortaleza”, disse um dos ído-
los da torcida botafoguense.

Enquanto o time está pronto 
para a batalha do próximo domingo 
que deve levar o Botafogo de volta 
ao Campeonato Brasileiro da Série C 
- última vez que participou foi no ano 
de 2003 quando terminou em terceiro 
lugar, mas na época o acesso para a 
Série B era de apenas dois clubes -, a 
torcida se mobiliza para invandir For-
taleza e muitos carros, vans e ônibus 
já estão fretados para os torcedores 
do Belo que esperam deixar a cidade 
com a comemoração da classificação.

Time viaja para a decisão em Fortaleza
BoTaFogo

O técnico Marcelo Vilar prevê um jogo difícil, mas aposta na classificação do Botafogo para a Série C do Brasileiro em 2014

Técnico destaca o trabalho no lado psicológico na reação do Treze
No futebol não existe 

mágica para obter resulta-
dos positivos, mas trabalho, 
diálogo, postura e confiança 
entre a comissão técnica e 
os jogadores. Uma filosofia 
colocada em prática pelo 
treinador do Treze, Luciano 
Ruskowski Silva, um gaúcho 
de Porto Alegre/RS, que vem 
surpreendendo e conseguin-
do colocar o representante 

da Paraíba entre os quatro 
primeiros colocados do gru-
po A da Série C do Brasilei-
rão. O Galo da Borborema 
ocupa a terceira colocação, 
com 26 pontos ganhos, per-
dendo apenas para Fortale-
za/CE e Luverdense/Mato 
Grosso, ambos nas duas pri-
meiras colocações, com 27. 
Mas amanhã, o Galo pode 
virar líder, se vencer o For-

taleza, no Estádio Presidente 
Vargas.

O comandante galista 
enfatizou que o grande se-
gredo para a mudança ra-
dical no time foi investir na 
autoestima dos atletas, mos-
trando que cada um podia 
superar os problemas e dar a 
volta por cima. 

“Trabalhamos o lado 
psicológico dos jogadores 

LuCiano siLva

para que pudéssemos mu-
dar a situação e tirar o time 
do sufoco que vinha pas-
sando. Houve mais diálogo, 
conversas com cada um e 
uma filosofia de trabalho 
que colocamos em prática e 
que vem dando certo. Quero 
agradecer a receptividade e 
a confiança que venho rece-
bendo dos dirigentes, atletas 
e a torcida”, disse. O início 
do trabalho como técnico 
galista aconteceu por acaso, 
desde a sua chegada no Al-
vinegro Serrano, em 2012, 
como estagiário de Marcelo 
Vilar, atual treinador do Bo-
tafogo. O gaúcho passou a ser 
auxiliar técnico dos técnicos 
Sérgio Cosme, Lourival San-
tos e Vica, último a deixar o 
Presidente Vargas pelos re-
sultados negativos na Série C 
do Brasileirão. 

Sempre “quebrando o 
galho” nas saídas dos téc-
nicos, Luciano Silva, teve 
a grande oportunidade de 
mostrar que poderia ser a 
grande surpresa de mudar a 
cara do Treze na competição. 
Desde que assumiu o time, 
nos nove jogos disputados, 

obteve sete vitórias - Águia 
Marabá/PA (2 a 1), Rio Bran-
co/AC (3 a 0 e 2 e 1), Cuiabá/
Mato Grosso (2 x 0), Baraú-
nas de Mossoró/RN, Luver-
dense/Mato Grosso e CRB/
AL (todos por 1 a 0) - e duas 
derrotas para o Fortaleza/CE 
(3 a 2) e CRB/AL (1 a 0). Uma 
reviravolta surpreendente 
para uma equipe que vinha 
desacreditada nas últimas 
posições, que deu a volta por 
cima e chegou a G4 conquis-
tando resultados positivos 
dentro e fora de Campina 
Grande.

“Foi uma transformação 
de postura, confiança, diálo-
go e capacidade de superar 
os obstáculos e mudar a situ-
ação que o Treze vinha pas-
sando na disputa. Cada um 
acreditou na sua capacidade 
e a união reinou nas hostes 
do time, que apostou e man-
teve um equilíbrio significati-
vo para almejar uma posição 
significativa”, disse. Com um 
jogo de seis pontos, diante 
do Fortaleza/CE, no próximo 
domingo, às 19h, no Estádio 
Presidente Vargas, pela 15ª 
rodada, o Galo da Borbore-

ma pode assumir a liderança 
isolada da competição. A di-
ferença entre as equipes é de 
apenas um ponto, com pers-
pectivas de surpreender na 
disputa e sonhar com o título 
e o acesso à Série B. 

“Trabalhamos para 
manter o time na Terceirona 
do próximo ano, mas caso 
a coisa se mantenha para o 
lado do Treze podemos até 
imaginar nesta hipótese. 
Alerto ao grupo a necessi-
dade de manter a humildade 
em primeiro lugar e brigar 
para obter outros resultados 
positivos para permanecer 
no G4”, comentou Luciano. 
Além de encarar os cearen-
ses o Treze terá pela frente o 
Brasiliense/DF, no próximo 
dia 29 deste mês, na Boca do 
Jacaré/DF, Águia Marabá/
PA, no dia 6 de outubro, no 
Zinho de Oliveira/PA, além 
do Santa Cruz/PE, no dia 13 
do próximo mês, no Estádio 
Presidente Vargas, em Cam-
pina Grande. De acordo com 
o gaúcho cada jogo é uma de-
cisão para o Treze que alme-
ja ficar entre os primeiros do 
grupo.  (WS)

Santa Cruz de San-
ta Rita e Queimaden-
se prometem fazer um 
jogo emocionante, onde 
as duas equipes estão na 
briga por uma das vagas 
no Estadual de 2014. A 
Cobra Coral leva uma 
certa vantagem, poden-
do empatar para ficar 
com uma das vagas. 

Com a obrigação 
de vencer o Carcará vai 
para o tudo ou nada 
para fazer parte da Divi-
são de Elite do próximo 
ano. Mesmo com o re-
gulamento a seu favor 
o treinador do time ca-
navieiro, Ramiro Sousa, 
colocará um esquema 
ofensivo para barrar a 
pressão do adversário 
que buscará a vitória 
a todo custo. O empa-
te contra o Esporte de 
Patos não agradou ao 
ex-treinador do Cen-
tro Sportivo Paraibano 
(CSP), que não gostou 

do comportamento do 
grupo em campo. Se-
gundo ele, o Santa Cruz 
terá que jogar melhor e 
com uma postura dife-
renciada para derrotar o 
concorrente. 

“Trata-se de uma fi-
nal, onde temos que me-
lhorar para obter a vaga 
no Estadual de 2014. O 
grupo está consciente 
que não terá moleza, 
mas um concorrente que 
vem disposto a surpre-
ender. Temos que fazer 
a nossa parte”, declarou 
o técnico tricolor. Para 
o goleiro Ferreira, não 
levar gol é vaga garan-
tida para o Santa Cruz 
fazer parte do Estadual 
do próximo ano. Desta-
que do time no empa-
te contra o Esporte de 
Patos (0 a 0) o camisa 
de número 1 da Cobra 
Coral aposta na equipe 
em vencer o desafio em 
Campina Grande. 

santa precisa de um empate

FOTOS: Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 21 de setembro de 2013

NACIONAL
& Mundo

Estaduais e a Copa do 
Nordeste começam já a 
partir de 12 de janeiro

Pré-temporada dos clubes reduzida
CALENDÁRIO DE 2014 DA CBF

Jogos de hoje

Série A
18h30 Fluminense x Coritiba
21h Vitória x Grêmio

Série B
16h20 Figueirense x Paraná
16h20 Palmeiras x Sport
16h20 ABC x Chapecoense
16h20 Boa Esporte x Ceará
21h Paysandu x Atlético-GO
21h Guaratinguetá x América-RN

Série C
15h Madureira x Caxias
16h CRAC-GO x Mogi Mirim
16h Macaé x Grêmio Barueri
16h Betim-MG x Vila Nova-GO
19h D. de Caxias x Guarani

Espanhol
11h Real Sociedad x Málaga
13h Almería x Levante
15h Rayo Vallecano x Barcelona
17h Valladolid x A. de Madri

Italiano
13h Cagliari x Sampdoria
13h Chievo Verona x Udinese
15h45 Genoa x Livorno

Francês
12h Bastia x Olympique
15h Sochaux x Lille
15h Rennes x Ajaccio
15h Evian x Montpellier

A Confederação Brasileira 
de Futebol divulgou, ontem, o 
calendário de 2014 do futebol 
nacional. Os Campeonatos Es-
taduais e a Copa do Nordeste 
abrirão as competições, em 12 
de janeiro, sendo os estaduais 
em 21 datas e a Copa em 12 
datas.

Já o Campeonato Brasilei-
ro das Séries A, B e C começam 
no final de abril, e terão uma 
pausa de um mês para a dis-
puta da Copa do Mundo, entre 
12 de junho e 13 de julho. A 
Série D, por sua vez, começa a 
ser disputada em 27 de julho. A 

Copa Libertadores será dispu-
tada entre 29 de janeiro e 13 de 
agosto, e a Copa do Brasil, entre 
12 de março e 26 de novembro. 
As duas competições também 
serão paralisadas por um mês 
durante a Copa do Mundo de 
2014.

Já os campeonatos que 
fecham o ano são a Copa Sul-A-
mericana, de 27 de agosto e 10 
de dezembro, e o Mundial de 
Clubes - que pode ou não ter 
uma equipe brasileira - entre 
10 e 20 de dezembro.

A Seleção Brasileira fará 
amistosos nos dias 5 de março, 
13 e 27 de agosto, 10 de setem-
bro, 8 e 12 de outubro, e 19 de 
novembro. Já o Superclássico 
das Américas acontece nos dias 
20 de agosto e 17 de setembro. O Campeonato Brasileiro, a exemplo deste ano na Copa das Confederações, será suspenso na Copa

FOTO: Divulgação

A programação

Campeonatos Estaduais: 12/01 a 13/04 (21 datas)
Copa do Nordeste: 12/01 a 23/02 (12 datas)
Copa Libertadores: 29/01 a 14/05 (13 datas) 
- pausa - 23/07 a 13/08 (4 datas)
Copa do Brasil: 12/03 a 14/05 (8 datas) 
- pausa - 23/07 a 26/11 (12 datas)
Copa do Mundo: 12/06 a 13/07 (32 dias)
Campeonato Brasileiro - Série A: 20/04 a 01/06 (9 datas) 
- pausa - 16/07 a 07/12 (29 datas)
Campeonato Brasileiro - Série B: 19/04 a 04/06 (10 datas) 
- pausa - 15/07 a 29/11 (28 datas)
Campeonato Brasileiro - Série C: 27/04 a 01/06 (6 datas) 
- pausa - 20/07 a 16/11 (18 datas)
Campeonato Brasileiro - Série D: 27/07 a 16/11 (18 datas)
Copa Sul-Americana: 27/08 a 10/12 (10 datas)
Mundial de Clubes: 10/12 a 20/12 (4 datas)

No turbilhão de proble-
mas do Flamengo, só mesmo 
o sempre tranquilo Eduardo 
Bandeira de Mello para tentar 
botar panos quentes. E foi jus-
tamente o presidente o respon-
sável por apontar os futuros do 
futebol rubro-negro, no Ninho 
do Urubu, ontem, dia seguin-
te ao pedido de demissão de 
Mano Manezes. De fisionomia 
serena em entrevista coletiva, 
como de costume, o mandatá-
rio deixou clara a surpresa pela 

decisão do treinador, revelou 
que a informação chegou aos 
seus ouvidos pelas ondas do 
rádio e deu duas garantias com 
prazo de validade ao torcedor: 
Jayme de Almeida é o novo téc-
nico e o clube não será rebaixa-
do para a Segunda Divisão.

Sobre a primeira, o pró-
prio Bandeira de Mello foi rá-
pido ao deixar claro que tudo 
dependerá de uma avaliação 
após a partida com o Náutico, 
amanhã, no Recife. A medida 

dá tempo para que o Fla ma-
peie o mercado, mas já está 
definido que caso não surja um 
nome incontestável o interino 
terá tempo para desempenhar 
seu trabalho - salvo, obvia-
mente, uma tragédia contra o 
lanterna, em Pernambuco. Já a 
certeza da manutenção do Ru-
bro-Negro na Série A terá que 
ser provada pela equipe em 
campo. E a campanha de seis 
vitórias, “Garanto que o Fla não 
cai. Simples assim” decretou.

Dirigente diz que time não cai
FLAMENGO



Responsavel.: RR COM EPECAS E ACESS P VEI-
CULOS LT
CPF/CNPJ....: 010346214/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            319,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056400
Responsavel.: RR COM EPECAS E ACESS P VEI-
CULOS LT
CPF/CNPJ....: 010346214/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            298,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056670
Responsavel.: RR COM EPECAS E ACESS P VEI-
CULOS LT
CPF/CNPJ....: 010346214/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            385,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056678
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  21/09/2013
---------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: CARLOS DELSON SANTIAGO
CPF/CNPJ....: 695907534-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            597,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056435
Responsavel.: ODIRLEY PEREIRAELGADO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 011443234-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            384,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056508
Responsavel.: DORAND BRASIL CUSTOMIZACAO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 011324107/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056700
Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ....: 467232424-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            918,77
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056329

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA- PB
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 002/2013

A Comissão Permanente de Licitação de Itapororoca, torna público que realizará a TOMADA 
DE PREÇOS Nº 002/2013 PL. 046/2013. OBJETO: Execução das obras de conclusão de uma 
creche tipo B do FNDE,  tipo “menor preço global” onde a Copia deste Edital e seus anexos poderá 
ser adquirido das 08:00 as 12:00 horas na sala da CPL, na prefeitura municipal de Itapororoca, 
localizado á Rua Frei Damião de Bozzano, 07 Centro de Itapororoca-PB.

Itapororoca-PB, 17 de setembro de 2013.
Ruy Sousa da Silveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00054/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIOS / PROGRA-
MAS FEDERAIS: Dotação consignada no orçamento vigente - 4.4.90.52.01/Equipamentos e Material 
Permanente - 3.3.90.30.01/Material de Consumo - 4.4.90.51.01/Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00261/2013 - 12.09.13 - COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA 
- R$ 169.004,70; CT Nº 00262/2013 - 12.09.13 - PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE 
- R$ 93.773,00; CT Nº 00263/2013 - 16.09.13 - VENDE TUDO MAGAZINE LTDA - R$ 352.150,90.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2013.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 02 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Unidade 
Móvel para realização de exames de mamografias bilateral de rastreamento. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246. 

Guarabira - PB, 20 de Setembro de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMUNICADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2013.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para execuções de Pavimentações em 

Paralelepípedos e Assentamentos de Meio Fio Graníticos, Regime de execução empreitada por 
preço unitário, tipo menor preço global, em diversas Ruas dos Conjuntos habitacionais: “Mutirão, 
Alto da Boa Vista, Lucas Porpino, Antonio Mariz e Clóvis Bezerra”, na zona urbana do município. 
RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO: Empresa: L Y CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 
contra o resultado de classificação de Propostas proferido pela CPL: PROPOSTAS CLASSIFICADAS: 
STROPP CONSTRUÇÕES LTDA - 651.606,28 (Vencedora); L Y CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - 725.477,00 (2° colocada); CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA - 
734.553,78 (3° colocada); LR ENGENHARIA LTDA - 736.929,41 (4° colocada) e POLIGONAL PRO-
JETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 750.532,77 (5° colocada). PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS: 
PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 747.015,66 e J.R.P. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA - 749.317,44. A Comissão Permanente de Licitação nos termos do § 3º do artigo 109 da Lei 
8.666/93 e suas alterações comunica aos interessados para, querendo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis impugnar o recurso interposto. O Processo encontra-se a disposição dos interessados 
no endereço anteriormente informado.

Publique-se e intime-se.
Guarabira, 20 de Setembro de 2013.

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE REVOGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA

A Prefeitura de Bayeux, torna público para o conhecimento dos interessados, que por razões de 
interesse público e ainda sob o amparo do Art. 49 da Lei 8.666/ 93, fica REVOGADO o processo 
licitatório CONCORRÊNCIA Nº 001/2013, que objetiva eventual CONTRUÇÃO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO – UPA I na Avenida Liberdade s/n, Centro,  Bayeux-PB. 

Bayeux/PB, 19 de setembro de 2013
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056293
Responsavel.: LEYLA MARIA BARREIRA COSTA ME
CPF/CNPJ....: 035507417/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,37
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055923
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS MART. SILVA P
CPF/CNPJ....: 008650957/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            462,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054520
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS MART. SILVA P
CPF/CNPJ....: 008650957/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            462,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054521
Responsavel.: MARIA JOSE BARROS
CPF/CNPJ....: 081420504-63
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.176,54
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 056292
Responsavel.: MRE COM VAREJISTA IMP E EXP 
PCS LTD
CPF/CNPJ....: 015356122/0002-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            591,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056336
Responsavel.: MUNDO LIFE DISRIUIDORA DE COS-
METICO
CPF/CNPJ....: 010405160/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            357,20
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056630
Responsavel.: MUSSULO EMPREEND HOT ADM VENDA
CPF/CNPJ....: 010936657/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.325,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057170
Responsavel.: NAELSON GALDINO RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 725999874-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            184,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055683
Responsavel.: OBJETIVO C- CENTRO DE QUAL.
PROFISSI
CPF/CNPJ....: 012819765/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            382,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056677
Responsavel.: PEDROSA E GONCALVES LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 009722705/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.058,75
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056219
Responsavel.: PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENT
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.695,28
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056537
Responsavel.: PONTUAL DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENT
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.731,84
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056607
Responsavel.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
CPF/CNPJ....: 008917106/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            855,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057116
Responsavel.: RR COM EPECAS E ACESS P VEI-
CULOS LT
CPF/CNPJ....: 010346214/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            391,99
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057245
Responsavel.: RR COM EPECAS E ACESS P VEI-
CULOS LT
CPF/CNPJ....: 010346214/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,66
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057237
Responsavel.: RR COM EPECAS E ACESS P VEI-
CULOS LT
CPF/CNPJ....: 010346214/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            276,41
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057234
Responsavel.: SEVERINO ARAUJO DA TRINDADE
CPF/CNPJ....: 160446224-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            314,36
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056802
Responsavel.: SUELI MOREIRA DE ALMEIDA SILVA
CPF/CNPJ....: 084850248-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            641,46
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055941
Responsavel.: WILSON BRASILIANO ALVES DO NASCIMEN
CPF/CNPJ....: 948033904-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056638
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos 
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  21/09/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANA G D C BRITO
CPF/CNPJ....: 028393502-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056187
Responsavel.: ANTONIO CELIO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 003766723/0001-94
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            359,42
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056275
Responsavel.: ANTONIO FERNANDES MEDEIROS ME
CPF/CNPJ....: 015600657/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            381,39
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055480
Responsavel.: AR. MOVEIS
CPF/CNPJ....: 011590804/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.322,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056639
Responsavel.: AUCILENE SOARES BATISTA
CPF/CNPJ....: 069103734-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057260
Responsavel.: BABYSHOP COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.702,16
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057030
Responsavel.: BRUNO DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 073248314-00
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.620,47
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 056289
Responsavel.: CARMELO DE MEDEIROS BARRETO
CPF/CNPJ....: 760841914-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            422,60
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056077
Responsavel.: CHRONUS AUTOMACAO E CONTROLE 
INDUST
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            377,00
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2013 - 054402
Responsavel.: CHRONUS AUTOMACAO E CONTROLE 
INDUST
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          5.197,86
Apresentante: NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Protocolo...: 2013 - 054403
Responsavel.: CHRONUS-AUTOM.E CONTROLE 
INDUSTRIAL
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            155,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056654
Responsavel.: CHRONUS-AUTOM.E CONTROLE 
INDUSTRIAL
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056672
Responsavel.: CHRONUS-AUTOM.E CONTROLE 
INDUSTRIAL
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056685
Responsavel.: DALTEYR BRITO FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 082296714-60
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            100,00
Apresentante: DULCELENE DA SILVA GOMES
Protocolo...: 2013 - 057096
Responsavel.: GRAFIQUE - GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ....: 009191915/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            828,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055380
Responsavel.: INST. EDUC. MENINO JESUS
CPF/CNPJ....: 010846178/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056221
Responsavel.: IVAN MEDEIROS NOBREGA
CPF/CNPJ....: 072076204-97
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            218,35
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 056288
Responsavel.: IZABEL CRISTINA DE MOURA SILVA
CPF/CNPJ....: 015394483/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,78
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056501
Responsavel.: IZABEL CRISTINA DE MOURA SILVA
CPF/CNPJ....: 015394483/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            112,03
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056498
Responsavel.: IZABEL CRISTINA DE MOURA SILVA
CPF/CNPJ....: 015394483/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            242,97
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056503
Responsavel.: JULICIN REPRESENTACOES CO-
MERCIAIS
CPF/CNPJ....: 007549580/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            538,11
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055031
Responsavel.: JULIO CESAR LIMA DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 017751011/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            328,27

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.03.013/2013

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 
2.03.013/2013, realizado no dia 27 de Agosto de 2013 às 08h00min, que tem como objeto à locação 
de copiadoras multifuncionais digitais, conforme especificação em planilha do Edital foi declarado o 
Item 02 FRACASSADO, em virtude da empresa participante do pregão, não atender as exigências 
do edital e pelo não comparecimento de nenhuma empresa como licitante.

Campina Grande, 20 de Setembro de 2013.
Felipe Silva Diniz Júnior

Pregoeiro (a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.013/2013

AVISO 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, HOMOLOGA o PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 2.03.013/2013, cujo Objeto é o Registro de Preços para locação de copiadoras digitais multi-
funcionais para utilização nas secretarias da prefeitura municipal de Campina Grande - PB, em 
favor da empresa COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ganhadora do item 1 do referido 
pregão com valor unitário de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), perfazendo um valor 
total de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinqüenta reais). conforme Análise e Parecer da 
Assessoria Jurídica.

Campina Grande/PB, 20 de Setembro de 2013.
PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro-Belém -  PB, às 08:30 horas do dia 03 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de assessoria 
técnica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Belém. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32612425.
Belém - PB, 19 de Setembro de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES
 Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Flávio Ribeiro, 74 – Centro - Belém - .. - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços médicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32612425.
Belém - PB, 19 de Setembro de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES
 Pregoeiro Oficial

OLHO D’AGUA AGROPECUÁRIA S/A – ODASA – CNPJ. Nº 08.780.843/001-60 – ATA DA 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA (RESUMO) – 1 - LOCAL HORA E 
DATA – Sede Social Fazenda Jurity, Zona Rural, Cacimba de Dentro – Paraíba, reunião realizada 
às 10:00 horas do dia 08.07.2013. 2 – PRESENÇA – Acionistas que representam 100% do capital 
social com direito a voto. 3 – CONVOCAÇÃO – Por anúncios publicados no Diário Oficial do Esta-
do da Paraíba e Jornal “A União”. 4  - MESA – Constituída na forma dos Estatutos, estava assim 
formada : José Targino Maranhão – Presidente e Leônidas Bezerra Cavalcanti Targino Maranhão 
– Secretário. 5 – DELIBERAÇÕES: I – A.G.EXTRAORDINÁRIA : A – Consolidação dos Estatutos 
com transformação de Capital Autorizado em Fixo e eliminação do Conselho de Administração. 
B – Aprovação dos Balanços Patrimoniais e Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 
C – Eleição da Diretoria para o triênio 2013/2016, sendo eleito para presidente o Sr. Leônidas Be-
zerra Cavalcanti Targino Maranhão e Diretor Comercial o Sr. Raimundo Nonato Gomes de Souza. 
D – Transferência de Ações ordinárias e preferenciais classe “B”, permanecendo o capital social 
subscrito e integralizado em R$ 955.394,00 representado  por 9.362 ações, representado conforme 
quadro constante na presente ata. II – A.G.ORDINÁRIA -  Aprovação do Balanço Patrimonial e 
Demonstração Financeira do exercício findo em 31.12.2012. 6 – ARQUIVAMENTO: AGE/O  ar-
quivada pela JUCEP em 13.09.2013 sob nº 20130506677 e Balanços aprovados pela JUCEP em 
17.09.2013 sob os nºs 20130560537, 20130560545, 20130560553, 20130560561, 20130560570, 
20130560588, 20130560596, 20130560600, 20130560618, 20130560626, 20130560634, 
20130560642, 20130560650, respectivamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 004/2013
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, 

TORNA PÚBLICO, a Tomada de Preços nº. 004/2013, Tipo Menor Preço Global, objeto: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO 
CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPAL DE MONTEIRO. Data de Abertura 18/10/2013 
às 09h00min, na sala de reuniões da CPL. O Edital encontra-se a disposição dos interessados na Rua 
Desembargador Feitosa Ventura, 04, 1º Andar, Centro - Monteiro - PB, maiores informações através 
do telefone (83) 3351-1514, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min as 17h30min.

Monteiro-PB, 20 de Setembro de 2013
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Presidente da CPL/Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 005/2013
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, 

TORNA PÚBLICO, a Tomada de Preços nº. 005/2013, Tipo Menor Preço Global, objeto: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS 
RUAS DO MUNICIPAL DE MONTEIRO, OBJETO DO CONVÊNIO 0387903-95-2012/M.CIDADES 
. Data de Abertura 18/10/2013 às 11h00min, na sala de reuniões da CPL. O Edital encontra-se a 
disposição dos interessados na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 04, 1º Andar, Centro - Mon-
teiro - PB, maiores informações através do telefone (83) 3351-1514, no horário das 07h30min às 
11h30min e das 13h30min as 17h30min.

Monteiro-PB, 20 de Setembro de 2013
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Presidente da CPL/Gerente de Licitações

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL 070/2013
TERMO DE CANCELAMENTO

Francisca Gomes Araújo Mota, Prefeita municipal, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei

R E S O L V E : 
CANCELAR o Pregão Presencial nº 070/2013 – destinado à locação e cessão de uso mensal 

de software para administração de Pessoal, dotado de todos os relatórios e programas exigidos 
para órgãos públicos, incluindo o processamento, emissão da folha de pagamento e transmissão 
do SAGRES, dos servidores do Município, com a finalidade de cumprimento da resolução TCE/PB 
(SAGRES – Modulo Coletor folha de pessoal), para atender as necessidades do Instituto de Segu-
ridade Social do Município de Patos (PB) – PatosPrev, uma vez que, serão necessárias alterações 
no termo de referencia do edital acima citado.

Patos – PB, 20 de setembro de 2013.
FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL 074/2013

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Trator para atender as necessidades da 
Secretaria Agricultura do município de Patos (PB), nos Termos do Convênio firmado entre o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Patos (PB), conforme Programa 
de Trabalho n.º 20605201486110001.

 
DATA DA ABERTURA: 08.10.2013 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, - Belo Horizonte – Patos – PB, 
em todos os dias úteis, no horário das 08:00h ás 12:00h, 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) ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de Licitações.

CONTATOS: 0(xx) 83-3423-3610 – ramal 212   E-mail: licitação@patos.pb.gov.br
Patos – PB, em 20 de setembro de 2013

RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NOBREGA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº- 020/2013
A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO, 

a Pregão Presencial nº. 020/2013, Tipo Menor Preço Global, objeto: a Contratação de empresa 
para prestação de serviços de elaboração e implantação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, 
incluindo a implantação da coleta seletiva. Data de Abertura 18/09/2013 às 09h30min, na sala de 
reuniões da CPL. Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes em participar 
do processo licitatório.

Monteiro-PB, 18 de Setembro de 2013
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2013/PMM

A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 020/2013, do tipo Menor Preço, Objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de 
elaboração e implantação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, incluindo a implantação da coleta 
seletiva. Data de Abertura: 03/10/2013 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sala da CPL, situada 
à Rua Desembargador Feitosa Ventura, 04, 1º Andar, Centro – Monteiro - PB, maiores informações 
através do tel: (83) 3351-1514, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.

Monteiro - PB, 20 de Setembro de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro Oficial

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDELETRIC
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Distribuição de Energia Elétrica 

no Estado da Paraíba - SINDELETRIC/PB, de acordo com os Artigos 2º, inciso II, 15, inciso II e 21, 
inciso III, do Estatuto Social da Entidade, convoca todos os trabalhadores da Energisa – Paraíba, 
representados pelo Sindicato, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se 
em frente à sede da Energisa – Paraíba, situada à BR 230, S/N, Cristo, João Pessoa/PB, no dia de 
27 de setembro de 2013, às 7h em primeira convocação com a presença de mais de 30% (trinta 
por cento) dos Associados quites e em condição de votar, ou, às 7h30min, em segunda convocação 
com a presença de qualquer número, para deliberar o seguinte assunto: 

1º - Aprovação ou rejeição da pauta da Campanha Salarial 2013/2014;
2° - Autorização para negociar e assinar Acordo Coletivo ou buscar mediação ou ajuizar Ação 

na Justiça do Trabalho, referente à data base 1º de novembro de 2013, do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2013/2014.

João Pessoa/PB, 20 de setembro 2013.
Manuel Henrique da Almeida

Presidente/SINDELETRIC

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL 074/2013

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Trator para atender as necessidades da 
Secretaria Agricultura do município de Patos (PB), nos Termos do Convênio firmado entre o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Patos (PB), conforme Programa 
de Trabalho n.º 20605201486110001.

DATA DA ABERTURA: 08.10.2013 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, - Belo Horizonte – Patos – PB, 
em todos os dias úteis, no horário das 08:00h ás 12:00h, 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) ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de Licitações.

CONTATOS: 0(xx) 83-3423-3610 – ramal 212   E-mail: licitação@patos.pb.gov.br
Patos – PB, em 20 de setembro de 2013

RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NOBREGA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 014/2013.

O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 
o conhecimento da população de Juarez Távora e para quem interessar que na licitação Tomada 
de Preços 014/2013, no dia: 12 de setembro de 2013 as 10:00 Horas, com o objetivo: aquisição de 
cargas de gás glp 13 kg para atender as necessidades das secretarias deste município, verificou que 
nenhuma empresa compareceu ao certame ficando desta forma DESERTA; Sem nada mais a tratar, 
o presidente redigiu a presente ATA que vai assinada por todos os presentes; Mais informações, 
presentes no laudo constante nos autos do processo.  

Juarez Távora, 12 de Setembro de 2013.
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 015/2013

O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 
para o conhecimento da população de Juarez Távora e para quem interessar que, após abertura 
e análise dos documentos de HABILITAÇÃO em reunião realizada em 12 de Setembro de 2013, 
cujo objeto foi Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, Destinadas a Manuten-
ção das Secretarias Municipal, onde apurou-se o seguinte, a Empresa: CELIZ FRANCISCO DE 
CARVALHO – CNPJ: 15.659.814/0001-00, esta INABILITADA, por não atender a Peça editalícia, 
em especial o item: 5.3.2, enquanto que as empresas: COMERCIAL MIX LTDA ME e MARIA DAS 
DORES FELICIANO DA SILVA, estão HABILITADAS para a fase de Abertura dos envelopes de 
Propostas, caso não haja interposição de recursos fica marcado para o dia 02.10.2013 às 11:00 
horas. Mais informações, presentes no laudo constante nos autos do processo.  

Juarez Távora, 20 de Setembro de 2013.
PRESIDENTE DA CPL

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

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013

O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 
de Janeiro de 2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
022/2013, cujo objeto AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO S10, DESTINADOS AO CONSUMO 
DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO 

VENCEDOR (ES):
MARIA DE FÁTIMA C. ANDRADE & CIA. LTDA.  CNPJ:02.737.867/0001-50
50.000,00 (Cinquenta mil reais)

SANTA HELENA - PB, 19 de Setembro de 2013
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:  Locação de 01 carro pipa conforme Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 315/2013, 

visando à execução do Programa de Abastecimento D’água através de Carros Pipas para atendi-
mento emergencial da população do Município de São João do Rio do Peixe atingida pela estiagem.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2013.

DOTAÇÃO: Convênio Estadual nº 315/2013
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00092/2013 - 20.09.13 - JOSE AIRTON MENDES R$ 7.000,00

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 21 de setembro de 2013



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

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013

O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 
de Janeiro de 2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
022/2013, cujo objeto é contratação de empresa especializada para locação/prestação de serviços 
de Contratação de uma banda regional de renome para abrilhantar a inauguração da praça Pedro 
Moreno Gondim e festa da padroeira, juntamente com som compl. Palco e iluminação.

VENCEDOR (ES):
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA – ME CNPJ:14.209.749/0001-58 
18.000,00 (Dezoito mil reais)

SANTA HELENA - PB, 19 de Setembro de 2013
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Pregoeiro(a) Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA
CNPJ (MF) Nº. 02575346000143

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013

O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 
de Janeiro de 2013, do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 015/2013, cujo objeto é CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALISTAS EM: Pediatra, 
Cardiologista e Fonoaudiólogo.

VENCEDOR (ES):
DEYSI YENIT CHARCAPE QUIROZ - CPF:670.635.943-20
12.000,00 (Doze mil Reais)

SANTA HELENA - PB, 19 de Setembro de 2013
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Outubro de 2013, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de transportes diversos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0001/2012. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 19 de Setembro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Outubro de 2013, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de transportes diversos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0001/2012. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 19 de Setembro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos de higienização 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0001/2012. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 19 de Setembro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado de gás liquefeito 
de petroleo - GLP 13kg. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2012. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 19 de Setembro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 13:00 horas do dia 02 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado de 
madeiras e materiais para trabalhos de carpintaria, marcenaria e construção. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2012. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 19 de Setembro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 14:00 horas do dia 02 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços de ronda desar-
mada para vigilância patrimonial. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2012. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 19 de Setembro de 2013
GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA

Pregoeiro Oficial

ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL TRABALHADORES DO REINO – CNPJ Nº 09.236.175/0001-
77, torna público que a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, concedeu a Autorização Ambiental 
Nº 008/2013 do imóvel na Rua Elisa Holanda Cavalcanti, nº 151 – Bairro Ernesto Geisel – Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013/302604, expedida em 26 de agosto 2013.

CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 07.080.426/0001-41, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação 
Multifamiliar com 04 unidades Habitacionais AC-278,10m² - MUÇUMAGRO – JP/PB. Processo: 
2013-006095/TEC/LP-1826.

BESSA GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA – ME – CNPJ Nº 02.931.017/0001-98, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Operação Nº 681/2012, Ref. ao PROC. Nº 6853/2010, com M. R. S, Bar, Restaurante com 
apresentação de Música ao Vivo, DVD de Bandas, AC-400m² - BESSA – JP/PB. Processo: 2013-
006057/TEC/LO-6084.

A PALAZZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa inscrita sob o CNPJ de 
Nº 10.729.455/0001-04, torna público que em 10/09/2013 recebeu a Licença de Operação de Nº 
032/2013 da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 
da P.M.C.G. para conclusa da construção do Edifício PALAZZO DÃO SILVEIRA, situado à Rua Lino 
Gomes da Silva, S/N, Centro, Campina Grande/PB.

A PALAZZO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa inscrita sob o CNPJ 
de Nº 13.477.285/0001-06, torna público que em 16/09/2013 recebeu a Renovação da Licença de 
Instalação de Nº 015/2013 da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos 
e Meio Ambiente da P.M.C.G. para construção do Edifício PALAZZO ROBERTO PINTO, situado à 
Rua Arnaldo de Albuquerque, s/n, LAURITZEN, Campina Grande/PB.

SOARES E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 
13.892.967/0001-77, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Residencial Multifamiliar (33 apartamentos) – AC: 
21.076,81m² - Setor 07, QD. 069, LT. 0446, ALTIPLANO CABO BRANCO – JOÃO PESSOA – PB. 
Processo: 2013-003833/TEC/LP-1667.

ASIA MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.435.865/0001-92, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2691/2013 em João Pessoa, 11 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio Varejista de Motocicletas, Motonetas, peças acessórios e prestação 
de serviços mecânicos e troca de óleo. Na(o) – Rua Janúncio Ferreira, Nº 751,  Centro Município: 
CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2013-005170/TEC/LO-5854.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

CORREÇÃO DE AVISO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2013
Regime: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Legislação aplicada: REGIDO PELA LEI 8.666/93 e suas alterações
Dia e hora para entrega dos envelopes de documentação e proposta: 06 / 08 / 2013 – 08:30 h
Dia e hora da abertura dos envelopes de habilitação: 06 / 08 / 2013 – 08:30 h
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO EM PIANCÓ

AVISO DE RESULTADO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Piancó, Estado da Paraíba, 
nomeada através da Portaria nº 207/2012, de 01/03/2012, publicada no DOM de março de 2013, 
torna público aos interessados o RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO DAS PROPOSTASda 
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2013 (Proc. Administrativo nº 104/2013), do TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL POR EMPREITADA, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica para executar, em 
regime de empreitada por preço global, execução das obras de Construção do Santuário de Santo 
Antônio e Parque do Mirante do Cruzeiro – Município de Piancó-PB, conforme Projeto Básico 
e Planilhas Orçamentárias, parte integrante CONTRATO DE REPASSE 0193619-24 – CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL:
Empresa Vencedora: 1º VIGA ENGENHARIA LTDA Valor da Proposta R$ 850.771,15(oitocentos e 
cinqüenta mil e setecentos e setenta e um reais e quinze centavos)
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
EMPRESAS CLASSIFICADAS
1ºVIGA ENGENHARIA LTDA    R$ 850.771,15
2ºCONSTRUTORA SOARES LTDA     R$ 862.247,32
3ºCONOBRE ENGENHARIA     R$ 867.686,83
4ºLOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA    R$ 869.381,80
5ºLORENA & ADRIA CONST., COM. E LOC. LTDA – ME  R$ 869.381,80
6ºEDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA  R$ 893.548,49
7ºPLANCON PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   R$ 935.589,40
8ºSSL – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE LTDA  R$ 936.145,48
9ºSERRA CONSTRUÇÕES LTDA      R$ 960.000,00
10º CONOBRE ENGENHARIA    R$984.393,18
11º ARAGÃO CONSTRUTORA E EMPPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA R$ 1.014.055,28

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS
COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA  R$ 1.016.908,37
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME  R$ 1.016.908,37
CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA    R$ 1.016.908,37

O Relatório detalhado deste resultado encontra-se nos autos do processo que está com vista 
franqueada aos interessados no setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, Praça 
Salviano Leite, n° 10A – 1° Andar – Centro, na cidade de Piancó-PB, de segunda a sexta-feira, das 
8:00 às 13:00 horas. Pelo email: cplpmpianco@bol.com.br.

Piancó, 20 de setembro de 2013.
FERNANDO ROBSON ALMEIDA DE ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DO RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL n° 008/2013
Objeto: A Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB, através da sua Comissão de Pregões 

vem a público informar o resultado do julgamento do Pregão Presencial n.º 008/2013, realizada 
às 14:45h do dia 18/09/2013, cujo objeto é aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, com três 
portas laterais, capacidade para 07 (sete) lugares, tipo mini-van, bi combustível (gasolina/álcool) e 
com motorização de 1.800 cilindradas 16V-Flex, sendo vencedora a empresa Autobraz Comércio 
de Veículos Ltda., CNPJ nº 70.166.350/0002-99, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

Brejo dos Santos/PB, 18 de setembro de 2013.
George Matias de Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2013.
O Pregoeiro oficial do município de Brejo dos Santos/PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da 

Lei Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do Pregão Presencial nº 008/2013 
a empresa Autobraz Comércio de Veículos Ltda., CNPJ nº 70.166.350/0002-99, no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais).

Brejo dos Santos/PB, 18 de setembro de 2013.
George Matias de Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2013

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudi-
cou o objeto desta licitação em favor da empresa MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS ME, CNPJ 
04.029.392/0001-72, no valor global de R$ 298.240,96. Demais informações 83-3372-2481. Cuité 
– PB, em 20 de setembro de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2013

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 
objeto desta licitação em favor de MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE ME CNPJ 12.085.495/0001-88 
no valor total de R$ 77.260,00. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 20 de setembro 
de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2013

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o item 03 em favor de ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA CPF 032.699.984-14 no valor total de R$ 
25.132,80, os itens 07 e 08 em favor de VAMBERTO NUNES SOARES CPF 046.897.314-11 no 
valor total de R$ 32.946,00, o item 09 em favor de JOSE GEOVANE MELO DE OLIVEIRA CPF 
057.749.394-99 no valor total de R$ 37.699,20 e o item 10 em favor de CLEBIO DE OLIVEIRA 
XAVIER CPF 047.786.914-90 no valor total de R$ 17.952,00, perfazendo o valor global de R$ 
113.730,00. Demais informações 83-3372-2481. Cuité – PB, em 20 de setembro de 2013. Bruce 
da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2013.
O Prefeito do Municipal de Brejo dos Santos/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam 

seus efeitos legais, o Pregão Presencial 008/2013, cujo objeto é aquisição de 01 (um) veículo zero 
quilômetro, com três portas laterais, capacidade para 07 (sete) lugares, tipo mini-van, bi combustível 
(gasolina/álcool) e com motorização de 1.800 cilindradas 16V-Flex, sendo vencedora a empresa 
Autobraz Comércio de Veículos Ltda., CNPJ nº 70.166.350/0002-99, no valor de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais).

Brejo dos Santos/PB, 19 de setembro de 2013.
LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2013

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 
licitação em favor da empresa MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS ME, CNPJ 04.029.392/0001-72, 
no valor global de R$ 298.240,96. Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481. 
Cuité – PB, em 20 de setembro de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita 
Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2013

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 
licitação em favor da empresa MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE ME CNPJ 12.085.495/0001-88 
no valor total de R$ 77.260,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 
Cuité – PB, em 20 de setembro de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita 
Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2013

A Prefeita do Município de Cuité/PB torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 
licitação em favor de ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA CPF 032.699.984-14 no valor total de R$ 
25.132,80, VAMBERTO NUNES SOARES CPF 046.897.314-11 no valor total de R$ 32.946,00, JOSE 
GEOVANE MELO DE OLIVEIRA CPF 057.749.394-99 no valor total de R$ 37.699,20 e CLEBIO 
DE OLIVEIRA XAVIER CPF 047.786.914-90 no valor total de R$ 17.952,00, perfazendo o valor 
global de R$ 113.730,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481. 
Cuité – PB, em 20 de setembro de 2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita 
Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/2013

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 087/2013, 
que tem como objeto sistema de registro de preços para aquisição de kits de escovação para atender 
o programa PSE deste município, não houve manifestação de interessados, sendo declarada a 
licitação DESERTA. Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, em 02 de setembro de 2013.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, com três portas laterais, capacidade 

para 07 (sete) lugares, tipo mini-van, bi combustível (gasolina/álcool) e com motorização de 1.800 
cilindradas 16V-Flex.

 PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB.
Contratado: Autobraz Comércio de Veículos Ltda., CNPJ nº 70.166.350/0002-99.
VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 44.90.52.00, com recursos do Tesouro Municipal e de Convênios/

Programas.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato.

Brejo dos Santos/PB, 20 de setembro de 2013.
LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00009/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00009/2013, 
que objetiva Locação de 01 carro pipa conforme Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 315/2013, 
visando à execução do Programa de Abastecimento D’água através de Carros Pipas para atendimento 
emergencial da população do Município de São João do Rio do Peixe atingida pela estiagem.; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: José Airton Mendes- R$ 7.000,00

São João Rio do Peixe - PB, 20 de Setembro de 2013
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 13:00 horas do dia 08 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças, acessórios 
e manutenção de máquinas pesadas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.
gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 19 de Setembro de 2013
SUENIA DE AGRIPINO ARAUJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços 
de transporte escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 19 de Setembro de 2013
SUENIA DE AGRIPINO 
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 15:00 horas do dia 08 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
medicamentos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 19 de Setembro de 2013
SUENIA DE AGRIPINO ARAUJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  026/2013

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 08:00 horas do dia 03 de outubro de 2013, para contratação de empresa especializada, 
para registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento de materiais diversos, de 
consumo e permanentes, destinados a adequação das funções das unidades de saúde do município, 
no tocante a odontologia. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 
123/06. Edital, anexos e outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 20 de Setembro de 2013
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  027/2013

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 10:30 horas do dia 03 de outubro de 2013, para contratação de empresa especializada, 
para registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento, transporte e montagem 
de estrutura para instalação de caixas d´água nos povoados de Retirada e Barreiro no Município. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos 
e outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 20 de Setembro de 2013
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00009/2013.

OBJETO:  Locação de 01 carro pipa conforme Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 315/2013, 
visando à execução do Programa de Abastecimento D’água através de Carros Pipas para atendi-
mento emergencial da população do Município de São João do Rio do Peixe atingida pela estiagem.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 20/09/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
material de expediente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 19 de Setembro de 2013
SUENIA DE AGRIPINO ARAUJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
materiais de manutenção predial e construção diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: 
licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 19 de Setembro de 2013
SUENIA DE AGRIPINO ARAUJO

Presidente da Comissão

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2741/2013 em João Pessoa, 19 de Setembro de 2013 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pavimentação asfáltica da rodovia PB-132, referente ao trecho 
compreendido entre Distrito de Boa Vista e Gado Bravo, com extensão de 2.931,50 metros. Na (o) 
– PB-132/BOA VISTA-GADO BRAVO. Município: – UF: PB. Processo: 2013-004555/TEC/LI-2349.

ELETROMIX COMERCIAL LTDA ME, com CNPJ nº 08.413.868/0001-25, IE nº 16.150.155-9, pela 
qual registra extravio de 01 (um) Livro de Ocorrência de Nº 01. Conforme Certidão datada de 19 
de setembro de 2013.

CALIXTO & FILHOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, com CNPJ nº 10.958.426/0001-06, 
IE nº 16.161.889-8, pela qual registra extravio de 01 (um) Livro de Ocorrência de Nº 01. Conforme 
Certidão datada de 19 de setembro de 2013.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
AVISO DE CANCELAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/13

A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da Tomada de Preços nº 003/13. 
Objetivo: Execução dos serviços de construção de duas Unidades Básicas de Saúde, neste Municí-
pio. Abertura: às 10:00 horas do dia 27 de maio de 2013. Justificativa: razões de interesse público. 
Informações: maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto a CPL, sediada na Praça Antenor 
Navarro, 10 - 1ª andar - Centro - Mamanguape - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 27 de maio de 2013.
MILTON DE ALMEIDA JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em 

conseqüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 009/2013, para o for-
necimento de material de limpeza, conforme especificação do edital e ADJUDICO o seu objeto a 
empresa VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA – EPP - CNPJ Nº 08.287.535/0001-05, com o 
valor global de R$ 20.748.50  (vinte mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta centavos).

Olho D`água - PB,  20  de Setembro de 2013.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em con-

seqüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 010/2013, para o fornecimento 
de material de expediente e escolar, conforme especificação do edital e ADJUDICO o seu objeto a 
empresa AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME - CNPJ Nº 14.920.521/0001-71, com o valor global de R$ 
35.558,10  (trinta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e dez centavos).

Olho D`água - PB,  20  de Setembro de 2013.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2013
OBJETIVO: Contratação de empresa para a execução do serviço de consultoria compreendendo 

a elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos - PMGRS, integrante do Plano de 
Saneamento Básico do município de Patos (PB).

ABERTURA: 11/10/2013, às 08h30min (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, 20 de setembro de 2013.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

TERMO DE CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA PARA ASSINATURA DE CONTRATO
 Tomada de Preços n.º 05/2013
  
À
Construtora FS Empreendimentos LTDA-ME
CNPJ (MF) n.º 17.615.353/0001-07
Fica em empresa supra, para, no prazo de até 03 (três) dias a contar da Publicação do presente 

Termo, cumprir as formalidades necessárias e celebrar, o CONTRATO, sob pena de decair do 
seu direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Art. 81 da Lei 
Federal n.º 8.666/1993.

Patos (PB), 20 de setembro de 2013.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2013

OBJETO: Execução de obra de Pavimentação em paralelepípedo no acesso ao Distrito Mocó.
Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José 
da Lagoa Tapada - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Outubro de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 20 de Setembro de 2013
CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 

 Presidente da Comissão
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