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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l UFPB inscreve até sexta-feira para professor do Centro de Ciências Jurídicas

l Campus de Pombal da UFCG inscreve para três vagas para professores

l Inscrições para o Curso de Formação de Oficiais da PM terminam próximo dia 30

l Festival Nacional da Cachaça e Rapadura começa hoje na cidade de Areia

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anualA UNIÃO  

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 24 de setembro de 2013 120 Anos - PATRIMÔnIo DA PARAÍBA 

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.comfacebook.com/uniaogovpb

Ano CXX
Número 198

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

ALTA

ALTA

19h24

07h11

2.0m

2.1m

baixa

baixa

13h00

00h53

0.7m

0.5m

Governo investe R$ 5 milhões na 
reforma e ampliação da Funad

A liberação dos recursos foi feita 
ontem pelo governador Ricardo Couti-
nho durante visita à Funad. Na ocasião, 

ele entregou as obras de reforma das 
piscinas, cadeiras de rodas para práti-
cas esportivas e autorizou a segunda 

etapa da recuperação das instalações 
da instituição e a licitação para cons-
trução do ginásio coberto. PágInA 13
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Filmes paraibanos 
são premiados em 
festival de curtas na 
Bahia PágInA 8

Cultura Afro-Brasileira 
é exposta no Memorial 
da Justiça Eleitoral na 
Paraíba PágInA 5

2oCaderno

 Campanha tenta 
aumentar número 
de doadores de 
órgãos humanos

PágInA 9

Polícia prende 
acusados de tráfico 
internacional de 
drogas em Patos

 SeguRAnçA

A Operação “Prefixo”, 
realizada pelas Polícias Civil 
e Militar, resultou na prisão 
de 22 pessoas. Um peruano 
é acusado de chefiar o gru-
po, que agia na divisa com o 
Ceará. PágInA  15

DÓLAR    R$ 2,200 (compra) R$ 2,201 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,120 (compra) R$ 2,260  (venda)
EURO   R$ 2,969 (compra) R$ 2,971    (venda)

os torcedores do Botafogo fizeram festa para receber a delegação da equipe 
que conquistou vaga para a série C do Campeonato Brasileiro PágInA 21

  Preso acusado de 
manter a mulher 
e a enteada em 
cárcere privado

Alimentos da 
cesta básica 
variam até 241%, 
diz Procon-PB

PágInA 14PágInA 4

Paraíba ultrapassa a marca
de 1 milhão de turistas no ano

DADOs DA PBTUR

PágInA 25

Festa para receber o Botafogo
Torcedores acompanharam a chegada do ônibus que trouxe a comissão técnica e os jogadores do Bota

O governador Ricardo Coutinho frisou que esta é a primeira grande reforma na Funad em 24 anos de existência da instituição. Na ocasião, ele entregou as obras de restauração das piscinas terapêuticas



Eis que em meio a tantos desacertos e a 
tantas conturbações que envolvem o noticiário 
internacional surge uma informação alvissa-
reira: os casos de trabalho infantil no mundo 
– Brasil no meio - tiveram redução de um ter-
ço entre 2000 e 2012. Os dados são do estudo 
“Medir o Progresso na Luta contra o Trabalho 
Infantil: Estimativas e Tendências”, divulgado 
ontem pela Organização Internacional do Tra-
balho (OIT). O número de crianças e adolescen-
tes entre 5 e 17 anos trabalhando nos últimos 
12 anos caiu de 246 milhões para 168 milhões.

O avanço no combate ao trabalho infantil, 
incluindo-se aí a Paraíba, só foi possível devido 
à intensificação de políticas públicas e da prote-
ção social das crianças e dos adolescentes. Com 
certeza, é um feito a se comemorar neste início 
da segunda década do século XXI, mas com en-
tusiasmo moderado. De acordo com a OIT, essa 
redução não é suficiente para eliminar as piores 
formas de trabalho infantil - meta assumida pela 
comunidade internacional em parceria com a 
organização. A estimativa é que mais da metade 
das crianças envolvidas em algum tipo de traba-
lho exercem atividades consideradas perigosas.

Na verdade, estamos nos movendo na dire-
ção correta, mas os progressos ainda são muito 
lentos. Se realmente queremos acabar com o 
flagelo do trabalho infantil no futuro próximo, 
é necessário intensificar os esforços em todos 

os níveis. Existem 168 milhões de boas razões 
para fazê-lo.

As piores formas de trabalho infantil são 
as consideradas perigosas - atividade ou ocupa-
ção, por crianças ou adolescentes, que tenham 
efeitos nocivos à segurança física ou mental, ao 
desenvolvimento ou à moral da pessoa. O tra-
balho doméstico, por exemplo, é considerado 
uma das piores formas. Segundo a OIT, aproxi-
madamente 15 milhões de crianças estão en-
volvidas nesse tipo de atividade. Só no Brasil, 
são quase 260 mil.

De acordo com a legislação brasileira, tra-
balho infantil é qualquer atividade, remunerada 
ou não, realizada por crianças ou jovens meno-
res de 18 anos, fora da condição de aprendiz. A 
partir dos 14 anos, já é possível trabalhar a título 
de aprendizado, desde que acompanhado de exi-
gências como a frequência às aulas. No caso do 
trabalho doméstico, desde 2008 ficou estabele-
cido que nenhuma pessoa com menos de 18 anos 
pode exercer tais atividades.

Crianças e adolescentes têm o direito de 
não trabalhar. A eles devem ser assegurada uma 
infância feliz, lúdica com a participação em brin-
cadeiras próprias da idade e educação pública 
de qualidade. O poder público tem o dever de 
garantir que o roubo ou qualquer outra ativida-
de criminosa não seja opção única de quem não 
trabalha. 

Editorial

Crônica

Uma rua dentro de mim (conclusão)

   Trabalho infantil

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

A Rua Nova dorme o seu sono histórico, 
com suas casas de portas e janelas agarra-
dinhas umas às outras, mergulhadas num 
silêncio místico, graças aos seus templos. 
Quase não passa carro, ali. As janelas, quando 
se abrem, é para os mais idosos. E das jane-
las eles alongam o seu olhar triste e cheio de 
saudades.

Mas, numa certa manhã, eis que aquele 
silêncio monástico é perturbado por batidas 
de martelos. O que está havendo? A garotada 
logo percebe: estão construindo os pavilhões 
da Festa das Neves. E haja menino na rua para 
saudar a novidade. Festa das Neves, Festa da 
Padroeira, festa que faz a Rua Nova transfor-
mar-se na grande atração da cidade. Que a 
Rua Direita, hoje Duque de Caxias, morra de 
ciúme de sua vizinha. Mas, por que ciúme, se 
ela é palco do Carnaval, com confetes, serpen-
tinas e lanças-perfume? 

Agora, não é apenas o sagrado que domina 
a Rua Nova, mas o profano também. São nove 
dias de alegria. A meninada não cabe em si de 
contente. A tinta nova dos pavilhões cheira 
que é uma beleza. As casas já não estão mais 
fechadas. Muita gente nas janelas olhando os 
pavilhões se erguendo, emprestando novo 
visual à velha rua. 

Saber que toda a cidade virá participar 
da tradicional festa... Não se fala nem se pensa 
noutra coisa. E eis todos os pavilhões já pron-
tos. O maior deles é para a elite. Moças lindas, 
cavalheiros elegantes exibindo os melhores 
vestidos e roupas. Gente da elite. E quantos 
namoros!

Mas a tradicional festa tem suas discrimi-
nações. Discriminações sociais. No tradicional 
passeio pelas largas calçadas, os mais pobres 
andam pelo lado do Convento São Bento, 
enquanto os ricos  utilizam a outra calçada. 

Por que esta distinção, esta separação? Nunca 
ninguém explicou esse natural e espontâneo 
comportamento. 

Era belo ver as pessoas passeando nas 
calçadas pra lá e pra cá, e as janelas apinha-
das de gente. Quanta paquera! Haja sorrisos 
e mangações... As janelas ficavam apinhadas 
de pessoas da casa e de fora. E isto ia até meia 
noite, terminando com a missa na Catedral. 

Além dos passeios nas calçadas e diverti-
mentos nos pavilhões, havia a famosa Bagacei-
ra, que ficava lá pelas imediações da Catedral. 
Ali, a bebedeira dominava. Não esquecer as co-
midas, o cachorro quente, o amendoim, a pipo-
ca, o algodão doce e tantas outras guloseimas. 
Dominava o profano, bem junto do sagrado. 

Curioso, tanta gente, e nunca se ouviu uma 
confusão, uma briga, que exigissem a presença 
da polícia. A Festa transcorria na maior tran-
qüilidade. E enquanto durava a festa, as janelas 
continuavam escancaradas. Até os mais idosos 
iam pra cama mais tarde. 

Faltei de lembrar um dos maiores atrati-
vos da Festa: os seus bem feitos jornalzinhos, 
cheios de humor, mexendo com muita gente. 

Mas está na hora de encerrar a crônica, 
pois a Festa também acabou e uma profunda 
tristeza domina a velha rua. O silêncio agora é 
quebrado com as batidas do martelo na madei-
ra. Os pavilhões já estão sendo demolidos. 

As janelas voltaram a se fechar. Tudo 
agora é silêncio. Ainda bem que as meninas do 
Colégio das Neves voltarão a animar a velha 
rua, todas as manhãs, com seus sorrisos, suas 
gargalhadas, sua ânsia de viver.

Agora dá para se ouvir o canto dos galos, 
nos quintais das casas de porta e janelas. Agora 
o relógio da Catedral está dizendo que tudo 
passa na vida, menos a saudade. Agora, o sagra-
do domina o profano.

A greve dos bancários chega ao sexto dia e os 
transtornos aos clientes se avolumam. Como 
sempre, nos primeiros dias, o movimento pare-
dista limita-se ao não funcionamento interno 
das agências; porém, depois do quinto dia aflo-
ram as ações de boicote que ampliam à falta de 
acesso aos serviços que os clientes desfrutam 
na normalidade.
O abastecimento dos caixas eletrônicos enfrenta 
problema; envelopes para depósito e pagamento 
sumiram das agências e, pela internet, é preciso 
muita paciência para se concluir qualquer operação. Até parece que é, na essência, o cliente o verda-
deiro vilão dos grevistas, e não, os banqueiros, que lucram anualmente bilhões e resistem a repartir o 
mínimo dos lucros com seus funcionários.
Os bancários pedem pouco. Reivindicam, principalmente, reajuste salarial de 11,93% - sendo 5% de 
aumento real, maior participação sobre lucros e resultados e “fim das metas abusivas” -  exigências de 
mínimo de venda de produtos do banco por seus funcionários. Mas os bancários resistem e os clientes 
pagam a fatura.
Sempre quando eclode um movimento dessa ordem, alguns órgãos pedem a garantia do serviço míni-
mo aos clientes. Mas na prática a realidade é outra. Ao tentar garantir seus direitos, os grevistas – que 
são justos! - passam por cima dos nossos.

Desde ontem, devendo prosseguir até sexta-feira, 
encontram-se abertas as inscrições no Processo 
Seletivo Simplificado da UFPB para contratação 
imediata de cinco professores para o Centro de 
Ciências Jurídicas.
 As vagas são para Prática Jurídica e Processo Co-
letivo, uma vaga para Teoria do Direito (História 
e Antropologia Jurídica) e uma vaga para Direito 
Eleitoral e Municipal.
Com salário médio de R$ 3.992,94, incluindo 
auxílio-alimentação, para um regime de T-40, o 
contrato terá duração de um ano, prorrogável, ten-
do uma taxa de inscrição de R$ 45,00 (quarenta e 
cinco reais).

MOLINA
A escritora Molina Ribeiro acaba de lançar,  pelo Instituto Histórico de Campina Grande Casa Elpidio de 
Almeida, onde ocupa acadeira patronada por Hortênsio Ribeiro, “O oficío de escrever e outras verten-
tes”. A obra, lançada no Teatro Severino Cabral, em Campina, aborda a a produção do poeta-escritor 
Políbio Alves.

No último domingo, a Paraíba 
pegou o Ceará para Cristo, espor-
tivamente falando. 
Enquanto o Botafogo vencia o 
Tiradentes na capital cearense, 
classificando-se para a Série C do 
Brasileirão, em Campina Grande, 
o Treze despachava o Fortaleza, 
vencendo o Tricolor do Pici por 
2 x 0, assumindo a liderança do 
seu grupo na Série C.

VÍTIMA

SEGURANÇA

ENSINAR DIREITO NA UFPB

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

APITO LEGAL NÃO ATRAI

A GREVE E OS TRANSTORNOS

Dentre outros investimen-
tos feitos na Segurança Pú-
blica no atual governo, 900 
policiais militares foram 
contratados, 250 na Polícia 
Civil. Teve reajuste médio 
em torno de 32%, além da 
aquisição de armamentos 
e munição modernos e à al-
tura da demanda atual. Para 
se ter uma ideia do avanço, 
nos anos de 2010 e 2011 
os policiais não tiveram um 
percentual de aumento.

Já era tempo. Vai à sanção pre-
sidencial o Projeto de Lei, de au-
toria do senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), que cria a profissão de 
árbitro. A proposta, de iniciativa 
do Senado como resultado da CPI 
do Futebol, havia sido modificada 
na Câmara dos Deputados, mas no 
início de setembro as comissões de 
Assuntos Sociais e de Constituição 
e Justiça. Num futebol lucrativo e 
profissional, não pode ser amador a 
figura – o juiz - de maior responsa-
bilidade no contexto.

PT e PMDB estão se ma-
tando pelo controle do 
Ministério da Integração 
Nacional, onde o dinhei-
ro rola, depois que o PSB 
entregou os cargos. O 
rasga-rasga se estende 
por outras autarquias, 
como a Chesf. Mas não se 
vê ninguém lutando pela 
velha Sudene, um cadáver 
insepulto, de cofres vazios 
e  sem herança a legar a 
herdeiros.

Era belo ver as pessoas passeando nas calçadas pra lá e pra cá, e 
as janelas apinhadas de gente. Quanta paquera!'’



Adriano Nunes
Secretário de Turismo de Areia

Cachaça, rapadura e 

O 14o Festival Brasileiro da 
Cachaça, Rapadura e do Açúcar 
Mascavo – Bregareia será iniciado 
hoje. Qual a importância do retor-
no desse evento para a economia 
local?

Além das atividades culturais, o 
Bregareia está voltado também para o 
fomento da produção da cana-de-açú-
car, atividade de importante impacto 
na economia da região e do país. Esse 
potencial de produção e o papel fun-
damental da cana-de-açúcar e de seus 
subprodutos, a exemplo do açúcar, 
etanol, aguardente, rapadura, entre 
outros, tanto na agricultura quanto 
na indústria, fazem dessa cultura uma 
das mais importantes atividades da 
agroindústria nacional. É bom desta-
car que dos quase 50 engenhos cadas-
trados no Brejo paraibano, 28 estão 
situados no município de Areia.

Qual a expectativa de público 
e o que o evento vai movimentar 
durante a sua realização?

Nós acreditamos que teremos 
um público estimado em 150 mil 
pessoas, ou seja, cerca de 50 mil 
por noite, o que vai movimentar 
o comércio local, proporcionando 
assim, emprego e renda para a po-
pulação. Esse aquecimento na eco-
nomia local será mais elevado do 
que durante as realizações ante-
riores do evento, já que neste ano a 
grande novidade é que além do pe-
ríodo noturno, as atrações do Bre-
gareia também animarão às tardes 
na cidade, prometendo entrete-
nimento para todo o público que 
desembarcar na terra da cultura, 
da cachaça e da rapadura. Na ver-
dade, o resgate da realização desse 
evento foi promessa de campanha 
do atual prefeito Paulo Gomes, que 
se eleito resgataria essa festa que é 
a maior do gênero no Brasil, sendo 
ela a única que recebe o apoio do 
Ministério do Turismo.

Como foi feito o resgate para 
realização do evento?

A prefeitura trabalhou nesse 
projeto, acreditou no potencial do 
evento e nós conseguimos fazer com 
que a festa seja realizada no último 
final de semana de setembro, já que 
essa data ficou marcada pela rea-
lização dos festivais anteriores. O 
Bregareia tem um grande diferen-
cial em relação as festas que ocor-
rem na Paraíba, já que é uma festa 
de muita descontração e brega, além 
de ser importante para a economia 
local por ser ela um  produto de re-
ferência nossa. Fizemos questão de 
reativar essa festa porque é uma 
das maiores da Paraíba e representa 
tudo para Areia e para o Brejo, tanto 
em termos de divulgação da imagem 
quanto comercialmente.

De quem partiu a ideia de cria-
ção do Bregareia?

O Bregareia foi idealizado pelo 
deputado Tião Gomes, um apaixona-
do pelo gênero brega, e é promovido 
pela Prefeitura de Areia, com apoio 
do Ministério do Turismo e o Gover-
no do Estado. O evento tem como 
principal objetivo, além de difundir 
a música brega, expor a cachaça, a 
rapadura e o açúcar mascavo, pro-
dutos típicos da região, para o Brasil 
e o mundo. Nas treze edições ante-
riores, o evento ganhou repercussão 
nacional com a apresentação de ar-
tistas famosos da música brega bra-
sileira como Waldick Soriano, Carlos 
Alexandre, José Ribeiro, Fernando 
Mendes, Reginaldo Rossi, Bartô Ga-

leno e também o cantor Paulo Már-
cio.

Quais as atrações dos três 
dias do Bregareia?

Na sexta-feira, primeiro dia do 
Bregareia, a atração principal ficará 
a cargo do cantor Reginaldo Rossi, 
abrindo a programação que tam-
bém contará com a animação do 
Triângulo Amoroso, Paulo Márcio, 
Almir Santana, Roberto Muller, Ka-
milo Faion e Zé Ribeiro. No segundo 
dia, sábado, conta na programação 
a apresentação do Triângulo Amo-
roso, Daniel Dantas e Fumaça, Show 
de Calouros, Vinícius e Sobral, Edel 
Reis, Turma do Ratinho, Aguinaldo 
Timóteo, Adylson Ramos, Fernando 
Mendes e Gilliard, Carlos Alexandre 
Jr. No domingo, último dia do Bre-
gareia, as festividades de encerra-
mento, ficarão por conta do cantor 
Roberto Alexandre, Ruan, Nelson 
Roberto, Triângulo Amoroso, Leo-
nardo Sulivan, Turma do Ratinho, 
Carlos André, Bartô Galeno, Genival 
Santos, Espelho de Motel e Zezo.

Em qual local da cidade o 
evento será realizado?

O evento vai acontecer no Cen-
tro da cidade em um percurso com 
mais de 500 metros de cumprimen-
to,  para que as pessoas possam brin-
car com segurança e tranquilidade. 
É tanto que nós vamos concentrar 
nessa área onde as apresentações 
serão iniciadas a partir das 11 ho-
ras e encerradas às 5 horas do dia 
seguinte. A lei é que durante todo 
o evento apenas as músicas bregas 
sejam cantadas. Na verdade nós te-
remos praticamente mais de 50 ho-
ras de brega durante a realização do 
evento, além de outras atrações a 
exemplo do Salão do Artesanato Pa-
raibano que foi inserido no festival 
neste ano, que estará funcionando 
também no Centro da cidade, para 
proporcionar uma melhor comodi-
dade ao turista.

Como o Festival da Cachaça, 
Rapadura e do Açúcar Mascavo, 
período que antecede o Bregareia 
vai se realizar?

Essa parte da festa, que será 
iniciada a partir de hoje, consiste 
na realização de oficinas e pales-
tras, onde são abordados temas im-
portantes para produção da cacha-
ça, rapadura e do açúcar mascavo. 
A partir do dia 27, quando se inicia 
o Bregareia, haverá uma exposição 
onde os proprietários de engenhos 
estarão expondo os seus produtos, 
entre os novos que foram lançados 
no mercado e os que ainda estão 
por vir. Ou seja, nós estamos fomen-
tando todo o projeto do Bregareia 
dentro dos engenhos, aproveitando 
esse nome do evento para divulgar 
a riqueza dos nossos produtos da 
economia local.

O município de Areia dispõe de 
estrutura para receber os turis-
tas durante a realização do fes-
tival?

O município de Areia conta com 
500 leitos, distribuídos em hotéis, 
pousadas, além de hospedagens 
alternativas. Durante a realização 
do festival, a cidade fica totalmen-
te invadida por turistas de vários 
Estados do Brasil, o que ocasiona a 
superlotação de hotéis e pousadas, 
não somente em nosso município, 
bem como nas cidades circunvizi-
nhas, a exemplo de Bananeiras, Gua-
rabira e outras.
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

música brega agitam Areia
omeça hoje no município de Areia, Brejo paraibano, o 14o Festival Brasileiro 
da Cachaça, Rapadura e do Açúcar Mascavo, popularmente conhecido como 
Bregareia, que volta após quatro anos de sua última realização. Com mais de 30 
atrações, a Prefeitura Municipal, contando com o apoio do Governo do Estado 
e Ministério da Cultura, promete mais de 30 horas do melhor da música brega 
durante os três dias da programação do Bregareia, cuja abertura oficial será 
realizada na próxima sexta-feira (27) e tendo como atração principal o cantor 
Reginaldo Rossi, acompanhado de mais seis grandes atrações. No penúltimo dia, 
o sábado (28), a animação ficará por conta da Turma do Ratinho junto com o 
Show de Calouros Brega e ainda nove grandes atrações, entre elas os cantores 
Fernando Mendes, Adylson Ramos e Gilliard. O evento será encerrado no 
domingo (29) em grande estilo tendo como principal atração o cantor Zezo. De 
acordo com o secretário do Turismo do município, Adriano Nunes, a nova versão 
do evento traz como grande novidade as atrações musicais que se apresentarão 
também durante a tarde e não apenas no período noturno, como aconteceu 
nas versões anteriores. Na entrevista a seguir ele explica que o Bregareia é 
uma festa que foi idealizada pelo deputado Tião Gomes, um apaixonado pelo 
gênero brega, cujo principal objetivo é difundir a música brega e expor a cachaça, 
a rapadura e o açúcar mascavo, produtos típicos da região, para o Brasil e o 
mundo.
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Preços variam em até 241%
produtos da cEsta básica

Procon-PB pesquisou 94 
itens em 10 estabelecimentos 
comerciais de João Pessoa

Pesquisa de preços reali-
zada pelo Procon da Paraíba 
(Procon-PB) verificou varia-
ção de até 241% no valor dos 
alimentos vendidos nos su-
permercados de João Pessoa. 
A maior variação de preços foi 
identificada na dúzia dos ovos, 
que pode ser encontrada en-
tre R$ 2,99 (no supermercado 
Extra) e R$ 10,19 (no Pão de 
Açúcar).

Outro destaque no que 
diz respeito à diferença de 
preços, foi a cebola, cujo va-
lor do quilo varia de R$ 0,78 
(no Extra) e R$ 2,29 (no su-
permercado Menor Preço), 
perfazendo uma diferença de 
194%. Além dos itens da cesta 
básica oficial do Dieese, o Pro-
con-PB levantou também os 
valores de outros produtos ali-
mentícios que integram a feira 
de muitos paraibanos.

Ao todo, foram pesqui-
sados os preços de 94 itens, 
entre alimentos, produtos de 
limpeza e higiene pessoal das 
marcas mais vendidas em dez 
estabelecimentos na capital. 
Os valores foram levantados 
entre os dias 16 e 18 de se-
tembro.

Além do levantamento 
de preços de cada produto, 
a pesquisa também contém 
o valor total da feira, consi-
derando a compra de uma 
unidade de cada item nos 
supermercados. Como exis-
tem itens de variadas marcas, 
foram realizados dois preços 

Um comando educativo, com 
participação de alunos da Escola 
de Ensino Fundamental Borges da 
Fonseca, marcou ontem as ativida-
des da Semana Nacional de Trân-
sito. A concentração começou às 
8h, próximo ao Mercado Público 
de Mangabeira e a atividade foi 
realizada durante toda a manhã.

O comando educativo realiza-
do em Mangabeira também teve 
a participação de servidores do 
Departamento de Estradas de Ro-
dagem (DER), Secretaria Estadual 
de Saúde e outros órgãos parcei-
ros do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) na realização 
da Semana Nacional de Trânsito, 
aberta no último dia 18 com o 
tema “Álcool , outras drogas e se-
gurança no trânsito!”.

Junto com servidores o De-
tran, lotados nas Divisões de 
Educação para o Trânsito e Poli-
ciamento de Trânsito, os alunos 
exibiram cartazes confeccionados 
por eles mesmos em sala de aula, 
com mensagens educativas de se-
gurança no trânsito.

Os estudantes ainda ajudaram 
a distribuir material educativo so-
bre a Operação Lei Seca que com-
pletou um ano de criação no últi-
mo sábado (21). Desde a criação, a 
Operação Lei Seca, que integrou as 
ações do Detran e Batalhão de Po-
liciamento de Trânsito, já abordou 
mais de 32 mil veículos e aplicou 
quase 28 mil testes do bafômetro.

Em um ano de atividades, Lei 
Seca já flagrou 2.162 motoristas 
embriagados na Paraíba e pren-
deu 321. Em julho deste ano, a 
operação ganhou o reforço de 60 
agentes aprovados no concurso 

Estudantes educam motoristas
sEmana nacional dE trânsito

Alunos do Ensino Fundamental realizaram ação educativa, ontem, em Mangabeira

do Detran e passou a ter fiscaliza-
ções diárias.

programação
Nesta terça-feira (24), dando 

prosseguimento às ações da Sema-
na Nacional de Trânsito, será reali-
zado um seminário no auditório da 
Faculdade Maurício de Nassau, na 
Avenida Epitácio Pessoa, na capital, 
a partir das 8h. O objetivo é discu-
tir o tema da Semana Nacional de 
Trânsito 2013 com representantes da 
sociedade civil e de órgãos que inte-
gram o Sistema Nacional de Trânsito.

Na quarta-feira (25), haverá 
um comando educativo, a partir 
das 15h, na Rua Rosa Lima dos 
Santos, no Bairro dos Bancários, 
que será encerrado com uma mis-
sa às 17h, na Igreja Menino Jesus 
de Praga, em ação de graças pela 
paz no trânsito.

Na quinta-feira (26), acontece 
o Seminário Direitos Humanos e 
a Violência no Trânsito - Mudança 
Comportamental após a criação da 
Operação Lei Seca, no auditório da 
Faculdade Maurício de Nassau, a 
partir das 8h. Os palestrantes serão 
a chefe da Divisão de Educação para 
o Trânsito do Detran, Abimadabe 
Vieira, e o chefe da Divisão de Po-
liciamento de Trânsito do Detran e 
coordenador da Operação Lei Seca, 
major Rochester Vale.

As atividades da Semana Nacio-
nal de Trânsito 2013 serão encerra-
das na sexta-feira (27), em Campina 
Grande, onde haverá uma Gincana 
Cultural e Recreativa, no Ginásio do 
Centro Educacional Ana Amélia, na 
Rua Severino Ermínio de Carvalho, 
600, Bodocongó III, a partir das 9h. 
O tema será “Segurança no Trânsito 
- Vida Protegida”.

FOTO: Secom-PB

FOTO: Arquivo

Três homens ainda não 
identificados assaltaram no 
início da tarde de ontem um 
depósito de cimento, locali-
zado no Bairro de Quadra-
mes, zona Sul da capital, de 
onde levaram R$ 120 mil, 
sendo R$ 100 mil em cheque 
e R$ 20 mil em dinheiro. Os 
bandidos estavam armados 
de pistola e revólver.

Segundo informações de 
algumas vítimas que estavam 
no local, o três bandidos esta-
vam muito bem vestido e não 
levantaram nenhuma suspeita.

Os criminosos chegaram 
num veículo também ainda 

não identificado, pediram 
para comprar cinco sacos de 
cimento e quando adentraram 
no estabelecimento comercial 
anunciaram o assalto.

Além de todo o dinheiro e 
cheques roubados do estabe-
lecimento comercial, os ban-
didos também realizaram um 
arrastão entre os funcionários 
e aproximadamente 10 clien-
tes que estavam no depósito de 
material de construção. Todos 
os presentes tiveram seus celu-
lares, joias e dinheiro levados.

Após o assalto, várias via-
turas das Polícia Civil e Militar 
foram até o local do assalto, 
diligenciaram na área, mas até 
o fechamento desta edição ne-
nhum suspeito foi preso.

R$ 120 mil são roubados de 
depósito de cimento em JP

quadramarEs

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

A Prefeitura de Caja-
zeiras, por intermédio da 
Secretaria de Cidadania e 
Promoção Social, diploma 
hoje alunos dos cursos de 
Administração e Vestuário, 
oferecidos pelo programa 
federal “Projovem  Trabalha-
dor”. O ato solene de diplo-
mação acontecerá na Casa de 
Recepções La Fiesta, com a 
presença da prefeita Denise 
Albuquerque e da secretária 

de Cidadania e Promoção So-
cial, Léa Silva.

Os referidos cursos, se-
gundo a secretária Léa Silva, 
são realizados em Cajazeiras, 
contemplando dezenas de 
pessoas, numa parceria da 
Prefeitura Municipal com o 
programa do governo fede-
ral. “Essa é uma oportunidade 
que está sendo dada a várias 
pessoas que demonstram ap-
tidão para determinadas pro-
fissões e que precisam desse 
incentivo para desenvolver 
suas atividades”, comentou.

Prefeitura diploma alunos
do Projovem Trabalhador

profissionalização

Kaliel Conrado
Da Sucursal de Cajazeiras

totais: um considerando ape-
nas as marcas mais baratas 
em cada supermercado e ou-
tro com o preço total da feira 
no caso em que o consumidor 
escolher apenas produtos das 
marcas mais caras.

O Supermercado Santia-
go foi o estabelecimento que 
apresentou o menor valor 
total com relação aos itens 
de marcas com preços mais 
baixos (R$ 137,94). Quanto à 
feira com os itens mais caros, 
o menor valor total foi verifi-

cado no Supermercado Todo 
Dia (R$ 142,97).

O secretário executivo 
do Procon-PB, Marcos Santos, 
alertou que, além dos preços 
dos produtos, o consumi-
dor deve observar também 
a distância entre sua casa e o 
supermercado, além das pro-
moções que os estabelecimen-
tos fazem. “Muitas vezes, os 
supermercados escolhem um 
dia na semana para colocar 
vários produtos em promoção. 
O consumidor que pretende 

economizar deve ficar atento 
também a isto”, afirmou.

Variação de preços
Conforme o levantamento 

do Procon-PB, os preços das 
feiras com os produtos mais 
baratos caíram em nove dos 
dez estabelecimentos pesqui-
sados, em comparação com 
o mês de agosto. A maior re-
dução de preços foi verificada 
nos supermercados Bompreço 
e Todo Dia (-25%).

Já com relação à feira con-

tendo apenas os produtos das 
marcas mais caras, o preço to-
tal caiu em seis estabelecimen-
tos e em dois supermercados o 
valor permaneceu o mesmo do 
mês anterior. A maior redução 
foi observada no Supermerca-
do Todo Dia (-18%).

A pesquisa completa pode 
ser conferida no site do Procon
-PB (www.procon.pb.gov.br), 
no link ‘Pesquisa de Preço’ ou 
na sede do órgão de defesa do 
consumidor, localizada no Par-
que Solon de Lucena, 234.

Golias leva o ouro 
em mamanguape

A tarde do último domingo 
foi marcada por mais uma con-
quista do atleta de jiu jitsu Isaque 
Lucas de Oliveira, mais conhecido 
como ‘Golias’, que é reeducando do 
regime semiaberto. Ele obteve o pri-
meiro lugar na categoria Absoluto 
Master Roxa, no 1º Open Maman-
guape de Jiu Jitsu, que corresponde 
a uma etapa da Copa das Cidades. 
O evento, que contou com atletas 
de todo o Estado, aconteceu no Gi-
násio Esportivo Irmãos Fernandes 
de Lima, “O Irmaozão”, na cidade 
de Mamanguape. A participação do 
atleta no campeonato contou com o 
apoio da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária da Paraíba (Seap).

O secretário de Administra-
ção Penitenciária, Wallber Virgolino, 
elogiou mais esta conquista de 
Golias. “Estamos apoiando a parti-
cipação do atleta nestes torneios, 
porque acreditamos que o esporte 
é um elemento de grande importân-
cia no processo de ressocialização, e 
Golias vem agarrando estas oportu-
nidades de forma brilhante, não só 
pelas suas conquistas, que também 
são importantes, mas principal-
mente pela sua força de vontade de 
participar destes eventos, demons-
trando que as pessoas podem dar 
a volta por cima e retomar às suas 
vidas após cumprir uma pena e nós 
não podemos, de nenhuma forma, 
nos omitir da nossa responsabilida-
de com a reinserção das pessoas na 
sociedade”, ressaltou.

Levantamento revela que o preço da feira mensal, levando apenas os produtos mais baratos, baixou em 9 dos 10 estabelecimentos pesquisados



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 24 de setembro de 2013

Página 8

Rui Leitão lança hoje em 
João Pessoa livro sobre 
o ano de 1968 na Paraíba

  

Exibição de filme de Caio 
Sóh conta com elenco 
de sua nova produção

Curtas paraibanos
levam três prêmios no 
Festival de Jacuípe
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CINEMA fILMEs

O Instituto Brasi-
leiro de Museus 
promove, duran-
te essa semana, 
a 7ª Primavera 
de Museus, mo-
bilizando cerca 
de 884 institui-

ções e centros culturais em mais 
de duas mil atividades ao redor do 
tema desse ano: Museus, Memória 
e Cultura Afro-Brasileira. Em João 
Pessoa, o Memorial da Justiça Elei-
toral da Paraíba integra o evento 
nacional, realizando, entre ama-
nhã e sexta, 27 de setembro, no 
Tribunal Regional Eleitoral do Esta-
do, uma programação inteiramen-
te gratuita composta por palestras, 
exibição de documentário e rodas 
de leitura.

Com essa temática da 7ª 
Primavera dos Museus, o Ibram 
pretende colocar em pauta as con-
tribuições da África para a socie-
dade brasileira, propondo difundir 
conhecimento, reflexão crítica 
sobre o atual contexto afrodescen-
dente nacional e debater os ainda 
existentes preconceitos e discri-
minações raciais. O evento é rea-
lizado desde 2007 como uma ação 
conjunta entre o Ibram e institui-
ções museológicas em todo Brasil, 
auxiliando no maior movimento de 
visitação das pessoas aos museus 
e no envolvimento das comunida-
des beneficiadas.

No Tribunal Regional Eleito-
ral da Paraíba, a solenidade de 
abertura acontece amanhã, às 
16h, com a presença do seu presi-
dente, o desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque. Logo 
em seguida, é realizado o relança-
mento do selo da série América: 
Luta contra discriminação racial. 
Para encerrar o primeiro dia do 
evento, o tema central da sétima 

Vanessa Queiroga

 
vanessaqueiroga@gmail.com

Memórias 
afro-brasileiras
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba oferece programação gratuita 
em João Pessoa dentro do evento nacional da 7a Primavera de Museus

edição é discutido em uma mesa com 
mediação de José Antônio Novaes, pro-
fessor e membro do Núcleo de Estudos 
de Pesquisa Afro-Brasileira e Indígena 
da Universidade Federal da Paraíba, e 
composta pelo arcebispo Emérito da 
Paraíba, Dom José Maria Pires; o juiz 
da 1ª Vara Cível, Josival Félix; a ex-ve-
readora Paula Frassinete.

O documentário O Povo Brasileiro, 
de Darcy Ribeiro, co produzido pela TV 
Cultura, a GNT e a Fundar, abre a pro-
gramação de amanhã, às 14h30. Após 
a exibição, acontece outra mesa sobre 
a temática do evento com a doutora 
em Sociologia e membro do Núcleo de 
Estudos de Pesquisas Afro Brasileira e 
Indígena da UFPB, Vânia Fonseca, me-
diando os debates entre o secretário 
de Cultura do Estado da Paraíba e mú-
sico, Chico César; o técnico judiciário 
do TRE-PB, Francisco Bento; e o jorna-
lista Biu Ramos.

“Farei uma introdução sobre o 
tema tratando da importância do even-
to em abordar a memória afro-brasi-
leira. Estamos vivendo no Brasil um 
momento de desmistificação em torno 
dessa cultura. É uma questão política 
e social, não podemos ter em mente 
a memória afrodescendente apenas 
como a escravidão. O evento realça 
essa cultura a partir das suas lideran-
ças e os museus têm um papel funda-
mental nesse processo ao despertar o 
olhar para outros pontos de vista da 
memória afrodescendente”, comentou 
a professora Vânia Fonseca, em entre-
vista ao jornal A União.

Na quinta, é a vez da exibição do 
filme Kiriku, às 14h30, na Biblioteca 
do TRE-PB, e da apresentação cultural 
Roda de leitura e Varal Poético: lenda 
africana, com as escritoras Maria Car-
melita Lacerda, Janete Lins Rodrigues 
e Josilane Maria do Nascimento Aires. 
O encerramento da 7ª Primavera dos 
Museus no Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba acontece na sexta-feira com 
a re-exibição do documentário O povo 
brasileiro, de Darcy Ribeiro, e nova-
mente a apresentação cultural Roda de 
Leitura e Varal Poético: lenda africana.

FOTO: Divulgação
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Ao afastar-se da vida pública, pela aposentadoria, José 
Elias Barbosa Borges dedicou-se ao sonho que sempre 
o acalentou - escrever sobre os índios que habitaram o 
território da Paraíba e outros Estados do Nordeste. Porém, 
partiu sem realizar, na integralidade, seu intento, e o traba-
lho Mera Buyê, nome primitivo de Campina Grande, ficou 
inconcluso.

Seu editor, economista e escritor Heitor Cabral, estava 
com o mencionado livro quase pronto, a poucos dias do 
falecimento do agente dessa magistral criação artística e 
literária, que foi a razão de viver do professor José Elias, nos 
seus últimos meses de  viuvez.

Para prestar a derradeira homenagem ao seu patroci-
nado, que afinal sequer viu a sua obra seminal em letra de 
forma, o responsável pela publicação, Heitor Cabral, pediu 
a pessoas que conviveram com ele, depoimentos sobre sua 
atuação funcional e professoral, nos campos da administra-
ção, da educação e da cultura, como gerente, orientador e 
mestre.

Coube-me, como auxiliar de José Elias, na secretaria do 
Conselho Deliberativo da Fundação Casa de José Américo, 
oferecer meu testemunho sobre seu desempenho, nos qua-
tro anos em que exerceu a presidência da Instituição, para 
ser incluída na publicação original. 

Comoveu-me seu convite para atuar como secretária, 
no Colegiado, composto com  figuras representativas de 
nossas letras e da administração pública federal e estadual, 
adeptas da cultura. Confesso que ao reler as Atas do Conse-
lho Deliberativo da FCJA, que elaborei,  espantei-me com o 
volume de seus feitos.

Os contratos de cooperação firmados pela FCJA com a 
UFPB, CNPQ, Ministério da Cultura, Banco do Brasil, Secre-
taria da Presidência da República e outros organismos fede-
rais, impulsionaram a projeção da Casa, durante a vigência 
de Zé Elias, em sua Presidência. Com a inata simplicidade 
que era o sinete maior de seu caráter, transferia para os 
colaboradores, auxiliares e pesquisadores, os louros das 
conquistas.

Falar do professor e poliglota José Elias, desde sua 
iniciação no grupo Epitácio Pessoa (de João Pessoa); no 

Foi muito louvável a iniciati-
va do conde Chiquinho Scarpa em 
servir como protagonista da tra-
ma publicitária em prol de uma 
campanha de doação de órgãos. 
Chiquinho anunciara, com amplo 
destaque nos meios de comunica-
ção, que iria sepultar seu auto-
móvel Bentley no jardim de sua 
residência, às onze da manhã do 
sábado passado. Sem 
trocadilho, a residência 
de Chiquinho fica no 
bairro dos Jardins, em 
São Paulo capital.

Bentley é um car-
rão, usado e abusado 
pelo araponga James 
Bond nos filmes de 
espionagem dos anos 
sessentas e posterio-
res. Pode custar em 
torno de um milhão de 
dólares. O conde gosta 
de carrões. Ele disse ao 
cronista social Ibrahim Sued que 
saiu com a princesa Caroline de 
Mônaco num de seus carangos e 
ficou com ela. Deu no jornal. Sa-
canagem de Chiquinho, pois isso 
não é coisa que um conde diga, 
muito menos com uma princesa 
filha de Grace Kelly.

A indiscrição de Chiquinho 
custou-lhe um processo movi-
do pelo pai da moça, o príncipe 
Rainier. Como Chiquinho retirou 
o que disse, quer dizer, desmen-
tiu-se, o príncipe também retirou 
o processo da Justiça. O pai da 
moça já havia dito que não que-
ria a indenização, que ia doá-la 
a uma instituição de caridade. 
Podia ser uma nota, por conta da 
capacidade do ofensor e da quali-

dade da ofendida – um milionário 
e uma princesa. 

Mas a lei brasileira é muito 
benevolente nesses casos, e prevê 
a retratação em benefício do réu. 
O príncipe, orientado por seus 
advogados, retirou a ação que 
movia contra o conde. Há quem 
faça pouco do título do conde 
Chiquinho, pois ele foi dado pelo 

Vaticano a seu 
avô, em retribui-
ção a doações, e 
não seria here-
ditário.Assim, o 
título teria sido 
mais ou menos 
comprado. O Va-
ticano tem des-
sas coisas, como 
as indulgências 
plenárias que 
dava às almas 
generosas, 
perdoando-lhes 

todos os pecados e garantindo-
lhes a salvação e a vida eterna no 
Paraíso.

Bem, mas o Bentley foi salvo 
pelo gongo: no último momento 
da encenação, com o carrão na 
cova e a escavadeira pronta para 
jogar terra, Chiquinho fez um 
gesto todo-poderoso e congelou 
a cena. Aquele gesto que o conde 
Jo Soares faz com a mão e para 
o sexteto ao fim de um acorde. 
Chiquinho parou o enterro do 
carro e justificou o seu gesto: 
era para sensibilizar as pessoas 
a doar seus órgãos e não deixá
-los para a terra comer após sua 
morte.

Segundo o conde Chiquinho, 
os órgãos de uma pessoa valem 

mais que um Bentley. Não sei 
contabilmente, pois não imagi-
no quanto será o preço de rins, 
fígado, estômago, pâncreas, baço, 
pulmões, coração, olhos etc de 
um doador. Dia desses, roubaram 
os olhos do menino Guo Bin na 
China para vendê-los ao tráfico. 
Se faz isso no Brasil, na América 
do Sul, no terceiro do mundo, 
com destino ao transplante em 
Israel e Suíça.Mas osórgãos valem 
muito mais que um Bentley, pois 
poderão salvar vidas, e vidas 
valem mais que muitos carrões, 
vidas não têm preço.

Muito antes da iniciativa de 
Chiquinho eu já havia autoriza-
do minha família a doar minhas 
tripas a quem puder recebê-las. 
Era no tempo em que havia uma 
observação na carta de chofer: 
“doador de órgãos”. Acabaram 
com isso, porque não sei. Do 
meu arsenal só não está muito 
bom o coração, que já recebeu 
quatro “stents” – aquelas moli-
nhas de aço que se botam nas 
coronárias. Mesmo assim, a 
velha bomba está funcionando 
bem e pode quebraro galho de 
quem precise.

O conde Chiquinho lembra 
aquele poeta pernambucano que, 
num arroubo de ufanismo, disse 
ao Recife: “Para salvar-te, lançarei 
/ o próprio coração como grana-
da.” Homem bomba. Mas, antes 
da campanha do conde Chiqui-
nho, eu já havia dito à família: 
doem tudo que é meu, menos a 
gaiteira.

(Sitônio Pinto escreve às ter-
ças, quintas e aos sábados.)

Homem bomba

José Elias Barbosa Borges

Farolito

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

Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

artigo

Alfredo Dantas e Pio XI, de Campina Grande; no bacharelato 
em letras Anglo-Germânicas e doutorado em Linguística 
(UFPB); no Certificado de Proficiência em Língua Inglesa, 
pela University of Michigan – Ann Arbor; nos Cursos de Ex-
tensão Universitária no Brasil e no Exterior; nos inúmeros 
Congressos e Seminários que participou, como expositor ou 
debatedor e outros títulos,  não caberiam nos limites deste 
sucinto comentário.

José Elias inaugurou seu fecundo período presidencial 
na FCJA com a conferência, no seu auditório do professor 
da Sorbonne, Jacques Donguy, sobre o tema: “Le Moviment 
Fluxes de l’Art Contemporaine”, servindo como intérprete 
o professor Milton Marques, da Universidade Federal da 
Paraíba. A promoção teve o apoio da Aliança Francesa e da 
UFPB, que ofereceram para uma platéia atenta, momentos 
de enlevo intelectual e projeção além fronteiras para nossa 
Casa e o Estado da Paraíba.

Seu currículo, aliás, não se exaure no que foi dito. Fora, 
também, professor de Língua Portuguesa e conhecedor de 
suas subdivisões quanto à região geográfica onde se insere 
e a camada social a que pertencia.

Quando alguém com os atributos natos e relevantes 
do professor José Elias se oculta no infinito, ocorre-
nos o lugar comum: “a Pátria está de luto...” A Paraíba, 
pesarosa e desesperançada, por não mais contar que os 
serviços desse ilustre filho, embora seus feitos literários 
e morais engrandeçam a sua história, o berço queda-se 
entristecido.

Nascido em Pernambuco, dedicou-se à Paraíba, onde 
contraiu matrimônio com a professora universitária Neuma 
Fechine, dedicada e atuante cordelista campinense, que 
doou ao Estado da Paraíba e a todo o Nordeste, notável 
contribuição, para o enriquecimento da literatura de Cordel, 
um valioso patrimônio muito nosso.

Após a morte da esposa, e para continuar vivendo, José 
Elias aconchegou-se, mais ainda, aos filhos, ao carinho do 
neto e a escrever, como o único devaneio de sua desolada 
existência.  Acabou o espaço e não acabou o que eu tinha a 
narrar sobre José Elias Barbosa Borges, um patrimônio da 
Paraíba.  

Editora indenizará 
professor

Na Era Moderna, com os avanços da Teoria da 
Responsabilidade Civil, todos têm de observar os 
parâmetros que orientam a convivência, a cidadania e 
o respeito pela dignidade do outro. Se não, alguém que 
causou dano, terá de repará-lo. Foi o que aconteceu 
com uma grande Editora nacional. Por veicular “repor-
tagem cujos fatos foram considerados descontextuali-
zados e distorcidos”, ela e mais duas jornalistas terão 
que indenizar um professor de História de Porto Ale-
gre, em R$ 80 mil, de forma solidária. A decisão da 10ª 
Câmara Cível do TJRS confirma a sentença de primeiro 
grau, mantendo também a obrigação das empresas rés 
publicarem, em revista de grande circulação, o teor 
decisório da sentença de primeiro grau.

Um professor de História do Colégio Anchieta, 
em Porto Alegre, ajuizou ação reparatória por danos 
morais em função da reportagem intitulada “Prontos 
para o Século XIX”, divulgada pela revista em agosto 
de 2008. De acordo com o professor, “a publicação 
teve o objetivo de expor ao leitor, de forma irônica, 
que os educadores e as instituições de ensino incutem 
ideologias anacrônicas e preconceitos esquerdistas 
nos alunos”. A petição inicial destacou um trecho da 
publicação: “Cena muito parecida teve lugar em uma 
classe do Colégio Anchieta, de Porto Alegre, outro que 
figura entre os melhores do país. Lá, a aula de história 
era animada por um jogral. No comando, o professor 
da matéria. Ele pergunta: Quem provoca o desemprego 
dos trabalhadores, gurizada? Respondem os alunos: a 
máquina. Indaga, mais uma vez, o professor: Quem são 
os donos das máquinas? E os estudantes: os empresá-
rios. É a deixa para o professor encerrar com a lição de 
casa: então, quem tem pai empresário aqui deve ques-
tionar se ele está fazendo isso. Fim de aula”.

Distorção 
De acordo com professor prejudicado, a reporta-

gem distorceu fatos ocorridos em sala de aula, o que foi 
expresso em tom ofensivo e permeado de generalização 
infundada. Mencionou que as rés fizeram afirmações 
gratuitas e levianas, tornando o autor uma espécie de 
“ícone” representativo de uma classe de profissionais 
ignorantes, despreparados. A Editora e as jornalistas 
sustentaram que a equipe da revista foi autorizada 
a assistir aulas nas duas escolas citadas na matéria, 
assim como fotografar e divulgar os nomes dos pro-
fessores. Alegaram que a gravação da aula demonstra 
os ensinamentos do autor em sala, indo ao encontro 
do entendimento de que não se observa neutralidade 
política na aula ministrada pelo autor.

Para a juíza que prolatou a sentença, a publicação 
deixou de registrar que o professor ministrava aula 
sobre a Revolução Industrial, Século 18, estabelecendo 
relações entre o passado e o presente, a fim de esti-
mular a atenção e o raciocínio dos alunos. “Forçou a 
reportagem, ao afirmar a ideologia política do autor 
e estereotipá-lo como esquerdista por conta de seu 
método de ensino, desconsiderando os seus mais de 15 
anos como professor e a tradição da escola, transpondo 
a fronteira da veracidade e da informação”.

Livro Ouvidoria Viva
Em solenidade bastante concorrida, realizada no 

último mês de agosto, no auditório da Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ) do Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), em João Pessoa, foi realizado o lançamento do 
livro Ouvidoria Viva, de autoria do procurador de Justi-
ça Doriel Veloso Gouveia, ouvidor-geral do MPPB. Com 
234 páginas e uma primeira tiragem de 500 exempla-
res, a obra foi editada pelo próprio Ministério Públi-
co paraibano, a obra é dividida em três partes: uma, 
tratando sobre a definição, características, finalidades e 
histórico acerca das ouvidorias públicas; a segunda traz 
os relatórios das viagens realizadas pelo autor a várias 
cidades brasileiras, onde se fez presente a Ouvidoria 
Geral do MPPB; e a parte final mostra os vários relató-
rios de atividades desenvolvidas pela Ouvidoria.

Técnico e despretensioso, o livro de Doriel repre-
senta grande contribuição, não só para o Ministério 
Público paraibano, mas a todas as Ouvidorias do país, 
instituições em alta na credibilidade do povo brasileiro. 
Meu colega de Universidade e do MP paraibano, Doriel 
sempre se destacou como um promotor de Justiça estu-
dioso e bastante cuidadoso com a “coisa pública”. Autor 
de vários livros apresenta-se, agora, como o receptor 
dos anseios e reclamações da comunidade, que tanto 
confia no Ministério Público.

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Vasconcelos

“O Vaticano 
tem dessas 
coisas, como 
as indulgências 
plenárias que 
dava às almas 
generosas”
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thaïs Gualberto

Exibição de filme de Caio Sóh conta com 
elenco de sua nova produção, rodada na PB

Cinema

O longa-metragem Teus 
Olhos Meus (BRA, 2011), do 
diretor Caio Sóh, é exibido 
hoje, às 19h, no Miniauditó-
rio 1 da Estação das Artes, em 
uma sessão especial para a 
imprensa, autoridades e con-
vidados. A produção de 2011 
leva a assinatura de Caio, 
além da direção, no roteiro e 
na produção. Ao lado dele, os 
atores Emílio Orciollo Neto 
Mayana Neiva e Nathalia Dill, 
que farão parte do elenco de 
seu mais novo filme, Por Trás 
do Céu, também estarão na 
sessão. 

Teus Olhos Meus levou o 
prêmio de melhor filme do 
júri popular no Festival Aru-
anda, abordando a temática 
da homossexualidade. A pro-
dução do filme, que conta a 
história de um jovem músico, 
contou com a ajuda de ami-
gos de Caio, que participaram 
da produção sem cobrar ca-
chê, além de usar como loca-
ções casas de conhecidos. No 
longa, Gil (Emílio Dantas), um 
jovem músico, sensível, mas 
sem rumo e irresponsável, 
toca a vida sem saber o que 
esperar. Órfão, é criado pelos 
tios. A tia, Leila (Paloma Duar-
te), tenta proteger o sobrinho 
da fúria do marido (Roberto 
Bomtempo), que não tem um 
mínimo de amor pelo rapaz.

A situação fica insusten-
tável, até que Gil sai de casa 
só com a roupa do corpo. Pa-
ralelamente, aparece Otávio 
(Remo Rocha), um produtor 
musical de meia idade, que 
acaba de terminar o relacio-
namento com o namorado 

Um olhar sobre a crônica 
política dos quadrinhos

Mídias em destaque

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

Produção de 2011 conta a história de Gil, um músico sem rumo, e sua paixão por Otávio

Foto: Divulgação

de longa data (Cláudio Lins). 
O destino tratará de fazer com 
que Gil e Otávio se encontrem. 
Ambos nutrem o mesmo amor 
pela música e repúdio pelas 
amarras sociais, o que acaba os 
unindo.

Já Por Trás do Céu, produ-
ção da Elixir Entretenimento, 
era originalmente um rotei-
ro de teatro adaptado para o 
cinema. O produtor Valério 
Lima, em entrevista ao jor-
nal A União, comenta sobre 
a produção, que será filmado 
em João Pessoa e Coremas, e 

revela um pouco do roteiro. 
“É um filme muito poético. 
A protagonista, interpretada 
por Nathalia Dill, é uma in-
teriorana que vive em meio 
a um mundo de fantasias 
e um drama: o marido tem 
uma certa desilusão pela 
vida, pois ela já foi estupra-
da pelo patrão. Na busca de 
descobrir o que Deus reser-
vou para a sua vida ‘por trás 
do céu’, ela sonha construir 
um foguete para chegar até 
lá para observar de perto”, 
explica.

Em um primeiro mo-
mento, esta chegada ao Es-
tado faz parte da pré-produ-
ção do filme, que tem o início 
das gravações previsto para 
fevereiro de 2014. “Essa 
nossa vinda é um reconhe-
cimento de campo, em que 
faremos a escolha de locais, 
dos atores. Além de Emílio, 
Nathalia e Mayana, vamos 
ter também Gero Camilo 
e fazer uma seleção, esco-
lhendo três atores paraiba-
nos para integrar o elenco”, 
explica Valério Lima. 

Em cartaz
Juan e a 
Bailarina

Brasileiro dirige e assina o roteiro de produção argentina

Uma das características dos quadrinhos brasileiros, em 
particular as tiras humorísticas, é seu viés político, refletindo 
e problematizando os fatos do cotidiano. Essa verdadeira tra-
dição, que têm ainda o jornal diário como suporte privilegia-
do, surgiu com a explosão da imprensa alternativa e armou 
trincheiras nos grandes jornais do país. Com as tiras tivemos 
o humor crítico, irônico e por vezes sarcástico de toda uma 
geração de cartunistas, que por seu intermédio rompia o si-
lêncio imposto pela censura oficial.

Entre as décadas 1960-1980 floresceram persona-
gens como Rango de Edgar Vasques, Fradim e Zeferino de 
Henfil, As Cobras de Luís Fernando Veríssimo, O Pato de 
Ciça, e tantos outros que fizeram o descarrego do ufanismo 
de fachada dos governos militares. Veio então a geração 
que protagonizou a seção de tiras da Folha de S.Paulo, no 
início da década de 1980, que se concentraria no elenco 
da editora Circo, promovendo grande renovação no humor 
gráfico nacional.

Sem dúvida, a obra de Angeli é das mais significativas 
desse período. As tiras e depois a revista Chiclete com Bana-
na foram divisores de águas, por dar vez a personagens que 
tratavam de outros aspectos da vida comum de certo modo 
apartada das estruturas políticas convencionais. O punk, a 
boemia, os ex-guerrilheiros, o machão defasado, são algumas 
das figuras emblemáticas do autor, que mirava mais o sub-
mundo nas entranhas da metrópole.

O mergulho de Angeli no universo underground, que 
bebeu na fonte da contracultura da década de 1960, não o 
distanciou da realidade crua que transformava o país num 
laboratório de sucessivas experiências políticas populistas 
desastradas. Seus quadrinhos abordaram como nenhum ou-
tro os desmandos da Nova República, que sucedeu a ditadura 
militar, atingindo as vísceras do poder.

É exatamente a análise da crônica política através da 
história recente o que encontramos no livro Angeli e a Re-
pública dos Bananas, de Keliene Christina da Silva. Lançado 
pela editora Marca de Fantasia e disponível gratuitamente, o 
livro é fruto da dissertação da autora no Mestrado em Histó-
ria, da Universidade Federal da Paraíba, que teve a orienta-
ção da professora doutora Regina Behar. A obra de Keliene é 
uma grande contribuição para o estudo dos quadrinhos, bem 
como para se ver a História por intermédio da lente do hu-
mor. 

André Luiz Maia
Especial para A União

Um grupo 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. 

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. Entre-
tanto, 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. Du-
ração: 94 min. Classificação: Livre. Direção: Klay Hall, 
com Dane Cook, Priyanka Chopra, Julia Louis-Dreyfus. 
Dusty é um avião que trabalha pulverizando plan-
tações. 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 vonta-
de 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  afastou as pessoas 
dos cinemas. É aí que Francisgleydisson entra em ação. Ele é 
o proprietário do Cine Holiúdy, um pequeno cinema da cidade 
que terá a difícil missão de se manter vivo como opção de 
entretenimento. CinEspaço 4: 13h50, 15h50, 17h50, 19h50, 
21h50. Manaíra 1: 14h45, 17h, 19h15 e 21h15.

DOSE DUPLA (2 Guns, EUA, 2013). Gênero: Ação. Dura-
ção: 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 grupos: 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 secre-
tária 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 imaginavam 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. Classificação: 12 
anos. Direção: Raphael Aguinaga, com Arturo Goetz, 
Marilu Marini, Pablo Lapadula. Um grupo 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 pre-
sidente 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. 
Classificação: 14 anos. Direção: Ron Howard, com 
Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde. Anos 
1970. O mundo sexy e glamouroso da Fórmula 
1 é mobilizado principalmente pela rivalidade 
existente entre os pilotos Niki Lauda e James 
Hunt. Eles possuíam características bem distin-
tas: 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.

Foto: Divulgação/Querosene Filmes
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Cinema

Paraíba se destaca na primeira edição do Festival de Curtas 
do Vale do Jacuípe, que ocorreu de 19 a 21 deste mês, na Bahia

Premiação tripla

O ano de 1968 foi histórico para o mundo 
inteiro. No Brasil, a Ditadura Militar entrava em 
seu período de maior repressão, com a aprovação 
do AI-5. Mas, como esses acontecimentos de 
escala nacional reverberaram na Paraíba? Para 
trazer esse fragmento da história para a atua-
lidade e para os olhos dos jovens, o escritor Rui 
Leitão apresenta hoje, a partir das 19h, no novo 
restaurante Picuí Praia, o livro 1968 - O Grito de 
Uma Geração (Eduepb, 386 páginas, R$ 30). 

O compêndio traz o resultado de uma ex-
tensa pesquisa sobre os acontecimentos daquele 
ano na Paraíba, além de relatos do próprio Rui. 
“Já existe uma boa literatura sobre 1968. Fui con-
temporâneo aos acontecimentos, estudava no 

W, J. Solha em uma cena de Antoninha, curta-metragem de Laércio Filho, em atuação que valeu o prêmio de Melhor Ator

Rui Leitão lança livro com histórico e relatos de 1968 na Paraíba

FOTO: Divulgação

oi uma surpresa, para 
mim, pois o filme já foi 
lançado há um bom 
tempo e eu não tinha 
ganhado nada”. A confis-
são foi feita para o jornal 
A União pelo paulista 
- radicado na Paraíba - 

W. J. Solha, que recebeu o prêmio de Melhor 
Ator por sua atuação no curta-metragem 
paraibano Antoninha, no primeiro Festival 
de Curtas do Vale do Jacuípe, que ocorreu na 
cidade baiana de Riachão do Jacuípe, entre 
os dias 19 a 21 deste mês. A mesma sensação 
também tiveram - ao receber a notícia - o 
próprio diretor do filme, Laércio Filho, para 
quem “o talento de Solha contribuiu enor-
memente para esse reconhecimento, que se 
ressalta ainda mais com a indicação de O Som 
ao Redor, onde ele atua, para concorrer ao 
Oscar”, e o cineasta Kennel Rógis, diretor de 
Sophia, curta que ganhou, no mesmo evento, 
os prêmios de Melhor Som e Melhor Atriz (a 
campinense Joana Marques). “Foi muito bom 
e estou muito feliz”, disse ele. Outra produção 
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Liceu Paraibano e assisti pessoalmente a muitos dos 
eventos que aconteceram aqui”, conta. Ele resgatou 
notícias dos principais jornais do Estado na época (A 
União, Correio da Paraíba e O Norte), além de contar 
com relatos de outros contemporâneos àquele ano, 
como Francisco Rosendo, Wills Leal e Carlos Aranha.

Durante aquele ano, ocorreu uma revolução 
de mentalidade, segundo o escritor nascido em 
Patos, marcado por várias transformações sociais 
e políticas. “A palavra de ordem era contestação. O 
movimento cultural começou a passar, subliminar-
mente, mensagens de contestação ao regime na 
mídia, 1968 nos deixou um legado cultural e político 
importante”, salienta.

A insatisfação em relação às decisões toma-
das pelo regime militar era visível não somente nas 
manifestações públicas, mas nas letras de música, 
em peças de teatro e no próprio comportamento da 

juventude. “Guardo recordações de vários eventos 
ocorridos na Paraíba em que pude participar e ter 
notícia em tempo real. Passei algum tempo pesqui-
sando os jornais da época, não só para relembrar 
fatos, como na intenção de registrá-los para pro-
mover um resgate histórico de como a Paraíba viveu 
o ano de 1968, principalmente no que diz respeito 
ao movimento político estudantil e a produção 
cultural”, revela Rui Leitão.

Além da pesquisa e dos relatos dos colegas 
da época, uma série de colunas publicadas no portal 
Wscom integram do livro, contanto do ponto de vis-
ta do escritor os acontecimentos da época. O livro 
é o primeiro de uma série de publicações da Eduepb 
sobre a ditadura militar, que completa 50 anos em 
2014. “O objetivo é resgatar essa memória e fazer 
com que a geração atual conheça um ano que se 
tornou mítico e revolucionário”, enfatiza. 

Herbet Douglas 
é atração do 
Projeto Violadas

O Projeto Violadas está de volta 
depois de um mês repleto de ativida-
des do “Violão Agosto”, também pro-
movido pela Paraíba Violões (PaVio). 
O sétimo concerto deste ano acontece 
no mesmo formato de recitais de 
violão realizados anteriormente na 
Usina Cultural Energisa. A partir das 
20h30, pelo valor de R$ 5 (inteira) e 
R$ 2 (meia entrada), o público poderá 
conferir o talento de Herbet Douglas, 
violonista prodígio. Todo o valor 
arrecadado no evento será revertido 
para o músico, objetivando incentivar 
a produção local.

A edição de hoje traz o talento-
so Herbet Douglas, que tem 16 anos 
de idade e já participou de diversos 
eventos da área dos últimos dois 
anos, incluindo a comemoração 
dos 80 anos da Escola de Música 
Anthenor Navarro (EMAN) no final 
de 2011, o seu primeiro recital solo 
em abril deste ano, e a seleção para 
participar do Masterclass com o 
violonista gaúcho e professor da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) Daniel Wolff, na I 
Mostra de Violão “Violão Agosto”, 
em João Pessoa.

No programa do recital de 
hoje, está a renomada Concierto de 
Aranjuez, do compositor e pianista 
espanhol Joaquín Rodrigo (1901 – 
1999). Junto com Herbet Douglas, 
Glauco Tássio fará o acompanha-
mento. Este concerto, além de ser o 
mais famoso de sua época, é consi-
derado uma obra de grande enver-
gadura técnica. Já a primeira parte 
do recital conta com quatro outros 
compositores: Stanley Myers (Ca-
vatina), Heitor Villa Lobos (Chôros 
nº1), Isaac Albéniz (Asturias) e 
Mauro Giuliani (Grand Ouverture 
op.61).

paraibana, A poeira dos pequenos segredos, 
de Bertrand Lira, ainda foi premiado como 
Melhor Roteiro. 

No filme Antoninha, Solha viveu o per-
sonagem João Bezerra Wanderlei, um pro-
prietário de fazenda, típico coronel dos anos 
1930. Ele lembrou que conseguiu atuar, mas 
estava esgotado, pois acabara de representar, 
de forma sequenciada, em dois filmes: Era 
Uma Vez Verônica e O Som ao Redor. “Quando 
estava na última semana de gravação de um, 
recebi o convite para trabalhar no outro. E, 
quando também estava na última semana de 
filmagens do outro, também fui convidado 
para atuar em Antoninha”, disse ele, para 
quem a premiação que agora lhe foi conferida 
compensou o esforço. A propósito, ao falar so-
bre a indicação de O Som ao Redor como filme 
brasileiro para concorrer ao Oscar, W. J. Solha 
admitiu que dará mais visibilidade a essa 
produção, que deverá ser lançada em DVD Blu 
Ray neste próximo mês de outubro. 

Já o diretor Laércio Filho lembrou que 
essa é a 10ª premiação de Antoninha, que 
recebeu apoio da Secretaria de Estado da 
Cultura do Governo da Paraíba, dentre outras 
instituições. Primeira obra de ficção do cine-
asta paraibano, o filme é de 2011, foi rodado 
na Fazenda Acauã, no município de Aparecida 
(região de Sousa, no Sertão da Paraíba), e 

conta a história de uma grande seca verde que 
assola o sertanejo há vários anos, obrigando 
o coronel João Wanderlei a pensar na pos-
sibilidade de mandar embora todos os seus 
moradores. Diante do problema, a menina 
Antoninha - protagonizada por Agatha Barbo-
sa, atriz pernambucana residente em Sousa, 
que marcou sua estreia no cinema nesse curta 
- resolve, num gesto de ousadia e determina-
ção, buscar a solução do problema apelando 
para a fé a as superstições. “Essa premiação 
nos estimula a continuar”, comentou o cine-
asta, que está em fase de edição de mais um 
curta de ficção, com 15 minutos de duração, 
intitulado Herdeiras da Mentira, que tem, 
novamente, a atriz Agatha Barbosa no elenco 
e cuja previsão é de lançá-lo no próximo mês 
de novembro.  

O cineasta Kennel Rógis lembrou que 
a premiação de Melhor Som - que conce-
beu em parceria com Breno César - foi a 
primeira recebida por seu filme Sophia. “A 
carreira desse curta está só começando em 
festivais”, garantiu ele. Lançado neste ano 
de 2013, no III Curta Coremas, a produção 
foi rodada nas cidades de Coremas e Patos 
e conta a história da relação carinhosa 
entre a mãe e sua filha, Sophia, vivida pela 
estreante como atriz mirim Isabelly Do-
mingos, de 7 anos de idade.

“F

Rui testemunhou muitos eventos da época



Transplantes de órgãos
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Lista tem 479 e desinformação impede doação 

Quatrocentas e setenta e nove 
pessoas estão na lista de espera por 
um transplante de órgão na Paraíba. 
São pacientes precisando de rim, 
córnea e pâncreas. As dificuldades 
de captar um doador são inúmeras. 
Diante desse dilema, durante esta 
semana, está acontecendo a 13ª 
Campanha Estadual de Doação de 
Órgãos e Tecidos e a 15ª Campanha 
Nacional. O tema de 2013 é “Sinal 
Verde Para a Vida. Diga Sim à Doa-
ção de Órgãos!”. Este ano foram rea-
lizados 111 transplantes de córneas 
e 39 rins na Paraíba.

Conforme informa a Central de 
Transplante da Paraíba o maior pro-
blema da doação de órgão é a fase 
de captação.  No entanto, não é só 
na Paraíba que há problema, conse-
guir coração, fígado e rim é difícil por 
causa do processo criterioso, que de-
pende do estabelecimento do diag-
nóstico de morte encefálica, quando 
o cérebro está morto, mas o coração 
ainda continua batendo. As pessoas 
têm dificuldade de entender que o 
batimento cardíaco é momentâneo, 
e é questão de tempo o coração pa-
rar de bater, por isso as equipes cor-
rem contra o tempo. Já a doação de 
córneas é mais fácil, pois podem ser 
retiradas até 6 horas após a parada 
cardíaca.

Na Paraíba são realizados trans-
plantes de córneas, fígado, coração e 
rins. O transplante de rins e pâncreas 
conjugado está com o credenciamen-
to vencido.

 Para ser um doador, ainda em 
vida a pessoa deve orientar os seus 
familiares sobre a vontade de doar 
órgãos, pois somente mediante au-
torização dos familiares é que um 

transplante pode ser realizado.  A 
entrevista familiar para a doação é 
realizada por uma equipe treinada, 
geralmente, composta por psicólogo 
e assistente social  que oferece à fa-
mília a oportunidade da doação, mas, 
em algumas situações a própria fa-
mília procura diretamente a Central 
de Transplante manifestando o seu 
desejo de doar.

E em algumas situações há a 
negativa familiar que na maioria das 
vezes se dá por falta de informação 
decorrente ao diagnóstico da morte 
encefálica, medo da deformidade do 
corpo do doador, por não se sentir 
bem acolhida quando a sua chegada 
ao hospital, não aceitar o tempo de 
espera necessário para os procedi-
mentos de captação ou porque estão 
respeitando o desejo da pessoa fale-
cida em não ser doador.

Tempo de doação
A doação só poderá ser realizada 

depois da confirmação do óbito, tan-
to por parada cardiorrespiratória ou 
após o diagnóstico da morte encefáli-
ca. O procedimento para a confirma-
ção da morte encefálica segue o pro-
tocolo determinado pelo Conselho 
Federal de Medicina, e é composto 
por dois exames clínicos realizados 
por dois profissionais médicos, sen-
do um neurologista, em momentos 
diferentes, necessitando ainda de um 
exame de imagem para o registro e a 
confirmação gráfica do diagnóstico.

Quando a família autoriza a 
doação, são realizados exames para 
identificar se o doador não apresenta 
alguma patologia que possa compro-
meter a saúde do receptor. Confirma-
da a viabilidade da doação as equipes 
de captação autorizadas pelo Siste-
ma Nacional de Transplante proce-
dem a retirada dos órgãos doados e o 
corpo é entregue a família totalmente 

reconstituído. O procedimento cirúr-
gico da captação é semelhante a qual-
quer outra cirurgia.

Na Paraíba existe uma política 
pública de transplante. De acordo 
com o Governo do Estado, foi mon-
tada uma equipe que atua no diag-
nóstico de morte encefálica de pos-
síveis doadores de órgãos e tecidos 
no Hospital de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Lucena. O 
serviço funciona em regime de plan-
tão 24 horas e conta com a atuação 
de quatro profissionais, sendo três 
neurologistas e um neurofisiologista 
especialista em imagem. 

No Trauma, também foi rees-
truturada e está em atividade a co-
missão intra-hospitalar de doação 
de órgãos e tecidos para transplan-
te. Além da formação da equipe de 
médicos, composta por um cirur-
gião geral, um cirurgião cardíaco, 
um urologista e um anestesiologista, 
que atua na captação de órgãos a se-
rem transplantados

Profissionais envolvidos
O processo de doação e a realiza-

ção do transplante envolve a atuação 
de uma equipe formada por vários 
profissionais: psicólogo, assistente 
social, enfermeiro, médico transplan-
tador e apoio administrativo.

Página 11

Maioria das cidades brasileiras 
mostra situação difícil com 
relação à gestão fiscal

Lista de Espera

Perecível

Órgão 
Córnea 
Coração 
Rim 
Rim/Pâncreas 
Fígado 

Tempo que o órgão ou tecido pode permanecer antes do transplante

Coração	 	 Duas	horas		 um	receptor	beneficiado

Fígado	 	 24	horas	 	 um	receptor	beneficiado	

Rim	 	 48	horas	 	 até	dois	receptores	beneficiados	

Córnea	 	 até	15	dias		 até	dois	receptores	beneficiados	

Rin-pâncreas	 24	horas	 	 um	doador	beneficiado

Córnea 
Coração 
Rim 
Rim/pâncreas 
Fígado 

Pacientes 
152 
0 
326 
1 
0 

111 
0 
39 
0 
0

TransplanTes em 2013

Para serem 
doadores, as 
pessoas devem 
orientar, ainda 
em vida, os seus 
familiares

Coração
Hospital da Unimed

Córnea -João pessoa 
Centro de Ensino Superior e Desenvolvimen-
to Ltda – Cesed
Oculistas Associados da Paraíba - Cenoft
Clinica Oftalm. Dr. Antônio de Pádua Silveira
CONE - Centro Médico do Nordeste
Inst. Hosp. General Edson Ramalho
Hospital Visão

Córnea Campina Grande 
Clínica de Olhos Francisco Pinto
Hospital de Olhos de Campina Grande
Sabino Rolim Guimarães Filho & Cia. Ltda

FíGado
Hospital Unimed 

rim
Hospital Antônio Targino Ltda
Instituto Walfredo Guedes Pereira - HSVP

entenda mais sobre doação de órgão
http://www.abto.org.br

serviço
A Central de Transplantes da Paraíba 
funciona no prédio do Ambulatório do IASS 
(antigo IPEP) diuturnamente captando e 
distribuindo órgãos e tecidos para trans-

plante e atende através dos telefones (83) 
3244-6192 / (83) 3225-6409 / (83) 
8845-3516. 

proGramação da Campanha
dia: 26/9/2013 - Quinta-feira 
evento 
Trem da Vida
Local- CBTU
Hora - 8h às 11h

dia: 27/9/2013- sexta-feira 
evento 
Culto Ecumênico para Familiares de 
Doadores e Receptores de Órgãos e Tecidos, 
extensivo ao público em geral.
Local -  auditório do IASS (antigo IPEP)
Hora   - 17h às 19h

dia: 28/9/2013  sábado
evento
Curso de Capacitação no Processo de Doação 
e Transplante (ministrado pela Associação 
Brasileira de Transplante de Órgãos – ABTO)
Local   - Auditório do Hospital Unimed/JP
Hora  - Manhã: 8h às 12h    Tarde: 14h às 16h

dia: 29/9/2013 - domingo
evento 
Caminhada pela vida
Local - Beira-mar da Praia de Tambaú
Hora - 8h às 11h

Estabelecimentos aptos

Transplante de rim é o pro-
cedimento que tem a maior 
fila de espera de pacientes na 
Paraíba, conforme a Central 
de Transplantes da Paraíba

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com
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Convivência com a seca 
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Crédito é opção para os agricultores
Plano Safra Para o Semiárido

Linha oferece juros de 0,5% 
a 1% ao ano, carência de 5 
anos e 10 para pagamento

Brasília – O crédito a ju-
ros baixos tem sido a princi-
pal opção de pequenos agri-
cultores do Semiárido para 
enfrentar uma estiagem que 
dura dois anos e em 2013 é 
considerada a pior em 50 
anos. Os recursos do Plano 
Safra para a agricultura fami-
liar, que o Governo Federal 
lançou pela segunda vez este 
ano, são empregados em me-
lhora da captação de água, 
alimentação do rebanho e 
implementação de culturas 
que convivem com o clima, 
como inhame e cará.

De acordo com o Minis-
tério do Desenvolvimento 
Agrário, os agricultores do 
Semiárido responderam por 
R$ 650 milhões de R$ 2,75 
bilhões contratados em ju-
lho e agosto, o equivalente a 
23,6% do total.

Ao todo, o governo des-
tinou R$ 21 bilhões para 
a agricultura familiar em 
2013, dos quais R$ 5 bilhões 
são para os estados e municí-
pios atingidos pela seca. Tan-
to na média nacional quanto 
no Semiárido, que engloba o 
Nordeste e o Norte de Minas 
Gerais e do Espírito Santo, o 
percentual de execução des-
se volume financeiro dois 
meses após o lançamento do 
Plano Safra está em 13%.

O crédito faz a diferença 
para pessoas como o produ-
tor rural José Humbero Ho-
ras, morador da cidade de 
Bororó, no Sertão do Araripe, 
em Pernambuco, a 645 quilô-
metros do Recife. O agricultor, 
que é presidente da Associa-
ção dos Criadores de Animais 
de Pequeno, Médio e Grande 
Porte de Bororó (Acria), disse 
que a utilização dos recursos 
da primeira leva do crédito 
no ano passado foram fun-

“Porões da ditadura”
não existiam no país

São Paulo –  Com base em do-
cumentos oficiais, alguns deles com-
pilados da Comunidade Setorial de 
Informações do Ministério da Marinha, 
e que foram apresentados durante 
uma audiência pública na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, a Comissão 
da Verdade do Estado de São Paulo 
concluiu que toda a estrutura de re-
pressão política na ditadura militar 
brasileira foi planejada e obedecia a 
uma ordem de comando. “Não exis-
tem porões da ditadura”, concluiu Ivan 
Seixas, um dos coordenadores da Co-
missão Estadual da Verdade. “A cadeia 
de comando mostra que não existia 
vontade própria. Se o torturador re-
solvesse matar, não obedecendo à 
cadeia de comando, ele seria punido. 
Pela cadeia de comando, vê-se que, 
do ditador, que era supostamente o 
presidente da República.

mercado é desafio 
para os deficientes

Brasília – Na data em que se 
promove o Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência, que ocor-
reu no último dia 21 de setembro, a 
avaliação é que há desafios a serem 
enfrentados para garantir o acesso 
das pessoas com deficiência ao mer-
cado de trabalho. De acordo com o 
presidente do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Defi-
ciência (Conade), Antônio José Ferrei-
ra, nem 50% das vagas de trabalho 
que deveriam estar ocupadas por de-
ficientes, de acordo com a Lei 8.213, 
estão preenchidas. Desde 1991, a lei 
determina que empresas com mais 
de 100 funcionários devem destinar 
de 2% a 5% das vagas para pessoas 
com deficiência. Em 2011, um total 
de 325,3 mil pessoas com deficiên-
cia tinham vínculo empregatício.

Trabalho infantil no 
mundo é reduzido

Brasília - Os casos de trabalho 
infantil no mundo tiveram redução de 
um terço entre 2000 e 2012, segun-
do dados do estudo Medir o Progres-
so na Luta contra o Trabalho Infantil: 
Estimativas e Tendências, divulgado 
ontem pela Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). O número de crian-
ças e adolescentes entre 5 e 17 anos 
trabalhando nos últimos 12 anos caiu 
de 246 milhões para 168 milhões. O 
avanço no combate ao trabalho infan-
til foi possível devido à intensificação 
de políticas públicas e da proteção 
social das crianças e dos adolescentes 
nos últimos anos, acompanhada pela 
adesão a convenções da organização e 
pela adoção de marcos legislativos só-
lidos no âmbito nacional. A instituição 
verificou que os maiores progressos 
na queda do uso desse tipo de mão 
de obra ocorreu entre 2008 e 2012.

Prefeitura decreta 
calamidade em SP

São Paulo- Equipes da Defe-
sa Civil do Estado e do município de 
Taquarituba, a 320 quilômetros da 
capital paulista, ainda estão fazendo 
o levantamento dos estragos provo-
cados pelo tornado que atingiu a cida-
de, na tarde do último domingo. Duas 
pessoas morreram e 64 ficaram feri-
das. A maioria foi atendida e liberada 
em seguida. A prefeitura decretou 
estado de calamidade pública. Metade 
da cidade ficou sem luz e sem telefo-
ne. A comunicação e o fornecimento 
de energia já foram, parcialmente, 
restabelecidos. Com a força do vento 
estimada entre 150 e 200 quilôme-
tros por hora, pelo menos 150 casas 
ficaram destelhadas. Segundo a pre-
feitura, muitos desses moradores 
são de poder aquisitivo elevado.

Agricultores somam 2,2 milhões no Semiárido, região na qual foram registradas 409,5 mil operações de créditos do Plano Safra

damentais no enfrentamento 
da seca este ano. Com a inter-
mediação da associação, José 
Horas e outros produtores da 
região tiveram acesso a recur-
sos do Banco do Brasil para 
perfurar poços. Na proprieda-
de dele, a água captada irriga 
o sorgo que alimenta 13 cabe-
ças de gado e hortaliças. José 
Humberto Horas também pe-
diu crédito ao Banco do Nor-
deste para custeio de ração.

“Quem utilizou o recurso e 
plantou seu sorgo, não está so-
frendo como os outros. A gente 
tem comida para os animais”, 
explicou. Segundo o produtor, 
a liberação do dinheiro não foi 
burocrática. No entanto, disse 
que o excesso de pedidos al-
gumas vezes congestiona os 
bancos, agentes financeiros 
do plano. “Pelo Banco do Nor-
deste demorou um pouco. A 

demanda é demais, são muitos 
projetos, muitas pessoas para 
atender”, disse.

Operações
De acordo com o diretor 

do Departamento de Finan-
ciamento e Proteção da Pro-
dução Agrícola do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, 
João Luiz Guadagnin, o go-
verno tem se esforçado para 
ampliar o acesso ao crédito 
e os recursos têm chegado 
aos agricultores do Semiári-
do. “Em todos os municípios 
em situação de emergência 
em razão da seca, fizemos 
pelo menos uma operação ou 
mais”, declarou.

Segundo Guadagnin, de 
julho do ano passado até o 
mesmo mês deste ano 409,5 
mil operações de crédito fo-
ram fechadas no Semiárido e 

R$ 2,18 bilhões contratados. 
A quantidade de agricultores 
familiares na região é aproxi-
madamente 2,2 milhões.

Ainda de acordo com o 
diretor, os agricultores do 
Semiárido têm experiência 
em estiagem, já que a região, 
tradicionalmente, recebe um 
volume de chuvas inferior ao 
de outras partes do país. Para 
ele, a função de linhas de 
crédito como as viabilizadas 
pelo governo, que oferecem 
juros de 0,5% a 1% ao ano, 
carência de cinco anos e 10 
para pagamento, é ajudá-los 
a se proteger em períodos 
de seca mais rigorosa. “Eles 
sabem conviver com a seca. 
Quando é muito prolongada 
como esta, as dificuldades 
aumentam. O crédito é para 
que o agricultor do Semiári-
do se organize melhor”, disse.

O período de chuvas no 
Semiárido começa entre de-
zembro e fevereiro, dependen-
do do estado. De acordo com o 
meteorologista Mozar de Araú-
jo Salvador, do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet), a 
estiagem de 2012 e 2013 teve 
relação com um fenômeno co-
nhecido como Polo Atlântico. 
Ele ocorre quando o Atlântico 
Norte está mais aquecido do 
que o Atlântico Sul e há dificul-
dade no carregamento das chu-
vas para o continente. Segundo 
Salvador, ainda é cedo para pre-
ver se haverá normalização da 
chuva no Semiárido em 2014, 
mas o prognóstico é otimista. 
“Geralmente, aumentam as 
possibilidades de seca quando 
acontece o Polo Atlântico ou o 
fenômeno El Niño. Até o mo-
mento, não há indicativo de ne-
nhum dos dois”, explica.

Rio de Janeiro – A solidarie-
dade tem proporcionado um fu-
turo melhor às crianças filhas de 
adolescentes viciadas em crack. 
No entanto, está longe de repre-
sentar uma solução para o proble-
ma. O técnico de rede, Djalma da 
Silveira Gusmão e sua família, por 
exemplo, adotaram quatro crian-
ças de uma só vez. Eles participa-
vam de um trabalho comunitário 
na favela onde morava a mãe das 
crianças, usuária de crack. A deci-
são foi há dois anos, depois que 

a filha mais nova, com apenas 
17 dias de vida, foi deixada em 
casa sozinha após ser jogada no 
chão. “Ligaram no meio da ma-
drugada para nossa casa dizendo 
que a bebezinha tinha sido joga-
da no chão. Fomos até o local, a 
Esterzinha (nome da criança) es-
tava com uma fratura na cabeça 
e a levamos para uma Unidade 
de Pronto-Atendimento. E foi aí 
que começou nossa história com 
elas”, contou Djalma. Quatro me-
ses depois do início do processo 
de adoção, a esposa de Djalma 
morreu, mas ele não desistiu da 
adoção e teve a ajuda da filha de 

18 anos na criação das gêmeas, 
Isabelle e Isadora, hoje com 6 
anos, Ester, de 2 anos, e Pietro, de 
3 anos. A história de adoção dos 
quatro filhos de Djalma é uma 
exceção no universo de crianças 
filhas de dependentes de crack, 
segundo a conselheira tutelar Li-
liane Lo Bianco. “Na vida real, as 
crianças ficam pela rua, a gente 
não consegue tirar. Hoje temos 
um grande número de crianças 
que são filhas do crack. São me-
ninas viciadas que se prostituem 
para a compra da droga. O crack 
amortece, despersonaliza esse su-
jeito”, explicou ela. “Eles criam 

afeto pelo crack, que dá o que 
eles não têm no núcleo familiar, 
que é prazer, liberdade”, acres-
centou. Para a diretora do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Aten-
ção ao Uso de Drogas (Nepad) da 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj), Ivone Ponczek, 
é importante criar medidas para 
estimular o vínculo da mãe com 
o bebê e evitar a perpetuação de 
um ciclo de abandono. 

“A adoção é uma alternativa, 
mas antes da adoção temos que 
tentar criar vínculo com a famí-
lia, por mais precária que ela 
seja”, declarou ela.

Só adoção não é solução para o problema
CrianÇaS VÍTimaS do CraCK

Mariana Branco
Da Agência Brasil

Flávia Villela
Da Agência Brasil

Os abrigos para atender a 
crianças e adolescentes precisam 
ser adaptados para cumprir o 
papel de cuidar e proteger os di-
reitos desse público. A avaliação 
é de profissionais que trabalha-
ram diretamente com crianças e 
adolescentes no Rio de Janeiro. 
Para a diretora do Núcleo de Es-
tudos e Pesquisas em Atenção 
ao Uso de Drogas (Nepad), Ivone 

Ponczec, os abrigos para bebês 
devem possibilitar que mães ou 
parentes possam conviver com as 
crianças para estabelecer e forta-
lecer os vínculos afetivos. “Esse 
convívio pode até estimular as 
mães a largar o vício”, ponderou 
ela. A psicanalista disse, ainda, 
que é preciso proporcionar re-
cursos financeiros, assistenciais 
e psicológicos a essas mulheres 

para que tenham condições de 
assumir a maternidade, já que 
muitas moram na rua e não têm 
contato com a família. A chefe 
da Assistência Social do Hospi-
tal Universitário Pedro Ernesto 
(Hupe), na Zona Norte do Rio, 
Dayse Carvalho, explicou que, 
em geral, essas mães têm famí-
lias que se distanciaram delas e 
não estão dispostas a se envol-

ver ativamente na criação do 
bebê. “A gente entende, tam-
bém, que é uma grande respon-
sabilidade, que muda a vida das 
pessoas como um todo. Algu-
mas famílias já criam filhos de 
parentes e ficam reticentes em 
aceitar mais uma criança, saben-
do que essa mãe continua na 
rua e pode ter mais filhos”, co-
mentou a especialista.

Abrigo deve permitir convívio com a família

FOTO: Divulgação



Municípios
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Maioria das cidades brasileiras tem situação difícil

Má gestão fiscal
Rio de Janeiro - O resultado na-

cional da segunda edição do Índice 
Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), relativo 
ao ano de 2011, mostra que os muni-
cípios brasileiros pouco evoluíram no 
que diz respeito às contas públicas. 
O índice é calculado pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan) com base em dados 
disponíveis na Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) sobre indicadores de 
receita própria, gastos com pessoal, 
investimentos, liquidez e custo da dí-
vida.

O IFGF pesquisou 5.164 municí-
pios. Os dados das 399 cidades res-
tantes não estavam disponíveis no 
arquivo Finanças do Brasil, da STN. 
O indicador visa a fornecer uma fer-
ramenta de controle social dos orça-
mentos públicos, que leve à melhoria 
desses gastos pelas prefeituras.

O IFGF Brasil 2011 registrou um 
total de 0,5295 ponto, o que corres-
pondeu a um crescimento de 0,30% 
em relação aos dados de 2010, que 
alcançaram 0,5279 ponto. Isso sig-
nifica que a grande maioria das cida-
des brasileiras (3.418 municípios, ou 
66,2%) permanece em situação fiscal 
difícil ou mesmo crítica.

O principal ponto negativo mos-
trado pelo IFGF foi a queda significa-
tiva dos investimentos municipais em 
2011. “O indicador de investimentos 
recuou 8,3% e esse movimento foi 
bastante generalizado. Ele ocorreu 
em todas as regiões do país”, disse o 
gerente de Economia e Estatística da 
Firjan, Guilherme Mercês.

Gastos com pessoal
Segundo ele, houve menor com-

prometimento dos municípios com 
os gastos com pessoal, que cresceram 
menos que as receitas. O economista 
avalia, entretanto, que foi a queda 
dos investimentos que impediu que 
os municípios melhorassem de 2010 
para 2011. A folga gerada pelo menor 
comprometimento com gastos com 
pessoal foi direcionada para o cai-
xa das prefeituras, que “guardaram 
dinheiro e não investiram. Por isso, 
o indicador de liquidez melhorou 
bastante”. De acordo com a pesqui-
sa, o indicador de liquidez teve um 
crescimento de 4,3%, em relação à 
edição 2010. O IFGF sinaliza que as 
desigualdades sociais e econômicas 

Alana Gandra
Da Agência Brasil

tura urbana. No caso das empresas, 
saúde e educação são prerrogativas 
básicas para ter trabalhadores qua-
lificados e saudáveis. As empresas 
dependem também de uma infraes-
trutura urbana para que possam se 
instalar e gerar empregos naquelas 
regiões. Os municípios têm tudo a ver 
com o cerne do desenvolvimento bra-
sileiro”, declarou.

No cômputo geral, a região Sul 
foi o grande destaque, com ênfase 
para o Rio Grande do Sul, que apre-
sentou 128 dos 500 maiores resulta-
dos do IFGF. “Com certeza é o grande 
destaque do Brasil”. O estado apre-
sentou ainda participação significa-
tiva entre os 100 maiores resultados.

Bom conceito
Mas foi a cidade paulista de Poá 

que exerceu a liderança no ranking 
nacional, ao obter conceito A nos cin-
co indicadores pesquisados. Essa ca-
racterística foi restrita a oito prefeitu-
ras no país. Além de Poá (SP), tiveram 
conceito A os municípios de Jeceaba 
(MG), Balneário Camboriú (SC), Ba-
rueri (SP), Piracicaba (SP), Porto Belo 
(SC), Caraguatatuba (SP) e Caxias do 
Sul (RS).

No ranking das capitais, Gui-
lherme Mercês informou que Vitó-
ria assumiu a primeira colocação e 
conseguiu ocupar espaço entre os 
100 melhores resultados do país. “É 
a única capital que está nesse rol”, sa-
lientou, lembrando que, em 2010, ne-
nhuma capital havia chegado a esse 
patamar. O IFGF cresceu nas capitais, 
em média, 2,1% na comparação com 
o estudo referente a 2010, superando 
a média nacional de 0,30%.

O Espírito Santo foi o único esta-
do em que todas as prefeituras decla-
raram seus dados no IFGF de 2011. 
No sentido oposto, Minas Gerais mos-
trou o maior número de prefeituras 
que não apresentaram dados. Foram 
61 municípios, ou o correspondente 
a 7,2% das cidades mineiras. Em se-
guida, vêm Bahia, com 56 municípios, 
Pará (42), Piauí (37), Maranhão (33), 
Paraíba (24) e Goiás (22).

O estudo mostrou, ainda, que 
persiste uma dependência crônica 
dos municípios das transferências de 
recursos dos seus estados, represen-
tadas pelo Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS), ou 
da União (Imposto de Renda, Impos-
to sobre Serviços-IPI e fundos consti-
tucionais).

persistem no país também em ter-
mos de gestão fiscal. “A gente vê a 
imagem de dois Brasis”, confirmou 
o economista. Dos 500 municípios 
com piores resultados em termos da 
gestão fiscal, 72% estão situados no 
Nordeste. “Pouco recuou em compa-
ração a 2010. O Nordeste manteve o 
domínio entre os piores resultados”.

Menos de 2% dos 5.164 muni-

cípios pesquisados podem ser con-
siderados como de excelente gestão 
fiscal. “Só 84 cidades de um universo 
de mais de 5 mil foram avaliadas com 
conceito A, que é o conceito de gestão 
de excelência”. 

Guilherme Mercês disse que o 
cenário traçado indica que o Brasil 
tem muito que melhorar nesse cam-
po e, em especial, na gestão fiscal 

dos municípios. Ele considera isso 
fundamental tanto para a população, 
como para o bom funcionamento das 
empresas, porque os municípios res-
pondem por um quarto da carga tri-
butária brasileira.

“As cidades são os principais 
provedores de bens públicos para a 
população. Sobre eles recaem os gas-
tos de saúde, educação e infraestru-

Miséria e pobreza geradas pelas desigualdades sociais e econômicas também persistem no plano da má gestão fiscal  
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Brasília - O Governo Federal arre-
cadou R$ 83,956 bilhões em impostos 
e contribuições em agosto, recorde 
para o período. O resultado representa 
crescimento real de 2,68% em relação 
ao mesmo período de 2012, desconta-
da a inflação pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Os dados foram divulgados ontem 
pela Receita Federal.

No acumulado do ano, a arreca-
dação federal somou R$ 722,234 bi-
lhões, alta de 0,79% na comparação 
com o mesmo período do ano passa-
do, também descontado o IPCA. Em 
termos nominais, a arrecadação au-
mentou R$ 48,658 bilhões de janeiro a 
agosto deste ano, sem a correção, pela 
inflação, dos valores arrecadados no 
mesmo período do ano passado. 

A lucratividade das empresas foi 
a grande responsável pelo crescimen-
to da arrecadação em agosto, infor-
mou o secretário adjunto da Receita 
Federal, Luiz Fernando Teixeira Nu-
nes. A Receita anunciou ontem que o 
Governo Federal arrecadou R$ 83,956 

bilhões em impostos e contribuições 
em agosto, recorde para o período. 
Houve crescimento real de 2,68% em 
relação ao mesmo período de 2012, 
descontada a inflação medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Segundo Nunes, o 
resultado mostra um cenário de recu-
peração da economia.

Os tributos que mais refletem 
esse crescimento são o Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). De acordo com o secretário 
adjunto, a estimativa mensal desses 
tributos, corrigida pelo Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
cresceu 18,81% entre janeiro e agosto 
de 2013 ante o mesmo período do ano 
passado.

“Esse crescimento é forte e mos-
tra um cenário de recuperação da eco-
nomia. É o reflexo da lucratividade da 
empresa no ano corrente”, destacou 
Nunes.

O secretário adjunto lembrou 
ainda que, como os impostos de par-
te das empresas são pagos pelo lucro 
presumido, se elas não estão utilizan-
do o balancete de suspensão – que dá 

direito a corrigir o pagamento acima 
do devido –, é porque não estão tendo 
lucro abaixo do esperado. “As estima-
tivas são mensais e, evidentemente, 
elas avaliam que, se pagaram mais do 
que as demais, podem fazer balance-
tes de suspensão. Mas a avaliação é 
que as estimativas vêm aumentando 
e os balancetes de suspensão não são 
reajustados, pois o resultado vem me-
lhorando”, explicou.

Produção industrial
De acordo com a Receita, entre os 

principais fatores que influenciaram a 
arrecadação está o desempenho dos 
principais indicadores macroeconô-
micos, incluindo a produção indus-
trial, com crescimento de 1,35% entre 
dezembro de 2012 e julho de 2013, e 
a venda de bens e serviços (3,96% na 
mesma comparação). Houve ainda, no 
período, aumento da massa salarial, 
de 11,65%, e do valor em dólares das 
importações, de 4,63%. Todos os per-
centuais têm fato gerador em julho e 
influência na arrecadação de agosto.

O secretário do Tesouro Nacional, 
Arno Augustin, disse que o pior já pas-
sou e que a arrecadação de impostos 

federais está em recuperação. Segun-
do ele, para os próximos meses, a si-
nalização é positiva e os dados dispo-
níveis no Tesouro Nacional confirmam 
a expectativa. “A tendência é melhorar. 
Tivemos um momento mais difícil no 
primeiro semestre, mas, aos poucos, a 
Receita Federal está se recuperando. É 
normal que seja aos poucos.”

O secretário lembrou que exis-
te uma grande defasagem de tempo 
grande entre o momento do aumento 
da atividade econômica e o momen-
to gerador da arrecadação no Brasil. 
“Assim como há uma elasticidade bem 
grande da receita em relação à ativi-
dade econômica, quando a atividade 
cresce, ela [receita] responde bem. 
Quando [a atividade] não cresce, ela 
[arrecadação] cai bastante, principal-
mente no Imposto de Renda, pois a 
lucratividade responde de forma não 
proporcional.”

Sobre o retorno do programa de 
refinanciamento de tributos atrasa-
dos como forma de reforçar o caixa 
do governo, Arno Augustin destacou 
que, nos últimos anos, foi pequeno 
o volume de recursos advindos des-
se programa e de decisões judiciais. 

Para o secretário, é normal que esse 
tipo de circunstância volte a ter for-
ça na Receita. “Passamos um tempo 
bem significativo sem receitas decor-
rentes de acordos, decisões judiciais 
e programas de recuperação fiscal. 
Esse tipo de receita, em algum mo-
mento, tem de retornar, porque vai-se 
formando um passivo que, então, tem 
de ser resolvido”, disse o secretário. 
Para ele, é possível que este ano a ar-
recadação seja influenciada por esses 
tributos em atraso. No entanto, antes 
de anunciar projeções, é preciso fazer 
uma avaliação mais precisa, ressaltou.

De acordo com a Receita, entre os 
principais fatores que influenciaram a 
arrecadação está o desempenho dos 
principais indicadores macroeconô-
micos, incluindo a produção indus-
trial, com crescimento de 1,35% entre 
dezembro de 2012 e julho de 2013, e 
a venda de bens e serviços (3,96% na 
mesma comparação). Houve ainda, 
no período, aumento da massa sala-
rial, de 11,65% e do valor em dólares 
das importações, com acréscimo de 
4,63%. Todos os percentuais com fato 
gerador em julho e influência na arre-
cadação de agosto.

Arrecadação do Governo Federal bate recorde
EM AGOSTO

Daniel Lima
Da Agência Brasil



A pequena Luna e a tia Rafaela Padilha Eloy

Lúcia Padilha, a festejada Linê Marinho, Risomar Dias, Roziane Coelho e Evelyn César
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Social

Ele disse Ela disse
“Por mais que o tempo 
possa parecer a passagem 
das horas, vão parecer 
curtos se pensar que nunca 
mais há de vê-los passar”

“Porque o tempo é tão 
implacável, roubando-nos as 
oportunidades se não formos 
suficientemente rápidos para 
agarrá-las imediatamente”

ALDOUS HUXLEY LIV ULLMANN

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos
  Ousado e para quem 
gosta de chamar a atenção, 
o pink total é a cor da nova 
estação que começa a es-
quentar.

  A dica da consultora de 
moda Glória Kalil é que a cor 
“levanta loucamente as pro-
duções e enfeita as mulheres, 
pois dá uma rosada na pele 
quando está perto do rosto”.

Zum Zum Zum
   Os fãs do pintor paraibano Flávio Tavares podem conferir suas obras no recém- 
inaugurado site que ele inaugurou no endereço www.flaviotavares.com.br. Flávio encontra-se 
em New York onde acerta detalhes para uma exposição naquela cidade no próximo ano.

Professoras Cleneide 
Clemente Sousa e Mar-
garete Almeida, Sras. 
Edirce Cavalcanti, Kátia 
Vania Vasconcelos, Vanda 
Almeida, Lourdinha Maia e 
Amanda Gurgel de Sousa, 
executivo Celso Soares, 
publicitário Joca Moura, 
secretária executiva Re-
jane Marinho, fotógrafo 
Beto Diniz.
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    A ministra Marta Suplicy assinou nomeação do paraibano Américo Córdula 
para o cargo de secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Ele é ator e 
bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Mackenzie de São Paulo e exercia 
a função de secretário substituto. 

oretti G Zenaide
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   A professora e mestre em linguística Tânia Castelliano, que desenvolveu uma 
metodologia eminentemente prática no curso “Como falar em público”, abriu inscrições para 
nova turma. Informações pelos telefones 8751-4923 e 3043-2440,

Paz e Luz nos cem anos
FUNDADA PELO primeiro arcebispo da Paraíba, 

dom Adauto Aurélio de Miranda Henriques e atualmente 
sob o comando do padre José Regivaldo dos Passos, 
a Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, na Av. João 
Machado, comemora 100 anos de atividades.

Para marcar a data, a Paróquia promove na próxima 
sexta-feira, o mega show “Paz e Luz” às 20h no Busto de 
Tamandaré com o padre Reginaldo Manzotti, cujo último 
CD que tem o título do show, foi gravado na Igreja da 
Candelária, no Rio de Janeiro, com participações especiais 
de Thiaguinho, Fernando & Sococaba, Thaeme & Thiago, 
Joana e Karla Fioravante, e Andreia Zanardi. 

Festejos

Para o álbum de família: Beatriz, Mabel e Júnior, Aquiles, Lucimar e Aquiles Segundo, Lúcia e Manoel 
Padilha, Aurílinho, Aurílio, Kainara e Lucas
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Dadá Gadelha, Lígia Ferreira, Socorro Brito e Tereza Neuman Vaz no festivo almoço de Linê
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Juízes no Innovare
O PRÊMIO Innova-

re 2013, promovido pelo 
Conselho Nacional de 
Justiça, tem seis juízes 
paraibanos participando 
do certame, cujos vence-
dores serão conhecidos 
em novembro vindouro.

São eles: Rúsio Lima 
de Melo, Fabiano Moura 
de Moura, Nayara Queiroz 
Mota de Sousa, Paulo 
Henrique Tavares da Silva, 
Renata da Câmara Pires 
Belmont e Rita de Cassia 
Martins Andrade.

Posse da nova imortal
A DESEMBARGADORA e presidente do TJPB, Fátima 

Bezerra tem dupla comemoração nesta semana. Na quinta-
feira festeja aniversário e na sexta-feira, toma posse na 
Academia Paraibana de Letras. 

Ela ocupará a cadeira 23, cujo fundador foi Álvaro 
Pereira de Carvalho e teve como patrono Theodomiro 
Ferreira Neves Júnior.

O EXECUTIVO Rui Leitão lança hoje o livro 1968, O 
Grito de Uma Geração, às 19h no novo restaurante Picuí 
Praia, no Bessa.

A obra, que é um mergulho nos porões da Ditadura 
e na recente história do país, tem prefácio de Itapuan 
Sobral e apresentação do jornalista Paulo Santos. 

Vanda e Inaldo Almeida, ela é a aniversariante de hoje

O grito de uma geração

Primavera de Museus
O CASO DA ESCRAVA paraibana “Negra Gertrudes 

Maria” que recorreu à Justiça para não ser vendida em 
praça pública como pagamento de uma dívida, é o tema 
da exposição aberta ontem no Museu e Cripta Epitácio 
Pessoa, no Tribunal de Justiça da Paraíba.

A mostra vai até a próxima sexta-feira e faz parte 
da 7a Primavera de Museus, promovida pelo Instituto 
Brasileiro de Museus - IBRAM.

Sessão itinerante
A ASSEMBLEIA 

Legislativa promove uma 
sessão itinerante na 
próxima sexta-feira, na 
Câmara Municipal de Ser-
ra Branca, para discutir 
os problemas de segu-
rança na região do Cariri 
paraibano. 

A propositura foi do 
deputado Carlos Batinga.

Aempianas
UMA PALESTRA 

da historiadora Lour-
dinha Luna vai abri-
lhantar o encontro que 
será promovido pela 
AEMP para comemorar 
as aniversariantes de 
janeiro a setembro. 

O encontro será 
na sede da entidade, 
nesta quinta-feira, às 
15h com recolhimen-
to de alimentos não 
perecíveis para o Lar 
Fabiano de Cristo.

FOI COM UM 
almoço na churras-
caria Sal & Brasa que 
Linê Marinho recebeu 
para comemorar seu 
aniversário, no último 
sábado.

Reunindo filhos, 
genros, netos, bisneto 
e a tataraneta Luna, 
além das inúmeras 
amigas, ela festejou        
a vida, com bons                      
bate-papos e o tra-
dicional parabéns pra 
você com bolo assi-
nado por Ana Cristina 
Nunes Pedrosa.

Trabalho seguro
O TRT/PB levou, 

ontem, o Programa Tra-
balho Seguro para alunos 
do curso de formação de 
mão de obra da Oficina 
Escola, localizada na anti-
ga fábrica de Vinhos Tito 
Silva, no Varadouro, com 
participação do repentis-
ta Oliveira de Panelas.

O objetivo é de pro-
mover a prevenção dos 
acidentes de trabalho.

Amigas
O MÉDICO Vili-

baldo Cabral fará a 
palestra “Temas atuais 
em cirurgias plásticas” 
no próximo encontro 
do Clube Amigas Para 
Sempre, a ser realizado 
no dia 30 no Sonho 
Doce. As participantes 
deverão levar alimen-
tos não perecíveis ou 
material de limpeza 
para a ONG Nova Es-
perança que cuida de 
crianças com Aids.

Fortuna Crítica
NO PRÓXIMO DIA 

30 a escritora Divanira 
Arcoverde vai lançar o 
livro “Fortuna Crítica 
III”, que versa sobre 
a escritora e imortal 
Elizabeth Marinheiro. 
O lançamento será às 
18h daquele dia no pré-
dio da Fiep, em Campi-
na Grande.
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Polícia prende homem por 
manter esposa e enteada 
em cárcere privado
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O Governo do Estado está 
investindo cerca de R$ 5 mi-
lhões para melhorar a qualida-
de do atendimento da Funda-
ção Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de Deficiência 
(Funad). Ontem pela manhã, 
o governador Ricardo Couti-
nho visitou a instituição para 
entregar as obras de reforma 
das piscinas e autorizar o 
início da segunda etapa das 
obras de recuperação e da 
licitação para construção do 
ginásio coberto. Na ocasião 
também foram entregues 10 
cadeiras de rodas para práti-
ca esportiva.

O governador Ricardo 
Coutinho destacou que a Fu-
nad é uma instituição essen-
cial para a Paraíba, em espe-
cial para as pessoas que têm 
familiares com deficiência. Ele 
comentou que o órgão existe 
há 24 anos, mas ainda não ti-
nha passado por uma grande 
reforma, por isso estava inves-
tindo cerca de R$ 5 milhões 
em obras para prestar um 
melhor serviço aos usuários e 
seus familiares.

Além das piscinas te-
rapêuticas, o governador 
adiantou que toda a coberta 
do prédio da Funad será re-
formada, num investimento 
de quase R$ 1,3 milhão, bem 
como será dada continuida-
de à obra de construção do 
ginásio coberto para a práti-
ca de esportes paralímpicos, 
no qual serão aplicados cerca 
de R$ 2,6 milhões. 

Ele ressaltou que, com 
a reforma da Funad, a inau-
guração da AACD de Cam-
pina Grande e a construção 
do Centro de Especialização 
e Reabilitação de Sousa, as 
três grandes regiões do Es-
tado – Litoral, Borborema e 
Alto Sertão – terão cobertura 
de reabilitação motora.

Por sua vez, a presiden-
te da Funad, Simone Jordão,  
enfatizou que o Governo do 
Estado está ampliando o 
acesso e outros serviços im-
portantes para reabilitação 
de pessoas com deficiência. 
“Uma piscina terapêutica 
tem um peso muito grande 
no processo de reabilitação 
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Segunda etapa da reforma 
foi autorizada ontem pelo 
governador Ricardo Coutinho

Governo investe R$ 5 mi na Funad
mais qualidade no atendimento

Cleane Costa 
cleanec@gmail.com

e da recuperação de funções 
importantes para pessoa 
com deficiência”, comentou, 
adiantando que quando as-
sumiu, em 2011, o órgão pos-
suía 2.200 usuários e hoje 
são mais de 3 mil.

Ela anunciou que as pis-
cinas inicialmente vão be-
neficiar 250 usuários, mas a 
ideia é que todos os que ne-
cessitem do serviço possam 
utilizá-lo, como as crianças 
e adolescentes autistas, além 
das mães que ficam esperan-
do seus filhos em atendimen-
to que deverão formar um 
grupo de hidroginástica. 

A secretária do Desen-
volvimento Humano, Apa-
recida Ramos, por sua vez, 
observou que a atual admi-
nistração estadual está im-
plantando políticas públi-
cas de Estado e não de um 
só governo, destacando as 
ações em prol das pessoas 
com deficiência, não apenas 
pela sua condição, mas por 
se tratar, antes de tudo, de 
um ser humano e cidadão 
paraibano. Ela enumerou al-
gumas ações, entre as quais a 

adesão de 100 por cento dos 
municípios ao Benefício de 
Prestação Continuada - BPC 
-, implantação do Centro-Dia 
de Referência, reestrutura-
ção do Conselho da Pessoa 
com Deficiência e entrega de 
ônibus com acessibilidade 
aos 223 municípios.

Piscinas
O governador Ricardo 

Coutinho entregou aos usuá-
rios da Funad duas piscinas 
internas para hidroterapia e 
uma externa para prática de 
atividades físicas, além dos 
equipamentos necessários 
ao atendimento. O objetivo é 
promover a reabilitação das 
pessoas com deficiência, de 
acordo com cada especifici-
dade, considerando suas li-
mitações e potencialidades.

O atendimento nas pis-
cinas será feito de segunda 
a quinta-feira, nos dois tur-
nos, e deve promover, além 
da melhoria nas habilidades 
motoras, maior independên-
cia funcional e autoconfiança 
do usuário por meio de técni-
cas específicas. 

A Funad disponibilizará 
quatro fisioterapeutas para 
atendimento individual, com 
duração de 20 a 50 minutos 
de imersão a usuários que 
tenham perfil e necessidade 
do serviço. Serão utilizadas 
boias, halteres, plataforma 
flutuante, cinto pélvico, bas-
tões e bolas. Há ainda dois 
vestuários e sala de avaliação. 
Além disto, os paratletas da 
Funad serão treinados para 
eventos Paraescolares, Cam-
peonatos locais e regionais.

Continuam abertas 
até a próxima segunda-
-feira (30), as inscrições 
para o Curso de Forma-
ção de Oficiais (CFO) da 
Polícia Militar da Paraíba 
com ingresso em 2014, 
mas só poderão realizar 
o concurso os militares 
já inscritos no Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem 2013). Estão sen-
do oferecidas 30 vagas, 
sendo 25 para os candi-
datos do sexo masculino 
e cinco para as candida-
tas femininas. As inscri-
ções ficarão abertas até 
às 9h do próximo dia 30 
e só podem ser feitas 
através do portal da cor-
poração (www.pm.pb.
gov.br).

Segundo informa-
ções da coronel Socorro 
Cristiane de Oliveira Ul-
choa, a taxa de inscrição, 
no valor de R$ 70,00 po-
derá ser paga até 7 de 
outubro em qualquer 
agência do Banco do 
Brasil. O investimento 
será utilizado para as 
despesas com a prepa-
ração, organização e 
realização dos exames 
complementares (com 
exceção dos laborato-
riais), de responsabilida-
de da PMPB. 

Conforme o edital, 
os exames desta fase – 
que compreendem os 
psicológicos, de saúde 
e de aptidão física – 
serão realizados após 
o resultado do exame 
intelectual (provas es-
critas) e apenas com os 

candidatos aprovados.
Serão utilizadas 

como fase intelectual, 
as notas do Exame Na-
cional do Ensino Mé-
dio (Enem 2013), a ser 
realizado pelo Institu-
to Nacional de Estudo 
e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira 
(Inep), nos dias 26 e 27 
de outubro. O cálculo 
das médias dos candi-
datos ao CFO, no en-
tanto, será feito pela 
Fundação de Apoio à 
Pesquisa e Extensão da 
Paraíba (Funape). Os 
resultados de todas as 
etapas serão divulga-
dos através do site da 
PM na internet.

O ingresso no Curso 
de Formação de Oficiais 
se dará na graduação 
de praça especial, como 
cadete. Ao término do 
curso, com aproveita-
mento, o concluinte será 
declarado aspirante a 
oficial PM. Após o está-
gio probatório, de no 
mínimo seis meses, o PM 
será promovido ao posto 
de 2º tenente, ingressan-
do no quadro de oficiais 
combatentes da PMPB.

Valor da bolsa
Durante todo o 

curso, o aluno terá di-
reito a uma bolsa, que 
varia de R$ 1.419,35, no 
primeiro ano de forma-
ção, até R$ 1.843,78, no 
terceiro e último ano. 
Após a conclusão, o as-
pirante a oficial rece-
berá R$ 4.121,44, valor 
que chegará a R$ 5.156 
quando da promoção 
ao posto de 2º tenente.

Inscrições para CFO 
terminam no dia 30

ConCuRso

A Secretaria de Estado 
da Educação (SEE) publicou 
no Diário Oficial do Esta-
do (DOU) do últim sábado 
a lista final dos candidatos 
aprovados e classificados 
no Processo Seletivo Simpli-
ficado para educadores do 
Projovem Urbano do Estado 
da Paraíba 2013. O programa 
promove a inclusão social de 
jovens brasileiros de 18 a 29 
anos que não concluíram o 
Ensino Fundamental.

Os candidatos apro-
vados das escolas perten-
centes as 1ª, 2ª, 3ª e 12ª 
gerências regionais de edu-
cação foram convocados 
para reunião, ontem, no Ho-

tel Caiçara em João Pessoa. 
Os candidatos aprovados 
das escolas pertencentes a 
7ª GRE estão convocados 
para reunião, hoje, às 14h, 
na sede da 7ª Gerência Re-
gional de Educação, na ci-
dade de Itaporanga.

Os candidatos foram 
selecionados para os muni-
cípios de Bayeux, Cabede-
lo, Sapé, Caaporã, Pitimbu, 
Borborema, Pirpirituba, 
Serraria, Pilões, Alagoinha, 
Boqueirão, Soledade, Juazei-
rinho, Queimadas, Fagundes, 
Barra de Santana, Pilar, Ju-
ripiranga, Caldas Brandão, 
Salgado de São Félix, Riachão 
do Bacamarte, Mogeiro, Ita-

poranga, Piancó, Santana dos 
Garrotes, Coremas, Concei-
ção, Igaracy e Diamante, nos 
componentes curriculares 
da Educação Básica (Ciências 
Humanas, Ciências da Na-
tureza, Língua Portuguesa, 
Língua Inglesa, Matemática) 
Qualificação Profissional e 
Participação Cidadã.

Para efetivar os contra-
tos de prestação de servi-
ços temporários, os aprova-
dos deverão se apresentar 
na reunião com as cópias 
dos seguintes documentos: 
Duas cópias da carteira de 
identidade, CPF, PIS/Pasep, 
Título de Eleitor (com com-
provante de quitação elei-

toral ou certidão de quita-
ção eleitoral, fornecida pelo 
Cartório Eleitoral), compro-
vante de residência e cartão 
de conta-corrente do Banco 
do Brasil; duas cópias da 
Carteira de Serviço Militar 
para os candidatos do sexo 
masculino; duas cópias do 
diploma de curso superior, 
de acordo com o cargo para 
o qual se inscreveu, con-
forme escolaridade exigida 
nos anexo I do edital nº. 
004/2013/SEE, concluído 
até a data da contratação, 
reconhecido pelo Ministé-
rio da Educação ou ainda 
declaração de conclusão do 
curso superior.

Secretaria convoca educadores para reunião
PRoJoVem uRBano

José Alves
zavieira2@gmail.com

A Fundação 
Centro 
Integrado de 
Apoio ao 
Portador de 
Deficiência 
atende mais de 
três mil usuários

Durante visita ontem a Funad, onde entregou as obras da primeira etapa, o governador Ricardo Coutinho fez a entrega de cadeiras de rodas para práticas esportivas

FOtO: José Marques/Secom-PB
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A Polícia prendeu on-
tem Orlando Pereira, 35 
anos, acusado de espancar e 
manter em cárcere privado a 
mulher e a enteada, de oito 
anos.  O criminoso foi reco-
nhecido por moradores do 
Colinas do Sul quando passa-
va por uma rua do bairro. Re-
voltado com o crime, um gru-
po de pessoas tentou linchar 
o acusado, que foi conduzido 
por policiais militares  para o 
Hospital de Ortotrauma, lo-
caizado em Mangabeira, com 
vários hematomas.

Segundo testemunhas, 
apesar das agressões o acu-
sado  conseguiu fugir, mas 
foi capturado pela polícia 
no conjunto Nova Repúbli-
ca, localizado no Bairro do 
Geisel. A delegada que está 
à frente do caso, Vander-
leia Gadi, informou que já 
foi expedido o mandado de 
prisão pela juíza da Vara da 
Violência Doméstica, Israela 
Cláudia da Silva, portanto, 
Orlando Pereira, mesmo in-
ternado, já está sob a custó-
dia da Polícia Civil.

Devido a gravidade do 
crime praticado por Orlando 
Pereira, a delegada informou 
que ele foi   autuado pelos 
crimes de cárcere privado e 
violência doméstica e deve-
rá ser transferido a qualquer 
momento para um dos presí-
dios da capital. 

Segundo denúncia, mãe 
e filha eram mantidas em 
cárcere privado e agredi-
das em casa há mais de um 
ano, no Bairro do Grotão, 
Zona Oeste de João Pessoa. 
Na quinta-feira da semana 
passada o homem voltou a 
praticar a violência, onde 

Revoltada, a população 
tentou linchar o acusado, 
que foi parar no hospital

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

Lidiane Gonçalves
Lidianevgn@gmail.com

com uma faca feriu a mulher 
e a criança, a ponto de des-
figurar o rosto da menina. A 
mulher não teve como pedir 
socorro, já que vive presa e 
temendo novas represálias 
do companheiro.

No último sábado, a mãe 
da mulher e avó da crian-
ça foi visitá-las e encontrou 
uma cena deplorável e a par-
tir de então resolveu revelar 
o que se passava na casa. A 
delegada disse que às vezes 
a avó da criança ia visitá-la, 
mas a mulher não tinha co-
ragem de contar as agres-
sões que sofria. O marido fa-
zia ameaças afirmando que 
se fosse denunciado mataria 

as duas e depois cometeria  
suicídio. “A mãe não aguen-
tou ver o estado crítico da fi-
lha e da neta e pediu socorro 
e decidiu denunciar”, disse a 
delegada Gadi.

Na ocasião, aproveitan-
do a ausência de Orlando 
Pereira, as duas mulheres e 
a criança saíram correndo da 
casa e pediram ajuda a um 
homem que passava numa 
moto, que, por coincidência, 
era policial. A Polícia Civil e o 
Samu foram acionados, sen-
do mãe e filha levadas para 
o Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena. Somente a criança 
segue internada em estado 

regular. Para a delegada Van-
derlea Gadi, a mulher contou 
que vivia como escrava, pois 
somente era permitida a 
sua saída de casa para com-
prar alimentos, mas sempre 
acompanhada do marido. A 
criança estuda no período 
da manhã e sempre recebia 
ameaças do padastro, afir-
mando que se ela contasse 
alguma coisa encontraria a 
mãe morta.

No levantamento feito 
pela Polícia Civil, Orlando 
Pereira também é conhecido 
por Falcão, Carioca ou Ga-
lego. Ele não tem nenhuma 
profissão e vive de traficar 
drogas. 

Policiais civis e mili-
tares continuam diligen-
ciando para prender os 
acusados de participa-
rem de um tiroteio em 
uma praça pública locali-
zada  no Bairro Renascer 
I, em João Pessoa. Três 
crianças ficaram feridas, 
sendo uma delas em es-
tado gravíssimo e duas 
em estado grave. O cri-
me foi registrado na noi-
te do último domingo. 

Segundo informa-
ções da Polícia Militar, 
várias pessoas estavam 
na Praça Renascer I, 
quando homens che-
garam em um veículo e 
começaram a atirar no 
local, onde havia muitas 
famílias. Houve muita 
correria das pessoas ten-
tando se proteger das 
balas. Ainda de acordo 
com os policiais, as crian-
ças foram atingidas pe-
los disparos e socorridas 
em viaturas da PM e por 
moradores em carros po-
pulares. As vítimas estão 
internadas no Hospital 
de Emergência e Trauma 
de João Pessoa. 

Conforme o boletim 
médico divulgado pelo 
Hospital de Emergência 
e Trauma, a criança de 
12 anos, que foi socor-
rida por policiais, está 
em estado gravíssimo 
com um tiro na cabeça. 
As outras de 9 e 10 anos 
seguem internadas em 
estado grave. As autori-
dades policiais estão in-
vestigando o caso, mas 

revelaram que só têm 
informação sobre a cor 
do carro utilizado no ti-
roteio.

Suspeitos
Dois suspeitos foram 

identificados pela polícia 
como supostos autores 
dos tiros contra as três 
crianças. Eles são irmãos 
e suspeitos de comandar 
o tráfico de drogas na 
comunidade Cangote 
do Urubu, no Cristo. Até 
o final desta edição, ne-
nhum dos dois suspeitos 
havia sido preso.

Idosa agredida
Policiais militares 

prenderam na manhã 
de ontem, no Bairro de 
Ernani Sátyro, em João 
Pessoa, Paulo Roberto de 
Araújo, 45 anos, acusado 
de agredir a sua própria 
mãe, uma senhora de 68 
anos de idade. Confor-
me informações de poli-
ciais militares, o acusado 
já vinha maltratando a 
mãe por pelo menos um 
ano sem que ela chamas-
se a polícia. 

A vítima informou 
a polícia que ficou com 
medo, porque além de 
agredi-la, o filho come-
çou a ameaçá-la de mor-
te. Com medo das amea-
ças serem cumpridas, ela 
chamou a polícia que, ao 
chegar no local, também 
foi agredida verbalmen-
te pelo acusado, que foi 
controlado e conduzido 
para a Delegacia Distrital 
do Idoso. A vítima pediu 
para ter sua identidade 
preservada. 

Irmãos são suspeitos 
de atirar em crianças

TIROTEIO EM PRAÇA

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Polícia prende homem por manter 
esposa e enteada em cárcere privado

Além das agressões, Orlando Pereira ameaçava de morte sua companheira e a criança

Enquanto os bancários 
comemoram as adesões ao 
movimento nacional de gre-
ve da categoria, os Procon’s 
se enchem de reclamações, a 
população se sente prejudica-
da e os bancos não sinalizam 
negociação. Não encontrar en-
velopes para depósito e ver os 
terminais de autoatendimen-
to - que têm esse serviço - des-
ligados é a principal queixa da 
população. Uma reunião entre 
Ministério Público, Procon, 
representantes dos bancários 
e dos bancos poderá ser mar-
cada para esta semana para 
diminuir os prejuízos da po-
pulação sem prejudicar o mo-
vimento grevista.

De acordo com o presi-
dente do Sindicato dos Bancá-
rios da Paraíba, Marcus Hen-
riques, desde que teve início, 
no último dia 19, o movimen-
to grevista está ganhando a 
adesão da categoria. “Todo o 

nosso movimento está sendo 
feito na legalidade. Não regis-
tramos incidentes na Paraíba 
e garantimos mais de 30% de 
funcionamento, pois os ter-
minais de autoatendimento 
fazem 90% dos serviços ofe-
recidos pela instituição. Os 
serviços comprometidos são 
apenas a venda de serviços e a 
abertura de novas contas, que 
é o que dá lucro aos bancos”, 
comentou.

No entanto, não é isso 
o que o secretário executivo 
do Procon Paraíba, Marcos 
Santos, informou. Segundo 
Marcos Santos, muitos con-
sumidores estão procurando 
o Procon para denunciar que 
não conseguem encontrar en-
velopes para depósito e os que 
tinham esse material em casa 
não conseguem encontrar cai-
xas fazendo este tipo de ope-
ração. “Por enquanto estamos 
monitorando a situação. Que-
remos marcar uma reunião 
entre Procon, Ministério Pú-
blico, representantes de ban-

Procon Estadual quer reunir MP, agências e bancários
ACORDO SOBRE PAGAMENTO DE CONTAS

cos e bancários para resolver 
este problema”, disse.

Fim da greve
A ideia da reunião é fa-

zer um acordo para que os 
clientes possam pagar as 

contas que dependiam de 
depósito em até dois dias 
depois do final da greve, sem 
que incidam juros ou mul-
ta. “Não podemos deixar o 
consumidor prejudicado por 
não conseguir fazer depósi-

to, mas também não pode-
mos impedir o movimento 
grevista”, comentou Marcos 
Santos, complementando 
que o consumidor tem que 
buscar todas as alternativas 
para pagar as contas em dia, 

mesmo diante da greve.
Já Marcus Henriques dis-

se que não pode opinar sobre 
o depósito nos caixas eletrôni-
cos. “Esse tipo de operação é 
de responsabilidade dos ban-
cos, não dos bancários”, disse.

Sem acordo, os fun-
cionários dos Correios e 
Telégrafos entram hoje 
no décimo primeiro dia 
de greve. No final da tar-
de de ontem, os trabalha-
dores lançaram uma nova 
proposta que será apre-
sentada hoje, às 14h, no 
Tribunal Superior do Tra-
balho. A meta é chegar a 
um acordo entre as partes, 
evitando o julgamento do 
dissídio coletivo no TST, 

em Brasília. A última con-
traproposta lançada pela 
empresa foi de 8% de rea-
juste salarial, mas os car-
teiros reivindicam 15%. A 
empresa informou através 
de sua assessoria que na 
Paraíba as entregas estão 
acontecendo normalmen-
te e que apenas 8% dos 
objetos estão encalhados. 

Por outro lado, o 
secretário-geral do Sindi-
cato, Emanuel Santos, in-
formou que a greve dos 
carteiros continua forte, 
com a participação de 28 

dos 35 sindicatos existen-
tes no país. Ele revelou 
que na Paraíba cerca de 
70% dos trabalhadores 
cruzaram os braços e que 
a cada dia cresce o núme-
ro de objetos encalhados, 
já que os grevistas permi-
tem apenas a entrega de 
medicamentos e objetos 
hospitalares.

Conforme a assessoria 
da ECT, 81,96% do efetivo 
dos Correios está traba-
lhando normalmente na 
Paraíba. O número é apu-
rado por meio de sistema 

eletrônico de presença. A 
rede de atendimento está 
aberta e todos os serviços 
estão disponíveis - com ex-
ceção da postagem, entre-
ga e coleta de encomen-
das com hora marcada 
nos locais com paralisação 
deflagrada. Para garantir 
a entrega de cartas, enco-
mendas e o atendimento 
em toda rede de agências, 
a ECT continua aplicando 
medidas do seu Plano de 
Continuidade de Negócios 
com mutirões para entre-
ga nos finais de semana.

Trabalhadores dos Correios apresentam proposta

FoTo: Divulgação



Polícia de Patos prende acusados 
de tráfico internacional de drogas
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Quadrilha distribuía cocaína, 
crack e maconha para pelo 
menos oito estados do país

FOTOS: Secom-PB

Uma operação conjunta 
das Polícias Civil e Militar da 
Paraíba no último fim de se-
mana resultou na prisão de 22 
pessoas envolvidas com o tráfi-
co internacional de drogas na 
divisa do Estado com o Ceará. 
O peruano Walmer Ramirez 
Campos, que usava o nome de 
Marcos Antônio Chavarry Tru-
lilo, foi apontado como o chefe 
da quadrilha.

Segundo informações da 
Polícia Civil em Patos, respon-
sável pela Operação Prefixo, 
o bando estava sendo investi-
gado havia dois meses, desde 
a apreensão de dois quilos de 
maconha prensada em poder 
da quadrilha. Para o delegado 
seccional do município, Cris-
tiano Jaques, a ação vai reduzir 
ainda mais o número de homi-
cídios na cidade, que já registra 
uma redução de 46%.

O grupo de criminosos 
também estava sendo moni-
torado por meio de escutas 

telefônicas autorizadas pela 
Justiça. Conforme informa-
ções dos policiais militares do 
município de Patos, distante 
290 quilômetros da capital, o 
chefe da quadrilha, o peruano 
Walmer Ramirez Campos, co-
nhecido por “Gringo ou Tony”, 
foi preso no último sábado, em 
Fortaleza (CE).

O traficante internacional 
também contava com a ajuda 
da mulher identificada como 
Raquel Vieira Lima, que tam-
bém foi presa. O casal abastecia 
com cocaína, crack e maconha 
os estados brasileiros e até ou-
tros países. Ao longo das inves-
tigações, foram apreendidos 
cerca de 10 quilos de drogas.

Atuação da quadrilha
Segundo a polícia, a dro-

ga vinha da Bolívia e entrava 
pelos estados do Acre ou pelo 
Mato Grosso, havendo uma 
alternância para dificultar o 
trabalho policial. O material 
era levado para Fortaleza, 
onde era distribuído para a 
Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Maranhão, Acre, 
Piauí, São Paulo e Amazonas. 
Além dos estados citados, a 
droga ainda era fornecida para 
o Peru e a Espanha.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Para o delegado da  Polícia Civil em Patos, Cristiano Jaques (ao centro), as prisões vão reduzir ainda mais o número de crimes no município

As Polícias Civil, Militar e 
Rodoviária Federal realizaram 
no último domingo a Ope-
ração Divisa na BR-104, no 
município de Alcantil, Cariri 
paraibano. A ação foi coorde-
nada pela delegada seccional 
de Queimadas, Renata Dias, e 
teve o objetivo de recuperar 
veículos roubados e coibir o 
tráfico de drogas e armas.

Cerca de 40 policiais 
participaram da ação. “Duas 
pessoas foram presas por 
embriaguez ao volante. Elas 
foram conduzidas até a dele-
gacia de Alcantil e liberadas 
após pagarem fiança, confor-
me determina a legislação”, 
disse a delegada.

A fiscalização nos mu-
nicípios paraibanos que fa-
zem divisa com outros esta-

dos tem sido intensificada, 
em especial nas regiões que 
apresentam maior índice de 
assaltos ou rota de tráfico de 
drogas.

O superintendente de 
Polícia Civil responsável pela 
região polarizada por Campi-
na Grande, delegado Marcos 
Paulo, informou que novas 
operações estão sendo pla-
nejadas. 

“Um fato interessante é 
que até mesmo as pessoas 
abordadas elogiaram a ação 
das polícias, pois o traba-
lho transmite segurança. A 
Polícia Civil da Paraíba foi a 
segunda do país a realizar o 
maior número de operações, 
no ano passado, e vamos 
manter esse ritmo”, garantiu 
o delegado.

Operação reforça ações
de segurança no Cariri

“Divisa”

Um ato público hoje, às 
19h30, na Câmara de Vereado-
res do município de Pilões (117 
quilômetros de João Pessoa) 
vai marcar a entrega oficial dos 
projetos arquitetônico e com-
plementares da construção do 
primeiro Museu de Arqueolo-
gia da Paraíba, que terá como 
responsável pela licitação e 
execução da obra a Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco 
(Chesf). Segundo a técnica em 
arqueologia do Iphan-PB, Pao-
la Bonfim, o museu deverá ser 
inaugurado no próximo ano e 
será aberto à visitação todos os 
dias, menos segundas-feiras.  

A descoberta do impor-
tante sítio arqueológica acon-

teceu em setembro de 2009, 
na área rural do município de 
Pilões, em terrenos contíguos 
pertencentes às empresas ge-
radoras e transmissoras de 
energia elétrica, a Energisa Pa-
raíba e a Companhia Hidro Elé-
trica do São Francisco (Chesf). 

Após estudos arqueológi-
cos descobriu se tratar de um 
cemitério indígena da tradição 
Aratu, sendo que a datação das 
amostras analisadas indicaram 
um período entre os anos de 
1190 e 1682 (em que o terri-
tório pode ter sido ocupado 
continuamente, ou esporadica-
mente pelas tribos indígenas). 
E das tratativas entre Iphan, 
Chesf e Energisa, Prefeitura 
Municipal e membros da co-
munidade resultou uma im-
portante parceria em prol da 
implantação do Museu de Ar-

queologia de Pilões, primeiro 
do gênero na Paraíba.

O sítio
O sítio arqueológico de 

Pilões, cidade de 7 mil habi-
tantes no Brejo paraibano, foi 
descoberto em 2009, quando 
foram encontradas 57 estrutu-
ras funerárias indígenas, cuja 
datação mais precisa indica 
terem cerca de 400 anos. As 
urnas, após processo de re-
constituição realizado na Uni-
versidade Federal de Pernam-
buco (UFPE), serão o cerne do 
futuro Museu de Arqueologia 
de Pilões.

O projeto conta com a 
realização do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional na Paraíba (Iphan 
PB), com o apoio do Instituto 
Brasileiro de Museus, patrocí-

nio da Chesf (Companhia Hi-
dro Elétrica do São Francisco) e 
Grupo Energisa. Os Aratus são 
um viés da família tupi-guara-
ni. Eles enterravam os entes 
e depois os desenterravam. E 
ainda não se sabe o que era fei-
to com os ossos. 

O primeiro Museu de 
Arqueologia da Paraíba vai 
ocupar o antigo Mercado Mu-
nicipal da cidade de Pilões e o 
objetivo é qualificar a área. O 
projeto respeita a estrutura do 
prédio, a acessibilidade e o en-
torno. 

O evento hoje na Câma-
ra dos Vereadores de Pilões 
contará com a presença do 
Superintendente do Iphan/PB, 
Kleber Moreira de Souza, a pre-
feita de Pilões, Adriana Andra-
de, vereadores e membros da 
Diretoria da Chesf e Energisa.

Chesf entrega hoje projeto do
1o Museu de Arqueologia da PB

Os agricultores familiares 
do município de Cajazeirinhas, 
no Sertão, ganharam reforço 
importante na busca pela con-
vivência com a estiagem que se 
abate sobre a região há mais de 
dois anos: uma retroescavadei-
ra e uma motoniveladora, que 
estão sendo usadas na constru-
ção de cacimbas para captação 
de água e na abertura de es-
tradas vicinais, que facilitam a 
mobilidade e o escoamento da 
produção.

O cronograma de ação das 
máquinas, que foram doadas 
pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA) no pro-
grama PAC 2, foi definido du-

rante a realização da Jornada de 
Inclusão Produtiva de Cajazeiri-
nhas, na última sexta-feira, com 
a participação de 400 pessoas.

O prefeito Cristovão Amaro 
Filho informou que já foi inicia-
do o trabalho com as máquinas. 
Segundo ele, o equipamento 
acelera a busca por água e me-
lhora as estradas vicinais para o 
tráfego do transporte estudantil 
entre a zona rural e a cidade.

assistência
Durante a jornada, organi-

zada pela Emater, foram emiti-
das Declarações de Aptidão do 
Produtor (DAP), que garantem 
acesso aos programas sociais do 

Governo e a financiamento agrí-
cola. Também foram elaboradas 
solicitações de crédito ao Pronaf, 
que serão posteriormente anali-
sadas pelos bancos oficiais.

Os agricultores foram orien-
tados sobre o acesso ao crédi-
to fundiário e crédito rural do 
AgroAmigo, e conheceram os 
mecanismos de comercialização 
do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae) e Pro-
grama de Aquisição de Alimento 
(PAA), além do cadastro que ha-
bilita a aquisição de ração junto 
à Conab e à Empasa.

A Emater também realizou 
uma feira da agricultura familiar 
com produtos agrícolas: horta-

liças, frutas, mel, queijo, bolos, 
licor, feijão e milho verde. E tam-
bém ocorreu verificação de pres-
são e orientações sociais

O extensionista Zildo Vicen-
te, da Emater em Cajazeirinhas, 
disse que esse tipo de ação é 
muito importante porque reúne 
as instituições parceiras da Ema-
ter para levar informações e ser-
viços ao agricultor familiar.

“Essa edição da jornada fi-
cou na história do município de 
Cajazeirinhas. Em plena estia-
gem conseguimos movimentar 
todo o pessoal da zona rural e 
mostramos que é possível pro-
duzir alimentos se adotarmos 
as técnicas de convivência com a 

seca”, afirmou Leonar de Souza, 
coordenador regional da Emater 
em Pombal.

Os parceiros que estiveram 
presentes ao evento foram Co-
nab, Cooperar, BNB, Agroamigo, 
Prefeitura Municipal, Câmara de 
Vereadores, Secretarias Munici-
pais de Agricultura, Saúde, Trans-
portes, Administração, Ação 
Social e Educação, Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDRS), Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais, 
Colônia de Pescadores, Associa-
ção de Apicultores de Riacho dos 
Currais, presidentes de associa-
ções de desenvolvimento rurais, 
Samu e Polícia Militar.

Emater e Prefeitura vão perfurar reservatórios na zona rural
ConvivênCia Com a seCa em Cajazeirinhas

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Pela cidade

Ontem pela manhã, o secretário chefe do 
Gabinete do Prefeito, Tovar Correia Lima, esteve 
reunido com representantes dos transportes 
alternativos na cidade. A categoria, que hoje atua na 
clandestinidade, busca a regularização por parte do 
poder público.

l MAtríCulA oN-lINe

A Pró-Reitoria de Graduação da UEPB divulgou 
comunicado de que o sistema de matrícula on-line 
estará liberado a partir de 25 de setembro e até o 
dia 27. As matrículas on-line poderão ser realizadas 
pela página de Controle Acadêmico do site da 
Instituição.

l  CAdAstro 

Já a UFCG confirmou o encerramento, na sexta-
feira, do cadastramento dos candidatos aprovados 
no Vestibular 2013.2. Segundo a assessoria, 
foram convocados 1.586 candidatos para as vagas 
disponibilizadas nos 35 cursos com entrada no 
segundo período.

Pauta 
Embora os mandatos dos atuais ocupantes da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Campina Grande só 
terminem de 31 de dezembro de 2014, a eleição para a 
presidência da Casa de Félix Araújo é tema corrente nas 
conversas de bastidores dos vereadores.

“rindo à toa”

O assunto que dominou a cidade, ontem, foi a vitória do 
Treze sobre o Fortaleza pelo placar de 2 X 0. O Galo embalou, 
essa foi a quinta vitória consecutiva, agora, é líder do Grupo 
A da Série C do Campeonato Brasileiro, pelo menos até a 
rodada que está marcada para a quarta-feira, quando jogam 
Luverdense X CRB e Cuiabá X Rio Branco.

“Nos Caminhos Afro”

De notável qualidade plástica, as 170 
fotografias que compõem a exposição de Pierre 
Verger, fotógrafo francês radicado na Bahia, cujo 
trabalho autoral sobre cultura negra é reconhecido 
internacionalmente, continua em cartaz, no Museu 
Assis Chateaubriand (MAC-UEPB), até 24 de 
novembro. O acesso é gratuito.

Credenciamento
Representantes da imprensa que desejarem 

cobrir o sorteio final da Copa do Mundo da FIFA Brasil 
2014 foi iniciado ontem e vai até o dia 18 de outubro. 
A cerimônia de sorteio será realizada em um evento na 
Costa do Sauipe, na Bahia, cerca de 90 km ao norte de 
Salvador, no dia 6 de dezembro de 2013.

“É um cartel” 

Dos chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos, 
quase todas as civilizações antigas já praticavam algum 
tipo de arte circense há pelo menos 4 000 anos. No 
Brasil o circo sobrevive. Uma alegre concorrência está 
movimentando o bairro do Catolé.  A Pouco mais de 100 
metros, dois circos estão disputando “clientes”. O Circo 
Europeu e o Real Circo. Os dois resolveram colocar uma 
placa com preço único de R$ 10,00.

Baixa

O PT de Campina Grande deverá sofrer algumas 
baixas até o dia das eleições internas da legenda. Petistas 
antigos, alguns deles lideranças da sigla na cidade, já 
admitem, nos bastidores, que deverão pedir desfiliação, 
inconformados com os rumos do partido. 

Verbo solto

O radialista Basílio Carneiro, candidato a presidente 
do PT em Campina Grande, prometeu que, nos debates do 
processo eleitoral, vai mexer nas feridas do partido. “Vou 
soltar o verbo contra os mensaleiros... O PT precisa de uma 
nova direção”, disse Basílio.

Alternativos

MAC faz oficinas sobre cultura afro 
Arte e hIstórIA

A atividade está sendo organizada 
pelo professor Luiz Nicolau Peres, 
do curso de Antropologia da UFBA 

O público que já foi conferir a expo-
sição “Nos Caminhos Afro”, do fotógrafo 
Pierre Verger, em cartaz no Museu Assis 
Chateaubriand (MAC) da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), poderá mergu-
lhar ainda mais na rica história da cultura 
africana, dentro do projeto realizado pela 
Fundação Pierre Verger, com apoio da Uni-
versidade Estadual e patrocínio da Petro-
bras, que oferece oficinas sobre a cultura e 
história afro-brasileira.

A partir de hoje até a próxima sexta-
feira, das 8h às 12h, o MAC será palco para 
a oficina “Cultura e História Afro-Brasilei-
ra”. A atividade está sendo organizada pelo 
professor de Antropologia da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), Luiz Nicolau Pá-
res. Na ocasião, o professor Luiz Nicolau irá 
tratar da história da cultura afro-brasileira 
e da importância da atuação de Verger para 
sua divulgação no Brasil e no mundo. 

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 24 de  setembro de 2013

Pesquisador dá 
minicurso em 
gestão ambiental
na UEPB

O Mestrado em Desen-
volvimento Regional da Uni-
versidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) promove nesta quarta 
(25) e quinta-feira (26), no Au-
ditório da Biblioteca Central, 
no Campus de Bodocongó, em 
Campina Grande, um minicur-
so sobre tratamento de dados 
em gestão ambiental, para 
projetos de desenvolvimento 
regional. A atividade terá carga 
de 15 horas/aula e será minis-
trada pelo professor Fábio Teo-
doro Cardozo, da PUC Paraná 
e da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). As inscrições 
serão feitas na abertura do 
evento. 

As aulas acontecem na 
quarta-feira, a partir das 9h e 
seguindo pelo turno da tarde, 
e na quinta, apenas no período 
da tarde. Podem participar do 
minicurso interessados gra-
duados em qualquer área do 
conhecimento, alunos de mes-
trados, doutorados, professo-
res e pesquisadores envolvidos 
com a temática.

O professor Fábio Teo-
doro Cardozo é graduado em 
Engenharia Civil pela Universi-
dade Estadual de Ponta Grossa, 
mestre em Engenharia Civil - 
Programa de Engenharia Civil 
e doutor em Engenharia Civil 
pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Concluiu o Pós-
Doutorado na Tsinghua Uni-
versity, em Pequim, China. 

É professor do Programa 
de Pós-Graduação em Gestão 
Urbana (PPGTU) e do Curso de 
Engenharia Civil na Pontifícia 
Universidade Católica do Pa-
raná. É também professor do 
Curso de Engenharia Civil na 
Universidade Federal do Para-
ná (UFPR). 

IMAGEM: Grafite e aquarela sobre papel de Wilson Tibério (1923-2005)

Com carga total de 16 horas/aula, a 
oficina tem como público-alvo os profes-
sores das escolas locais (redes municipal, 
estadual e particular da Paraíba) e demais 
interessados no assunto. A atividade inte-

gra a itinerância da exposição Nos Cami-
nhos Afro, de Pierre Verger, que está em 
cartaz no MAC-UEPB desde o último dia  
29 de agosto e permanece até o dia 24 de 
novembro.

IMAGEM: Negro – 2009  Artista Jorge Vismara



Centro vai gerar 500 empregos
visita ao citta

Empreendimento vai abrigar 
52 empresas e representa
investimento de R$ 4 mi

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 24 de setembro de 2013

Deputado defende união
da classe política em 
defesa da Paraíba 
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O Centro de Inovação 
e Tecnologia Telmo Araújo 
(Citta), em Campina Grande, 
vai abrigar 52 empresas que 
ocuparão uma área de quase 
16 mil m², proporcionando 
a geração de 500 empregos 
diretos. Os investimentos to-
tais são de R$ 4 milhões. On-
tem, o vice-governador Rô-
mulo Gouveia visitou a sede 
administrativa, cujas obras 
foram concluídas.

“Após a instalação do 
Parque Tecnológico na déca-
da de 80, eu posso dizer que 
na área da tecnologia, o Citta 
é um grande investimento. A 
sua edificação vai consolidar 
ainda mais Campina Grande 
como um polo de tecnologia 
e atrair novas empresas para 
a cidade”, afirmou Rômulo, 
enfatizando que o empreen-
dimento atuará em parceria 
com UFCG, UEPB e CNPq, en-
tre outras instituições.

O vice-governador esta-
va acompanhado dos secre-
tários executivos do Estado, 
Francilene Garcia (Ciência e 
Tecnologia) e Marcos Procó-
pio (Indústria e Comércio), 
do futuro diretor do Citta, 
Thompsom Mariz, do secre-

tário executivo da Ciência e 
Tecnologia, Júnior Maia, ve-
readores e autoridades.

Francilene Garcia expli-
cou que o Citta vai permitir 
a fixação da mão de obra 
que sai das universidades e 
vai atrair empreendimentos 
novos para a cidade e am-
pliar os que já existem. “No 
centro, haverá um laborató-
rio de desenvolvimento de 

protótipos 3D, onde a gran-
de vantagem é a facilidade 
de ter na mão o protótipo, 
sentir o encaixe da peça, ve-
rificar se realmente tem as 
aplicações esperadas e se ela 
é ergonômica”, comentou a 
secretária executiva de Ciên-
cia e Tecnologia.

Após a visita ao Citta, 
o vice-governador Rômulo 
Gouveia esteve na Associa-

ção de Assistência à Criança 
Deficiente (AACD) e, no do-
mingo, participou da 4ª Con-
venção da Rede Compre Mais 
de Supermercados, no au-
ditório do Garden Hotel, em 
Campina Grande, e ressaltou 
a parceria do Governo do Es-
tado para expansão do setor. 
A rede está instalada em 12 
municípios da Paraíba e gera 
700 empregos diretos.  

Acompanhado de secretários da área tecnológica, vice-governador Rômulo Gouveia visita o Citta

FOTOS: Secom-PB

Uma reunião en-
tre secretarias e órgãos 
do Governo da Paraíba 
discutiu, na manhã de 
ontem a seca no estado, 
inclusive com a apre-
sentação de relatórios 
sobre a situação dos 
açudes e dos reservató-
rios de água, além das 
perspectivas em relação 
ao clima para 2014.

O evento reuniu re-
presentantes das Secre-
tarias de Infraestrutura, 
da Defesa da Agrope-
cuária e da Pesca (Se-
dap), dos Recursos Hídri-
cos, do Meio Ambiente 
e da Ciência e Tecnolo-
gia (Serhmact), da Com-
panhia de Água e esgo-
tos da Paraíba (Cagepa), 
da Superintendência de 
Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), da 
empresa estadual de 
Pesquisa Agropecuá-
ria da Paraíba (emepa), 
do Instituto de Terras e 
Planejamento Agrícola 
da Paraíba (Interpa), da 
Companhia de Desen-
volvimento de Recur-
sos Minerais da Paraíba 
(CDRM), além da Agên-
cia executiva de Gestão 
das Águas do estado da 

Paraíba (Aesa).
De acordo com o 

presidente da Aesa, 
João Vicente Machado 
Sobrinho, os açudes es-
tão sendo monitorados 
e controlados de acordo 
com as situações espe-
cíficas de cada região, 
com uma atenção mais 
voltada para os manan-
ciais com maior volume 
e que representam o 
abastecimento de água 
para um número maior 
de pessoas.

“A situação no li-
toral está tranquila, 
mas quanto mais aden-
tramos para o interior 
da Paraíba, mais a si-
tuação fica complicada 
por conta dos baixos ín-
dices de chuva registra-
dos neste ano. A região 
do Seridó é uma das 
mais atingidas, apesar 
de ser abastecida pelo 
sistema Coremas-Sa-
bugi, o que não tem 
comprometido o abas-
tecimento humano”, 
explicou João Vicente.

em relação às pro-
jeções de chuvas para 
os próximos meses, o in-
dicativo dos secretários 
também é otimista.

Secretários buscam
novas alternativas 

combate à seca

A 1ª Igreja Batista de 
João Pessoa celebrou, na 
noite de anteontem, um 
culto em Ação de Graças 
pelos 1.000 dias de Gover-
no. A cerimônia religiosa 
foi presidida pelo pas-
tor estevam Fernandes e 
contou com as presenças 
do governador Ricardo 
Coutinho, secretários e 
auxiliares. O culto reuniu 
centenas de pessoas no 
espaço Gospel, templo 
da Igreja Batista, loca-
lizado na Avenida Ruy 
Carneiro, na capital.

O governador agra-
deceu pelas orações e 
pela oportunidade de ad-
ministrar o estado: “De 
Deus nós recebemos mui-
ta força para seguir um 
caminho. A Bíblia diz que 

Culto reuniu centenas de pessoas
mil Dias De governo

há tempo para tudo. Nós 
semeamos muito nessa 
caminhada e agora esta-
mos colhendo bons fru-
tos e estou feliz com isto. 
estamos aqui reafirman-
do a fé, e acredito que 
o grande motor da ca-
minhada é a esperança”, 
ressaltou o governador.

O pastor estevam Fer-

nandes afirmou que esta-
va feliz por abrir o espaço 
Gospel para a celebração. 
“Aqui estamos juntos, 
governador Ricardo Cou-
tinho, para dizer a Deus 
obrigado pela sua vida, pe-
las forças renovadas. Que 
Deus abençoe a todos”.

Junto com o arce-
bispo da Paraíba, dom 

Aldo Pagotto, o pastor 
estevam faz parte do 
Conselho do Fundo de 
Combate e erradicação 
da Pobreza do estado 
da Paraíba (Funcep), um 
organismo do governo 
prioriza assistência a co-
munidades carentes e a 
instituições filantrópicas.

A secretária de esta-
do da Comunicação Insti-
tucional, estela Bezerra, 
avalia que administrar um 
estado é um trabalho que 
deve ser encarado como 
missão: “É preciso ter mui-
ta fé, elevação espiritual, 
e o Governo tem um res-
peito muito grande às re-
ligiosidades, tem afinida-
de com o pastor estevam. 
esse momento só nos for-
talece”, declarou.

Cerimônia aconteceu no Espaço Gospel, da Igreja Batista

A estudante Nathália 
Leite de Oliveira, da Escola 
Estadual Professor Lordão, 
da cidade de Picuí, no Curi-
mataú paraibano, embarcou 
anteontem para Brasília, 
onde representa a Paraíba 
como deputada federal pelo 
Programa Parlamento Jovem 
Brasileiro (PJB). 

Nathália Oliveira elabo-
rou um Projeto de Lei que 
dispõe sobre a criação de 
estágio de voluntariado jo-
vem nas escolas públicas do 
Brasil. O projeto foi orienta-
do pelos professores Rob-

son Rubenilson, Olivânio 
Dantas, Eudes Diniz e pela 
graduanda em Direito Izabel 
Rodrigues, que representou 
a Paraíba na edição do PJB 
de 2011.

A aluna representa-
rá a Paraíba até a próxima 
sexta-feira (27) na jorna-
da parlamentar na Câmara 
dos Deputados. Por meio 
da simulação da rotina dos 
trabalhos legislativos, o pro-
grama objetiva despertar os 
jovens parlamentares para a 
reflexão crítica e represen-
tação política na vivência do 

processo democrático.
A Escola Professor Lor-

dão funciona com o Ensino 
Médio Regular, Programa En-
sino Médio Inovador (Proemi) 
e Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA), atendendo a 815 
alunos matriculados nos três 
turnos. Os alunos da 3ª série 
do Ensino Médio também 
são atendidos pelo Programa 
Vestibular Social do Governo 
do Estado (PBVest), que ofe-
receu 150 vagas na cidade de 
Picuí. A unidade de ensino 
conta com laboratórios de 
Informática, Ciências, Ro-

bótica, Matemática, além de 
biblioteca. Os professores re-
ceberam tablets, assim como 
os alunos matriculados na 1ª 
série do Ensino Médio.

O estabelecimento de 
ensino foi contemplado nos 
anos de 2011 e 2012 com 
o Prêmio Escola de Valor e 
13 professores tiveram seus 
projetos selecionados nos 
dois últimos anos, no Prêmio 
Mestres da Educação. No to-
tal, foram beneficiados apro-
ximadamente 60 servidores 
na escola em cada um dos 
dois anos.

Aluna de Picuí representa a Paraíba 
Parlamento jovem

Para o secretário da 
Serhmact, João Azevedo 
lins Filho, a reunião de-
bateu o trabalho que já 
vem sendo feito pelos di-
versos órgãos do Gover-
no do estado e garantiu a 
continuidade e expansão 
das ações, principalmen-
te no suporte às famílias 
vítimas da estiagem. 

“A partir de agora, 
as reuniões serão quin-
zenais, criando novos 
parâmetros de acompa-
nhamento da situação 
das barragens e açudes, 
de forma mais detalha-
da, permitindo ações 
mais efetivas e rápidas 
na assistência às diver-
sas regiões do estado”, 
explicou.

João Azevedo disse 
que entre as ações ne-
cessárias estão o moni-
toramento do uso dos 
açudes e das barragens, 
e a redução do uso de 

água na irrigação, dando 
prioridade para o abaste-
cimento humano. 

“A situação é muito 
preocupante, já que te-
mos apenas 35% da capa-
cidade de armazenamen-
to de água cheia”, disse.  

Mas ele fez questão 
de enfatizar algumas 
das ações que têm sido 
realizadas pelo Governo 
do estado, além do con-
trole dos açudes. Segun-
do informou, elas po-
dem ser divididas entre 
a assistência às vítimas 
da estiagem e as obras 
estruturantes.  

“Na primeira parte, 
temos a distribuição de 
ração animal e, na ou-
tra, estariam as obras 
estruturantes que não 
têm efeito imediato, 
mas que dotam a Paraí-
ba de uma maior capa-
cidade de enfrentamen-
to da seca”, disse.

Ações do Governo

Secretários estudam ações de convivência com a estiagem



Parlamentar sugere união política
em defesa da economia da Paraíba 
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Carlos Dunga afirmou que 
a Paraíba precisa aumentar 
os investimentos

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Santiago prepara 
o caminho para 2014

A festa dos tucanos

O PSDB da Paraíba filiou ontem diversas lideranças políticas. 
Nos últimos dias o senador Cássio Cunha Lima ligou para o 
deputado Ricardo Marcelo e pediu dois deputados para se filiar ao 
PSDB. Marcelo disse que só liberava um e citou o nome do deputado 
Edmilson Soares. 

“Não, então você me dá Branco Mendes, que é meu amigo 
e ligado a mim há muito tempo”, disse o senador. Ricardo Marcelo 
concordou, e Branco deve se filiar ao PSDB na próxima segunda-
feira. 

O PSDB ataca por todos os lados. 

Em ação

O grupo político formado para discutir a reeleição do governador 
Ricardo Coutinho não se cansa de articular. Está trabalhando junto às 
lideranças políticas do Estado a reeleição de Ricardo. Enquanto isso o 
governador cuida de administrar o Estado e assessores sem cargos no 
Estado cuidam da política. 

As articulações não param no interior. 

Pelo que tem mostrado nos últimos meses o ex-
deputado Wilson Santiago, presidente estadual do 
PTB, parece disposto a entrar na briga pela única vaga 
de senador nas eleições do próximo ano. Santiago tem 
dado passos largos nessa direção. 

Primeiro, pretendia ser candidato pelo PMDB, mas 
não confiava no presidente da legenda, o ex-governador 
José Maranhão, e resolveu deixar a sigla. Segundo, 
articulou em Brasília e conseguiu tomar o PTB do ex-
deputado Armando Abílio e tornar-se seu presidente 
na Paraíba. 

O terceiro passo foi iniciar uma campanha de 
filiação ao PTB e promover encontros regionais para 
discutir um projeto de governo para o Estado. Assim, 
tem percorrido a Paraíba e divulgado o projeto do 
PTB tendo como prioridade o fortalecimento do seu 
nome. 

Com isso, conseguiu um efeito: colocar seu nome 
nas rodas quando a discussão é a disputa eleitoral do 
próximo. Em qualquer cenário que se projete o nome 
de Santiago é citado para fazer parte de uma chapa 
majoritária. 

Conta em seu favor a estrutura que criou a 
partir da entrada no PTB e da série de filiações que 
promoveu. Nenhum pré-candidato ao Senado em 
2014 tem a estrutura de Wilson Santiago. Seu partido 
está estruturado em todos os colégios eleitorais 
importantes do Estado. 

Além do mais, candidatou-se ao Senado em 2010, 
ficou em terceiro lugar, mas adquiriu experiência em 
fazer política visando esse cargo. Durante o processo 
do senador Cássio Cunha Lima na Justiça chegou a 
assumir o Senado e tomou gosto pelo ambiente. 

Circula nos meios políticos que Wilson Santiago 
dispõe de recursos para fazer uma campanha 
estruturada, que tenha visibilidade diante do eleitorado 
paraibano. 

Tem conversado com muitos setores políticos e 
parece ter trânsito livre em todos eles. Tanto é assim 
que nos últimos dias recebeu uma ligação do senador 
Cássio Cunha Lima. “Quero lhe comunicar que Fábio 
Tyrone está deixando o PTB e se filiando ao PSDB, 
mas os vereadores do PTB em Sousa vão continuar no 
partido”, disse Cássio a Santiago. 

Portanto, os que vão participar da disputa política 
de 2014 não devem perder de vista o ex-deputado 
Wilson Santiago. Quem agir ao contrário, vai errar.

Vital explica o Ministério

O senador Vital Filho, do PMDB, avaliou a possibilidade dele ocupar o 
Ministério da Integração Nacional, em virtude da provável saída de Fernando 
Bezerra. Vital disse que se sente feliz por ser lembrado, porém ressaltou 
que são especulações e não há nada confirmado em relação a isso.

- Essa especulação tomou conta da imprensa, haja vista que na 
possibilidade do PMDB indicar alguém para o Ministério, o nome de consenso 
da bancada seria o meu – explicou o senador.

Até agora isso não passa de conversa.

O deputado estadual 
Carlos Dunga (PTB) disse, 
ontem, que para equiparar 
seu ritmo de desenvolvi-
mento com estados como 
Pernambuco e Rio Grande 
do Norte, a Paraíba vai pre-
cisar antes de mais nada da 
união da sua classe aqui e 
em Brasília. De acordo com 
o parlamentar, a Paraíba 
precisa aumentar seus in-
vestimentos no setor pro-
dutivo para garantir ainda 
mais qualidade de vida para 
sua população, principal-
mente nas pequenas cidades 
do interior do Estado.

Para Carlos Dunga a 
classe política precisa discu-
tir mais esse tipo de assunto 
em todas as esferas possíveis 
para que os investimentos 
cheguem e a realidade mude. 
“É preciso a união da nossa 
classe política para que haja 
um crescimento econômico 

efetivo na Paraíba, garantin-
do assim melhores oportuni-
dades, principalmente para 
as classes menos favoreci-
das”, destacou. 

Segundo ele, é através de 
incentivos à pecuária, agri-
cultura e o comércio que o 
progresso do Estado se dará 
de uma forma mais consis-
tente. “Muito se discute a 
questão da segurança, mas 
não adianta se trabalhar a se-

gurança se o trabalhador não 
tiver como garantir as três 
refeições diárias para sua fa-
mília”, alertou.

O deputado fez apelo 
à Mesa Diretora da Assem-
bleia para que realize uma 
sessão especial com a classe 
empreendedora do Estado a 
fim de se discutir os proble-
mas e a realidade da catego-
ria. “Precisamos movimentar  
mais nossa economia”, disse. 

Dunga quer ampliaro debate sobre a economia da Paraíba 

O Ministério das 
Cidades liberou R$ 18,5 
milhões para o combate 
à seca no Sertão parai-
bano. A informação foi 
repassada  pelo ministro 
Aguinaldo Ribeiro (PP) 
ao deputado estadual 
José Aldemir (PEN), du-
rante encontro neste fi-
nal de semana.

O deputado esta-
dual José Aldemir esteve 
com o ministro Aguinal-
do Ribeiro para se intei-
rar a respeito do anda-
mento dos projetos para 
construção da adutora 
no açude de Lagoa do 
Arroz, que abastecerá a 
cidade de São João do 
Rio do Peixe, como tam-
bém sobre o plano de 
urbanização do entorno 
do Açude Grande de Ca-
jazeiras.

Segundo o ministro 
Aguinaldo Ribeiro, para 
a urbanização do entor-
no do Açude Grande de 
Cajazeiras, serão inves-
tidos recursos na ordem 
de R$ 7 milhões que já 
estão garantidos no or-
çamento do ministério 
desde o ano passado, 
restando apenas, a fina-
lização e envio do pro-
jeto por parte da admi-
nistração municipal de 
Cajazeiras.

Também garanti-
dos, revelou o ministro, 
estão os recursos que 
serão destinados para a 
adutora de São João do 
Rio do Peixe. Para esse 
caso em particular, resta 
apenas alguns ajustes no 
projeto que já foi enca-
minhado pelo próprio 
deputado José Aldemir. 
“Depois disso, daremos 
início ao processo de lici-
tação da obra, cujo pro-
jeto está orçado em R$ 
11,5 milhões”, garantiu 
o ministro.

Deputado
cita ações
de combate
à estiagem 

O radialista Basílio Car-
neiro, um dos cinco candida-
tos a presidente do diretório 
do Partido dos Trabalhado-
res em Campina Grande, ga-
rantiu ontem que, durante os 
debates do Processo de Elei-
ções Diretas da legenda (PED 
2013), vai “soltar o verbo” 
contra os mensaleiros. 

A declaração, repercu-
tida por alguns aliados do 
candidato nas redes sociais, 
não foi bem recebida por 
militantes que defendem os 
petistas envolvidos no cha-
mado esquema do Mensalão, 
caso, por exemplo, do depu-
tado federal José Genoíno e 
do ex-ministro José Dirceu, 
já condenados pelo Supremo 
Tribunal Federal e que agora 

aguardam o julgamento dos 
embargos infringentes.

“A introspecção me situa 
em qualquer debate e vai ser 
nessa linha. Aguardem por-
que vou soltar o verbo contra 
os mensaleiros. O PT precisa 
de uma nova direção. De uma 
refundação já!”, apregoou Ba-
sílio Carneiro.

Com a repercussão das 
declarações do radialista nas 
redes sociais, esquentou o cli-
ma dentro do PT. O jornalista 
Vladimir Chaves, aliado de 
Basílio e componente de uma 
das chapas que disputam as 
vagas no diretório municipal 
e de delegados para o encon-
tro de táticas do partido, dis-
se ter sido ameaçado por um 
dirigente nacional da sigla. 

Cinco candidatos deve-
rão concorrer à presidência 
do PT no Processo de Elei-
ções Diretas (PED) do parti-

do em Campina Grande este 
ano. Concorrem na eleição 
para a presidência do diretó-
rio campinense o ex-vereador 
Peron Japiassú, que comanda 
a legenda desde a saída do 
ex-presidente Alexandre Al-
meida, pela chapa “Começar 
de novo”; o radialista Basílio 
Carneiro, pela chapa “Avante 
Mensagem ao Partido”; o jor-
nalista Eurivaldo Araújo, pela 
chapa “Eu sou petista”; a as-
sistente social Rosário Cardo-
so, da chapa “Mensagem ao 
Partido”; e o professor Her-
mano Nepomuceno, da chapa 
“Protagonista: democracia e 
representatividade”. 

Além disso, seis chapas 
disputarão as vagas do dire-
tório municipal da legenda 
e para o Encontro de Táticas 
Eleitorais, que deverá definir 
os rumos do PT para as elei-
ções estaduais 2014.

Candidato alerta que soltará
o verbo contra o Mensalão

PED 2013

O vice-prefeito de Patos 
e candidato a presidente es-
tadual do Partido dos Traba-
lhadores na Paraíba, Lenildo 
Morais, disse ontem em João 
Pessoa que apesar de muito 
mais aberto do que os de-
mais. o PT ainda continua 
uma legenda muito fecha-
da para alguns segmentos e 
que uma de suas principais 
investidas como presidente 
será mudar esse clima den-
tro da legenda.

Ele comentou que, en-
tre as outras propostas que 
fazem parte do seu progra-
ma de metas para o partido, 
está uma atuação mais con-
tundente e intransigente na 
defesa do Governo Federal, 
visando com isso a reeleição 
da presidente Dilma. 

Lenildo disse ainda que, 
entre suas propostas, tam-
bém está o desejo de restau-

rar a capacidade financeira 
do partido e, com isso, jus-
rificou ele,  corrigir desvios 
que levaram a não aceitação 
das contas partidárias da 
atual direção por parte do 
Tribunal Regional Eleitoral. 

“E uma das nossas 
prioridades será adotar 
medidas para fazer com 
que o partido tenha uma 
participação marcante no 
processo eleitoral de 2014”, 
afirmou Lenildo, ao salien-
tar que para isso uma das 
iniciativas imediatas será 
trabalhar pela construção 
de um conjunto de candi-
daturas petistas que possa 
fazer frente com os demais 
partidos e coligações”.

Lenildo Morais também 
quer incentivar a participa-
ção coletiva nas decisões do 
partido e, com isso, ampliar 
as reuniões nos municípios 

do interior. “Vamos conso-
lidar os canais de diálogo 
com os partidos do Campo 
Democrático e Popular, bem 
como com o conjunto das 
forças partidárias que dão 
sustentação do Governo Fe-
deral na Paraíba”, disse.

“Queremos estabelecer 
as condições necessárias 
para apresentação de uma 
chapa majoritária compe-
titiva que represente esses 
segmentos nas eleições es-
taduais do próximo ano”, 
acrescentou, ao concluir 
que, juntamente com as lide-
ranças do partido, também 
irá propor à sociedade pa-
raibana, um plano de desen-
volvimento sustentável para 
o Estado, visando com isso a 
implementação de políticas 
públicas condizentes com a 
demanda da população pa-
raibana”, concluiu 

Lenildo quer mais abertura no PT 

Lenildo: mais defesa de DIlma

FOTOS: Divulgação

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com
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Políticas

A proposta de Álvaro Dias 
altera a Lei 8.030, de 1990, 
que regulamenta processos

Senador apresenta projeto que acaba 
com embargos infringentes no STF

Na tentativa de aca-
bar com a reavaliação de 
penas de condenados pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), o senador Álvaro 
Dias (PSDB-PR) apresen-
tou ontem projeto de lei 
que acaba com os chama-
dos embargos infringen-
tes no tribunal. 

A proposta altera a Lei 
8.030, de 1990, que regu-
lamenta os processos que 
tramitam nos tribunais su-
periores. Para entrar em 
vigor, o projeto precisa ser 
aprovado no Senado e na 
Câmara. A proposta diz que 
não cabem embargos in-
fringentes contra decisão 
que for tomada pelo plená-
rio do STF.  

Na semana passada, o 
Supremo acatou os embar-
gos e permitiu que 12 dos 
25 condenados pelo men-
salão tivessem direito à 
reavaliação de algumas de 
suas penas. Os ministros do 
STF admitiram a apresen-
tação dos novos recursos 
para os casos em que um 
condenado teve ao menos 
quatro votos a seu favor no 
julgamento realizado no 
ano passado. 

Com isso, réus como o 
ex-ministro José Dirceu, o 
ex-tesoureiro do PT Delúbio 
Soares e o ex-presidente da 

Câmara João Paulo Cunha 
(PT-SP) poderão escapar da 
prisão em regime fechado. 

Dias afirma que os em-
bargos são “recursos total-
mente incompatíveis” com 
o julgamento de ações pe-
nais analisadas pela Corte. 
O tucano diz que, à exceção 
do STF, o instrumento não é 
aplicado por nenhum outro 
tribunal. 

“Se a lógica dos infrin-
gentes é possibilitar à defe-
sa um novo julgamento por 
um órgão colegiado maior 
do que aquele que original-
mente apreciou a matéria, 
qual o sentido de se permi-
tir embargar a decisão para 
que seja reapreciada pelo 
mesmo órgão que prolatou 
o acórdão, como acontece 
quando se trata do STF?”, 
questiona o senador. 

Segundo Dias, o Supre-
mo precisa dar celeridade 
aos processos que trami-
tam na Corte. “É hora de 
se promover a celeridade 
processual, sem prejuízo da 
ampla defesa que já é asse-
gurada aos acusados, ao se-
rem julgados, num juízo de 
cognição plena e exaurien-
te pelos onze ministros que 
compõem o STF”, afirmou. 

Mensalão 
Como o STF aceitou os 

embargos infringentes na 
ação do Mensalão, a aposta 
entre advogados de defesa 
é que o caso dure pelo me-
nos mais um ano. 

Álvaro Dias disse que os embargos são recursos totalmente incompatíveis com o julgamento de ações penais analisadas pela Corte 

O ministro Luiz Fux foi 
sorteado como o novo re-
lator dos recursos, o que 
sugere celeridade no pro-
cesso, uma vez que ele os 
rejeitou e, ao longo do jul-
gamento, adotou a linha 
dura o presidente da Corte 
e relator do caso, Joaquim 
Barbosa, contra os réus. 

A decisão de acatar os 
chamados embargos infrin-
gentes foi precedida de forte 

polêmica e dividiu a Corte. 
O ministro mais longe-

vo do STF, Celso de Mello, 
é sempre o último a votar. 
Coube a ele desempatar o 
placar, e seu longo voto de 
2h05 frustrou aqueles que 
esperavam se não a rever-
são de sua posição favorável 
aos infringentes, ao menos 
a cobrança por rapidez no 
processo. 

Maior julgamento da 

história do STF, o Mensalão 
consumiu quatro meses e 
meio em sua primeira etapa 
em 2012. Outras seis sema-
nas foram necessárias entre 
a análise dos recursos e a 
decisão de se realizar uma 
reavaliação das penas de al-
guns réus. 

O Mensalão em si não 
será questionado nos novos 
julgamentos. O esquema 
foi revelado pela Folha em 

2005. Em 2006, o Ministério 
Público Federal apresentou 
sua denúncia do caso, que 
foi aceita pelo Supremo no 
ano seguinte. 

Em agosto do ano 
passado, o julgamento co-
meçou. Penas duras e dis-
cussões acaloradas, que 
descambaram para ba-
te-bocas entre ministros, 
marcaram o debate. Ao fim, 
25 foram condenados. 

FOTO: Divulgação

Brasília - Depois de se-
manas de negociações e de 
apelos de parlamentares, 
a mensagem da presidente 
Dilma Rousseff ao Congres-
so solicitando a retirada da 
urgência constitucional do 
novo Código da Mineração 
(PL 5.807/2013) foi publi-
cada na edição de ontem do 
Diário Oficial da União.

Para conseguir con-
vencer o governo, o presi-
dente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), 
que intermediou as nego-
ciações, garantiu que, mes-
mo com a retirada da ur-
gência, o projeto do código 
será votado no dia 15 de 
outubro na comissão espe-
cial, de onde seguirá para o 
plenário da Casa. A retirada 
da urgência constitucional 
do Código de Mineração fa-
cilita, mas ainda não libera 
a pauta de votações na Câ-
mara dos Deputados.

Para que o caminho fi-
que aberto e sejam votadas 
medidas polêmicas, como o 
projeto que regulamenta a 
terceirização nas relações 
trabalhistas e o que trata 
da minirreforma eleitoral, 
os deputados precisam vo-
tar três propostas que têm 
urgência constitucional: a 
anistia de dívidas das san-
tas casas de Misericórdia 
(PL 3.471/12); a criação 
da Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural – Anater (PL 

5.740/13) e a que cria fun-
ções comissionadas para o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes - Dnit (PL 6.053/13).

No caso das mudanças 
nas regras eleitorais, os de-
putados têm pressa, já que 
as regras só valerão para 
2014 se estiverem sancio-
nadas pela presidenta Dil-
ma Rousseff até o dia 5 de 
outubro.

Na lista que deve en-
grossar os obstáculos que 
travam a pauta do plenário 
nos próximos dias está a 
Medida Provisória 619, que 
deve ser votada esta sema-
na na comissão especial. A 
MP autoriza a Companhia 
Nacional de Abastecimen-
to a contratar o Banco do 
Brasil para atuar na gestão 
e na fiscalização de obras 
e serviços de engenharia 
destinados à moderniza-
ção, construção, ampliação 
ou reforma de armazéns 
destinados às atividades 
de guarda e conservação de 
produtos agropecuários.

Apesar da fila de maté-
rias que trancam a pauta da 
Câmara, os líderes da base 
estão confiantes. É que, 
ao contrário do Código da 
Mineração, que não é uma 
matéria consensual, essas 
propostas que impedem 
as demais votações devem 
ser negociadas com as ban-
cadas com mais facilidade 
nesta semana.

Presidente retira urgência 
do Código de Mineração

NEGOCIAÇÃO

Brasília – O Sena-
do vai concluir hoje 
com a votação em se-
gundo turno a análise 
da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
123/2011, conhecida 
como PEC da Músi-
ca. O texto isenta de 
impostos CDs e DVDs 
com obras musicais de 
autores brasileiros.

A exemplo do 
que ocorreu na vota-
ção em primeiro tur-
no, o mínimo de 49 
votos favoráveis para 
a aprovação da maté-
ria deve ser atingido 
facilmente, mas sob 
protestos dos sena-
dores do Amazonas. 
Eles argumentam que 
a desoneração fiscal 
da produção musical 
ameaça a indústria 
fonográfica e de ví-
deo instalada na Zona 
Franca de Manaus.

Como a isenção 
se aplica a todas as 
regiões do país, os se-
nadores argumentam 
que a proposta po-
derá diminuir a dife-
rença de tratamento 
tributário que hoje 
favorece o polo indus-
trial amazonense.

Senado 
vota PEC da
Música em 
2o turno

Brasília - A presidente 
Dilma Rousseff chegou on-
tem às 6h55 (5h55 no horá-
rio local) a Nova York, onde 
fará o discurso de abertura 
da 68ª Assembleia Geral das 
Nações Unidas na manhã 
de hoje. Uma das principais 
mensagens que ela pretende 
passar em sua fala na ONU 
é propor o que ela chamou 
de “nova governança contra 
a invasão de privacidade”. O 
tema é consequência das de-
núncias da espionagem fei-
ta pela Agência Nacional de 
Segurança dos Estados Uni-
dos (nas, na sigla em inglês) 
e que levaram a presidenta 
brasileira a adiar a visita de 

Estado que faria a Washing-
ton em outubro.

As denúncias foram pu-
blicadas nos últimos meses 
a partir de dados divulgados 
pelo norte-americano Ed-
ward Snowden, ex-funcioná-
rio de uma empresa que pres-
tava serviço para o governo 
norte-americano. Há denún-
cias de que cidadãos comuns 
de vários países e, inclusive, 
a presidente Dilma Rousseff, 
seus assessores e a Petrobras 
tenham sido espionados. 

A presidente Dilma adian-
tou que esse será também o 
principal tema a ser trata-
do em seu discurso durante 
a Cúpula do G20, realizada 

início do mês em São Peters-
burgo, na Rússia.

Antes do discurso, pre-
visto para as 9h, ela se encon-
tra com o secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon. Dilma 
será a primeira chefe de Es-
tado a falar, sendo seguida 
pelo presidente norte-ame-
ricano Barack Obama, com 
quem conversou na semana 
passada sobre as denúncias 
de espionagem e cobrou ex-
plicações.

Os dois presidentes tam-
bém falarão sobre o conflito 
na Síria. Tanto Dilma quan-
to Obama condenarão o uso 
de armas de destruição em 
massa. 

Dilma abre hoje Assembleia 
Geral das Nações Unidas

NOVA YORK

Nova York (Reuters) - O 
presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, classi-
ficou ontem o ataque con-
tra um shopping de Nairóbi 
como um “terrível atentado” 
e disse que os EUA vão dar 
apoio à polícia do Quênia.

Obama, cujo pai era que-
niano, disse que conversou 
com o presidente do Quênia, 
Uhuru Kenyatta. Os Estados 

Unidos trabalharão com a 
África e nações ao redor do 
mundo para desmantelar as 
redes que fazem esse tipo de 
violência, afirmou ele.

“Quero expressar pes-
soalmente minhas condolên-
cias não apenas ao presidente 
Kenyatta, que perdeu alguns 
integrantes da família no ata-
que, mas ao povo queniano”, 
disse Obama.

Obama fez os comentá-
rios durante uma reunião com 
o presidente da Nigéria, Goo-
dluck Jonathan, em Nova York. 
Os dois estão na cidade para a 
Assembleia-Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU).

O Al Shabaab, um grupo 
militante islâmico da Somália, 
realizou o ataque contra um 
shopping, matando pelo me-
nos 62 pessoas.

Obama promete apoio dos 
EUA contra atos terroristas

QUÊNIA

BRASIL &
MUNDO
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Treze segue embalado 
na busca por uma vaga
na Série B do Brasileiro

BOTAFOGO nA Série c

Heróis recebidos com festa
classificação veio 
após vitória por 1 a 0 
contra o Tiradentes

A festa que começou no Estádio 
Presidente Vargas, assim que o juiz api-
tou o final do jogo, se espalhou pelas 
ruas de João Pessoa, logo nas primeiras 
horas da noite de domingo. Centenas 
de torcedores se reuniram próximo ao 
Busto de Tamandaré, na divisa entre as 
Praias de Tambaú e Cabo Branco. Com 
buzinaço, carreatas e muita festa aos 
poucos os torcedores do Botafogo fo-
ram tomando conta da orla. Um trio 
elétrico foi contratado para animar os 
torcedores que entraram pela noite co-
memorando a classificação para a Série 
C do Campeonato Brasileiro de 2014. 
As ruas da praia vestiram as cores preto 

e branco, com dezenas de bandeiras e 
torcedores com a camisa do Belo.

Um dos mais eufóricos com a con-
quista do sonho antigo foi o ex-vice 
presidente do clube, e atual secretá-
rio de Esportes de João Pessoa, Sérgio 
Meira."Este é um ano ímpar na história 
do clube. Conquistamos o título parai-
bano, que perseguíamos há quase 10 
anos e agora a vaga para a terceira di-
visão do futebol brasileiro. Temos time 
para ir mais longe e agora queremos o 
título da competição", disse o secretá-
rio emocionado.

A mesma opinião tem os jogadores 
do Belo. Lenilson , autor do gol da vi-
tória de domingo em Fortaleza, quer a 
faixa de campeão brasileiro da quarta 
divisão. "Já conquistamos dois objeti-

vos neste Brasileiro. O primeiro foi ser 
o primeiro do grupo A, agora a vaga 
para a Série C do próximo ano, e vamos 
atrás do terceiro, o de ser campeão 
brasileiro. Esta torcida maravilhosa me-
rece", afirmou o meia.

O atacante Warley dedicou a con-
quista à cidade de João Pessoa. "Esta 
cidade não podia ficar com futebol 
até o mês de maio apenas. Agora esta 
torcida apaixonada poderá vibrar com 
o Botafogo no segundo semestre, no 
Campeonato Brasileiro. Mesmo com 
35 anos, ainda me emociono com estas 
coisas do futebol. Esta torcida é pura 
paixão", disse o artilheiro do Campeo-
nato Paraibano.

O presidente Nelson Lira ficou tão 
emocionado com a conquista que não 

conseguiu dar entrevista após a parti-
da. Só ontem, na chegada da delega-
ção em Recife, ele falou com mais cal-
ma, sobre a conquista. "Foi mais uma 
conquista desta maravilhosa equipe e 
esta torcida fantástica. O Belo vai ain-
da mais longe. Vamos lutar para ser o 
campeão da Série D", garantiu Nelson.

Passada a festa, o trabalho conti-
nua e o elenco se apresenta hoje à tar-
de no campo da ACEP, ao lado do Al-
meidão, para recomeçar os treinos. No 
próximo domingo, o Belo vai enfrentar 
o Salgueiro, em Pernambuco na pri-
meira partida das semifinais. A outra 
partida está marcada para João Pessoa, 
no domingo 6 de outubro, quando será 
decidida a vaga para a grande final da 
Série D.

comemoração no campo após o jogo e também na orla marítima de João Pessoa

FotoS: ortilo Antônio

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FotoS: Divulgação

No Estádio Presidente Vargas, jogadores e o técnico Marcelo Vilar vibram com a classificação Na praia, os torcedores se reuniram para comemorar o grande feito do Botafogo deste ano

Muitos torcedores foram ver a chegada dos jogadores ontem Lenilson e Pio, dois jogadores importantes na classificação do Bota

O presidente Nélson Lira agradeceu ao apoio dado pelo Governo do Estado através do Programa Gol de Placa e pela prefeitura

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Aos gritos de “o campeão 
voltou” a torcida do Botafogo 
recebeu ontem, a delegação 
alvinegra, na churrascaria a 
Gauchinha, no Costa e Silva, 
na BR 101, que veio de For-
taleza/CE, após conquistar o 
acesso à Série C do Campeo-
nato Brasileiro/2014, ao ven-
cer o Tiradentes/CE (1 a 0), no 
último domingo, no Estádio 
Presidente Vargas, na capital 
cearense, na partida de volta 
das quartas de final pela Série 
D. Com o resultado positivo o 
Belo vai encarar o Salgueiro/
PE - que derrotou o Plácido de 
Castro/Acre (3 a 1) - no próxi-
mo domingo (29), no Estádio 
Cornélio de Barros, no interior 
pernambucano, no primeiro 
jogo das semifinais - a partida 
de volta será no dia 6 de outu-
bro, no Almeidão - da Série D. 
Logo depois de passar na Gau-
chinha o ônibus foi seguido 
em caravana por carros e mo-
tos, com destino ao Centro Ad-
ministrativo Municipal (CAM), 
quando outros torcedores 
aguardavam para fazer a festa 
e recepcionar a comissão téc-
nica, jogadores e dirigentes. 

Ainda festejando a vaga 
obtida pelo clube na Terecei-
rona do próximo ano o presi-
dente Nélson Lira Filho agra-
deceu inicialmente a Deus, aos 
apoios que vêm recebendo do 
Governo do Estado, através 
do programa Gol de Placa, a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP), parceiros, co-

laboradores, dirigentes, co-
missão técnica, jogadores e 
principalmente a torcida, que 
sempre esteve presente nesta 
difícil caminhada. 

Segundo ele, todos fo-
ram fundamentais para que o 
time conseguisse o objetivo, 
mesmo diante de todas as di-
ficuldades que passaram nes-
ta trajetória. “Sempre afirmei 
que o Botafogo unido seria um 
time vitorioso dentro e fora 
de campo, com uma torcida 
fantástica que me emociona 
a cada desafio. Conseguimos 
cumprir o prometido, o que 
vier será lucro, principalmen-
te se obtermos o título da Sé-
rie D”, frisou. De acordo com o 
dirigente a meta é vislumbrar 
a Série B no próximo ano para 
que o time venha a ter mais 
prestígio, numa competição 
mais forte e significante para o 
futebol paraibano. 

Outro que foi ovacionado 
pela torcida, o meia Lenilson, 
autor do gol da vitória contra 
o Tiradentes/CE, recebeu as 
solicitações de permanecer 
no time da Maravilha do Con-
torno na próxima temporada. 
“Quero deixar o assunto para 
depois, já que ainda estamos 
focados na competição e que-
remos fazer história no clube”, 
disse. Ídolo da torcida o ata-
cante Warley revelou que fixa-
rá residência em João Pessoa 
no próximo ano, ressaltando 
que pode permanecer no clu-
be por mais uma temporada. 
Segundo ele, os familiares 
se adaptaram a capital e não 
pensam em deixar a terrinha. 
“Tive o respaldo da família 
que gostou de João Pessoa e 
do Botafogo, combinações que 
pesaram na decisão”, frisou.



Vítor Felipe conquista a etapa 
de Vitória ao lado de Evandro
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No mês passado, o Galo se 
encontrava entre os rebai-
xados do Grupo A do Cam-
peonato Brasileiro da Série C 
e poucos acreditavam numa 
reação que pudesse colocar 
o time entre os melhores 
classificados. Pois bem, se-
tembro chegou e a situação 
é bem diferente. De lanter-
na, o Treze virou líder e com 
amplas possibilidades de 
seguir brigando para alcançar a Série B nos últimos 
três jogos que faltam, sendo dois fora de Campina 
Grande (Brasiliense e Águia), e um em casa, o San-
ta Cruz, no Presidente Vargas e na última rodada. 
Assim como o Belo, o Galo está em festa.

De lanterna a líder

Parabéns ao Botafogo 
e sua imensa torcida

Enfim, o sonho virou realidade. O Botafogo não 
é mais um time fora de Série como se falou durante 
alguns anos. Agora não só tem Série como calendário 
também com possibilidades bem maiores de se fazer um 
planejamento melhor e até mesmo formar um elenco 
bem superior ao atual. Não que esse time seja mediano. 
De foma alguma. Só que para almejar voos mais altos, o 
Belo terá que ter um elenco ainda mais qualificado. Mas 
deixa isso prá. Tem tempo.

O importante é que a torcida está comemorando a 
grande competência do time que não só venceu em João 
Pessoa, mas em Fortaleza tambémo Tiradentes. Não há 
nada a questionar nessa campanha. O Belo provou que 
é um dos melhores do Nordeste e pode ser o melhor se 
passar pelo Salgueiro, próximo adversário na luta agora 
pelo título de campeão da Série D.

Acho que as condições de se buscar essa inédita 
conquista são boas, principalmente que o Belo vai decidir 
em casa contra o Salgueiro. Mais na frente vamos abor-
dar o assunto porque o mais importante é saber que a 
capital se transformou em termos de futebol e vai ter 
nos próximos anos um time representando o Estado. 

Esse privilégio não é mais só de Campina Gran-
de, onde Treze e Campinense vinham se revesando no 
Campeonato Brasileiro. Se bem que o Galo está fazendo 
bonito e também já tem calendário para 2014. Dentro 
desse contexto, a Paraíba ganhou mais uma vaga e 
certamente Campinense, Nacional e Sousa, entre outros, 
vão atrás dela no próximo ano. Então, os torcedores 
desses clubes tem muito que agradecer ao Botafogo 
pelo acesso à Série C.

Parabéns, mais uma vez, essa imensa torcida do 
Botafogo, aos dirigentes do clube e obviamente os 
artistas da bola que conseguiram realizar esse sonho.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Pense num dos jogos mais 
esperados da temporada. 
Quem dos dois é o mais 
ruim. Será o clássico dos 
desesperados que estão 
brigando para não disputar a 
Segunda Divisão do Brasilei-
ro no próximo ano.

Fla x Vasco

Depois do sucesso da Copa de Futebol de Seleções de 
Bairros, que foi encerrada no dia 4 de agosto, a Prefeitura 
de João Pessoa vai realizar a Copa de Futebol de Clubes 
Campeões dos Bairros. O seu projeto será apresentado 
hoje às 9h, no Centro de Capacitação dos Professores na 
Beira-Rio.

A torcida do Botafogo 
continua em êxtase depois 
da conquista do acesso 
à Série C do Campeona-
to Brasileiro. Ontem, ela 
recebeu os jogadores na 
entrada da cidade, vindos 
do aeroporto do Recife.

Grande festa

Copa de Clubes Campeões

Baraúnas e Rio Branco já estão rebaixados para a Série D 
do Campeonato Brasileiro em 2014. O time do Rio Grande do 
Norte havia subido no ano passado quando eliminou o Cam-
pinense. Já a equipe do Acre passou o tempo todo brigando 
com o Treze na justiça, conseguiu o acesso e se deu mal.

Rebaixados

Paraibano mostra muita 
evolução ao brilhar no 
Circuito BB de Vôlei

OutRas
modalidades

Curtas

Djokovic está a 100 
semanas como líder

Fisiculturista grávida
ainda levanta peso

Basquete brasileiro
voltou a vencer

Brasil segue invicto 
no Futebol de Areia

VETTEl VENCE E ABRE 60 PONTOS 

Cada vez mais consolidado como um 
dos grandes tenistas de todos os tempos, 
Novak Djokovic chegou nesta segunda-feira 
à marca histórica de 100 semanas como 
líder do ranking da ATP. O feito foi destacado 
pelo site da entidade com a divulgação da 
nova lista. A distância para Rafael Nadal 
permanece de 260 pontos.

A cerca de duas semanas do 
nascimento de seu terceiro filho, a 
fisiculturista Lea-Ann Ellison se viu em meio a 
uma polêmica na internet. Apesar do barrigão 
de oito meses, ela mantém sua rotina de 
exercícios e, recentemente, publicou fotos 
suas levantando bastante peso, gerando 
muitas críticas na internet.

A Seleção Brasileira fechou a primeira 
fase do Mundial de Futebol de Areia com uma 
goleada por 8 a 3 sobre o Senegal, ontem, no 
Taiti, e se garantiu nas quartas de final  com 
100% de aproveitamento. Com o triunfo, o 
Brasil fechou o Grupo C do torneio como líder 
disparado, com nove pontos, depois de ter 
batido o Irã por 4 a 1 e a Ucrânia por 4 a 2 
em suas duas partidas anteriores. Vai jogar 
amanhã com o Japão.

A cada corrida, Sebastian Vettel vai se aproximando cada vez mais de conquistar seu 
quarto título. No último domingo, o alemão venceu o GP de Cingapura com uma larga 
vantagem de 30s. Porém, de acordo com o representante da Red Bull, existe muito 

esforço envolvido para que tamanho desempenho aconteça.“Essas coisas não acontecem 
apenas por pura sorte, existe um trabalho duro por trás disso tudo. Foi um prazer pilotar o carro 
neste circuito doido esta noite, ele estava incrível de dirigir”, avaliou o piloto. A vantagem dele 
para Alonso agora é de 60 pontos a seis corridas do final do Mundial de Pilotos.

A Seleção Brasileira Feminina de 
Basquete massacrou no último domingo a 
da República Dominicana pelo placar de 107 
a 43 e lidera o Grupo B  com duas vitórias. 
Argentina e Porto Rico vêm em seguida com 
uma vitória e uma derrota; México e República 
Dominicana estão com uma derrota. Cuba 
domina o grupo A com duas vitórias após 
vencer o Chile por 89 a 85. Já o Canadá 
derrotou por 75 a 37 a Jamaica.

Uma vitória com muito 
brilho, dinamismo, competên-
cia, superação e profissionalis-
mo. Assim é como classifica-
ram o paraibano Vítor Felipe 
e o carioca Evandro. Ambos 
venceram no último domingo 
a dupla vice-líder do ranking 
mundial, Bruno Schmidt e 
Pedro Solberg (DF/RJ) e con-
quistaram a segunda etapa do 
Circuito Banco do Brasil Open 
de Vôlei de Praia, que aconte-
ceu na cidade de Vitória, capi-
tal do Espírito Santo. Este foi 
o primeiro título da dupla em 
solo nacional.

"É uma sensação inex-
plicável. E fomos conquistar 
nosso primeiro título no Cir-
cuito Banco do Brasil justa-
mente em Vitória, que tem 
um nome bem sugestivo para 
o momento. O curioso é que 
aqui tem um clima muito pa-
recido com a minha Paraíba, 
de um calor humano gigan-
tesco. Assim como lá, o pesso-
al ama o vôlei de praia, o que é 
legal demais", declarou Vitor 
Felipe, acrescentando que "só 
quem está perto de nós sabe 
o quanto a gente trabalhou 
para viver tudo isso. É muito 
emocionante ser campeão 

aqui dentro. Acho que foi me-
recido, fizemos por onde".

O resultado deu a Vítor 
Felipe e Evandro a liderança 
do ranking do Circuito ao lado 
de Alisson/Emanuel (ES/PR). 
Conforme os campeões, 2013 
vem sendo um ano muito es-
pecial. 

Este ano eles foram cam-
peões da única etapa que dis-
putaram do Circuito Sul-Ame-
ricano, em Vinã del Mar (CHI), 
além de, pela primeira vez, 
também terem conquistado 
um título de Grand Slam do 

Circuito Mundial, em Berlim, 
na Alemanha.  Vítor Felipe e 
Evandro chegaram a final após 
baterem os medalhistas olím-
picos Ricardo e Márcio nas 
semifinais. Com uma partida 
que beirou a perfeição, eles 
repetiram a dose na decisão, 
com a vitória de 2 a 0, parciais 
de 21/14 e 21/19. O que cha-
mou a atenção até mesmo dos 
adversários.  Já  o também pa-
raibano Álvaro que jogou com 
Edson Felipe não foi no Cir-
cuito disputado na cidade de 
Vitória-ES.

Paraibano ganha
a medalha de 
bronze no judô
em Porto Velho

A Paraíba ficou com a me-
dalha de bronze, na categoria 
leve, no Campeonato Brasi-
leiro Sub-15 de Judô, que se 
encerrou no último domingo, 
na cidade de Porto Velho, em 
Rondônia. Coube ao judoca Jú-
lio Koda Filho erguer a bandei-
ra do Estado no pódio ao lado 
do maranhense Orlando Júnior, 
que também ficou em terceiro 
lugar. Esta categoria foi venci-
da pelo carioca Victor Furtado, 
tendo o paulista Felipe Santos 
conquistado a prata.

O Campeonato Brasileiro 
Sub-15 de Judô reuniu mais 
de 260 atletas de 26 estados. 
Os campeões de cada cate-
goria ganharam o direito de 
disputar o Pan-Americano em 
San Salvador, capital de El Sal-
vador, no período de 14 a 16 
de novembro; enquanto que 
os segundos colocados vão 
representar o país no Campe-
onato Sul-Americano nos dias 
18 e 19 de outubro, em San-
tiago, capital do Chile. Ao lon-
go de dois dias, o Brasileiro 
Sub-15 deu um grande exem-
plo da descentralização do 
esporte no país. Vinte e três 
diferentes unidades federati-
vas chegaram ao pódio. (ML)

Trinta e quatro equipes de 
futsal (masculino e feminino) 
e basquete masculino, das 14 
Regionais de Ensino, deram iní-
cio ontem, na cidade de Patos, 
à disputa estadual dos Jogos 
Escolares da Paraíba 2013, que 
vai apontar os representantes 
dessas modalidades coletivas 
nos Jogos Escolares da Juven-
tude, que ocorrerão no mês de 
novembro em Belém do Pará. 
A competição prossegue até o 
próximo dia 29. Em seguida, de 
29 até 5 de outubro, acontecem 
as disputas do handebol e vo-
leibol.

No basquete feminino, um 
torneio realizado no último sá-
bado, em João Pessoa, com três 

equipes da capital, de Campina 
Grande e Caiçara, apontou o 
Colégio Motiva como o repre-
sentante da Paraíba nos Jogos 
Escolares da Juventude, em 
Belém-PA. Também no fim de 
semana, o Instituto Rio Branco 
(IRB) se sagrou campeão no 
handebol masculino e femini-
no, ao vencer a Escola Estadual 
Nicodemos Neves e garantiu a 
vaga para a etapa estadual, em 
Patos.

De acordo com Josimar 
Parise, um dos coordenadores 
dos Jogos Escolares da Paraí-
ba 2013, a etapa estadual em 
Patos, que teve início ontem, 
conta  24 equipes de futsal, 
sendo 13 no masculino e 11 no 

feminino, além de 7 equipes de 
basquete. “São os campeões re-
gionais que agora brigam pelo 
primeiro lugar para represen-
tar a Paraíba nos Jogos Esco-
lares da Juventude”, garantiu 
Josimar. 

Os Jogos Escolares da Pa-
raíba é uma realização do Go-
verno do Estado, por meio da 
Secretaria de Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel-PB) e Secreta-
ria de Educação. Os campeões 
da etapa estadual vão parti-
cipar dos Jogos da Juventude 
(antiga Olimpíadas Escolares) 
custeados pelo Governo da Pa-
raíba. O objetivo dos Jogos é 
valorizar cada vez mais o des-
porto nas escolas. (ML)

Futsal e basquete abriram a
fase estadual dos Escolares

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Evandro joga champagne no paraibano Vítor Felipe na comemoração do título na cidade de Vitória



Treze embala no Brasileiro 
de lanterna a líder

FUteBOl 
ParaíBa
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Galo vence o quarto jogo 
seguido e segue firme
em direção à Série B

Os 16 clubes que participarão da 
12a Copa do Nordeste/2014, que terá 
início em janeiro, receberão uma 
cota financeira maior, já que a Liga 
do Nordeste conseguirá um montan-
te de aproximadamente R$ 350 mil 
para dividir com os times da região. 
A cada ano os valores estão aumen-
tando, onde no ano passado os orga-
nizadores receberam R$ 300 mil, na 
volta da competição que está sendo 
organizada pela Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) nos próximos 
10 anos. Os 8 primeiros times terão 
premiações financeiras extras - falta 
definir os valores - numa forma de 
prestigiar e motivar os clubes parti-
cipantes. As equipes terão direito a 
hospedagem, passagens e locomo-
ções quando atuarem fora de seus 
domínios. Decisões que aconteceram 
na reunião da última quinta-feira, na 
sede do Vitória/BA, em Salvador, com 
os integrantes da Liga do Nordeste 
nos preparativos para o desafio do 
ano que vem.  

O próximo encontro acontece-

rá no dia 8 de outubro, às 20h, em 
Salvador/BA, quando serão realiza-
dos os sorteios dos grupos, locais dos 
jogos, regulamento específico, plano 
geral de ação e o período, já que no 
próximo ano será realizada a Copa 
do Mundo. Estarão presentes ao 
evento, dirigentes, presidentes das 
federações nordestinas, integrantes 
da Liga, além de representantes da 
CBF. No outro dia, a partir das 11h, 
haverá uma reunião de trabalho com 
os presidentes dos times. 

De acordo com o presidente da 
Liga, Eduardo Rocha, a competição 
pode ter boas novidades para os 
clubes, principalmente no aspecto 
financeiro, já que a cada temporada 
os valores serão maiores. Segundo 
ele, uma das atrações será a presença 
do campeão na Copa Sul-America-
na/2014. 

O último título foi conquistado 
pelo Campinense - o Sousa também 
participou - ao vencer o Asa de Ara-
piraca/AL (2 a 1), no jogo de volta 
(o primeiro a Raposa perdeu por 
2 a 1), que aconteceu no dia 17 de 
março/2013, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande. “Queremos me-

lhorar a cada ano a Copa oferecendo 
melhores condições financeiras aos 
clubes e levando os torcedores aos 
estádios. Estamos buscando incen-
tivos para que os times possam ter 
motivações e fortalecer o futebol da 
região”, disse. Eduardo frisou que o 
encerramento da competição, com 
a entrega das premiações,  poderá 
acontecer em Natal, no Rio Grande 
do Norte, numa bela festa com todos 
os envolvidos no evento. 

“Iremos fazer uma festa de ar-
romba para parabenizar outro su-
cesso da Copa do Nordeste, que tem 
totais condições de ser melhor que a 
anterior. Os dirigentes estão confian-
tes e motivados em realizar uma boa 
competição com os melhores times 
do Nordeste”, avaliou o dirigente. 
Na próxima disputa a Paraíba será re-
presentada por Botafogo (campeão 
estadual/2013) e Treze (vice), que se 
juntarão a Bahia, Vitória e Feirense 
(Bahia), Itabaiana e Confiança (Ser-
gipe), CRB e Asa de Arapiraca (Ala-
goas), Sport do Recife, Santa Cruz e 
Salgueiro (Pernambuco), América e 
ABC (Rio Grande do Norte), Ceará e 
Fortaleza (Ceará).

Cota de participação sobe para R$ 350 mil na edição de 2014
cOPa dO nOrdeSte

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo e Treze vão representar a Paraíba no próximo ano

classificação

Série c - Grupo a 
Times PG J V E D GP GC SG
1º Treze-PB 29 17 9 2 6 22 26 -4
2º Brasiliense-DF 29 17 8 5 4 17 15 2
3º Fortaleza-CE 27 17 8 3 6 33 19 14
4º Santa Cruz-PE 27 16 8 3 5 27 18 9
5º Luverdense-MT 27 16 8 3 5 23 16 7
6º CRB-AL 27 16 8 3 5 17 10 7
7º Sampaio Corrêa 25 16 7 4 5 28 15 13
8º Águia-PA 25 17 7 4 6 22 21 1
9º Cuiabá-MT 22 16 6 4 6 24 18 6
10º Baraúnas-RN 13 17 4 1 12 14 37 -23
11º Rio Branco-AC 6 17 2 0 15 7 39 -32
Próximos jogos
25/9 - 21h30 Luverdense-MT x CRB-AL
16a RODADA
28/9 - 16h Fortaleza-CE x Luverdense-MT
29/9 - 16h Águia-PA x Baraúnas-RN
29/9 - 16h CRB-AL x Cuiabá-MT
29/9 - 17h Brasiliense-DF x Treze-PB
29/9 - 19h Santa Cruz-PE x Sampaio Corrêa-MA

Santa volta à 1a Divisão após 11 anos
Deu a lógica nas previ-

sões, sobre quais seriam os 
clubes da segunda divisão do 
futebol paraibano que volta-
riam à elite do futebol esta-
dual em 2014. Esporte e San-
ta Cruz confirmaram, dentro 
de campo, o que esperavam 
seus torcedores. Com uma 
vitória esmagadora sobre 
o Sport Campina, o Espor-
te conseguiu se manter na 
primeira posição na fase de 
classificação, com um placar 
elástico de 6 a 0 no Estádio 
José Cavalcante. Já o Santa 
Cruz foi a Campina Grande 
e segurou a Queimadense, 
conseguindo um empate sem 
gols, no Amigão, que classifi-
cou a equipe para a grande fi-
nal do campeonato e definiu 
a volta à Primeira divisão do 
Paraibano de 2014.

Por ter feito a melhor 
campanha de todos os clubes 
participantes, o Esporte deci-
dirá o título da competição em 
casa. A grande final do campe-
onato será sábado às 17h no 
Estádio José Cavalcante em 
Patos. Não há vantagens para 

SeGUnda dIVISÃO

nenhuma das duas equipes, e 
o vencedor ficará com o título 
do Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão 2013.

Para o técnico do Es-
porte, Marcos Nascimento, o 
grande objetivo já foi alcança-
do, mas ele particularmente 
quer mais. "Estamos todos de 
parabéns pela conquista da 
vaga, mas vamos lutar pelo 
título sábado, para dar de 
presente ao nosso torcedor. O 
Esporte vai voltar para onde 
nunca deveria ter saído, da 
elite do futebol paraibano", 

disse o técnico que não terá 
problema algum para escalar 
sua força máxima diante do 
Tricolor de Santa Rita. Se ga-
nhar, sábado, o Esporte con-
quistará o título pela segunda 
vez. A primeira foi em 2005.

Ao contrário de Marcos 
Nascimento, para o técnico 
Ramiro Sousa, do Santa Cruz, 
o grande objetivo já foi al-
cançado e o título do campe-
onato apenas contribui para 
uma melhor satisfação pelo 
trabalho realizado. "Somos 
profissionais, e claro, vamos 

lutar pelo título, mas nosso 
objetivo já foi cumprido. Fo-
mos para Campina Grande 
com o regulamento debaixo 
do braço e nossos jogadores 
cumpriram à risca tudo aqui-
lo que tínhamos planejado 
para conquistar a vaga tão so-
nhada", disse o treinador.

O clima no Santa Cruz 
ainda é de festa, porque o clu-
be completou este ano 11 anos 
fora da elite do futebol parai-
bano. "Graças a Deus conquis-
tamos a nossa volta à primeira 
divisão. O Santa Cruz tem uma 
história muito importante, 
foi até 2 vezes campeão pa-
raibano da primeira divisão, 
e não pode nunca estar fora 
da primeira divisão. O clube 
agora retornou, e desta vez, 
para ficar no lugar que mere-
ce", disse o diretor de futebol, 
Raminho. Além de bicampeão 
na primeira divisão, o Tricolor 
também conquistou duas ve-
zes o título da Segundona, nos 
anos de 1994 e 2000, mas a úl-
tima vez que participou da sé-
rie principal do Campeonato 
Paraibano foi em 2002. (IM)

O técnico Ramiro Souza comandou o Santa Cruz rumo ao acesso

Treze e Fortaleza voltaram a se enfrentar, agora, no Presidente Vargas, em Campina Grande, e o time paraibano venceu o jogo por 2 a 0

Até bem pouco tempo, 
nem o mais otimista torcedor 
do Treze poderia imaginar 
que um dia o Galo seria o lí-
der do grupo A do Campeona-
to Brasileiro da Série C. O que 
parecia um sonho impossível, 
tornou-se realidade. No início 
de agosto, o time ocupava a 
zona de rebaixamento. O Tre-
ze assumiu a liderança no úl-
timo domingo, após vencer o 
Fortaleza, até então líder, por 
2 a 0, em partida disputada 
no Estádio Presidente Vargas, 
em Campina Grande. 

O Galo agora chegou aos 
29 pontos, mesma quantidade 
de pontos do Brasiliense, mas 
o Alvinegro tem uma vitória 
a mais do que o clube do Dis-
trito Federal, adversário do 
próximo domingo, às 10h, na 
Boca do Jacaré, em Brasília.

Sem tempo para come-
morações, o elenco já se rea-
presenta hoje pela manhã no 
PV, para iniciar os trabalhos 
visando esta “decisão” pelo 
primeiro lugar contra o Bra-
siliense. Para esta partida, o 
técnico Luciano Silva poderá 
contar com os zagueiros Ne-
gretti e João Paulo, que não 

jogaram domingo contra o 
Fortaleza, porque foram ve-
tados pelo Departamento 
Médico. 

Embalado por 4 vitórias 
seguidas, o Galo, segundo es-
tudo feito pelo site Chance 
de Gol analisando o grupo 
A, tem 76,8% de chances de 
passar para a próxima fase 
da Série C. Apesar do cres-
cimento, o Treze da Borbo-
rema é o segundo colocado 
nesta projeção. Em quarto 
lugar na tabela, o Santa Cruz 
é líder em chances de seguir 
para a fase de mata-mata, 
com 78,2%. O Luverdense 
nem está na zona de classifi-
cação (ocupa o quinto lugar), 
mas é o terceiro com mais 
chances de classificação na 
chave, com 69,6%. Completa 
este G4 projecionado, o atu-
al sexto colocado CRB, com 
52,4%. O vice-líder Brasi-
liense viria logo a seguir, com 
50,3%.

Atual terceiro lugar e 
ex-líder da competição, o 
tradicional Fortaleza, cor-
re sério risco de ir para o 
quinto ano seguido na Sé-
rie C. Segundo o Chance de 
Gol, os últimos dois maus 
resultados (empate em casa 
com o Brasiliense e derrota 
fora para o Galo) baixaram 
as chances do Leão do Pici 
para 35,1%. 

FOTOS: Divulgação
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NACIONAL
& Mundo

Site infobola faz previsão 
sobre as chances dos
clubes no Brasileiro

Cruzeiro tem 85% de chance
PROBABILIDADE DE TÍTULO

Após a partida, o técnico Muricy 
Ramalho, do São Paulo, descartou falta 
de sorte no lance do gol  do Goiás 
-antes de ir para o fundo da rede, a bola 
explodiu na trave e bateu nas costas de 
Rogério Ceni, que estava em uma tarde 
muito inspirada e fez grandes defesas. 
“Não acredito que tenha faltado sorte 
para a gente. Na verdade, os dois 
times tiveram poucas oportunidades 
de gol e, no final, o Goiás esticou mais 
as bolas. Não foi um grande jogo, e o 
resultado só poderia ter sido definido 
como foi, na bola parada”, avaliou o 
treinador.

O Paris Saint-Germain 
confirmou ontem que o zagueiro 
Thiago Silva sofreu uma lesão na coxa 
esquerda, durante a partida contra o 
Mônaco, nesse final de semana. Sem 
previsão de retorno aos gramados, 
o defensor pode desfalcar a Seleção 
Brasileira nos amistosos de outubro, 
contra Coreia do Sul e Zâmbia. O 
técnico Luiz Felipe Scolari ainda não 
anunciou os convocados, mas o atleta 
do PSG tem sido presença constante 
na equipe canarinho ao longo dos 
últimos anos.

Muricy lamenta 
derrota de 1 a 0

Thiago Silva 
fora da seleção

A Raposa disparou na 
tabela e já vê seus rivais di-
retos pelo título bem atrás. 
Após 22 rodadas, o Cruzeiro, 
com 50 pontos, já tem segun-
do as contas do site Infobola, 
do matemático Tristão Gar-
cia, 85% de chances de fa-
turar seu terceiro brasileiro 
em 2013. Logo atrás, o Bota-
fogo, vice-líder com 42 pon-
tos, aparece com apenas 7%. 
Mais atrás na briga pelo títu-
lo, Atlético-PR (41 pontos) e 
Grêmio (39) contam com 5% 
e 3% de possibilidade de fi-
car em primeiro, respectiva-
mente.

A disputa pelas vagas 
na Libertadores 2014 ficou 
mais clara. Segundo o ma-
temático, o Cruzeiro já pode 
pensar no tri sul-america-
no, com 99% de chances de 
terminar o campeonato no 
G4. As possibilidades de Bo-
tafogo (87%) e Atlético-PR 
(84%) também são grandes. 
Um pouco atrás, o Grêmio 
aparece com 63%, bem à 
frente do quinto colocado, o 
rival Inter, com 15%.

Os outros times que 
aparecem com chances de 
conseguir um lugar na Liber-
tadores são: Santos (14%), 
Goiás (13%), Bahia (5%), 
Vitória (4%), Corinthians 
(4%), Coritiba (4%), Flu-
minense (4%), Portuguesa 
(2%), São Paulo (2%) e Fla-
mengo (1%).

 Parte de baixo
Curiosamente, muitos 

que são cotados, mesmo que 
com possibilidades despre-
zíveis, de garantir uma vaga 
no G4, também figuram com 
chances de rebaixamento. E, 

neste caso, os números são 
mais expressivos.

 Flamengo e São Paulo, 
por exemplo, aparecem com 
31% e 21% de possibilidade 
de queda para a Série B. A 
Portuguesa tem 12%.

 Há também quem, se-
gundo as contas do matemá-
tico, não precisam esquentar 
a cabeça. São os casos de 
Fluminense (7%), Coriti-
ba (8%), Corinthians (8%), 
Bahia (5%), Vitória (8%), 
Atlético-MG (1%), Santos 
(2%), Goiás (2%) e Inter 
(1%).

 Os quatro últimos, po-
rém, têm muitos motivos 
para perder o sono. O lan-
terna Náutico, com 99% de 
chances de cair, já é pratica-
mente o primeiro rebaixa-
do de 2013. A Ponte Preta, 
em penúltimo, aparece com 
84%.

Logo acima vem o gran-
de com maior chance de 
queda: o Vasco, que caiu em 
2008, tem 57% de possibili-
dade de enfrentar o mesmo 
tormento em 2013. O time 
ainda enfrenta séria crise po-
lítica e financeira, com inten-
sa disputa interna por causa 
das eleições do próximo ano 
e salários atrasados.

 O Criciúma, na porta de 
saída do Z4, tem os mesmos 
24 pontos do Vasco e fica em 
vantagem por causa do nú-
mero de vitórias (7 contra 6), 
mas aparece em situação se-
melhante, com 54% de chan-
ces de voltar à Série B.

Com os jogos das oita-
vas de final da Copa do Bra-
sil neste meio de semana, o 
Campeonato Brasileiro só 
vai estar de volta a partir do 
próximo sábado com a reali-
zação de três e mais sete no 
domingo (veja a programa-
ção abaixo).

Classificação

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Cruzeiro-MG 50 23 15 5 3 48 19 29
20 Botafogo-RJ 42 23 12 6 5 36 27 9
30 Atlético-PR 41 23 11 8 4 40 28 12
40 Grêmio-RS 39 23 11 6 6 29 21 8
50 Internacional-RS 34 23 8 10 5 35 32 3

60 Goiás-GO 33 23 8 9 6 25 27 -2

70 Santos-SP 32 22 8 8 6 27 21 6

80 Atlético-MG 31 22 8 7 7 24 24 0
90 Vitória-BA 31 23 8 7 8 29 31 -2

100 Bahia-BA 31 23 8 7 8 26 29 -3

110 Corinthians-SP 31 23 7 10 6 20 13 7

120 Coritiba-PR 31 23 7 10 6 28 28 0

130 Fluminense-RJ 30 23 8 6 9 28 30 -2

140 Portuguesa-SP 28 23 7 7 9 33 34 -1

150 São Paulo-SP 27 23 7 6 10 21 23 -2

160 Flamengo-RJ 27 23 6 9 8 24 29 -5

170 Criciúma-SC 24 23 7 3 13 29 38 -9
180 Vasco-RJ 24 23 6 6 11 31 40 -9
190 Ponte Preta-SP 19 22 5 4 13 23 33 -10
200 Náutico-PE 10 22 2 4 16 10 39 -29
  
Próximos jogos

24ª RODADA

28/9 - 18h30 Goiás-GO x Fluminense-RJ

28/9 - 18h30 Náutico-PE x Coritiba-PR

28/9 - 21h  Botafogo-RJ x Ponte Preta-SP

29/9 - 16h  Bahia-BA x Vasco da Gama-RJ

29/9 - 16h  Flamengo-RJ x Criciúma-SC

29/9 - 16h  São Paulo-SP x Grêmio-RS

29/9 - 16h  Portuguesa-SP x Corinthians-SP

29/9 - 18h30 Atlético-MG x Santos-SP

29/9 - 18h30 Internacional-RS x Cruzeiro-MG

29/9 - 18h30 Atlético-PR x Vitória-BA

Flamengo e São Paulo aparecem com 31% de chances de disputar a Segunda Divisão em 2014. Os dois seguem próximos da zona da degola

O Brasileiro-2013 tem 
desmentido a tese de que o 
excesso de dinheiro vai causar 
um desequilíbrio em favor dos 
clubes mais ricos do país. Ne-
nhuma das quatro equipes na 
zona da Libertadores figura en-
tre as cinco com maiores ren-
das no ano passado. Quando a 
TV Globo renovou os contratos 
com os clubes brasileiros para 
2012 em diante, com acordos 
separados, houve o temor de 
que o Nacional caminhasse 
para repetir o modelo espa-
nhol em que há grande diferen-
ça entre a dupla Real Madrid e 
Barcelona e os outros times.

Corinthians, Flamengo 
e São Paulo tinham saltos de 
receitas maiores do que os ou-
tros este ano seguem no mes-
mo patamar, porém em campo 
as equipes estão decepcionan-
do. E, na Espanha, o abismo fi-
nanceiro se reflete no aspecto 
técnico. Mas, no segundo ano 
do novo contrato, isso não se 
confirma no Brasil até agora.

Atlético-PR, Botafogo, 
Cruzeiro e Grêmio não tiveram 

Times mais ricos continuam 
bem longe do topo da tabela

Autor de um gol e uma 
assistência na vitória do Ze-
nit por 4 a 0 sobre o Rostov 
no último domingo, pelo 
Campeonato Russo, o ata-
cante paraibano Hulk apro-
veitou o bom momento e 
tratou de rebater ontem os 
boatos de que estaria des-
contente no clube e plane-
jaria sua saída na próxima 
janela de transferências na 
Europa, em janeiro de 2014. 
Em entrevista ao site oficial 
do clube de São Petersburgo, 
disse que está bem e satisfei-
to com seu rendimento.

“Com certeza, não es-
tava 100% nas partidas 
contra o Atlético de Madrid 
e o Rostov. Mas estou me 
sentindo cada vez melhor, 
dia a dia, e espero estar em 
minha melhor forma em 
breve” afirmou ao site ofi-
cial do clube, referindo-se 
à derrota por 3 a 1 para o 

FELIZ NO ZENIT

Paraibano não pensa em sair

Hulk marcou um gol na vitória sobre o Rostov no último domingo

time espanhol na estreia da 
equipe russa na fase de gru-
pos da Liga dos Campeões.

Hulk foi contratado pelo 
Zenit há um ano e meio na 
transferência mais cara da 
história do futebol russo. 
Apesar das cobranças, disse 
que vive bem na Rússia.

“Eu me sinto livre aqui. 
Posso passear pelos parques 

com minha esposa e meus 
filhos sem a pressão dos jor-
nalistas ou torcedores. Tam-
bém há vários restaurantes 
brasileiros, mas gostamos 
muito da cozinha russa. A 
única coisa que não gosto 
é do frio do inverno, mas a 
cidade também é bonita no 
inverno, quando está coberta 
de neve.

nem R$ 200 milhões de recei-
ta em 2012. Terceiro colocado, 
o clube parananese é o mais 
surpreendente com uma ren-
da em torno de R$ 60 milhões, 
excluídos os títulos do governo 
usados para construção de seu 
estádio.  Bem equilibrado fi-
nanceiramente, o Cruzeiro teve 
R$ 120,4 milhões, valor similar 
ao recebido pelo Botafogo. Um 
pouco à frente estava o Grêmio, 
com R$ 178 milhões.

Esses quatro clubes têm 

a média de aproveitamento de 
62,3%. Um patamar bem supe-
rior ao do Corinthians com seu 
desempenho de 44,9% pontos 
conquistados no campeonato, 
na 11a posição.

A receita corintiana foi 
de R$ 358 milhões, valor que 
teve como segundo colocado 
no ranking o São Paulo, com 
R$ 282 milhões. Não é preciso 
lembrar que o time são-pau-
lino é o 15o, ainda próximo da 
zona de rebaixamento.

Bota, que caiu para o Bahia, não teve nem R$ 200 milhões em 2012

FOTOS: Divulgação
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PB registra aumento de 5,59% 
no fluxo de turistas em agosto

 
O Setor de Estatísticas 

da Diretoria de Fomento da 
Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTur) divulgou, ontem, 
a pesquisa mensal do Fluxo 
Global Estimado de turistas 
para Paraíba no mês de agos-
to. A pesquisa confirmou a 
tendência observada desde 
o início do ano de um fluxo 
crescente de visitantes para 
o ‘Destino Paraíba’. Em agos-
to foram registrados 118.267 
visitantes, o que representa 
um aumento de 5,59% sobre 
igual mês do ano passado 
(112.006). No acumulado do 
ano são 1.060.662 turistas, 
um aumento de 5,40% sobre 
igual período anterior.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, comemorou a 
marca de 1 milhão de turistas 
já no oitavo mês do ano. “Es-
ses números são resultados 
do nosso esforço contínuo em 
capacitar e treinar agentes de 
viagens e operadores sobre o 
Destino Paraíba. Todo o trade 
e poder público (Estado e pre-
feituras) que estão envolvidos 
no setor de turismo merecem 
os parabéns pelo excelente 
resultado. Isso mostra que 
devemos continuar com nos-
so trabalho”, declarou a exe-
cutiva paraibana.

Os estados que mais con-
tribuíram com o fluxo total fo-
ram: São Paulo com 21,36%; 
Pernambuco com 16,66%; 
Rio Grande do Norte com  
10,40%. Na comparação em 
números absolutos, o Estado 
que teve maior variação posi-
tiva foi  o Paraná, com 96,25%. 
No lado oposto, o Estado que 
teve a maior variação negati-
va foi o Amapá, com 34,77%.  

Seguindo a mesma  aná-
lise por região, a região Sul 
apresentou a maior variação 
de crescimento (37,55%). 
A região Norte apresentou 
o menor crescimento, com 
0,04%.

Leitos 
A pesquisa também faz 

um acompanhamento da Taxa 
de Ocupação por unidade ha-
bitacional na rede hoteleira. 
Em João Pessoa, foi registrada 
em agosto, uma ocupação mé-
dia de 61,63%, o que repre-
sentou 1,43% menor do que o 
mesmo mês de 2012.

Internacional
Argentina, Estados Uni-

dos da América e Portugal, 
juntos, contribuíram com flu-
xo internacional em 35,76%. 
Comparando números abso-
lutos para o total de estran-
geiros, este ano teve um au-
mento de 3,05% sobre  igual 
período anterior: 2.497 sobre 
2.423 turistas.

Foram registrados 118.267 
visitantes no período. No 
ano, são mais de 1 milhão 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE E CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - SERHMACT  
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA - FAPESQ

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS

Nº do Termo de Outorga: 0065/2012
Nº do Aditivo: 2º
Concedente: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ 
Convenente: Verônica Casimiro Alves Silvino
Objetivo: Alterar o prazo de vigência até 31 de Dezembro de 2013 da bolsa de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – DTI/R-B, através do Contrato 017/12 – FAPESQ/SERHMACT-PB.
Classificação Funcional Programática: 28.204.19.573.5103.4516, rubrica: 3390.20, fonte 070.

Assinatura: 01 de Setembro de 2013
Claudio Benedito Silva Furtado 

Presidente da FAPESQ

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS
Nº do Termo de Outorga: 0066/2012
Nº do Aditivo: 2º
Concedente: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ 
Convenente: Felipe Bezerra Braga
Objetivo: Alterar o prazo de vigência até 31 de Dezembro de 2013 da bolsa de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – DTI/R-H, através do Contrato 017/12 – FAPESQ/SERHMACT-PB.
Classificação Funcional Programática: 28.204.19.573.5103.4516, rubrica: 3390.20, fonte 070.

Assinatura: 01 de Setembro de 2013.
Claudio Benedito Silva Furtado 

Presidente da FAPESQ

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS
Nº do Termo de Outorga: 0047/2012
Nº do Aditivo: 2º
Concedente: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ 
Convenente: Jeane Araújo Alves
Objetivo: Alterar o prazo de vigência até 10 de Janeiro de 2014 da bolsa de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – DTI/R-I, através do Contrato 017/12 – FAPESQ/SERHMACT-PB.
Classificação Funcional Programática: 28.204.19.573.5103.4516, rubrica: 3390.20, fonte 070.

Assinatura: 09 de Setembro de 2013
Claudio Benedito Silva Furtado 

Presidente da FAPESQ

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS
Nº do Termo de Outorga: 0044/2012
Nº do Aditivo: 2º
Concedente: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ 
Convenente: Biranele Sousa Silva
Objetivo: Alterar o prazo de vigência até 10 de Janeiro de 2014 da bolsa de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – DTI/R-G, através do Contrato 017/12 – FAPESQ/SERHMACT-PB.
Classificação Funcional Programática: 28.204.19.573.5103.4516, rubrica: 3390.20, fonte 070.

Assinatura: 09 de Setembro de 2013.
Claudio Benedito Silva Furtado 

Presidente da FAPESQ

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS
Nº do Termo de Outorga: 0050/2012
Nº do Aditivo: 2º
Concedente: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ 
Convenente: Márcia Liana Freire Pereira
Objetivo: Alterar o prazo de vigência até 10 de Janeiro de 2014 da bolsa de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – DTI/R-A, através do Contrato 017/12 – FAPESQ/SERHMACT-PB.
Classificação Funcional Programática: 28.204.19.573.5103.4516, rubrica: 3390.20, fonte 070.

Assinatura: 09 de Setembro de 2013.
Claudio Benedito Silva Furtado 

Presidente da FAPESQ

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS
Nº do Termo de Outorga: 0048/2012
Nº do Aditivo: 2º
Concedente: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ 
Convenente: José Tumé de Lima
Objetivo: Alterar o prazo de vigência até 10 de Janeiro de 2014 da bolsa de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – DTI/R-B, através do Contrato 017/12 – FAPESQ/SERHMACT-PB.
Classificação Funcional Programática: 28.204.19.573.5103.4516, rubrica: 3390.20, fonte 070.

Assinatura: 09 de Setembro de 2013.
Claudio Benedito Silva Furtado 

Presidente da FAPESQ

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS
Nº do Termo de Outorga: 0053/2012
Nº do Aditivo: 2º
Concedente: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ 
Convenente: Shefora Elisangela Henriques de Sousa Farias
Objetivo: Alterar o prazo de vigência até 10 de Janeiro de 2014 da bolsa de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – DTI/R-B, através do Contrato 017/12 – FAPESQ/SERHMACT-PB.
Classificação Funcional Programática: 28.204.19.573.5103.4516, rubrica: 3390.20, fonte 070.

Assinatura: 09 de Setembro de 2013.
Claudio Benedito Silva Furtado 

Presidente da FAPESQ

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS
Nº do Termo de Outorga: 0046/2012
Nº do Aditivo: 2º
Concedente: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ 
Convenente: Else de Farias Albuquerque
Objetivo: Alterar o prazo de vigência até 10 de Janeiro de 2014 da bolsa de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – DTI/R-B, através do Contrato 017/12 – FAPESQ/SERHMACT-PB.
Classificação Funcional Programática: 28.204.19.573.5103.4516, rubrica: 3390.20, fonte 070.

Assinatura: 09 de Setembro de 2013.
Claudio Benedito Silva Furtado 

Presidente da FAPESQ

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS
Nº do Termo de Outorga: 0049/2012
Nº do Aditivo: 2º
Concedente: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ 
Convenente: Maria Sueli Leite Rocha
Objetivo: Alterar o prazo de vigência até 10 de Janeiro de 2014 da bolsa de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – DTI/R-B, através do Contrato 017/12 – FAPESQ/SERHMACT-PB.
Classificação Funcional Programática: 28.204.19.573.5103.4516, rubrica: 3390.20, fonte 070.

Assinatura: 09 de Setembro de 2013.
Claudio Benedito Silva Furtado 

Presidente da FAPESQ

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS
Nº do Termo de Outorga: 0051/2012
Nº do Aditivo: 2º
Concedente: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ 
Convenente: Rosemarie Montenegro
Objetivo: Alterar o prazo de vigência até 10 de Janeiro de 2014 da bolsa de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – DTI/R-B, através do Contrato 017/12 – FAPESQ/SERHMACT-PB.
Classificação Funcional Programática: 28.204.19.573.5103.4516, rubrica: 3390.20, fonte 070.

Assinatura: 09 de Setembro de 2013.
Claudio Benedito Silva Furtado 

Presidente da FAPESQ

EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS
Nº do Termo de Outorga: 0052/2012
Nº do Aditivo: 2º
Concedente: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ 
Convenente: Solange Amarílis dos Santos
Objetivo: Alterar o prazo de vigência até 10 de Janeiro de 2014 da bolsa de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico – DTI/R-B, através do Contrato 017/12 – FAPESQ/SERHMACT-PB.
Classificação Funcional Programática: 28.204.19.573.5103.4516, rubrica: 3390.20, fonte 070.

Assinatura: 09 de Setembro de 2013.
Claudio Benedito Silva Furtado 

Presidente da FAPESQ

COMARCA DE ALHANDRA – PB. EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS: O 
DR. ANTÔNIO EIMAR DE LIMA – Juiz de Direito em Substituição da Vara Única da Comarca de 
Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da lei, etc... FAZ SABER, a todos quanto o presetne edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo de Direito da Vara Única da Comarca 
de Alhandra, Estado da Paraíba, tramita os autos da Ação de Servidão Administrativa de Passagem 
c/c Pedido Liminar de Imissão de posse nº 0001649-83.2013.815.0411, movida pela A COMPANHIA 
DE ÁGUA ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA, contra o ESPÓLIO DE MARIA BEATRIZ GONÇAL-
VES DE SOUZA, nas pessoas dos HERDEIROS Maria Benedita de Souza Lemos, Jupy Gonçalves 
de Souza, Eliezer Gonçalves de Souza; Maria José do Espírito Santo Gonçalves de Souza, Yara 
Gonçalves de Souza e Remato Guimarães de Souza, os quais encontram-se atualmente em lugar 
incerto, desconhecido e não sabido, ficando para o presente e todos os termos e atos deste pro-
cesso, os PROMOVIDOS acima referidos, CITADOS E INTIMADOS, da decisão de fls. 69/72, parte 
que diz: DEFIRO a LIMINAR requerida para imitir a autora na posse provisória do imóvel objeto da 
presente demanda, a qual fica condicionada a comprovação do respectivo depósito. Após, cite-se 
o requerido, nos termos do art. 16 do decreto lei nº 3.365/46, para querendo, contestar a ação no 
prazo legal. Por fim, se faz necessária a prova pericial, sob as tenazes do art. 420 do CPC, qual seja 
avaliar o valor da depreciação que sofreu a propriedade em decorrência de constituição de servidão 
administrativa. Nomeio como perito o Sr. Francisco Estevan Ramalho, CREA/PB nº 5356-D, com 
endereço na Rua Dacila C Bezerra, nº 86, bairro dos Bancários, João Pessoa/PB, independente 
de compromisso (art. 422, CPC) que deverá proceder a perícia. Intime-se o perito nomeado para 
apresentar a proposta de honorários. Demais expedientes necessários. Alhandra. 05/09/2013. (as) 
Dr. Antônio Eimar de Lima – Juiz de Direito em Substituição. Ficando, CITADOS E INTIMADOS da 
referida decisão, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, extensiva a 
citação aos termos do art. 285 e 319 do CPC que diz: Se o réu não contestar a ação, se presumirão 
aceitos por ele os fatos articulados pelo autor. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
o MM. Juiz expedir o presente edital, que será fixado no átrio do Fórum local, na imprensa Oficial 
(Diário da Justiça) e em Jornal de maior circulação. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade 
de Alhandra, aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze (2013). Eu, Silvano 
Torres Ferreira, Técnico Judiciário, mat. 469.310-8, autorizado o digitei. 

Antônio Eimar de Lima
Juiz de Direito em substituição

COMARCA DE ALHANDRA – PB. EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS: 
O DR. ANTÔNIO EIMAR DE LIMA – Juiz de Direito em Substituição da Vara Única da Comarca 
de Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da lei, etc... FAZ SABER, a todos quanto o presetne 
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo de Direito da Vara Única da 
Comarca de Alhandra, Estado da Paraíba, tramita os autos da Ação de Servidão Administrativa de 
Passagem c/c Pedido Liminar de Imissão de posse nº 0001731-17.2013.815.0411, movida pela A 
COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA, contra o ESPÓLIO DE VALFREDO 
NOBERTO DA SILVA, nas pessoas de seus HERDEIROS, o(s) qual(is) encontra(m)-se atualmente 
em lugar incerto, desconhecido e não sabido, ficando para o presente e todos os termos e atos 
deste processo, os PROMOVIDOS acima referidos, CITADOS E INTIMADOS, da decisão de fls. 
78/81, parte que diz: DEFIRO a LIMINAR requerida para imitir a autora na posse provisória do imóvel 
objeto da presente demanda, a qual fica condicionada a comprovação do respectivo depósito. Após, 
cite-se o requerido, nos termos do art. 16 do decreto lei nº 3.365/46, para querendo, contestar a 
ação no prazo legal. Por fim, se faz necessária a prova pericial, sob as tenazes do art. 420 do CPC, 
qual seja avaliar o valor da depreciação que sofreu a propriedade em decorrência de constituição 
de servidão administrativa. Nomeio como perito o Sr. Francisco Estevan Ramalho, CREA/PB nº 
5356-D, com endereço na Rua Dacila C Bezerra, nº 86, bairro dos Bancários, João Pessoa/PB, 
independente de compromisso (art. 422, CPC) que deverá proceder a perícia. Intime-se o perito 
nomeado para apresentar a proposta de honorários. Demais expedientes necessários. Alhandra. 
05/09/2013. (as) Dr. Antônio Eimar de Lima – Juiz de Direito em Substituição. Ficando, CITADOS 
E INTIMADOS da referida decisão, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 
dias, extensiva a citação aos termos do art. 285 e 319 do CPC que diz: Se o réu não contestar a 
ação, se presumirão aceitos por ele os fatos articulados pelo autor. E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital, que será fixado no átrio do Fórum 
local, na imprensa Oficial (Diário da Justiça) e em Jornal de maior circulação. CUMPRA-SE. Dado 
e passado nesta cidade de Alhandra, aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
treze (2013). Eu, Silvano Torres Ferreira, Técnico Judiciário, mat. 469.310-8, autorizado o digitei. 

Antônio Eimar de Lima
Juiz de Direito em substituição

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 427/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 21/10/2013, às 14:00 horas para:

Material de consumo - mudas enxertadas de umbuzeiro, destinado à SEDAP/Empresa Estadual 
de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, conforme Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº 13-01778-6
João Pessoa, 23 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 372/2013
                    
            O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 07/11/2013 às 09:00 h para:

aquisição de capacetes balísticos nível II A, destinado a Secretaria de Estado  de Administração 
Penitenciária - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº -  13-01768-7
João pessoa, 23 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

COMUNICADO
Pregão nº 295/2013

Processo nº 35.202.000048.2013
 Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 295/2013, 

cujo objeto consiste em Aquisição de Equipamentos de laboratório, destinado a Empresa Estadual 
de Pesquisa Agropecuária da Paraíba – EMEPA, que foi realizado dia 23/09/2013, foi DESERTO 
à luz da legislação vigente.

João Pessoa, 23 de setembro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente de Licitação em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013 

Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos diversos e material hospitalar, destinados à 
secretaria de saúde do Município de Natuba/PB, até o fim do ano em curso. Abertura dia 02 de outubro 
de 2013, às 09:00 horas, a sessão pública será no prédio sede da Prefeitura Municipal de Natuba/PB. 

Natuba, 23 de setembro de 2013. 
Esmeraldina Montenegro Borba

Pregoeira

POSTO S. GERONIMO C. DE COMB. E SERV. LTDA – CNPJ/CPF Nº 17.324.131/0001-27, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 1748/2013 em João Pessoa, 26 de junho de 2013 – Prazo: 360 dias. Para a atividade 
de: Construção de Posto de Combustível. Na(o) – Rua José Donato Braga, Centro Município: 
CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: Processo: 2013-002221/TEC/LP-1577.

AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 01.840.291/0001-99, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 2635/2011 – Limpeza Urbana e Transporte de Resíduos AC: 1080m² - ÁGUA FRIA – 
JP/PB. Processo: 2013-006054/TEC/LO-6082.

MARIA LUCIA DE FATIMA ARAUJO LIMA – CPF Nº 160.205.024-49, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Loteamento 
Total Área 19.712 ha – CAIÇARA – PB. Processo: 2013-006108/TEC/LP-1828.

MINERAÇÃO ROSENDO LTDA – CNPJ Nº 10.754.216/0001-04, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 855/2011 – Lavra e Beneficiamento de Granito área 20 ha – PEDRAS DE FOGO – PB. 
Processo: 2013-006106/TEC/LO-6101.

MEDEIROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME – CNPJ nº 07.144.552/0003-84, torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Operação, para a atividade de Comércio Varejista de Combustíveis e Conveniências, na 
Rodovia – PB, 228, Quadra 05, Lote 15 – Zona Rural – CEP- 58.733-000 – Quixaba – PB. Através 
do Proc.: nº 2013-006066.

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA – CNPJ/CPF nº 15.809.346/0007-06, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2435/2013 em João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Trans-
porte Aquaviário e Terminal de Embarque e Desembarque de Cargas de Mercadoria Nacional (não 
perigosa). Na(o) – Sítio do Jacaré de Baixo, LOTE A, S/N – CABEDELO  Município:  CABEDELO 
– UF: PB. Processo: 2013-003770/TEC/LO-5479.

C.M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.867.932/0001-52, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2746/2013 em João Pessoa, 19 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Operação de Loteamento urbano, com área total de 22.891,54 m², dividido em 04 
Quadras e 84 Lotes. Na(o) LOTEAMENTO ALTIPLANO NOVA ROSEIRA – ZONA URBANA Município: 
ITAPOROROCA – UF: PB. Processo: 2013-005697/TEC/LO-6013.

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 CONCORRÊNCIA Nº 002/13
Registro CGE Nº. 13-01497-5

Objeto: Contratação de serviços de Projeto Executivo, Construção e Montagem de Rede e Ramais 
em tubos de PEAD, para fornecimento de GN a clientes dos segmentos residencial e comercial da 
PBGÁS, na região metropolitana de João Pessoa, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial 
Descritivo e demais anexos.

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, a HABILITAÇÃO das empresas Thompson & 
Cia Ltda e Construtora e Incorporadora RR Ltda, pelo atendimento de todas as exigências editalícias, 
e INABILITAÇÃO das empresas Tecmaster Serviços Técnicos Ltda, pelo não atendimento do item 
7.3.3.3.1 do edital e Vipetro Construções e Montagens Industriais Ltda, pelo não atendimento dos 
itens 7.3.4.1, qualificação econômico financeira - Anexo G e 7.3.4.4 do edital. Fica aberto o prazo 
recursal e, não havendo interposição de recurso, fica marcada para o dia 01/10/2013, às 10h, a 
sessão de Abertura dos Envelopes II – Proposta de Preços. João Pessoa, 23 de setembro de 2013.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da CPL 

                                                      

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
                                              
CONCORRÊNCIA Nº 11/13

Registro CGE Nº 13-01258-2
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 11/13, 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 - 
CONSÓRCIO ARTEC / SCCV - R$ 42.392.503,98, 2º lugar - R. FURLANI ENGENHARIA LTDA - R$ 
42.876.051,40 e 3º lugar - PSO ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA – R$ 43.507.856,55.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 
João Pessoa, 23 de setembro de 2013.

Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA Nº 19/13
Registro CGE Nº 13-01487-6

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

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 19/13, que após análise detalhada na documentação, 
respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, em especial em sua Cláusula 8.0, 
considera habilitada a Empresa CONSTRUTORA A. GASPAR S/A e inabilitada a Empresa: MAZZA 
ENGENHARIA LTDA, por não atender aos subitens: 8.1.12 (Os índices financeiros apresentados 
não atendem as exigências contidas no item 2.1.2), 8.1.14 e 8.1.15  (Não comprovou a Aptidão 
Técnica conforme exigida no edital, para concreto estrutural e ancoragem). 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta(s) ou vista(s) ao(s) 
recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 02/10/2013, às 15:00 horas.                                  

João Pessoa, 23 de setembro de 2013.
Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

O Governo do Estado, 
por meio do Instituto de Ter-
ras e Planejamento Agrícola 
da Paraíba (Interpa), apro-
vou a liberação de aproxi-
madamente R$ 500 mil para 
famílias que moram nos mu-
nicípios de Lagoa, Riacho dos 
Cavalos e Catolé do Rocha. O 
dinheiro faz parte do Progra-
ma Nacional de Crédito Fun-
diário (PNFC), parceria com o 
Governo Federal, e será usado 
para aquisição de terra e es-
truturação do trabalho dos 
beneficiários.

Foram aprovados cerca 
de R$ 52 mil para a Associa-
ção Produtiva do Sabiá; R$ 
196 mil para a Associação 
Produtiva do Sítio Pereiros, 
ambas em Lagoa; R$ 90 mil 
para a Associação de Unidade 

Produtiva de Poço Verde, em 
Riacho dos Cavalos; e R$ 119 
mil para a Associação de Uni-
dade Produtiva do Coqueiro, 
em Catolé do Rocha. “Serão 
nove famílias beneficiadas, 
com a compra de 104 hecta-
res de terra, além da assis-
tência que vão receber para 
reforçar o serviço no campo”, 
revelou o presidente do Inter-
pa, Nivaldo Magalhães.

Segundo ele, ao longo 
deste ano, a Paraíba já liberou 
mais de R$ 2 milhões em Cré-
dito Fundiário, o que coloca o 
Estado na terceira colocação 
no Norte-Nordeste. “Mesmo 
com a estiagem, conseguimos 
manter uma posição consi-
derável, superior a 2010, por 
exemplo, quando estávamos 
na sétima colocação”, disse.

R$ 500 mil liberados pelo 
Interpa para três cidades

CRÉDITO FUNDIÁRIO

Alta é fruto do trabalho de divulgação do “Destino Paraíba”

FOTO: Arquivo



CPF/CNPJ....: 041196734/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            466,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057056
Responsavel.: MARIA DA PENHA ARAUJO KIKUTI -ME
CPF/CNPJ....: 003572691/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.285,71
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056936
Responsavel.: MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO 
NETA
CPF/CNPJ....: 854261484-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056311
Responsavel.: PETRONIO LOPES DO CARMO ME
CPF/CNPJ....: 001566098/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            328,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056840
Responsavel.: PEDRO EMERSON DA SILVA
CPF/CNPJ....: 044946264-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            317,63
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056319
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,  24/09/2013
----------------------------------------

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.: ALEXSANDRO OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 056301894-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            135,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056819
Responsavel.: ANTONIETA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 009280031/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.797,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056726
Responsavel.: ANTONIETA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 009280031/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.001,57
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056727
Responsavel.: CLAUDILENE CAMILODA SILVA   
MER L &
CPF/CNPJ....: 004749980/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            434,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056935
Responsavel.: ELETROMEC ELETRO MECANICA 
BARROS LT
CPF/CNPJ....: 070118567/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            121,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056609
Responsavel.: LIMP FORT - ENGENHARIA AMBIEN-
TAL LT

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 24 de setembro de 2013Publicidade
26 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 003.2013.
REF: TOMADA DE PREÇOS 04.2011.

OBJETO: Prorrogação por 90 (noventa) dias, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 146/2011, datado de 06.09.2011 e Termos de Aditivos 01.2012, 02.2012, 
03.2012, 04.2012, 01.2013 e 02.2013, datados de 01.03.2012, 18.06.2012, 26.09.2012, 26.12.2013, 
25.03.2013 e 21.06.2013, firmados entre as partes, objetivando a Execução de INFRAESTRUTURA 
ESPORTIVA – CAMPO DE FUTEBOL, de conformidade ao Contrato de Repasse 0314356-33 / 2009, 
celebrado com A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO ESPORTE, representado pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL e o MUNICÍPIO DE ALAGOINHA/PB. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA – ALCIONE MARACAJA DE MORAIS BELTRAO CONTRATADA: 
CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA – CNPJ: 11.753.922/0001-96 – JOSÉ COSTA DA SILVA. 
JUSTIFICATIVA: Redimensionamento de quantitativos em função do Esgotamento Sanitário. RE-
GIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. DATA TERMO ADITIVO: 20.09.2013. 

OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
ALCIONE MARACAJA DE MORAIS BELTRAO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO
(ALTERAÇÃO EDITAL)

TOMADA DE PREÇO No 009/2013
Objeto: a contratação de serviços de remanufatura de toners e cartuchos e locação de impres-

soras, destinados a manutenção das atividades das secretarias municipais.
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO MI-

GUEL– PB, tornar público aos interessados que face as MODIFICAÇÕES REALIZADAS no edital 
a reunião para abertura dos envelopes que aconteceria no dia 27/09/2013 as 14:00hs.,ocorrerá 
no dia 04/10/2013 as 11:00hs. Maiores informações e cópia do edital MODIFICADO, na sede da 
Prefeitura Municipal de BARRA DE SÃO MIGUEL/PB, na CPL localizado na: Rua Zeferino de Paula, 
661 – Centro – BARRA DE SÃO MIGUEL – PB Fone: (083) 3358-1186 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 Horas.

BARRA DE SÃO MIGUEL 20 de setembro de 2013
Francisco de Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Frei Damião, 332 - Centro - Poço de José de Moura - PB, às 08:30 horas do dia 04 de 
Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE VEICULO 0KM, NOVO SEM USO ANTERIOR, PARA PASSAGEIRO NO MINIMO PARA  14 
LUGARES, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.2, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120CV – DIESEL, COR 
BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇOES NO TERMO DE REFERENCIA,. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008/2003. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35641008.
Email: cplprefeiturapjm@gmail.com

Poço de José de Moura - PB, 23 de Setembro de 2013
NELSON LOPES GONÇALVES - Pregoeiro Oficial

Comissão Pró-fundação do SINTESR-PB – Sindicato dos Transportadores Escolares de 
Sousa e Região – Edital de Convocação Assembleia Geral de Fundação.

A Comissão Pró-fundação  do SINTESR-PB – Sindicato dos Transportadores Escolares de 
Sousa e Região convocam os interessados para uma assembleia geral, a ser realizada as 8h00, 
do dia 05 de outubro de 2013, na Rua Félix Sucupira de Queiroga, 16, Gato Preto, Sousa-PB, 
58802-220, nas dependências do Colégio Monteiro Lobato para tratar da seguinte ordem do dia: 
1- Aprovação da fundação do SINTESR-PB – Sindicato dos Transportadores Escolares de Sousa 
e Região para representar a categoria econômica do escolar de serviços do município de Sousa 
e região; 2. Apresentação da proposta do estatuto do sindicato patronal; 3. Eleição e posse de 
diretoria, conselho fiscal e delegados federativos e os respectivos suplentes.

Sousa/PB, 26 de agosto de 2013.
Valmira Pereira Morais Sousa

Membro da Comissão

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 Estado 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 Bezerra 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 pre-
sente ata. II – A.G.ORDINÁRIA -  Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração Financeira 
do exercício findo em 31.12.2012. 6 – ARQUIVAMENTO: AGE/O  arquivada 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. 

Protocolo...: 2013 - 056640
Responsavel.: JOSEDILMA CAETANO FILOMENO.
CPF/CNPJ....: 011082980/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            621,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056869
Responsavel.: JULIANA DE MELO SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 062143564-30
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$            395,26
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 056287
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SOUZA
CPF/CNPJ....: 015132322/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            672,26
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057023
Responsavel.: PECA MAIS
CPF/CNPJ....: 010395787/0002-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             56,44
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057019
Responsavel.: PONTUAL DISTR DE MEDIC LTDA
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.212,50
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056959
Responsavel.: ROSANA DE FATIMA ALVES
CPF/CNPJ....: 067354644-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            429,20
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057209
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,  24/09/2013
---------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AFONSO JOSE DE SOUSA 43711774415
CPF/CNPJ....: 014791931/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            635,64
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056438
Responsavel.: ANTONIETA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 009280031/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            629,66
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056540
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.895,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057276
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTO
CPF/CNPJ....: 008473082/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057175
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTO
CPF/CNPJ....: 008473082/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057176
Responsavel.: HAP VIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ....: 063554067/0010-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            710,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056444
Responsavel.: JCL CONSTRUCOES E INCORPORA-
COES LTD
CPF/CNPJ....: 018274826/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            330,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB

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 GURINHEM

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços n. 006/2013

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de GURINHEM, 
no uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após 
análise dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: a empresa NIVANE M L CALADO 
- ME foi HABILITADA, para fase de abertura de proposta de preços por cumprimento integral das 
condições do edital, enquanto as empresas: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA; DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA ME; 
foram INABILITADAS, por descumprimento dos itens 5 e 6 do edital.  Caso não haja interposição 
de recurso a abertura das propostas ocorrerá no dia 02/10/2013 as 12:00 hs na sala da COPELI. 
Maiores informações e o DETALHAMENTO dos motivos que ensejaram a inabilitação dos partici-
pantes, na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB, no horário de expediente normal 
de 08:00 as 12:00 hs. Fone: (83) 3285-1529.

Gurinhem, 23 de Setembro de 2013.
Paulo Roberto Rangel de Paiva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013/CEL/PMA
COMUNICADO

JULGAMENTO DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÃO.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, 
NO USO DAS PRERROGATIVAS QUE LHE SÃO OUTORGADAS PELA PORTARIA 453/2012, E, 
EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART.109, DA LEI NACIONAL DAS LICITAÇÕES E CON-
TRATOS, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE APÓS ANÁLISE TEMPESTIVA DOS RECURSOS 
E IMPUGNAÇÕES APRESENTADOS, MANIFESTA, À UNANIMIDADE DE SEUS MEMBROS, A 
SEGUINTE DECISÃO. RECURSOS. PRIMEIRO: COENCO CONSULTORIA ENGENHARIA E CO-
MÉRCIO LTDA, JULGAR PROCEDENTE, PARCIALMENTE, AS RAZÕES APRESENTADAS PELA 
RECORRENTE E RECONSIDERÁ A SUA DECISÃO, DECLARANDO HABILITADA A EMPRESA 
COENCO CONSULTORIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (DECISÃO JUDICIAL. PROCESSO 
1147-532013.815.0021-COMARCA DE CAAPORÃ). JULGAR IMPROCEDENTES AS ALEGAÇÕES 
APRESENTADAS QUANTO Á HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS CONSERV CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA E SAHILAH ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA. 
SEGUNDO: SOLO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; RECEBER O RECURSO DA 
RECORRENTE, FACE A CONCESSÃO DE LIMINAR, E JULGAR PROCEDENTE, NA TOTALIDADE 
AS RAZÕES APRESENTADAS NO RECURSO  E RECONSIDERAR SUA DECISÃO, DECLARANDO 
HABILITADA A SOLO - EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP. TERCEIRO: CONSBRASIL CONSTRU-
TORA BRASIL LTDA. JULGAR PROCEDENTES, PARCIALMENTE, AS ALEGAÇÕES APRESEN-
TADAS QUANTO Á SUA INABILITAÇÃO E RECONSIDERAR SUA DECISÃO DECLARANDO 
HABILITADA A RECORRENTE. JULGAR IMPROCEDENTES AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS 
QUANTO À HABILITAÇÃO DA SAHLIAH-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO 
LTDA. QUARTO: CONSERV-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA MANTER A HABILITAÇÃO DA 
RECORRENTE E JULGAR IMPROCEDENTES AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS QUANTO À 
INABILITAÇÃO DA EMPRESAS AHLIAH-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO 
LTDA. QUINTO: IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME JULGAR IMPROCE-
DENTE, NA TOTALIDADE, AS RAZÕES DE RECURSO APRESENTADAS PELA RECORRENTE 
QUANTO À SUA INABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS SAHLIAH-ENGENHARIA, 
CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA. E CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA. MANTENDO INABILITADA A IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 
SEXTO: BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP JULGAR IMPROCEDENTES NA 
TOTALIDADE AS RAZÕES DE RECURSO APRESENTADAS QUANTO À SUA INABILITAÇÃO E A 
HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO 
LTDA E CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. IMPUGNAÇÕES: CONSERV CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA. JULGAR IMPROCEDENTE AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELA 
IMPUGNANTE QUANTO ÀS RAZÕES CONSTANTES DO RECURSO DA COENCO CONSULTORIA 
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA E DA IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-
-ME E BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. NESTES TERMOS, APÓS APRECIAÇÃO 
DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES INTERPOSTOS, FICAM DECLARADAS HABILITADAS AS 
EMPRESAS: 1ª) COENCO CONSULTORIA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA; 2ª)-SAHLIAH 
ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GERENCIAMENTO LTDA.; 3ª) CONSERV-CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA.; -4ª) CONSBRASIL-CONSTRUTORA BRASIL LTDA; 5ª) SOLO EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA. E INABILITADAS AS EMPRESAS: 1ª)-SÓCONSTRÓI CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA.; 2ª) CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE-LTDA ME; 3ª) ALB ENGENHARIA 
E SERVIÇOS EIRELI EPP; 4ª) BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP; 5ª) IBIÚNA 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME. CUMPRIDOS REQUISITOS LEGAIS, FICA 
MARCADA PARA O DIA 26 DE SETEMBRO, ÀS 10 HORAS A ABERTURA DAS PROPOSTAS 
DE PREÇOS DAS EMPRESAS HABILITADAS E AS INABILITADAS TERÃO SEUS ENVELOPES 
CONTENDO AS PROPOSTAS COMERCIAIS DEVOLVIDAS, NOS TERMOS DO ART.43, II DA 
LEI DE REGÊNCIA. 

ALAGOINHA, 23 DE SETEMBRO DE 2013
SEVERINO INÁCIO DE FARIAS FILHO

PRESIDENTE/CEL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 010/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, a se realizar no dia 09 de Outubro de 2013 
as 10:00 horas, tendo como objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE AGUA 
POTÁVEL EM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PUBLI-
COS MUNICIPAIS. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Gurinhém, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB. Maiores informações 
através do telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 23 de Setembro de 2013.
Paulo Roberto Rangel de Paiva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 011/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, a se realizar no dia 09 de Outubro de 2013 as 
11:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROPORTATEIS, 
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCA-
ÇÃO. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, 
localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB. Maiores informações através 
do telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 23 de Setembro de 2013.
Paulo Roberto Rangel de Paiva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 035/2013
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 035/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de peças para os tratores pertencentes a Prefeitura de Juripiranga, no dia 11/10/2013 
às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Brasil, 380 - Juripiranga – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 08/10/2013.  

Juripiranga, 19 de setembro de 2013.
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 036/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, através de da Comissão permanente de Licitação do 
Município, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 036/2013, 
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para realização de 
exames de ultrassonografia, para atender pacientes do Município de Juripiranga, no dia 11/10/2013 
às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Brasil, 380 - Juripiranga – PB,.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 08/10/2013.

Juripiranga, 23 de setembro de 2013.
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 012/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará licitação na moda-
lidade Tomada de Preços do tipo menor preço, a se realizar no dia 09 de Outubro de 2013 as 14:00 
horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS 
PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE SAU-
DE E EDUCAÇÃO. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Gurinhém, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB. Maiores informações 
através do telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 23 de Setembro de 2013.
Paulo Roberto Rangel de Paiva

Presidente da CPL

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO
Edital

O Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, Joaquim Osterne Carneiro, no uso 
de suas atribuições e de acordo com o Estatuto e o Regimento Interno do IHGP, abre o prazo de 
30 (trinta) dias para o registro de inscrições dos candidatos que quiserem ocupar a Cadeira Nº 32 
do Quadro de Sócios Efetivos do IHGP, que tem como Patrono Ambrósio Fernandes Brandão, vaga 
com o falecimento do Historiador Nivalson Fernandes de Miranda.

Os candidatos ao preenchimento da aludida vaga deverão ser propostos por no mínimo três 
associados efetivos do Instituto, no gozo de seus direitos, juntando além do curriculum vitae, 2 
(duas) fotografias 5x7 e exemplares dos seus trabalhos publicados. O prazo para recebimento das 
propostas é das 08:00 às 12h00 horas dos dias 23 de Setembro a 23 de outubro de 2013, impre-
terivelmente, e deverá ser feita mediante protocolo na Secretaria do IHGP, situado à Rua Barão 
do Abiaí 64 - João Pessoa – PB.

João Pessoa, 23 de Setembro de 2013.
Joaquim Osterne Carneiro

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2013, que objetiva: SERVIÇOS 
DE INFRAESTRUTURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA - EPP - R$ 73.900,00; GILSANDRA MOURA SOARES - R$ 
53.100,00; HWJ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 119.830,00; MARCOS ANTÔNIO MEIRA 
FILGUEIRA - ME - R$ 25.200,00.

Areia - PB, 17 de Setembro de 2013.
PAULO GOMES PEREIRA

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2013, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE UBS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: COLINAS INCORPORAÇÃO E CONSTRUTORA - R$ 399.012,80.

Areia - PB, 24 de Setembro de 2013.
PAULO GOMES PEREIRA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2013
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia: 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE - 10.301.1017.1046 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 
- 10.301.1017.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00135/2013 - 24.09.13 - COLINAS 
INCORPORAÇÃO E CONSTRUTORA - R$ 399.012,80.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia e de Convênio com o MTur: 02.09 - 

SECRETARIA DE TURISMO - 23.695.1022.1064 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE 
TURISMO - CONVÊNIO COM O MTUR, CONFORME CONVÊNIO MTUR/MUNICÍPIO DE AREIA/
PB N.º 783721/2013 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00136/2013 - 20.09.13 
- FORTALSEG VIGILÂNCIA LTDA - EPP - R$ 73.900,00 - CT Nº 00137/2013 - 20.09.13 - GIL-
SANDRA MOURA SOARES - R$ 53.100,00 - CT Nº 00138/2013 - 20.09.13 - HWJ - LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 119.830,00 - CT Nº 00139/2013 - 20.09.13 - MARCOS ANTÔNIO MEIRA 
FILGUEIRA - ME - R$ 25.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 048/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTI-
NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. Data de abertura: 07/10/2013 às 
08h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 23 de setembro de 2013.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 049/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE SANEANTES DE USO HOS-
PITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. Data de abertura: 
07/10/2013 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 23 de setembro de 2013.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2013
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 050/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Materiais e Equipamentos destina-
dos ao Projeto Esporte e Lazer da Cidade – PELC do Município de Sumé – PB. Data de abertura: 
07/010/2013 às 14h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83)-3353-2274.

Sumé, 23 de setembro de 2013.
Daniel Bruno Barbosa da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA Nº. 2.01.001/2013

ESCLARECIMENTOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, ESCLARECIMENTOS relativos à 
CONCORRÊNCIA Nº 2.01.001/2013, para contratação de duas agências de publicidade, para 
prestar serviços à Prefeitura Municipal de Campina Grande, neste Estado:

1. O Envelope “A” será fornecido pela Comissão de Licitação a todos os licitantes nos dias 25 e 
26 de setembro. As páginas deverão ser incluídas no citado Envelope, livres de quaisquer artifícios 
tipo grampos ou clips, e não devem ser encadernadas.

2. A verba da campanha mencionada no “briefing” deverá ser definida por cada licitante, de 
acordo com a proposta apresentada.

3. O Envelope “C” será identificado. Entretanto, seu conteúdo não deverá possibilitar a identi-
ficação do Envelope “A”.

4. A documentação do Envelope “E” deverá ser entregue em duas vias, preferencialmente em 
encadernações diferentes.

Campina Grande, 23 de setembro de 2013
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 42/2013 
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade  TOMADA DE PREÇOS  
Nº 42/2013, não compareceu nenhum interessado. Sendo considerada como licitação DESERTA.

Aguiar-PB,   23  de  setembro  de 2013
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00070/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de um veículo automotor, tipo 

caçamba basculante, destinado a Secretaria de Infra Estrutura do município. Data e Local: 04 
de Outubro de 2013 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 23 de Setembro de 2013
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 1/0020/2013
OBJETIVO: Aquisição de materiais Médico Hospitalar e Laboratorial diversos, para o exercício  

financeiro de 2013.
ABERTURA: 09 de outubro de 2013 às 10:00:00, na sala de reuniões da PREFEITURA MUNICI-

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

Interessados poderão adquirir cópias do edital, no horário de expediente, no endereço supracitado.
DUAS ESTRADAS-PB, 24 de setembro de 2013

Emerson Luiz Trajano de Souza
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2013
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes, 

dentro dos limites do município de Condado, conforme solicitações das Secretarias Municipais. Data 
e Local: 08 de Outubro de 2013 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio 
Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado, PB, 23 de setembro de 2013.
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2013
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de limpeza, desti-

nados a diversas secretarias do município. Data e Local: 08 de Outubro de 2013 às 09:30 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado, PB, 23 de setembro de 2013.
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2013, que objetiva: Aquisição de 
01 (um) Veículo Tipo Ambulância, 0 km, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BREMEN 
VEICULOS LTDA - R$ 54.630,00.

Sertãozinho - PB, 20 de Agosto de 2013.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO 

 Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 01 (um) Veículo Tipo Ambulância, 0 km, para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2013. 
DOTAÇÃO: Recursos Leilões/Próprios do Município de Sertãozinho: 4.4.90.52.04 - Equipamentos 
e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00071/2013 - 21.08.13 - BREMEN 
VEICULOS LTDA - R$ 54.630,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2013

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 027/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE CARNES. 
Data de abertura: 04/10/2013 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318

Boqueirão, 23 de setembro de 2013.
Kathyeri Farias Sales

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2013

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 028/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ESPORTIVO. Data de abertura: 04/10/2013 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, 
à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-2318

Boqueirão, 23 de setembro de 2013.
Kathyeri Farias Sales

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de construção da USF do Bairro de Oceânia VI - conclusão. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.Email: saudecabedelo@bol.com.br
Cabedelo - PB, 23 de Setembro de 2013

ISABELLA DUARTE GOUVÉA
Presidente da Comissão

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Instalação Para a Remanejamento de Adutora de Água Tratada, para 
construção do Trevo - Mangabeira na cidade de João Pessoa. João Pessoa – PB, Município – JOÃO 
PESSOA UF: PB: Processo: 2013-006059/TEC/LI-2504.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação de Licença de Instalação nº 3270/2011 para ampliação do Sistema de Es-
gotamento Sanitário de Bayeux. Município – BAYEUX UF: PB: Processo: 2013-006058/TEC/LI-2503.
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