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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Feira de Brinquedo Popular acontece de 4 a 11 de outubro em João Pessoa

l Padre Reginaldo Manzotti faz show sexta-feira no Busto de Tamandaré

l Catolé do Rocha discute a partir de amanhã o combate ao trabalho infantil

l Inscrições para os Jogos dos Servidores Públicos Estaduais seguem até o dia 30
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TRE retoma cadastro biométrico 
sem agendamento em outubro

O TRE-PB vai retomar o 
cadastramento biométrico de 
eleitores em João Pessoa e Cam-
pina Grande sem o agendamen-
to prévio. A informação foi feita 
pelo secretário de Tecnologia 
do órgão, Leonardo Lívio, ao 
anunciar a abertura de mais 
sete mil vagas. PágInA 4
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nova obra de Enki Bilal 
une ficção científica e a 
afetividade PágInA 8

Evaldo gonçalves 
lança o livro Crônicas 
do Bem-Querer II  
PágInA 5

2oCaderno Esportes

Protesto reúne 
hoje bancários 
e carteiros em 
greve na capital

 mOBiLizaçãO

Os bancários e os funcio-
nários dos Correios em greve 
programaram para hoje à tarde 
um protesto na capital. As duas 
categorias querem reunir mais 
de cinco mil pessoas e vão sair 
em passeata pelas ruas do 
Centro até a Lagoa. PágInA 14

Polícia prende 
casal acusado de 
planejar tiroteio 
que feriu crianças

 vingança

Marconi do Nascimento e 
Marcela Araújo confessaram 
que contrataram quatro ho-
mens para matar dois filhos 
do traficante Marcos Lira. Os 
pistoleiros acabaram ferindo 
três crianças e fugiram sem 
acertar o alvo. PágInA 14 Restaurante do servidor atinge 50 mil refeições servidas em quatro meses PágInA 13

Cidades devem elaborar plano contra a dengue PágInA 15

DÓLAR    R$ 2,200 (compra) R$ 2,201 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,120 (compra) R$ 2,260  (venda)
EURO   R$ 2,963 (compra) R$ 2,965    (venda)
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Kaio Márcio disputa 
o norte-nordeste de 
natação PágInA 21

nayara Licarião treina 
para o Mundial de 
Kitesurf PágInA 21

Equipe feminina do 
Bota estreia hoje no 
Brasileirão PágInA 23
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 Mais de 65 mil 
alunos fazem 
as provas do 
Avaliando IDEPB

PágInA 10

 Mais Médicos: 
estrangeiros 
prontos para 
atender na PB

PágInA 4

 Detran promove 
seminário para 
debater efeitos 
da Lei Seca

PágInA 13

 MP da Polícia 
Civil é aprovada 
na Assembleia 
Legislativa

PágInA 17

Violência contra a mulher 
é tema de audiência pública

DIREIToS HuMANoS

PágInA 14



Seguindo uma tradição que remonta às 
origens da própria Organização, a presidente 
Dilma Rousseff abriu ontem a sexagésima oi-
tava Assembleia Geral das Nações Unidas, em 
Nova Iorque, nos Estados Unidos, com um dis-
curso corajoso endereçado, principalmente, 
ao governo do país sede do evento.

O Brasil abre o maior e mais importante 
encontro político do mundo desde que o diplo-
mata Oswaldo Aranha inaugurou a tribuna da 
primeira Sessão Especial da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, em 1947. Há dois anos, Dil-
ma tornou-se a primeira mulher a discursar 
na Assembleia Magna da ONU.

Dilma criticou duramente a espionagem 
feita contra cidadãos, empresas, diplomatas e 
a própria presidente do Brasil, deixando claro 
que o crime fora praticado pelo governo dos 
Estados Unidos, a quem exigira explicações, 
desculpas e garantias de que isso não voltará 
a acontecer. 

A presidente referiu-se às “atividades de 
uma rede global de espionagem eletrônica”, 
ressaltando que, no Brasil, o caso foi muito 
mais grave, uma vez que o país aparece como 
alvo da intrusão. Para ela, o fato fere o Direito 
Internacional e afronta os princípios que re-
gem as relações entre os países.

Dilma aludiu à violação de direitos huma-
nos e civis fundamentais dos cidadãos de ou-
tro país, e afirmou, com palavras claras e obje-
tivas, que não têm sustentação os argumentos 

segundo os quais a interceptação ilegal de 
informações teria como objetivo proteger as 
nações do terrorismo.

A contra ofensiva da presidente brasilei-
ra veio em forma do anúncio de que o Brasil 
irá apresentar propostas para a criação de um 
marco civil multilateral que assegure gover-
nança e regulamente o uso da internet, e ado-
tar medidas destinadas a garantir uma prote-
ção eficaz dos dados que por ela trafegam.

A “carta de princípios” citada por Dilma 
asseguraria, por exemplo, “liberdade de ex-
pressão, privacidade do indivíduo e respeito 
aos direitos humanos”, além de “promover a 
universalidade que assegura o desenvolvi-
mento social e humano e a construção de so-
ciedades inclusivas e não discriminatórias”.

Descartando retaliações desnecessárias, 
Dilma elogiou o acordo celebrado entre a Rús-
sia e os Estados Unidos, para a eliminação de 
armas químicas na Síria, o que evitaria a inva-
são daquele país do Oriente Médio, e condenou 
o atentado terrorista recentemente ocorrido 
em Nairóbi, no Quênia.

Outra corajosa posição demarcada por 
Dilma está relacionada ao mais complicado 
conflito do Oriente Médio: o que envolve a 
Palestina e Israel. Para a presidente, são legí-
timas as aspirações palestinas por um Estado 
independente e soberano. Benjamin Netanya-
hu e Barack Obama é que não devem ter gos-
tado.

Editorial

Crônica

A simplicidade e a beleza de Bitinguí

 O discurso de Dilma
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Amanhece em Bitinguí e os pássaros 
daqui têm uma alegria desmedida. O mar, 
orlado pelo coqueiral, inventa sua eterni-
dade, ondas a se desmancharem, brincan-
do de enrugar e alisar a terra. 

Abro a portada da varanda e não há 
notícias do frenesi  de cidade grande, ape-
nas o povoado acordando para o sol, para 
a pesca, a faina de cada um, simplesmente 
amanhecem em Bitinguí e sei que o dia 
seguirá seu curso, sem pressa.

Se eu pudesse me dar o tempo de 
aprender sobre esse pedaço de mar quase 
esquecido, protegido pelo renque dos 
coqueiros, seu eu pudesse me dar os dias 
de caminhar por essa pequena faixa de 
terra, para decifrar suas rugosidades, 
seus aplainamentos, suas folhas secas, eu 
ficava aqui.

Ficava aqui para assistir ao dia come-
çado de Neno e Nena, tocando a pousada 
Lua Cheia. Ela, pequena, falar suave, as 
palavras tecidas com uma antiguidade 
menineira guardada numa mulher cujas 
mãos estão sempre a tecer e destecer o 
manto do cuidado, do arranjo, da gentile-
za  e generosidade.

Neno, econômico no falar, seu mundo 
construído por ele mesmo, determina-
çãoe simplicidade sendo a argamassa 
melhor da sua obra.

Foi Nena que chamou a pousada de 
Lua Cheia. E a cada quarto deu um nome 
ligado à lua. Estou no Lua Nascente, bem 
ao pé do dia amanhecido, ao final do 
corredor.     

Fico assistindo aos retalhos da manhã. 

A alegria dos bentevis, um grilo esquecido 
de que já é dia, a martelar o concerto das 
aves. Não sei se é Neno ou Nena que varre 
sem pressa as folhas de ontem.

Não, queridos leitores, essa não é uma 
invenção da minha escrita, tão pobre ela é 
para traçar as margens, a simplicidade e a 
beleza de Bitinguí.

Bitinguí, Neno, Nena, o mar todo entre-
gue somente para quem chegar, isso tudo 
existe de verdade, em Japaratinga, Alagoas.

Você chega e Nena lhe entrega a chave 
do quarto. Lua Nova, Lua Minguante, Lua 
nascente... Nena lhe entrega a pousada 
Lua Cheia, esse pequeno edifício planta-
do na linha dos coqueiros, e de presente, 
Nena lhe aponta a praia, indica o caminho 
por onde ir, desviando você dos buracos, 
sem falar nada, que palavras aqui não são 
necessárias, Nena lhe entrega o mar, e ele 
é todo seu, quase como um amigo íntimo, 
a quem você não precisa contar nada, 
mas apenas deixar-se lavar por essa água 
morna de fim de dia.

Não tenho nenhuma fotografia, so-
mente as mãos e a alma imundas de en-
cantamento, por Bitinguí, sua paz, suas 
horas cheias de vento e silêncio, a alegria 
dos bentevis, seu cheiro de mar e de 
mato,a faina de Neno e Nena,  a cuidarem 
desse lugar de conto de fada, encravado 
nesse pequeno recanto de mundo. Esse 
lugar existe e nos ensina sobre outro 
ritmo, outro modo de caminhar, sem 
pressa, parando aqui e ali, para escutar 
o dia, os pássaros, o silêncio, tingido da 
música do mar.

Cerca de 360 mil agricultores familiares 
do semiárido brasileiro, milhares deles 
em 15 municípios paraibanos, irão re-
ceber recursos por conta da perda de 
safra, em função de seca ou excesso 
de chuva. Esses produtores fizeram a 
adesão ao Programa Garantia Safra, e 
a Portaria 26/2013 que libera o paga-
mento da primeira parcela de setembro, 
acaba de ser publicada.
Uma espécie de seguro, o benefício é concedido a agricultores que registram perda de pelo menos 
50% da plantação. O Fundo é composto por contribuições do próprio produtor, dos Municípios, dos 
Estados e da União. 
Os recursos compensam em parte as perdas das safras, no caso paraibano, em razão da longa estia-
gem, reforçando assim a economia dos municípios, já enfraquecida com a queda da produção agrícola 
e pecuária. O Diário Oficial da União da última segunda-feira traz a relação dos municípios contem-
plados.
No caso da Paraíba foram contemplados agricultores de Emas, Junco do Seridó, Prata, São João do Rio 
do Peixe, Diamante, Lagoa, Monteiro, Paulista, Piancó, Vila Serrana, Soledade, Sousa, Sumé, Taperoá 
e Tenório.

Em solenidade coordenada pela juíza Bárbara Borto-
luzzi Emmerich, titular da 23ª Zona Eleitoral, serão 
diplomados amanhã Flávio Aureliano da Silva Neto (Fla-
vinho) e Carlos Alberto Garcia Falcão (Beto de Manoca), 
respectivamente, no cargo de prefeito e vice-prefeito 
do município de Soledade. 
A posse da dupla deve ocorrer até o próximo domingo, 
conforme o calendário.
“Flavinho”, da Coligação ‘Soledade de Todos’ (PDT, PTN, 
PPS, DEM, PMN, PSB, PSDB, PSD, PCdoB e PTdoB), venceu 
a eleição suplementar em Soledade realizada no dia 1º 
de setembro, com 4.306 dos votos, contra 3.975 votos 
recebidos pela concorrente Miranda Neto, da Coligação 
‘Unidos pela Vontade do Povo’ PT, PP, PMDB, PR, PTC, PV.

“DEMOCRACIA”
Em um momento em que os políticos exaltam tanto a democracia, para respaldar suas decisões, não 
pegou bem vaiar o deputado Antônio Mineral, no ato de filiações do PSDB, quando ele pregou a con-
tinuidade do apoio do partido à reeleição do governador Ricardo Coutinho. Nas esferas orgânicas dos 
partidos, a divergências e resolve pelo voto, e não, pelo grito.

O deputado Carlos Dunga re-
clamou ontem, da tribuna, da 
retirada de R$ 680,00 dos seus 
vencimentos na Assembleia, 
equivalente a um dia de serviço, 
por suposta falta ao trabalho. “Eu 
não aceito, porque eu havia jus-
tificado minha ausência ao depu-
tado Edmilson Soares, vice-presi-
dente”, disse Dunga, pedindo que 
a importância fosse devolvida e 
repassada à creche da Casa.

NO BOLSO

CASCUDO

DIPLOMAÇÃO EM SOLEDADE

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

HOMENAGEM CAPACITAÇÃO

SAI O GARANTIA SAFRA

Foi sepultado ontem, no Cemité-
rio Caminho da Paz, em Paulista, 
na Área Metropolitana do Recife, 
o jornalista Fernando Cascudo, 
que tinha 82 anos e uma passa-
gem marcante por vários órgãos 
de comunicação.
Ele era filho do folclorista nor-
te-rio-grandense Luiz da Câmara-
Cascudo.
Fernando morreu no Hospital da 
Unimed, vítima de complicações 
de um Acidente Vascular Cere-
bral, AVC.

Bastante comemorada ontem, 
entre os próprios deputados, 
a aprovação, por unanimidade, 
do título de Cidadania Parai-
bana a Cida Lobo. Potiguar de 
nascimento, cantora de uma 
voz maviosa, Cid é bastante 
identificada coma Paraíba, sua 
cultura e suas artes, sendo a 
responsável pelo resgate histó-
rico da memória da Assembleia 
Legislativa. Ontem também foi 
aprovada a cidadania da primei-
ra-dama, Pâmela Bório.

Esse lugar existe e nos ensina sobre outro ritmo, outro modo de caminhar, 
sem pressa, parando aqui e ali, para escutar o dia, os pássaros”.

A Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Paraíba 
(OAB-PB) e a Escola Supe-
rior da Advocacia (ESA-PB), 
irão promover amanhã, 
em Campina Grande, e na 
sexta-feira em João Pes-
soa, no auditório da OAB, 
das respectivas cidades, o 
curso teórico e prático de 
Peticionamento Eletrônico 
e Certificação Digital, com 
palestrantes do Conselho 
Federal da OAB.
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Mira Conceição Valeriano
Psicóloga

Podemos notar que as pes-
soas possuem uma espécie de 
necessidade de colocar o que 
pensa, faz ou sente nas redes 
sociais. Por que esse comporta-
mento?

Para o sociólogo americano 
Robert Weiss existem dois tipos 
de solidão: A solidão emocional 
que é o sentimento de vazio e in-
quietação causado pela falta de 
relacionamentos profundos. A 
outra é a solidão social é o senti-
mento de tédio e marginalidade 
causada pela falta de amizades ou 
de um sentimento de pertencer 
a uma comunidade. Temos con-
vivido em uma sociedade onde 
o indivíduo cada vez mais vem 
perdendo o real sentido de estar 
em família, em grupos de ami-
gos. É impressionante como as 
inovações tecnológicas afastam o 
indivíduo da interação social pre-
sencial. Os tablets, iPod, iPad, são 
inovações tecnológicas que pren-
dem, isolam o indivíduo do con-
tato humano. Todas as mudanças, 
trazem seus prós e contras, e aqui 
identificamos que os contras, 
desta inovação, afetam exatamen-
te o comportamento humano. Por 
isso, a necessidade de expressar 
seus sentimentos, suas opiniões, 
até mesmo o que fez o que irá fa-
zer, através das redes sociais. São 
ferramentas, que auxiliam a pes-
soa de ter liberdade, oportunida-
de e a liberdade de expressar suas 
ideias, sentimentos e sua vida de 
forma pública. Considerando a 
situação, é relevante expressar 
que as redes virtuais fazem par-
te de um processo de comunica-
ção entre pessoas, ou seja, elas 
são uma alternativa, e não o meio 
fundamental que estabelece a 
proximidade entre elas. Devemos 
então pensar se realmente não 
existe um exagero em considerar 
que trocar mensagens online seja 
mais prazerosa do que ter a com-
panhia de um amigo, familiar ou 
namorado pessoalmente.

Essa exposição pode trazer 
algum prejuízo? 

Com certeza, principalmente 
por ser uma rede social, segundo a 
pesquisa do Ibope em março deste 
ano, já ultrapassaram no Brasil 46 
milhões de usuários de redes so-
ciais em um total de 5,5 milhões 

de usuários de internet. Nesta 
vastidão de pessoas, nós não sabe-
mos quem é realmente, quem está 
por traz de um perfil, é aconselhá-
vel, não expor, endereço, telefone 
números de cartões, números de 
documentos pessoais e nem tão 
pouco os lugares frequentado pela 
pessoa. Outra questão também 
é bom termos bom senso, visto 
que a pessoa corre risco ao expor 
sua pessoa, e as falhas de caráter 
explícitas nas redes sociais. Daí 
podemos imaginar o aprisiona-
mento psíquico que muitas pes-
soas vivem. Mas é claro que as 
desvantagens não param por aqui. 
No mundo em que vivemos, existe 
muitas pessoas mal intencionadas 
e dispostas a fazer mau uso de 
cada informação que você publi-
ca na rede. Esse mau uso pode ir 
desde as críticas sem fundamento 
ou por pura inveja e despeito, até 
os grandes golpes emocionais e 
financeiros que tanto ouvimos e 
vemos por aí. Mesmo que algumas 
pessoas reconheçam esses riscos, 
precisamos parar e perguntar se 
entre as perdas e ganhos é válido 
a tamanha exposição?

Existem muitas declara-
ções de amor para namorados, 
por exemplo, essas formas de 
demonstração de afeto em lu-
gares públicos podem ser consi-
deradas como algo positivo para 
o casal? 

Todas as declarações de amor 
são positivas e construtivas. En-
tretanto, se faz necessário consi-
derar algumas questões impor-
tantes: O momento no qual o casal 
está vivendo, dependendo se for o 
caso de uma reconciliação, é apro-
priado, principalmente para asse-
gurar e solidificar o relacionamen-
to; Para o casal, depende como se 
encontra a relação, caso esteja  
necessitando aquecer o momento. 
É positivo sim, esta experiência. 
Outro fator importante é o elo de 
responsabilidade o qual o casal 
tornar público, quando expres-
sar declarações de forma pública. 
Principalmente na sociedade em 
que vivemos, os relacionamentos 
são tão descartáveis, e a rotativi-
dade entre eles rápida. De forma 
particular, também pode ser vista, 
uma questão de autoafirmação, 
que o casal precisa, para expor 
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seus sentimentos e também trazer 
segurança na relação. Daí, o que 
era particular, torna público. Por 
fim, o casal deve ser blindado das 
críticas que terão que ouvir, mas 
também receberão elogios pelo 
ato de coragem assumido diante 
do público.

É muito comum as pessoas 
compartilharem opiniões so-
bre os mais diversos assuntos, 
mesmo que o comentário não 
esteja direcionado. Um exemplo 
que nós vimos recentemente, 
foi o dos protestos nas ruas. 
Os internautas lotaram as re-
des sociais de opiniões sobre a 
situação no país. Essa espécie 
de “roda global de diálogo” traz 
algum benefício para o indivíduo? 

Com certeza sim. É um veículo 
onde facilita a possibilidade do in-
divíduo ter vez e voz de expressar 
suas ideias e posicionamentos em 
relação a assuntos tão relevantes, 
que antes era limitado a determi-
nado grupo. Conforme a BBC Bra-
sil em São Paulo, em 11 de julho, 
2013.A mobilização dos usuários 
do Facebook e do Twitter, os dois 
sites de redes sociais mais acessa-
dos do Brasil, foi considerada uma 
das principais forças por trás das 
manifestações que atingiram todo 
o país durante o mês de junho. 
Portanto, são sim as redes sociais 
uma ferramenta acessível a todos, 
onde o indivíduo, tornou-se pro-
tagonista, com total liberdade de 
expressar suas ideias, posiciona-
mentos, como também torna-se 
conhecido em meio a uma comu-
nidade tão ampla. Portanto, a roda 
global de diálogo é um veículo de 

comunicação de ampla abrangên-
cia, que promove interação de pes-
soas com pensamentos afins, onde 
a subjetividade, informalidade são 
valorizadas. Tornando o indiví-
duo, um agente ativo neste evento, 
onde sentimentos são nutridos, os 
quais contribuem para o bem estar 
como cidadão.

Qual a recomendação sobre 
o que expor nas redes sociais?

É conveniente iniciarmos esta 
pergunta fazendo outra pergunta. 
Quais as vantagens das curtidas e 
compartilhamentos da sua vida? 
Suponho que sua resposta pode 
ser várias vantagens ou talvez ne-
nhuma. Portanto, não torne públi-
co informações que somente cabe 
a você, não forneça dados que são 
pertencentes a sua pessoa, e tente 
manter contato com pessoas que 
são consideradas amigas. Não pro-
cure relacionamento em rede so-
cial, onde a identidade da pessoa 
recebe outro sujeito, não procure 
expor suas carências e necessida-
des. Uma minoria está preocupa-
da com suas carências. Tenhamos 
mais cautela, nas informações ex-
postas nas redes sociais, por que é 
um veículo de duas vias. Uma via 
de benefícios e a outra de instala-
ção de grandes problemas emocio-
nais e psicológicos, como é o caso 
da ansiedade, depressão e solidão, 
dentre outros danos. Ressalto a 
supervisão dos pais em relação 
aos bates papos, postagens e cur-
tidas que as crianças, que não têm 
idades para usarem, mas fazem 
uso de informações fictícias, assim 
como também os adolescentes que 
fantasiam relacionamentos amo-

rosos, insere em grupos que mi-
nam valores, conduta e costumes. 
Precisamos entender o perigo de 
se expor demais nas redes sociais. 
Afinal, se sua vida inteira está na 
internet, ela poderá ser usada con-
tra você!

A problemática da rede so-
cial tornar objeto de dependên-
cia na vida de uma pessoa. E 
quais os indicadores da depen-
dência? 

Trabalhar com a dependência 
é um assunto difícil, porque é po-
sicionamento totalmente de res-
ponsabilidade do dependente. É 
necessário que o indivíduo tenha 
consciência que não consegue ficar 
um dia, sem acessar a rede social, 
quando o convívio social é compro-
metido, e quando as redes sociais 
passam a ser acessadas de todas as 
formas, horas, e lugares. Constata-
mos que foi instalado um proble-
ma. Manter contato com o univer-
so virtual, requer muita disciplina 
com os compromissos, responsa-
bilidades e as relações pessoais. 
Infelizmente, a dependência não 
se restringe as crianças e adoles-
centes, o adulto também é inserido 
nesta dificuldade. Os indicadores 
mais comuns são; o uso constante-
mente e intensamente da rede so-
cial, prejuízos nas áreas emocional, 
social. E quando o indivíduo adoece 
emocionalmente, pela falta do rela-
cionamento virtual, e quando sofre 
psiquicamente a ausência da inte-
ração com o mundo Cibernético, é 
necessário, reorganiza as ativida-
des, priorizando-as pelos valores 
que cada uma possui na vida do 
indivíduo.

ão é de hoje que se fala em vida virtual. Isto porque 
faz anos que os sites de relacionamentos chegaram e 
conquistaram espaço e público. Com a ascensão dos 
dispositivos tecnológicos, ficou fácil se conectar com 
as mais diferentes pessoas, culturas, assim como 
ter acesso aos mais variados tipos de informação. 
Virou algo normal ver pessoas em mesas de bares 
ou restaurantes, por exemplo, olhando para telas 
nas mãos ao invés de olhar para os olhos de quem 
está perto. Também se transformou em algo quase 
que visceral colocar nas redes sociais o que se está 
fazendo, comendo, ouvindo, assistindo ou até mesmo 
sentindo. A psicóloga Mira Conceição Valeriano explica 
de onde vem essa pseudo-necessidade de expor a 
vida a pessoas não tão íntimas.

“Inovações tecnológicas isolam 
o indivíduo do contato humano”
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Em cima da hora

Os treze médicos formados no ex-
terior que vão reforçar o setor da saúde 
pública na Paraíba através do programa 
“Mais Médicos”, do Governo Federal, 
devem começar os atendimentos nos 
municípios para os quais se inscreveram 
até o início da próxima semana, segun-
do informou Gilvânia Alves, respon-
sável pela Gerência de Atenção Básica 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
do Governo do Estado. Eles foram en-
caminhados às cidades onde atenderão 
os paraibanos na última segunda-feira 
para um momento de reconhecimento 
da área onde irão trabalhar.

Dos treze médicos formados fora 
do país, onze tiveram o registro provi-
sório cedido junto ao Conselho Regio-
nal de Medicina da Paraíba (CRM-PB) e 
os outros dois aguardam receber hoje 
a liberação do documento que permi-
te exercer a profissão em território na-
cional pelo prazo de três anos. Mesmo 
sem o registro, os dois médicos tam-

bém já se encontram nas cidades onde 
vão trabalhar.

Estes médicos que até ontem ain-
da não haviam recebido o registro pro-
visório do CRM-PB tiveram problemas 
com as cópias dos seus documentos. 
De acordo com Gilvânia, as cópias esta-
vam ilegíveis e por isso o órgão local da 
classe médica não liberou os registros 
destes profissionais. Apesar da falta 
do documento em mãos, o presidente 
do CRM-PB, João Medeiros, adiantou 
que todos os treze pedidos de registros 
provisórios haviam sido autorizados 
por ele e que essa questão seria resol-
vida sem maiores problemas.

Os médicos formados no exterior 
vão atuar nas cidades de Água Branca, 
Aguiar, João Pessoa, Baía da Traição, 
Baraúna, Ingá, Damião, Gado Bravo, 
Pedra Lavada, Picuí, Santana de Man-
gueira, Serra Grande e Taperoá. Dos 
treze profissionais a concluir o curso 
fora do Brasil, doze são estrangeiros 
provenientes de Cuba (9), Espanha (2) 
e Uruguai (1). O outro profissional é 
brasileiro e formado em Cuba.

Profissionais começam até 
o início da próxima semana

“mais médicos” na Paraíba

TRE vai atender sem agendamento
biomEtria

A equipe da campanha 
do recadastramento biomé-
trico do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-
-PB) liberou ontem mais 7 
mil vagas de agendamento, 
via internet, para o atendi-
mento dos eleitores de João 
Pessoa. O lote inclui as vagas 
referentes aos dias de 28 
de outubro a 8 de novem-
bro para todos os postos de 
atendimento em atividade.

O secretário de Tecno-
logia do TRE-PB, Leonardo 
Lívio, adiantou que, em ou-
tubro, o processo de atendi-
mento aos eleitores da capital 
deverá retornar também para 
o modo anterior de atendi-
mento espontâneo, sem agen-
damento pela internet.

“Estamos finalizando 
o contrato com a empresa 
vencedora da licitação e em 
breve poderemos ampliar 

consideravelmente o aten-
dimento em João Pessoa e 
Campina Grande, que con-
centra o maior número de 
eleitores que precisam rea-
lizar o recadastramento elei-
toral”, afirmou.

Para reservar uma das 
7 mil vagas disponibilizadas 
ontem, basta acessar o Sis-
tema de Agendamento da 
Biometria, disponível no site 
do TRE-PB, na página do Re-
cadastramento Biométrico. 
Lá, o eleitor deve preencher o 
formulário e procurar o local 
e dias disponíveis para aten-
dimento.

Atualmente estão em 
atividade os postos de aten-
dimento da Casa da Cidada-
nia de Mangabeira, Câmara 
Municipal de João Pessoa, 
Centro Administrativo da 
Prefeitura, Fórum Eleitoral, 
sede do TRE-PB e Tribunal 
Regional do Trabalho – 13ª 
Região e Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB).

Conforme explicou o di-
retor geral do TRE-PB, Valter 

Félix, a expectativa é que o 
reforço na equipe da Justiça 
Eleitoral, com a mão de obra 
contratada permita não ape-
nas a ampliação do número 
de postos de atendimento, 
como maior mobilidade na 
questão do horário. “Estamos 
confiantes que concluiremos 
com sucesso o recadastra-
mento nos 19 municípios 
da Paraíba participantes da 
campanha em 2013, em mar-
ço do próximo ano”, disse.

A partir de outubro, eleitores
não vão mais depender
exclusivamente da internet

Tribunal está
finalizando contra-
to com empresa e 
pretende ampliar
o atendimento
nas cidades de
João Pessoa e 
Campina Grande

Herbert Clemente
Especial para A União
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OPrograma de Artesanato da Paraíba (PAP) já iniciou os preparativos para a VI Brincarte – Feira de Brinquedo Popular, que será 
realizada entre os dias 4 e 11 de outubro, em João Pessoa. Consolidada no calendário cultural, a feira promovida pelo Governo do 
Estado acontece durante a semana da criança no Manaíra Shopping e levará ao público o mundo mágico de peões, mamulengos, 

petecas e bonecos de pano, que ainda fascinam crianças e adultos.
Serão apresentados trabalhos manuais de 28 artesãos (110 pessoas trabalhando indiretamente), um núcleo, uma cooperativa e 
uma associação de diversas localidades do Estado, expondo diversos tipos de brinquedos. De acordo com a gestora do Programa do 
Artesanato da Paraíba, Ladjane Barbosa, o objetivo do Brincarte é promover e divulgar o artesanato paraibano como expressão de 
criatividade, preservação das tradições culturais e, principalmente, como oportunidade de negócio para os artesãos, visando sua 
inserção no mercado regional e nacional.

começam os preparativos da Vi brincarte

Presidente de CRM renuncia
Para não concEdEr rEgistros

regulamentação dos 
artesãos no Estado

O projeto de lei que regula-
menta a profissão de artesão (PL 
7755/10) será debatido hoje, no 
auditório da PBTur, em João Pessoa, 
durante o 1° Congresso Estadual 
dos Trabalhadores Artesãos da 
Paraíba. O evento irá reunir auto-
ridades e profissionais do setor e 
discutirá também políticas públicas 
que desenvolvam e qualifiquem o 
artesão. As inscrições podem ser 
feitas no início do congresso e a 
expectativa é reunir 250 pessoas, 
a partir das 9h, até as 17h.

De acordo com dados da Fa-
sart (Federação das Associações e 
Cooperativas de Artesãos Autôno-
mos da Paraíba), o Estado possui 
em torno de cinco mil artesãos, que 
trabalham com tipologias diversas, 
como couro, cerâmica, fibra, tece-
lagem, pedra, metal, osso, xilogra-
vura, madeira, dentre outros. “A 
regulamentação da profissão será 
uma grande vitória para o artesa-
nato brasileiro”, destacou a diretora 
cultural da Fasart, Maria Ricci.

O PL 7755/10 foi aprovado no 
dia 18 de setembro pela Comissão 
de Cultura da Câmara dos Deputa-
dos e segue agora para apreciação 
nas comissões de Trabalho e de 
Administração e Serviço Público. 
Artesãos de todo o país lutam, há 
anos, pela defesa do direito de seu 
enquadramento profissional.

“O artesanato da Paraíba é 
riquíssimo, temos profissionais re-
conhecidos nacionalmente. Quanto 
mais incentivo e qualificação para o 
setor, melhor para o seu crescimento”, 
destacou a gestora de Artesanato do 
Sebrae Paraíba, Maísa Melo, que parti-
cipará do evento, nesta quarta-feira.

Durante o Congresso serão 
também eleitos os 30 delegados que 
representarão a Paraíba no VI Contrar-
te (Congresso Nacional de Trabalha-
dores Artesãos), que acontecerá em 
novembro, no Espírito Santo.

Fenapaf vai pedir que 
jogadores façam greve

brasilEirão

O presidente em exer-
cício da Federação Nacional 
dos Atletas (Fenapaf), Alfre-
do Sampaio, informou ontem, 
à rádio ESPN, que pedirá aos 
jogadores para que façam 
greve nas duas últimas roda-
das do Brasileirão. A proposta 
de parar o torneio está sendo 
esboçada pela entidade e será 
encaminhada nos próximos 
dias aos clubes.

A Federação dos Atletas 
diz que a proposta de greve é 
um protesto ao planejamento 
de jogos feito pela CBF. A pa-
ralisação seria uma resposta 

para que seja repensada a 
programação de jogos para o 
calendário do próximo ano, 
tendo mais tempo de férias e 
descanso.

“Estou preparando e vou 
encaminhar [proposta de 
greve nas duas últimas ro-
dadas em 2013] e todos vão 
estar recebendo. É importan-
te que os atletas saibam da 
força coletiva que têm. Eles 
têm que ter consciência e co-
ragem, senão não vai mudar. 
Nós não podemos permitir 
que isso continue”, disse Al-
fredo Sampaio.

CSP e Auto Esporte
vão representar a PB

coPa são Paulo

A Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) enviou ofí-
cio ontem à tarde, a Federação 
Paulista de Futebol (FPF), in-
dicando o Centro Sportivo Pa-
raibano (CSP) e Auto Esporte, 
representantes da Paraíba na 
45ª edição da Copa São Pau-
lo de Futebol Junior de 2014. 
Os times disputam a Copa 
Ecohouse, em São Gonçalo do 
Amarante/RN, além da Copa 
Carpina, no interior pernam-
bucano. A competição mais 
tradicional do calendário do 
futebol brasileiro terá início 
no dia 4 de janeiro e encerra-
mento, como de costume, no 
dia 25, aniversário da cidade 

de São Paulo. As equipes pode-
rão inscrever atletas nascidos 
nos anos de 1994, 1995, 1996, 
1997 e 1998. 

Atletas emprestados te-
rão condições de jogo pelo clu-
be de origem, desde que retor-
nem até o dia 25 de novembro. 
Este dia também será o prazo 
para que os clubes convidados 
registrem, no site da FPF, o nú-
mero máximo de 30 atletas, 
que não poderão ser substi-
tuídos. No Conselho Técnico, 
realizado na sede de seu grupo 
na primeira fase do torneio, as 
equipes deverão definir a lista 
final, que deverá contar com, 
no máximo, 25 nomes.

São Paulo - O presiden-
te do Conselho Regional de 
Medicina do Paraná (CRM-
-PR), Alexandre Gustavo Bley, 
renunciou ao cargo para não 
assinar os registros provisó-
rios aos médicos com forma-
ção no exterior para o pro-
grama do Governo Federal 
“Mais Médicos”, de acordo 
com a autarquia. Bley renun-
ciou ao cargo na noite da úl-
tima segunda-feira durante 
uma reunião com conselhei-
ros. O pedido foi oficializado 
ontem, quando o CRM-PR 
emitiu os primeiros oito re-
gistros provisórios. O man-
dato de Bley se encerraria na 
próxima segunda-feira, dia 
30 de setembro.

“Confesso que prefiro a 
vergonha da renúncia a ter 
que conviver com a vergonha 
de ter traído a minha consci-
ência, pois quando um indiví-
duo abre mão de suas convic-
ções, perde sua identidade e 
o significado de sua existên-
cia”, diz um trecho da carta 
de renúncia de Bley, que não 
concedeu entrevista.

Segundo o CRM-PR, os 
20 registros provisórios que 
devem ser expedidos até a 
próxima segunda-feira pela 
autarquia são para médicos 
que vão trabalhar em Curiti-
ba (3), Pinhais (3), Araucária 
(2). Arapongas (2), Iguara-
çu (1), Capanema (1) , Cam-
po Largo (1), Piraquara (1), 

Contenda (1), Mandaguari 
(1), São Miguel do Iguaçu (1) 
e Mandaguari (1).

Os registros provisórios 
do primeiro grupo de médi-
cos do programa foram assi-
nados pelo secretário-geral 
do CRM-PR, Hélcio Bertolozzi 
Soares, que prevê a emissão 
de outros 12 até segunda-
-feira porque há falhas docu-
mentais.

O novo presidente do 
CRM-PR, Maurício Marcon-
des Ribas, disse ontem que 
há inconsistências nos dos-
siês enviados pelo Ministério 
da Saúde, mas que está as-
sumindo a responsabilidade 
pela legitimidade da docu-
mentação. 
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Lau Siqueira se reúne 
hoje com representantes 
do movimento cultural 
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O escritor Evaldo Gonçalves lança mais um livro que aborda temas atuais e suas 
experiências como homem público, no intuito de preservar a memória da Paraíba

Inscrições para edição
2013 do Festival Mundo 
terminam amanhã

Tetralogia Monstro, do 
iugoslavo Enki Bilal, chega 
às livrarias brasileiras
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O escritor Evaldo Gonçalves, 
lançou - sem solenidade 
oficial - mais um livro, 
Crônicas do Bem-Querer II 
(Ideia, 478 páginas), cujo 
subtítulo é Da Jaramataia 
ao Planalto e reúne textos 
publicados semanalmen-

te, nos últimos dois anos, nos jornais A 
União - onde, a propósito, é colunista - e 
“Correio da Paraíba”, tratando de temas 
da atualidade e dos tempos em que exer-
ceu cargos públicos. Ele preferiu distri-
buir a obra entre amigos e doar boa par-
te da edição de 1.000 exemplares para 
a Amem - abrigo que cuida de idosos na 
capital - e outra à Sociedade Feminina de 
Combate ao Câncer, de Campina Grande. 
E antecipou que já pretende realizar, em 
2014 - “se Deus permitir”, fez questão de 
condicionar - o lançamento do terceiro 
volume, Crônicas do Bem-Querer III - Da 
Jaramataia à Clausura. “É uma referência 
ao meu último abrigo, nestes últimos dez 
anos, onde só os credores aparecem para 
acertar nossas contas”, brincou o autor, 
que reside em João Pessoa.

“O interesse na divulgação do livro é, 
sobretudo, para que as pessoas interes-
sadas em ajudar as instituições filantró-
picas possam colaborar comprando-o, 

A nova obra não é vendida em livrarias

FOTO: Evandro Pessoa

pois a renda se reverterá totalmente 
para elas”, disse, para o jornal A União, 
Evaldo Gonçalves, que completa 80 anos 
em 2013 e admitiu que o lançamento da 
obra, agora, foi “mera coincidência” com 
relação ao transcurso do aniversário. Na 
Amem (Associação Metropolitana de Er-
radicação da Mendicância), abrigo locali-
zado no km 11 da BR 230, no município 
de Cabedelo, por exemplo, Crônicas do 
Bem-Querer II - Da Jaramataia ao Planal-
to custa R$ 20. “Resolvi não expor seus 
volumes nas livrarias para comerciali-
zação porque a obra está marcada por 
muitos dados e circunstâncias pessoais”, 
confessou ele. 

Crônicas do Bem-Querer II tem o tex-
to da contracapa e a crônica da primeira 
orelha da capa assinados pela escritora 
Ângela Bezerra de Castro e o jornalista 
Gonzaga Rodrigues, respectivamente, 
e é continuação do primeiro volume, 
lançado em 2010, pois também repro-
duz crônicas publicadas pelo autor em A 
União e “Correio da  Paraíba” a respeito 
de assuntos atuais e da época em que 
foi parlamentar e secretário de Estado. 
“Comento fatos presentes e tento revelar 
episódios do passado, a título da pre-
servação da memória da Paraíba”, disse 
Evaldo Gonçalves, que fez abordagens 
diversas em cada obra.

“No primeiro livro, procurei reunir, 
em capítulos autônomos, as crônicas so-

bre Campina Grande e o Cariri paraiba-
no, onde sempre fui votado nas minhas 
cinco eleições parlamentares. Comple-
mentei-as com outras, de motivações 
diversas, bem como anexei textos acadê-
micos, a exemplo de discursos pronun-
ciados na APL (Academia Paraibana de 
Letras) e prefácios oferecidos a obras de 
autores paraibanos. No segundo volu-
me, dei ênfase ao centenário de Ernani 
Sátyro, em 2011, e, em 2012, abordei 
outros temas de possível interesse geral. 
Anexei, nos dois volumes, fotos, a título 

de memória iconográfica. E, ainda no 
segundo, inseri textos alusivos às come-
morações da APL sobre o Centenário 
de Ernani Sátyro e um ensaio a respei-
to das lideranças políticas na Paraíba, 
desde o Império até hoje”, disse Evaldo 
Gonçalves. 

Ao se referir aos dois subtítulos 
- Da Jaramataia à Cidade Grande e Da 
Jaramataia ao Planalto - que acrescen-
tou em ambos livros, Evaldo Gonçalves 
justificou ter sido “um desejo” de pres-
tar uma deferência a Campina Grande, 
João Pessoa e a Brasília. “São cidades 
que me acolheram nas várias fases da 
minha trajetória de vida, e, com esse 
expediente, quis diminuir minha dívida 
de gratidão pelo respectivo acolhimen-
to. Verdade é que, com relação à capital 
paraibana, o débito está aumentando, 
enquanto daqui não for obrigado a mi-
grar”, admitiu ele. “E, quanto à palavra 
Jaramataia, nome indígena criado pelos 
nativos, esclareceu se tratar da deno-
minação da data de terra onde meus 
avós, bisavós e antepassados se insta-
laram com a colonização portuguesa. 
Nada mais justo do que destacar o fato”, 
prosseguiu o escritor, que também doou 
alguns volumes de Crônicas do Bem-
Querer II - Da Jaramataia ao Planalto 
para o acervo da biblioteca da Academia 
Paraibana de Letras, cuja sede está ins-
talada em João Pessoa.

Crônicas de vida
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Colaborador de A União, 
Evaldo Gonçalves aborda, em 

Crônicas do Bem Querer II, 
temas diversos da atualidade 

e do passado
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O ser humano na sua essência 
nasce imperfeito, e assim sendo 
muitos comportamentos inade-
quados à sua saúde e bem viver o 
acompanham com frequência. Uma 
destas atitudes inadequadas, sem 
dúvida, é o uso indevido de subs-
tâncias.

Também é fato 
que tal consumo não 
é novidade, pois tem 
sido comum desde o 
início da humanidade. 
Alguns historiadores 
chegam a afirmar que 
“a droga existe desde 
que existe o homem”. 
E se isso é verdade, 
por que nos surpreen-
demos até hoje com 
o uso abusivo destas 
substâncias?

Arrisco dizer que, 
certamente o que nos surpreende 
e preocupa não é o consumo em si 
de uma droga, mas sim as conse-
quências que este relacionamento 
doentio estabelecido entre alguns 
seres humanos com estes produtos 
acarretam aos seus usuários e à 
sociedade como um todo.

Além disto, da mesma forma 
que a moda do vestuário, espe-
cialmente no mundo ocidental, se 
renova a cada ano, parece que o 
mesmo acontece com as drogas. 
Não é incomum a divulgação pela 
mídia e por técnicos da área de saú-
de ou policiais, sobre o surgimento 

de novas substâncias psicoativas. É 
como se estas viessem a reboque de 
cada estação do verão.

Relatos científicos recentes 
afirmam que só nos últimos cinco 
anos mais de 250 novas drogas não 
terapêuticas surgiram no mundo. 
Todas de origem sintética (produzi-

das em laborató-
rios). Tais subs-
tâncias em geral 
são mais concen-
tradas de princí-
pio ativo, portan-
to mais viciantes 
e danosas aos 
seus usuários. Em 
contrapartida, 
são mais fáceis de 
serem camufla-
das e mais lucra-
tivas aos trafican-
tes.

Dentre estes produtos os mais 
conhecidos são: MDMA (Êxtase), 
também conhecida popularmente 
como “bala”, e a LSD (Ácido Lisér-
gico de Dietilamida-25), apelidada 
comumente no Brasil por “ácido” ou 
“doce”.

Contudo, dezenas de outras 
drogas têm surgido nos últimos 
anos, a exemplo das denominadas: 
Cristal ou Meth; Ice; Catinona; “Sal 
de Banho” e outras alucinógenas e 
Metanfetaminas diversas.

Um aspecto agravante em 
relação ao consumo destas subs-
tâncias é que há uma cultura de 

multiuso, ou seja, são consumidas 
várias destas numa mesma oportu-
nidade.

Em relação à “rainha das sinté-
ticas”, o Êxtase, um estudo realizado 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul atesta que 91% dos 
frequentadores das festas “Raves” 
(animadas por músicas eletrôni-
cas), já consumiram esta droga.

Vale lembrar que uma das 
últimas novidades tem sido a 
“maconha sintética”, totalmente 
produzida em laboratório. E que a 
“cannabis sintética” é, em média, 
100 vezes mais potente que a origi-
nal (natural).

Para conseguir efeitos tão 
acentuados na “maconha” os pro-
dutores desta droga utilizaram uma 
regrinha simples, qual seja: retira-
ram da composição da substância, 
o “canabidiol”, alcalóide este que 
tem o poder de diminuir os efeitos 
alucinógenos da substância. Assim 
o “Tetrahidrocanabinol” ou THC, 
que é responsável pelos efeitos alu-
cinatórios da “maconha”, ficou livre 
para agir com todo o seu potencial 
e sem os freios naturais do antídoto 
já citado.

Assim, infelizmente, se a 
sociedade já enfrenta na atualida-
de um grave problema com o uso 
indevido de drogas naturais como 
maconha e cocaína, outras piores 
estão chegando ou já chegaram: “as 
sintéticas”.

“Deus salve o Brasil!”
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Na recente viagem aos Estados Unidos entrei em 
um supermercado e vi que não havia caixas ou pessoas 
atendendo ou até mesmo empacotadores. Com a crise 
econômica e os custos empregatícios, a nova onda é ter o 
supermercado inteiramente no autoatendimento. Levei 
as mercadorias para passar o código de barra na máqui-
na e no final, mesmo dominando o inglês e tendo mora-
do 4 anos nos EUA, fiquei na maior enrascada no paga-
mento e na dúvida se optava por “cash” (dinheiro), pois 
a compra incluía centavos, ou se por cartão de crédito 
(no mostrador não havia a sigla do Banco do Brasil Es-
tilo bandeira Visa ou American Express) e fiquei vários 
minutos, atrasando a fila, para entender a engenhoca, 
pois não havia ninguém para ajudar. Depois de algum 
tempo resolvi pagar em dinheiro (até para evitar o IOF 
das compras do cartão) e tive que me contentar com a 
máquina me devolvendo dezenas de moedas, pois aqui 
até os centavos são dados religiosamente de troco!

Soube que em Milão, na Itália, os supermercados 
também já funcionam sem funcionários nos caixas e as 
engenhocas além de calcular e empacotar as compras 
ainda dizem “buon giorno”! (bom dia). Logo logo, esta 
novidade chega ao Brasil e à nossa querida Paraíba, 
como já chegaram os bancos de autoatendimento e os 
estacionamentos com entradas automatizadas.

Sou de uma geração que ainda prefere um ser hu-
mano de carne e osso no atendimento, fazendo cara feia 
ou sorrindo, mas sempre disposto para atender, ao vivo, 
do outro lado do balcão, vidro ou do telefone. E o que 
tenho percebido no mundo inteiro, isto está se tornando 
coisa rara.

Na França, nos arredores de Paris, fui hóspede do 
hotel Formule 1 - F1 Porte de Montmartre, situado a 
dois passos da célebre feira da ladra de St-Ouen, perto 
de Montmartre e do Estádio (Stade) de France, mas que 
não possuía qualquer funcionário. Ao fazer a reserva 
pela internet recebi um código. Ao chegar ao hotel digi-
tei o código na porta da recepção e no quarto. No outro 
dia fui embora, fechando a porta do quarto e da recep-
ção do hotel, sem ter ninguém para se despedir.

A rede de hotéis Formule 1, de lowcost(baixo custo)
que já chegou ao Brasil, com empreendimentos em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, quase 
não possui funcionários para atender ao público, o que 
faz com que as diárias sejam mais baratas. Meu medo é 
que no futuro também não existam aeromoças nos avi-
ões e no lugar do piloto e copiloto seja tudo automático. 
Em Miami, Orlando e em Las Vegas, já existe o Monorail, 
um trem de superfície que leva os passageiros por vários 
lugares, e inclusive ao aeroporto, mas que não possui 
motorista e nem cobrador! É tudo automatizado!

Sem funcionários para atender, as viagens princi-

Saudando a vida, 
a morte e a arte

“A morte é o preço que pagamos pela vida, 
pelo fato de termos vivido.”

(Hanna Arendt)

Sob o forte efeito desta citação, que marcou 
a passagem de Hanna Arendt, começo meu texto 
desta semana rendendo uma homenagem a um 
amigo que partiu: João César. Amigo, companheiro 
de muitos carnavais, sempre disposto a trabalhar 
por este projeto carnavalesco que está aí há vinte e 
seis anos. “Ave, César! Morituri te salutant!” Sim, “os 
que vão morrer te saúdam”. Não necessariamente 
tão cedo e de forma tão drástica e violenta quanto 
os gladiadores da Roma Antiga, mas, certamente, 
um dia, pois esta é nossa única e fatal certeza. E, na 
tua despedida, ao mesmo tempo em que estávamos 
compungidos com a tua passagem, que lamentáva-
mos, nos regozijávamos por nos reencontrarmos, 
em torno de ti, porque para isso também servem os 
velórios: despedida dos mortos e reencontro dos 
vivos.

Aproveito a deixa para saudar Waldir Porfirio 
por sua atuação frente à Comissão da Verdade a cuja 
sessão compareci como ouvinte, na última quarta-
feira, na API. Ave Waldir Porfirio! Celebrante deste 
rito da democracia, que mesmo capengando, resiste 
e vai fundo aos “porões da ditadura” para de lá 
resgatar os mortos e os vivos, do esquecimento. Fui 
lá por vários motivos: pelo amigo Martinho Campos, 
a quem muito aprecio e também por Washington 
Rocha, que conheci ainda estudante, nos idos de 
1968, quando vim morar nesta capital. Washington 
era uma figurinha franzina e exaltada que parecia 
estar prestes a sofrer uma combustão espontânea,-
tão inflamado era o seu discurso contra a ditadura 
militar. Jovens como Martinho e Washington sofre-
ram torturas por defenderem convicções políticas, 
contrárias às do sistema vigente. Falavam por nós, 
mais tímidos e menos corajosos. Ambos carregam 
no nome uma referência a grandes líderes ociden-
tais: o padre alemão, líder da Reforma Protestante, 
Martinho Lutero, que arriscou a pele por suas cren-
ças religiosas, desafiando em 1517 a poderosa Igre-
ja Católica Apostólica Romana. Mais recentemente, 
nos Estados Unidos, outro líder religioso com o 
mesmo nome, o pastor Martin Luther King, (1929-
1968) assassinado por defender os direitos civis dos 
negros americanos. Ave, pois, Martinho!

Ave Washington! Hoje cristão confesso que 
prega o perdão e que também nasceu sob o signo 
da grandeza, pois seu nome reverencia o general 
comandante do exército colonial norte-americano 
que lutou na guerra pela independência de seu 
país: George Washington (1789-1797), o primeiro 
presidente da jovem república dos Estados Unidos 
da América, de 1789 a 1797. Ave, pois, também, 
Washington Rocha!

Dos testemunhos desses dois revolucionários 
paraibanos pudemos constatar o quanto arris-
caram, quão perto chegaram da morte e quantos 
horrores sofreram e presenciaram. Os nomes que 
receberam são, portanto, proféticos e eles os honra-
ram com o nobre compromisso pela causa dos mais 
fracos e oprimidos.

A semana termina com mais duas cele-
brações: a primeira, um sarau no Museu Assis 
Chateaubriand (MAC), em Campina Grande, em 
homenagem ao poeta Sérgio de Castro Pinto e à 
sua poesia, que celebra a vida, que não é apenas 
“uma sombra que passa(...) um pobre ator que se 
pavoneia e se agita uma hora em cena e, (...) uma 
história contada por um idiota, cheia de som e 
fúria, nada significando...” Prefiro acreditar “que 
é bonita, é bonita e é bonita”! Foi uma bela noite, 
organizada pela, também poeta, Fidélia (Amora) 
Cassandra, a quem prestamos um tributo aqui, 
pelo seu trabalho como diretora cultural do MAC. 
Ave Sérgio! Ave Fidélia!

E, para encerrar a semana, assistimos à encena-
ção da peça “Brevidades”, do grupo Alfenim, com a 
primeira-dama do teatro paraibano, a nossa querida 
e talentosa Zezita Mattos, que nos brindou com um 
monólogo, um texto que é uma verdadeira ode ao 
teatro, costurando cenas e falas de alguns dos seus 
textos mais consagrados. Ave Zezita!

palmente no exterior estão se tornando mais difíceis e 
podem se transformar em momentos de angústia. É a 
revolução das máquinas, engenhocas que cada vez mais 
ocupam lugar dos funcionários nos aeroportos, estacio-
namentos, pedágios e estações de metrô. Nunca esqueço 
a primeira vez que aluguei um carro nos Estados Unidos 
e fui colocar gasolina, quando constatei que não havia 
frentista (nunca havia colocado gasolina direto da bom-
ba ao tanque do veículo) e ainda tive que digitar, os valo-
res de quanto iria colocar de gasolina! Fui frentista por 
um dia e agora acabo sendo todas as vezes que resolvo 
dirigir no país norte-americano.

Se tivesse que narrar alguns apuros pelo mundo 
afora, daria um livro, algo que pretendo escrever um dia. 
Vocês não imaginam o alívio que sinto quando chego a 
um lugar e vejo alguém para atender. Nem que seja na 
Croácia. Lembro certa vez que em Dubrovnik, resolvi 
procurar uma manicure e fui informado de que havia 
uma perto do hotel, mas que falava croata e somente 
três frases em inglês: `Sit down` (pode sentar-se), “Ten 
dollars” (dez dólares) e “Thank you”, (Obrigado).  O que 
era mais do que suficiente para que eu tivesse minhas 
unhas perfeitamente tratadas. No salão imediatamente 
vejo uma revista croata em cuja capa estava o ator global 
Thiago Lacerdada novela global Terra Nostra, que era 
sucesso local. Tentei argumentar algumas frases em 
inglês perguntando se a novela estava passando em Du-
brovnik, e a manicure não entendeu “patavina”, palavra 
que também sequer tem tradução em inglês e muito 
menos em croata. 

Eu gastaria páginas e páginas para narrar episó-
dios engraçados ou de apuros que passei por lidar com 
máquinas. Certa vez no metrô de Moscou, que é um dos 
mais lindos do mundo, com seus monumentos dentro 
das estações, fiquei horas e horas para descobrir como 
comprar o bilhete e depois colocar a ficha que todos 
enfiavam tranquilamente na maquineta e quase perco a 
chance, pois fui o último na fila para ver o corpo em-
balsamado de Lênin, no Kremlin. Em Amsterdam quase 
deixo abandonada a bicicleta que havia alugado, pois 
não conseguia entender como funcionava a maquininha 
na hora de devolver a duas rodas que tanto me ajudou a 
percorrer a cidade.

 Em breve só nos resta ter saudade dos tempos 
em que havia atendente atrás do balcão, ou do vidro ou 
do telefone, mesmo com o maior mau humor do mundo, 
época em que a gente podia protestar, reclamar, pelo 
menos ao vivo e agora nestes tempos de modernidade, 
é tudo no autoatendimento. Acho que em breve até as 
confissões católicas serão em máquinas, que no final nos 
darão a absolvição ou penitência em voz gravada, e aí 
não se pode recorrer nem ao bispo!
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SERVIÇO

Em cartaz
Boa Sorte,
Meu Amor

Em Recife, drama retrata o encontro de um trabalhador e uma artista

Recife, Pernambuco. Dirceu 
tem 30 anos e vem de uma 
família aristocrata do Sertão 
nordestino. Ele trabalha em uma 
empresa de demolição, ajudando 
nas diversas transformações 
que a cidade tem passado nos 
últimos anos. Ao encontrar 
Maria, uma estudante de música 
com alma de artista, ele passa a 
sentir a urgência por mudanças 
em sua própria vida.

Foto: Divulgação/orquestra Cinema
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RENDEZ-VOUS (Maria)

Humor 

Val Fonseca

Henrique Magalhães

Inscrições para 9a edição do Festival 
Mundo podem ser feitas até amanhã

Evento

Entre 26 de outubro 
e 3 de novembro de 2013, 
o Festival Mundo chega a 
sua nona edição, ampliando 
suas atividades ao agregar 
as mais diversas expressões 
artísticas produzidas de for-
ma independente em todo 
o território nacional. Estão 
sendo recebidas inscrições 
nas diversas linguagens para 
diferentes espaços e datas 
dentro do período de reali-
zação do evento. A partici-
pação é aberta para artistas, 
produtores, grupos e agen-
tes culturais da Paraíba e 
de outros estados do Brasil.

As propostas devem or-
bitar ao redor de alguns eixos 
temáticos, como música, artes 

Mídias em destaque

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

visuais, artes cênicas, audiovi-
sual, universidade das culturas 
(formação: oficinas, debates e 
outras metodologias livres; e 
vivência: produção, comunica-
ção, socioambiental), nós am-
biente (frente socioambiental), 
cultura digital, cobertura cola-
borativa, esportes, economia 
criativa e gastronomia. Para 
saber mais e realizar inscri-
ção de propostas, é só acessar 
a página do Festival Mundo 
no site do Coletivo Mundo: 
www.coletivomundo.com.
br/festival-mundo. O prazo 
será encerrado amanhã e o 
resultado final será divulgado 
no site do Coletivo Mundo e 
nos perfis do Festival Mun-
do no Facebook e do Twitter.

No evento, o protago-
nista é a cena musical, du-
rante esses oito anos, mais 
de 60 atrações nacionais e 
cerca de 80 locais já passa-
ram pelos palcos do festival. 
Entretanto, a cada edição, 
vários outros tipos de artes 
e áreas de expressão estão 
sendo inseridos na progra-
mação, fazendo com que 
ele seja reconhecido nacio-
nalmente como um Festival 
de Artes integradas produ-
zido colaborativamente em 
rede. Referência em arte e 
cultura independente em 
todo o país, o Festival Mun-
do faz parte da Rede Brasil 
de Festivais Independen-
tes, juntamente com cen-

tenas de outros festivais, 
mobilizando mais de sete 
mil pessoas anualmen-
te, entre público, impren-
sa, produção e artistas.

O Festival Mundo é 
uma realização do Coletivo 
Mundo, grupo sem fins lu-
crativos, sediado na capital 
paraibana e formado por 
artistas, produtores e agen-
tes culturais, que promove 
ações planejadas de fomen-
to, produção, distribuição 
e fruição de artes e cultura 
independente no Estado. 
A programação do Festival 
Mundo acontecerá ao longo 
de nove dias na Usina Cul-
tural Energisa e no Centro 
Cultural Espaço Mundo. 

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de setembro de 2013

A música sempre foi destaque nas edições anteriores do Festival, que divulga sobretudo as bandas independentes

Publicidade enrustida 

Muita coisa que não se cogitava num passado bem re-
cente hoje é comum, faz parte do cotidiano, já integrou-se 
aos novos tempos. Na década de 1980, por exemplo, apa-
recer fumando nos filmes, nas novelas era “normal”. Até 
fumar dentro do avião era permitido. Hoje, o cerco se fe-
chou. Fumar é antissocial. O fato é que o tempo passa, os 
conceitos mudam e a sociedade se transforma. 

No mundo dos negócios, a lógica é a mesma. Os há-
bitos de consumo mudam, surgem novos públicos, novos 
nichos e, consequentemente, novas necessidades de co-
municação, linguagem e abordagem. Na propaganda isso 
não é diferente. A mudança dos tempos também se reflete 
e quem não acompanhar vai perder mercado.  

Mesmo que timidamente no Brasil, é verdade, a pro-
paganda direcionada ao público LGBT começa a ganhar 
espaço e a romper fronteiras. Revistas e sites segmenta-
dos já não são mais novidade e já disputam parte do bolo 
da verba publicitária de grandes marcas que querem se 
comunicar com esse público – vale ressaltar, boa parte de 
grande poder aquisitivo.

Reportagem da Folha de S. Paulo traz avaliações in-
teressantes sobre esse segmento, que paradoxalmente 
cresce em consumo, mas ainda tem uma propaganda en-
rustida. “Falta ousadia e coragem por parte de agências e 
anunciantes no Brasil em associar as marcas a esse públi-
co”, diz André Fischer, criador do portal Mix Brasil e editor 
da revista “Junior”. 

A matéria da Folha revela que faltam dados confiáveis 
sobre o tamanho do mercado e que ainda há um temor das 
empresas de serem boicotadas pelo consumidor conser-
vador. E é exatamente aí onde mora a resistência. Afinal, 
vivemos numa sociedade majoritariamente conservadora, 
apesar de menos intolerante.

Numa campanha da construtora MaxHaus, criada 
pela agência Talent, de São Paulo, a imagem em anúncio 
de jornal é de duas mulheres se abraçando, com os ros-
tos colados, no meio do caminho para um beijo na boca. 
A peça, com o título “Existia uma parede no amor”, não foi 
dirigida ao público gay, mas usou a temática para posicio-
nar o anunciante como uma marca moderna. 

No caso da MaxHaus, diz a matéria da Folha, o que 
está em jogo não é atrair o cliente homossexual. “A campa-
nha é sobre autoexpressão, sobre ser quem você é”, explica 
João Livi, diretor-geral de criação da Talent.

E para Fischer, independentemente do poder de com-
pra, o consumidor LGBT é formador de opinião e, por isso, 
deveria entrar no plano de mídia dos anunciantes. “Esse é 
um segmento pequeno, mas que tem poder de influenciar, 
consome muita marca e compartilha o tempo inteiro.” Ou 
seja, um convite para a publicidade sair do armário. 

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. 
Duração: 94 min. Classificação: Livre. Direção: 
Klay Hall, com Dane Cook, Priyanka Chopra, Julia 
Louis-Dreyfus. Dusty é um avião que trabalha pul-
verizando plantações. Seu grande sonho é participar 
de corridas internacionais, ao lado de alguns dos 
mais famosos competidores, mas seu medo de 
altura e a própria composição da carroceria impedem 
que esta vontade se torne realidade. Sabendo do 
sonho do amigo, Chug busca a ajuda de Skipper 
, um reservado avião que, devido a um acidente 
no passado, não consegue mais voar. Após muita 
insistência, Skipper aceita ser o mentor de Dusty 
nesta empreitada. CinEspaço 3/3D: 14h, 16h e 18h. 
Manaíra 7: 14h15 e 16h20. Manaíra 8: 13h15 e 
15h20 Tambiá 1: 14h20, 16h20 e 18h20. Tambiá 
6/3D: 14h, 16h, 18h e 20h.

BOA SORTE, MEU AMOR (BRA, 2012). Gênero: Drama.  
Duração: 95 min. Classificação: 14 anos Direção: 
Daniel Aragão, com Vinicius Zinn, Christiana Ubach, 
Maeve Jinkings. Recife, Pernambuco. Dirceu tem 30 
anos e vem de uma família aristocrata do sertão nor-
destino. Ele trabalha em uma empresa de demolição, 
ajudando nas diversas transformações que a cidade 
tem passado nos últimos anos. Ao encontrar Maria, 
uma estudante de música com alma de artista, ele 
passa a sentir a urgência por mudanças em sua 
própria vida. CinEspaço 1: 17h30.

CINE HOLLIÚDY (BRA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 91 
min. Classificação: 12 anos. Direção: Halder Gomes, com 
Edmilson Filho, Miriam Feeland, Roberto Bomtempo. Interior 
do Ceará, década de 1970. A popularização da TV permitiu 
que os habitantes da cidade desfrutassem de um bem até 
então desconhecido. Porém, o televisor  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. 
Duração: 109 min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Baltasar Kormákur, com Denzel Washington, Mark 
Wahlberg, Paula Patton. Um agente especial e um 
perito em inteligência militar são contratados para 
roubar um banco. Logo, eles descobrem que sua 
verdadeira tarefa é outra: eles devem investigar 
um ao outro. Para piorar a situação, o mandante 
da tarefa é o mesmo banco que eles pretendiam 
roubar. Manaíra 8: 18h30 e 20h50. Tambiá 1: 20h20.

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

INVOCAÇÃO DO MAL (The Conjuring, EUA, 2013). 
Gênero: Terror. Duração: 110 min. Classificação: 
14 anos. Direção: James Wan, com Vera Farmiga, 
Patrick Wilson. Harrisville, Estados Unidos. Com 
sua família cada mais mais apavorada devido a 
fenômenos sobrenaturais que a atormentam, 
Roger Perron resolve chamar dois demonologistas 
mundialmente conhecidos, Ed e Lorraine. O que 
eles não 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. Clas-
sificação: 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 presidente dos Estados Unidos (Jamie 
Foxx), mas vê sua intenção ir por água abaixo quando não 
é aprovado na seleção. Sem saber como dar a notícia para 
sua filha, ele a leva para um passeio à Casa Branca. O que 
John não esperava era que neste mesmo dia o local fosse 
atacado por um grupo paramilitar fortemente armado. 
Com o governo tendo que enfrentar o caos na nação e 
o relógio correndo, cabe a John encontrar algum jeito 
de salvar o presidente do ataque. Manaíra 6: 18h e 21h.

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

OS ESTAGIÁRIOS (The Internship, EUA, 2013). Gênero: 
Comédia.  Duração: 120 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Shawn Levy, com Vince Vaughn, Owen Wilson, 
Rose Byrne. Quando são demitidos, dois homens na casa 
dos quarenta anos de idade começam a procurar por novas 
alternativas de trabalho. Apesar de não conhecerem nada 
de mídias digitais, eles são contratados como estagiários 
em uma grande empresa de produtos eletrônicos, onde 
devem conviver com chefes vinte anos mais novos do que 
eles. Manaíra 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 distintas: enquanto Lauda 
era metódico e brilhante, Blunt adotava um 
estilo mais despojado, típico de um playboy. A 
disputa entre os dois chegou ao seu auge em 
1976, quando ambos correram vários riscos 
dentro do cockpit para se sagrar campeão 
mundial de Fórmula 1. CinEspaço 1: 19h30. 
Manaíra 2: 20h40.

 



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de setembro de 2013

Quadrinhos

Livro inédito de Enki Bilal é contextualizado em universo 
de ficção científica para abordar temáticas afetivas

FotoS: Divulgação

A Tetralogia Monstros, do iugoslavo 
Enki Bilal, chega ao Brasil seis anos 
após ser concluída

Memória e reencontros

Concluída em 2007, finalmen-
te chega ao Brasil a Tetra-
logia Monstro, uma nova 
obra-prima de Enki Bilal, 
quadrinista de origem iu-
goslava, radicado na França. 
Trazendo a história comple-
ta, em um volume de 272 

páginas, o álbum é mais um lançamento 
da Editora Nemo e está sendo comercia-
lizada ao preço de R$ 84. 

Nike, Leyla e Amir são três órfãos 
nascidos sob as bombas do cerco a 
Sarajevo que agora vivem em um mun-
do futurista, em meio a novos conflitos 
e conspirações. Ao tecer uma narrativa 
pessoal e instigante, ligada à guerra 
destruidora da Iugoslávia, na década 
de 1990, Enki Bilal dividiu sua história 
sobre a memória e os reencontros em 
quatro capítulos: ‘O sono do monstro’, 
‘32 de Dezembro’, ‘Encontro em Paris’ e 
‘Quatro?’, sendo os dois últimos fundidos 
nesta edição completa a pedido do autor.

Nike, o personagem condutor da 
história, tem uma notável habilidade 
de rememorar detalhadamente todos 
os dias de sua vida. Ao longo da HQ, ele 
vai, aos poucos, conseguindo se lembrar 
dos primeiros dias de vida, da ausência 
de seus pais e da terrível presença da 
guerra se desenrolando a seu redor e ao 
de Leyla e Amir, seus amigos de berço, 
na Sarajevo de 1993. A memória, repre-
sentada de diferentes formas ao longo 
da narrativa, torna-se elemento central 
na trama, unindo a trajetória das três 
personagens em um futuro sombrio e 
impiedoso. Em meio a tudo, surge um 
personagem misterioso, desumano e 
inumano: o próprio Monstro do qual fala 
o título da obra.

Em uma trama intrincada e densa, 
que ora se volta para o passado, ora para 
o futuro, a realidade se torna duvidosa, 
e o leitor é facilmente envolvido pelas 
trajetórias das personagens. Não somen-
te pela história original, pela narrativa de 

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

A exposição reúne 
70 fotografias feitas 
por Pierre Verger no 
período 1932 a 1970, 
retratatando a cultura 
dos descendentes de 
africanos no Brasil

estilo particular, mas também pelo 
traço e cores em arte pintada, em 
uma edição de luxo, com capa dura 
e formato europeu original, Tetra-
logia Monstro é um lançamento 
indispensável para os fãs dos gran-
des quadrinhos.

Sobre o autor
Enki Bilal nasceu na Iugoslávia 

em 1951. Sua infância belgradina 
sob o reinado de Tito foi determi-
nante para a tonalidade gráfica 

e os temas geopolíticos que de-
senvolveu em suas colaborações, 
principalmente com Pierre Christin 
e, posteriormente, em sua carreira 
solo. Algumas de suas obras de 
destaque são Animal’Z e A Trilogia 
Nikopol, ambas publicadas pela 
Editora Nemo, sendo esta última 
sua obra de maior destaque. Enki 
Bilal fez também três filmes, 
sendo Immortel (Ad Vitam) uma 
livre ‘desconstrução’ de A Trilo-
gia Nikopol.

 

Acontece hoje, às 18h, no 
teatro Lima Penante, no Centro da 
cidade, uma reunião com ativistas, 
artistas, movimentos organizados, 
oNGs e produtores de diversas 
esferas culturais. 

o objetivo é traçar novas 
diretrizes e ouvir os anseios do 
segmento cultural do Estado para 
direcionar as ações do novo presi-
dente da Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc), Lau Siqueira.

o principal objetivo é fazer 
com que haja uma maior aproxima-
ção entre o segmento e a Fun-
dação, propondo novos caminhos 
para alavancar as manifestações 
culturais paraibanas e dar visibili-
dade a elas. o convite é aberto a 
todos os interessados em arte e 
cultura da Paraíba.

Novo presidente da Funesc, 
Lau Siqueira, se reúne 
hoje com representantes 
do movimento cultural

Xico Nóbrega
xnobrega1@gmail.com

Professores participam de oficina de 
história e cultura afro-brasileira no MAC

As atividades pedagógicas da ex-
posição Nos Caminhos Afro, da obra do 
fotógrafo Pierre Verger, em cartaz des-
de o mês de agosto em Campina Gran-
de, estão sendo realizadas 27 na nova 
sede do Museu Assis Chateaubriand 
(MAC-UEPB), no bairro do Catolé, em 
Campina Grande.

A exposição, que reúne 170 foto-
grafias feitas por Pierre Verger, francês 
radicado no Brasil, no período 1932 
a 1970, retrata a cultura e os modos 
de religiosidade dos descendentes de 
africanos no Brasil e em dezenas de 
outros países. 

Com o intuito pedagógico, os visi-
tantes tem oportunidade de fazer uma 
visita guiada por monitores treinados 
para transmitir informações básicas 
sobre a temática da exposição e sobre 
as obras individualmente.

Além das fotografias, assistem-se 
dois vídeos Olhares Nômades (2005) 
e o Mensageiro Entre Dois Mundos 
(1999). O primeiro, com trilha sonora 
original e 600 fotografias, sobre cultu-
ra popular nordestina. O outro vídeo é 
um documentário em que Pierre Ver-
ger é entrevistado por Gilberto Gil.

Além da visitação e vídeos, a ex-
posição Nos Caminhos Afro, oferece 
gratuitamente uma oficina pedagó-
gica sobre História e Cultura Afro
-brasileira, a ser ministrada por Luis 
Nicolau Páres, professor de Antropo-
logia Visual da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). 

Serão quatro dias de atividade, no 
turno matutino, das 8h às 12h. O pú-
blico-alvo são professores das escolas 
locais (redes municipal, estadual e par-
ticular da Paraíba). A inscrição gratuita 
deve ser feita por meio de preenchi-
mento do formulário eletrônico dispo-
nível no site www.pierreverger.org.

A exposição  Nos Caminhos Afro na 
Paraíba percorrerá outras três cida-
des brasileiras até 30 de novembro de 
2014. Depois de Campina Grande, que 
tem o privilégio de ser a única cida-
de não capital de Estado a receber a 
exposição, o projeto cultural de Pierre 
Verger vai ser levado a Teresina (PI), 
Campo Grande (MS) e Goiânia (GO). 
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A violência contra a mulher é o 
tema de uma audiência pública que 
o Conselho Estadual dos Direitos Hu-
manos da Paraíba (CEDH) realizará 
hoje, às 14h, no auditório do Ministé-
rio Público da Paraíba, em João Pes-
soa. Na ocasião, serão discutidas po-
líticas públicas e sociais de prevenção 
a esse tipo de violência, bem como a 
elaboração de um plano de segurança 
pública para a proteção da mulher na 
Paraíba.

O promotor de Justiça Marinho 
Mendes, que representa o Ministério 
Público Estadual no Conselho Estadual 
dos Direitos Humanos, informou que a 
realização da audiência pública se deve 
aos dados relativos à violência contra a 
mulher na Paraíba, os quais considera 
preocupantes.

 “A audiência tem como temas as 
políticas públicas e sociais de proteção 
à mulher vítima de violência, os proje-
tos de governo e de segurança pública 
de proteção à mulher. Também serão 
discutidas propostas de enfrentamento 

ao problema e serão feitos encaminha-
mentos”, adiantou. A coordenadora- 
geral do Centro da Mulher 8 de Março, 
Irene Marinheiro, afirmou que em rela-
ção às políticas públicas de prevenção à 
violência contra a mulher muitas são as 
conquistas, a exemplo da implantação 
dos Centros de Referência da Mulher 
em João Pessoa, Campina Grande, San-
ta Luzia e Cajazeiras, da Casa Abrigo e 
Delegacias de Mulheres, hoje existentes 
em nove municípios. 

Para ela, a principal conquista das 
mulheres foi a criação da Lei Maria da 
Penha, que em um de seus artigos exi-
ge a criação desses equipamentos, mas 
comentou que muito ainda tem que ser 
feito, como a igualdade de salários e a 
participação na vida política. Irene Ma-
rinheiro observou que na Câmara dos 
Deputados apenas 10% são mulheres 
e na Assembleia Legislativa da Paraíba 
só existem seis mulheres entre os 36 
deputados.

A coordenadora-geral do Centro 
da Mulher 8 de Março acrescentou que 
outra luta das mulheres é sensibilizar 
os homens para que estes tenham uma 
vida mais saudável com suas compa-
nheiras.
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Brasileiros sonegaram R$ 300 
bilhões neste ano, conforme 
levantamento do Sinprofaz

Violência 
contra a mulher

Audiência pública discute hoje 
políticas e prevenção em JP

 O número de mulheres as-
sassinadas na Paraíba de janeiro a 
agosto deste ano sofreu redução 
de 15% em relação ao mesmo 
período de 2012, segundo dados 
do Núcleo de Análise Criminal e 
Estatística (Nace) da Secretaria 
da Segurança e da Defesa Social 
(Seds). Nos oito primeiros me-
ses de 2013, 86 mulheres foram 
mortas, enquanto que no ano 
anterior, foram registrados 101 
Crimes Violentos Letais Intencio-
nais (CVLI) – homicídios dolosos 
ou qualquer outro crime doloso 
que resulte em morte, no mesmo 
período. Em 2011, o número de 
homicídios de mulheres foi de 
146 nos oito primeiros meses. 
Até o fim de agosto, 190 municí-
pios não registraram homicídios 
de mulheres na Paraíba. Na capi-
tal, onde se concentra a maioria 
dos casos de CVLI de mulheres, 
este ano foram contabilizados 28 
casos, seis a menos que em 2013, 
também de janeiro a agosto. 

O Centro da Mulher 8 de 
Março também aponta redução 
da violência contra a mulher no 
período de janeiro a agosto des-
te ano. A entidade registrou 28 
mortes por violência doméstica, 
19 por envolvimento com o trá-
fico e 50 estupros. A maior redu-
ção foi observada no número de 
mortes de mulheres envolvidas 
com o tráfico, que caiu 64,15%. 
Em 2012, em igual período fo-
ram 53 mortes. 

A segunda maior redução 
foi no número de assassinatos de 
vítimas de violência doméstica: 
60%. Em 2012 foram 70 mortes 
nos oito primeiros meses. Embo-
ra com índice menor, o núme-
ro de estupros caiu 12,28%. A 
Operação Contra Ameaça, exe-

Número de mortes caiu 15%

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Ações governamentais
Onde pedir ajuda

Casa Abrigo Aryane Thais
         Hoje funciona normalmente atendendo mulheres com a ajuda de uma  
         equipe formada por assistente social, psicóloga, advogada, pedagoga e 
         auxiliar de enfermagem. Para lá são encaminhadas as mulheres vítimas  
         de violência que estão sob ameaça de morte.

Portal da Violência contra a Mulher 
        O portal www.violenciacontramulher.pg.gov.br é uma importante ferra- 
        menta de divulgação das políticas públicas de proteção à mulher.

Empreender Mulher – PB 
         Linha de crédito exclusiva para mulheres visando dar oportunidades,  
           principalmente, às mulheres em situação de violência e de vulnerabilidade social

Disque Denúncia 197 
Serviço gratuito usado como mais uma ferramenta de combate à violência  

         contra a mulher na Paraíba. O serviço funciona 24 horas e o denunciante           
         não precisa se identificar.
O Governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais, disponibiliza 
atendimento à mulher em situação de violência em quatro centros de referência:  

Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) Suzane Alves da Silva 
Cajazeiras  - Endereço:  Rua Coronel Guimarães, Nº 204 - Bairro: centro -        

        Referência: Funciona no mesmo prédio da Secretária de Políticas Públicas   
        para as Mulheres -Telefone:  (83)3531-4852 - 

Centro Estadual de Referência da Mulher Fátima Lopes - Campina Grande  
Endereço:  Avenida Pedro I, nº 558 - Bairro: São José - 

         Telefone: (83)3342-9129
Centro de Referência da Mulher (CRM) Ednalva Bezerra - João Pessoa - 
Endereço:  Avenida Afonso Campos, nº 191-  centro - Telefone:  

         (83)  3221-4273 / 0800 283 3883 
Centro de Referência de Atenção à Mulher (CRAM) - Santa Luzia 
Endereço:  Rua Otílio Dantas da Nóbrega, nº 308 - Bairro: São José             

         Telefone:  (83)3461-1489 

Delegacia da Mulher de João Pessoa 
Avenida Pedro II, nº 853, Centro, João Pessoa. Fone: (83) 3218-5317

Delegacia da Mulher de Cabedelo:
R. Ernesto Vital, 34, Monte Castelo. Fone: (83) 3228-3707

Delegacia da Mulher de Bayeux:
R. Engenheiro de Carvalho, centro. Fone: (83) 3232-3339

Delegacia da Mulher de Santa Rita:
Loteamento Jardim Mauritânia S/N Fone: (83) 3289-8738

Delegacia da Mulher de Campina Grande:
R. Raimundo Nonato de Araújo, S/N, Catolé Fone: (83) 3310-9300/9303

Delegacia da Mulher de Guarabira
R. Manoel Francisco do Nascimento, nº 157, Nordeste II. 

         Fone: (83) 3271-2986

Delegacia da Mulher de Patos:
Rua Bossuet Wanderley, nº 337, Centro. Fone: (83) 3423-2237

Delegacia da Mulher de Cajazeiras
R. Romualdo Rolim, nº 636, centro  Fone:  (83) 3531-7022

Delegacia da Mulher de Sousa
R. Sardyr Fernandes de Aragão S/N, Gato Preto. Fone: (83) 3531-2948

cutada desde 2011 e constante 
no Plano Operacional da Seds, 
segundo Renata Matias, adjun-
ta da Delegacia Especializada de 
Atendimento a Mulher (Deam) 
da capital, é um dos fatores que 
contribui para redução de assas-
sinatos de mulheres, principal-
mente aqueles relacionados à 
violência doméstica. 

Segundo ela, na prática, 
a mulher chega na delegacia, 
relata que foi ameaçada por 
qualquer pessoa que cause a vio-
lência e é ouvida em Termos de 
Declarações. Imediatamente o 
agressor é intimado para compa-
recer à delegacia e, se há receio 
de que outras violências possam 
acontecer, se requisita ao Judiciá-
rio medida protetiva, que vai do 
afastamento do lar até a proibi-
ção de qualquer tipo de contato 
ou proximidade, por exemplo. 
Renata disse que o movimento 
na Delegacia da Mulher tem au-
mentado, “mas isso não significa 
que há maior número de crimes; 
há sim um empoderamento, en-
corajamento, de mulheres que 
procuram a delegacia já na pri-
meira agressão, decididas a dar 
um fim à violência assim que ela 
começa”.

Até o fim de 
agosto, 190
cidades da PB 
não haviam
registrado casos 
de homicídios

FOtOs: Divulgação
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65.566 alunos passam por avaliação
escolas da rede estadual

Atividade do IDEPB busca 
a melhoria da qualidade 
do ensino na Paraíba

O Governo do Estado 
aplica, hoje, para 65.566 alu-
nos das 808 escolas da rede 
estadual, o Avaliando IDEPB. 
O processo de avaliação será 
efetuado com alunos do 5º 
e 9º anos do Ensino Fun-
damental e da 3ª série do 
Ensino Médio, por meio da 
Gerência de Programas de 
Avaliação (Proava) da Secre-
taria de Estado da Educação 
(SEE), em parceria com o 
Centro de Políticas Públi-
cas e Avaliação da Educação 
(Caed) da Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora (UFJF).

O Avaliando IDEPB é 
aplicado anualmente, com 
o objetivo de estabelecer 
indicadores de qualidade, 
utilizando instrumentos de 
diagnósticos, tendo em vista 
a melhoria da qualidade da 
educação, relacionada com 
a construção de aprendiza-
gens. A avaliação abrange 
escolas urbanas, rurais e in-
dígenas, levando em conta a 
média de aprovação a partir 
dos resultados em Língua 
Portuguesa e Matemática.

“Com isso, a Secreta-
ria de Estado da Educação 
espera construir políticas 
públicas, visando o desen-
volvimento do Plano de Ges-
tão Paraíba faz Educação e 
dos projetos pedagógicos de 
cada escola”, ressaltou a se-
cretária Márcia Lucena. Para 
ela, a avaliação contextualiza 
a educação no Estado, dan-
do respostas à Secretaria da 
Educação, no âmbito da ges-
tão pedagógica e das políti-
cas públicas.

Segundo a secretária, 
outras variáveis serão consi-
deradas, tais como: gestão es-
colar, desempenho, perfil dos 
professores, formação peda-
gógica dos profissionais, pla-
nejamento curricular e estru-
tura física organizacional da 
escola. O IDEPB está na sua 
terceira versão e será aplica-
do nos 223 municípios do Es-
tado. O resultado da avaliação 
será divulgado em dezembro 
deste ano. O sistema é adota-
do em outros estados do país 
e segue as diretrizes do Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep).

ações de escolas 
vão ser premiadas

A terceira edição do prêmio 
“Experiências Educacionais Inclusi-
vas – A escola aprendendo com as 
diferenças”, que tem como tema a 
educação infantil, receberá inscri-
ções até 12 de outubro, pela inter-
net. As secretarias de educação de 
estados, municípios e do Distrito 
Federal devem apresentar traba-
lhos sobre a gestão, organização e 
oferta em suas redes e as escolas 
públicas, além de experiências so-
bre a construção do projeto político 
pedagógico e do desenvolvimento 
de práticas inclusivas. De acordo 
com a Secretaria de Educação Con-
tinuada, Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão (Secadi), o Ministério da 
Educação vai estudar cada expe-
riência desenvolvida pelas redes e 
escolas para premiar e depois com-
partilhar com todo o Brasil. 

Prêmio aborda 
identidade étnica 

O prêmio Curta Histórias pro-
cura fomentar o desenvolvimento 
de atividades pedagógicas audio-
visuais de cunho cultural e edu-
cativo por meio da valorização da 
identidade étnica e racial do povo 
brasileiro. O tema escolhido para 
sua primeira edição é Africanidades 
Brasileiras. Cada escola de educa-
ção básica da rede pública de todo o 
país pode inscrever um vídeo de até 
um minuto, não contabilizando os 
créditos, e que deve ser produzido 
por equipe formada por um profes-
sor ou educador responsável e até 
cinco alunos. As imagens podem 
ser captadas por aparelhos de tele-
fone celular e câmeras domésticas. 
As inscrições para o Prêmio Curta 
Histórias podem ser feitas até o dia 
10 de outubro.

Mulheres são maioria 
no Bolsa Família

Segundo o Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), mais de 13 milhões de 
famílias atendidas pelo Programa 
Bolsa Família estão fora da extrema 
pobreza, 93% dos titulares do cartão 
do programa são mulheres e 68% 
negras. Uma das mais bem-sucedidas 
ações do Governo Federal para reduzir 
a pobreza, o Bolsa Família, que com-
pleta 10 anos, se consolida como  efi-
ciente ferramenta de inclusão social e 
destaca a autonomia das mulheres. 
Para a ministra Eleonora Menicucci, 
da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República 
(SPM-PR), o programa assegurou a 
autonomia econômica de milhões de 
brasileiras para gerir os recursos e 
mostra que a igualdade de gênero 
foi colocada no centro das políticas 
públicas do governo   Dilma.

PF e civil fazem 
exumação no dF

Brasília – Uma equipe de peri-
tos da Polícia Federal e da Polícia Civil 
do Distrito Federal realizou ontem, no 
Cemitério Campo da Esperança, a exu-
mação dos restos mortais que podem 
ser do líder camponês maranhense 
Epaminondas Gomes de Oliveira. Ele 
foi membro do Partido Revolucionário 
dos Trabalhadores (PRT), organização 
derivada da Ação Popular, e morreu aos 
68 anos, sob custódia do Exército, em 
20 de agosto de 1971. De acordo com 
os peritos, o procedimento é complexo 
porque sobre a cova, identificada por 
membros da Comissão Nacional da 
Verdade, que coordena a exumação, 
nasceu um pé de pequi. A equipe esco-
rou a árvore em outras próximas para 
evitar a danificação. Todo o trabalho foi 
autorizado pela família.

O Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), coordenado 
pela Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Humano (Sedh) e 
executado pela Emater, está ca-
dastrando, até 31 de outubro, 
agricultores dos 127 municípios 
paraibanos que foram contem-
plados com a ampliação do pro-
grama. Os interessados devem 
procurar uma das 14 regionais da 
Emater próximo ao seu município 
para obter informações de como 
fazer parte do PAA.

Para participar do programa, 
o agricultor deve ser identificado 
como agricultor familiar, enqua-
drando-se no Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). A identificação 
é feita por meio de uma Declara-
ção de Aptidão ao Pronaf (Dap).

O coordenador estadual do 
programa, Ângelo Viana, disse 
que a meta é chegar a cadastrar 
2.199 agricultores, demanda iden-
tificada por meio de consulta aos 
municípios e Emater, além de en-
tidades beneficiadas, chegando a 

137.826 pessoas atendidas, com 
um total de 6,1 milhões de refei-
ções/mês (6.122.980).

“Estamos na fase de cadastra-
mento dos agricultores e institui-
ções para que possamos fechar a 
nossa proposta e termos o início 
da compra. Os agricultores devem 
procurar os escritórios da Emater 
para que possam fazer parte deste 
projeto de expansão”, frisou.

Paa 
O Programa de Aquisição de 

Alimento é uma parceria entre o 
Governo do Estado e o Governo 
Federal que consiste na compra 
da produção do pequeno agri-
cultor e a doação simultânea 
para instituições socioassisten-
ciais que atendem a pessoas em 
situação de vulnerabilidade so-
cial e econômica.

O Governo do Estado implan-
tou a Câmara Intersecretarial de 
Segurança Alimentar (Caisan), por 
meio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Humano (Sedh), 
que tem parceria com o Conselho 

Estadual de Segurança Alimentar 
(Consea) e conta com 21 órgãos 
do governo. O objetivo é fortale-
cer as ações de segurança alimen-
tar e nutricional no âmbito gover-
namental que existem na Paraíba, 
entre elas, o PAA.

PB é destaque 
A Paraíba foi destaque du-

rante reunião realizada na últi-
ma quinta-feira em Brasília, no 
Encontro das Câmaras Intermi-
nisteriais de Segurança Alimen-
tar e Nutricional (Caisans esta-
duais), sobre as ações estaduais 
desenvolvidas na área. “Fizemos 
recentemente a representação 
do Governo do Estado no 3º En-
contro Nacional de Caisans, em 
Brasília, e a Paraíba foi home-
nageada quando representou os 
demais estados, devido as ações 
que estão sendo desenvolvidas, 
como a ampliação do PAA. Ape-
sar das dificuldades climáticas 
que temos, o programa é refe-
rência em relação a sua execu-
ção”, disse Ângelo Viana.

PAA cadastra agricultores na PB
aquisição da Produção agrícola
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Conselheiros debatem estratégias para fortalecer a segurança alimentar e nutricional de pessoas em vulnerabilidade social  

O cadastramento das 
empresas interessadas em 
oferecer o Vale-Cultura aos 
funcionários teve início na úl-
tima segunda-feira. O empre-
gador já pode acessar o siste-
ma para a adesão no site do 
Ministério da Cultura. Basta 
clicar em Credenciamento no 
site do Vale-Cultura e preen-
cher o cadastro, apresentando 
os documentos solicitados no 
Formulário de Credenciamen-
to da Empresa Beneficiária. É 
neste momento que o empre-
gador vai escolher com qual 
empresa operadora do cartão 
Vale-Cultura quer trabalhar. 
Cinco delas já estão cadas-
tradas junto ao Ministério da 
Cultura: Banco do Brasil, Cai-
xa Econômica Federal, Ticket, 
Brasil Convênios e Banrisul. 
Qualquer pessoa jurídica que 

empregue trabalhadores com 
carteira assinada pode partici-
par do programa. É para a em-
presa operadora que o empre-
gador informará os dados dos 
empregados que receberão o 
benefício para a produção do 
cartão. O empregador deve 
atender prioritariamente a 
parcela dos seus empregados 
que recebem até 5 salários 
mínimos, podendo, depois de 
atingir este público, estender 
o benefício a todo o quadro de 
funcionários.

Será possível deduzir até 
1% do imposto de renda para 
empresas de lucro real que 
aderirem ao Vale-Cultura, 
com a vantagem de que o va-
lor do benefício não será tri-
butado com encargos sociais, 
nem terá natureza salarial. O 
benefício oferecido pelo gover-

no exige a adesão das empre-
sas. São elas que vão oferecer 
o Vale-Cultura aos seus empre-
gados. 

Vão ser beneficiados tra-
balhadores contratados em 
regime CLT, que recebem até 
cinco salários mínimos (R$ 
3,39 mil, considerando salário 
a partir de 2013).

Ministério começa a fazer o 
cadastramento de empresas 

Vale-cultura Para FuNcioNÁrios

Trabalhadores 
em regime de 
CLT que recebem 
até cinco salários 
mínimos serão 
beneficiados pelo 
programa

Será inaugurado 
hoje o Museu Comuni-
tário da Serra do Eva-
risto, na comunidade 
Quilombola do Evaristo, 
em Baturité, no Ceará. 
O equipamento vai es-
tar aberto ao público 
com o acervo arqueo-
lógico resgatado da es-
cavação realizada pelo 
Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional - Iphan-CE. Os 
trabalhos de escavação 
tiveram início em março 
de 2012. Os visitantes do 
Museu Comunitário da 
Serra do Evaristo vão co-
nhecer urnas funerárias, 
machadinhos polidos, 
fusos, entre outros inú-

meros vestígios arqueo-
lógicos com mais de 700 
anos que compõem o 
acervo. O maior diferen-
cial do museu é a preser-
vação do acervo arqueo-
lógico in loco, diferente 
do que ocorre com inú-
meros vestígios fune-
rários expostos e depo-
sitados em museus do 
Ceará. Um dos grandes 
destaques do trabalho 
da equipe foi o achado 
de um esqueleto huma-
no que aponta para um 
indivíduo adulto, com 
mais de 50 anos de ida-
de, de constituição física 
relativamente robusta, 
depositado no interior 
de uma urna funerária.

Museu comunitário 
será inaugurado hoje 

No cearÁ
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Brasileiros sonegaram R$ 300 bilhões neste ano

Crime fiscal
Brasília – Os brasileiros sone-

garam R$ 300 bilhões em tribu-
tos até agora em 2013. A quantia 
supera a riqueza produzida pela 
maioria dos estados. Até o fim do 
ano, o valor que deixa de chegar 
aos cofres públicos deverá atin-
gir R$ 415 bilhões, o equivalente 
a 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB), soma dos bens e serviços 
produzidos no país, estima o Sin-
dicato Nacional dos Procuradores 
da Fazenda Nacional (Sinprofaz).

O Sinprofaz  desenvolveu um 

placar on-line da sonegação fiscal 
no Brasil. Chamada de Sonegôme-
tro, a ferramenta permite acom-
panhar em tempo real o quanto o 
país deixa de arrecadar todos os 
dias. Os números são atualizados 
constantemente no endereço ele-
trônico www.sonegometro.com.

De acordo com o estudo, se 
não houvesse sonegação de im-
postos, o peso da carga tributária 
poderia ser reduzido em até 20% 
e, ainda assim, o nível de arreca-
dação seria mantido. A ação faz 
parte da campanha Quanto Custa 
o Brasil pra Você?, criada pela en-
tidade em 2009.

A contagem começou em 1º 
de janeiro. O valor sonegado até 
o momento é superior a arrecada-
ção do Imposto de Renda em 2011 
(R$ 278,3 bilhões). Na compara-
ção com o PIB dos estados, a sone-
gação estaria em quarto lugar en-
tre as 27 unidades da Federação.

Os R$ 300 bilhões que o go-
verno deixou de receber até agora 
só estão atrás do PIB de São Paulo 
(R$ 1,248 trilhão), do Rio de Ja-
neiro (R$ 407 bilhões) e de Minas 
Gerais (R$ 351 bilhões). A quantia 
sonegada, informa o Sinprofaz, 
equivale a mais do que a riqueza 
produzida pelo Rio Grande do Sul 

(R$ 252,5 bilhões), pelo Paraná 
(R$ 217 bilhões) e pelo Distrito 
Federal (R$ 150 bilhões).

Para chegar ao índice de so-
negação, o levantamento do Sin-
profaz selecionou 13 tributos 
que correspondem a 87,4% da 
arrecadação tributária no Brasil. 
Os principais tributos analisados 
foram os Impostos de Renda (IR), 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI) e sobre Operações Financei-
ras (IOF), a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade So-
cial (Cofins), a Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
e os impostos sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) e 
sobre Serviços (ISS).

O Sinprofaz também incluiu 
no estudo as contribuições dos 
empregadores para o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e os pagamentos de pa-
trões e empregados ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS).

Hoje, o Sinprofaz instalará 
um painel móvel da sonegação 
fiscal em Brasília. O placar da 
sonegação fiscal circulará nas 
proximidades do Congresso Na-
cional. O sindicato também pro-
moverá a distribuição de mate-
riais educativos.

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Brasília – As diferentes fórmulas 
de cobrança de impostos e taxas in-
cidentes sobre as micros e pequenas 
empresas provocam diferenças signifi-
cativas entre os estados, apesar de se-
rem protegidas pelo Simples Nacional, 
sistema tributário diferenciado, que 
beneficia pequenos empresários.

Pesquisa feita pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), em 

parceria com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), verificou carga fiscal média 
de 5,2% no país. Mas existem grandes 
distorções do Simples Nacional entre 
os 26 estados e o Distrito Federal. A 
maior tributação, de 8,62% no Mato 
Grosso, está 85% acima da menor tri-
butação, de 4,66% no Paraná.

A constatação das diferenças ori-
ginou o estudo Tributação sobre Micro 
e Pequenas Empresas: Ranking dos 
Estados, lançado, na sede da CNI, com 

o objetivo de identificar práticas inco-
muns na aplicação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) nas empresas optantes pelo 
Simples Nacional.

O ministro interino da Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa, Nelson 
Hervey, defendeu o monitoramento 
constante do Simples Nacional, para 
que os pequenos empreendedores 
não sejam prejudicados. “Não pode-
mos permitir que mecanismos como 
sublimites, substituição tributária, 

antecipação ou qualquer outro dimi-
nuam o benefício que o Simples ofe-
rece. Temos que melhorar o diálogo” 
– disse ele.

Para o presidente do Conselho 
Permanente da Micro e Pequena Em-
presa da CNI, Amaro Sales, as discre-
pâncias entre as cargas tributárias 
só serão equalizadas quando os go-
vernos estaduais se conscientizarem 
que a isonomia é decisiva para dar 
sustentação às empresas de menor 
porte – responsáveis por quase 60% 

dos empregos no país – e para favo-
recer a arrecadação. Nosso grande de-
safio, acrescentou, é fazer com que os 
governadores e secretários de Fazen-
da entendam as distorções no Simples 
Nacional, e o que elas provocam no de-
senvolvimento das micro e pequenas 
empresas.

 Segundo Amaro, os estados se 
preocupam somente em aumentar a 
arrecadação e não percebem que, no 
médio prazo, a arrecadação vai dimi-
nuir se as empresas não prosperarem.

Impostos das micros diferem até 85% entre estados
Stênio Ribeiro
Da Agência Brasil

Brasília – A educação sexual para 
crianças e adolescentes é um dos te-
mas do 21º Congresso da Associação 
Mundial de Saúde Sexual, que come-
çou na última segunda-feira e foi até 
ontem em Porto Alegre. Um estudo 
apresentado no evento mostra que a 
educação sexual nas escolas brasileiras 
começa com alunos por volta dos 13 
anos.

Para a coordenadora do Progra-
ma de Estudos em Sexualidade da 
Universidade de São Paulo, Carmita 
Abdo, o ideal seria começar a falar 
sobre o assunto antes, com crianças 
entre 9 e 10 anos. “Muitos brasileiri-
nhos e brasileirinhas com menos de 13 
anos começam a ter relações sexuais 
sem saber o que é sexo protegido”, 
ressaltou a psiquiatra, que participa 
do congresso. De acordo com a espe-
cialista, os pais devem tirar as dúvidas 
dos filhos assim que forem surgindo e 
de forma direta e objetiva, e não ten-
tar ir além da pergunta feita. Carmita 
ressalta que é importante estar atento 
às necessidades dos adolescentes, pois 
não existe uma fórmula padrão.

 “É preciso olhar o que o adoles-
cente está falando, e não tentar usar 
o que já está escrito, como se valesse 
para todo mundo. É preciso trabalhar 
em cima das necessidades de cada 
um”, explica.

O estudo foi feito pela fabricante 
de preservativos Durex em 37 países, 
incluindo o Brasil, e ouviu 30 mil pes-
soas entre 18 e 64 anos com o intuito 
de entender o comportamento sexual 
e a importância da orientação e edu-
cação sobre o tema na infância e ado-
lescência.

Conforme a pesquisa, pessoas 
sem educação sexual têm duas vezes 
mais chances de não usar preservati-
vos. “Não é verdade que a educação 

Educação começa aos 10 anos
Comportamento SeXUaL De CrIanÇaS

Aline Valcarenghi
Da Agência Brasil São Paulo – Um le-

vantamento da Casa da 
Adolescente, em São Pau-
lo, mostrou que 23% das 
garotas já usaram a pílula 
do dia seguinte para evi-
tar gravidez indesejada. 
Foram ouvidas 600 pes-
soas, entre 10 e 15 anos 
de idade. 75% das meni-
nas e 60% dos garotos já 
conheciam o medicamen-
to para impedir a gesta-
ção. A coordenadora do 
Programa Estadual de 
Saúde do Adolescente, 
Albertina Duarte, expli-
cou que as adolescentes 
estão deixando de lado 
a prevenção contínua - o 
uso de pílulas anticoncep-
cionais e do preservativo - 
para usarem a contracep-
ção de emergência. “Para 
eles, a pílula de emergên-
cia é como uma varinha 
mágica. Virou a pílula do 
fim de semana, está sen-
do usada como se fosse 
anticoncepcional, porque 
algumas meninas chegam 
a tomar seis, sete vezes 
em um mês”. De acordo 
com Albertina, a pílula de 
emergência é indicada em 
casos de estupro, quando 
o preservativo estoura, sai 
do lugar ou fica preso no 
corpo da mulher, ou até 
mesmo quando a mulher 
esqueceu de tomar o an-
ticoncepcional rotineira-
mente. “Há adolescentes 
que acham mais fácil, mas 
não têm conhecimento e 
não sabem que há 15% 
de chance de falha, além 

dos riscos de doenças se-
xualmente transmissíveis. 
De cada 20 que tomam, 
três engravidam”.

Entre os riscos de abu-
sar desse método, além 
da possibilidade de gravi-
dez, é o desequilíbrio hor-
monal, pois uma pílula do 
dia seguinte equivale a 
meia cartela do anticon-
cepcional comum. “É um 
bombardeio porque uma 
dose que tomaria em 15 
dias, ela toma de uma 
vez. Pode ter hemorragia 
e não reconhecer mais 
seu organismo, podendo 
achar que está menstrua-
da e que não tem risco de 
engravidar”.

A pílula do dia se-
guinte usa os mesmos 
hormônios utilizados no 
anticoncepcional conven-
cional, porém com dosa-
gem maior. O uso é re-
comendado até 72 horas 
após a relação sexual.

A médica destacou 
que há 40 anos indica o 
método para casos espe-
cíficos, e com o máximo 
de cautela. Segundo ela, 
o uso excessivo está di-
tando mais uma vez a 
submissão das mulheres, 
porque a responsabilida-
de de evitar a gravidez 
está novamente ficando 
apenas com elas. 

“As meninas não têm 
coragem de pedir que o 
menino use o preserva-
tivo e nem para que ele 
compre a pílula. Antes, o 
menino pelo menos ban-
cava isso, hoje não. Está 
com ela o peso dos anti-
concepcionais”.

Pílula do dia seguinte
Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

sexual estimula a criança a fazer sexo. 
Pesquisa da Unesco mostra que em 
grupos de crianças que tiveram edu-
cação sexual mais cedo e outro de 
crianças que não tiveram não houve 
diferença na idade da iniciação se-
xual”, argumentou Carmita Abdo, 
acrescentando que as crianças cap-
tam mais do que os pais podem ima-
ginar e que elas sabem quando um 
tema não é bem-vindo em casa.

Com a dificuldade dos pais em 
abordar o tema em casa, debater o 

assunto na escola torna-se funda-
mental, porém a psiquiatra destaca 
que a melhor educação sexual é na 
família. Caso os pais não se sintam 
confortáveis, ela recomenda busca-
rem informação ou pedir a alguém 
próximo à criança que faça esse pa-
pel. Carmita Abdo alerta que, se a 
criança ou adolescente não encon-
tra a informação em casa, vai buscar 
em sites, livros e revistas, que muitas 
vezes tratam da iniciação sexual de 
forma inadequada.
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Muitos adolescentes começam a ter relações sexuais sem saber o que é sexo seguro
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Stella Barros, Conceição Imperiano e Maria José Barbosa na churrascaria Sal & Brasa

Psicóloga Cibele Maria 
de Oliveira Almeida, sra. 
Verônica Maria de Araújo 
Morais, advogada Rossana 
Nóbrega Dias Wanderley, 
procurador Arlindo Mon-
teiro de Carvalho, pas-
tor Estevam Fernandes, 
engenheiro José William 
Montenegro Leal, médico 
Silvino Chaves, empresário 
Joaquim Noberto Sales 
Filho (Padeiro).
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Perder uma ilusão 
torna-nos mais sábios 
do que encontrar
uma verdade”

“Nunca lamente uma 
ilusão perdida, pois
não haveria fruto
se a flor não caísse”

LUDWIG BORNE THAYSA DUTRA

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos
  O empresário Roberto Medina 
está articulando levar o bem sucedi-
do evento Rock in Rio para Las Vegas, 
nos EUA, no mês de maio de 2015.
  As conversas estão sendo 
feitas com o grupo Cirque du Soleil, 
que tem a maior credibilidade nos 
Estados Unidos, uma forma que o 
brasileiro encontrou para entrar de 
vez naquele país e em contrapartida 
ele dará infraestrutura para as 
apresentações do Cirque no Brasil. Zum ZumZum

   O escritor paraibano Ariano Suassuna deverá ser o grande home-
nageado do desfile do Galo da Madrugada no próximo carnaval de Recife, PE.

   O empresário paraibano Janguiê Diniz, dono da Faculdade Maurício 
de Nassau com diversas unidades no Nordeste, vai receber amanhã o título 
de cidadão natalense. Será na abertura do V Congresso de Ciências Criminais 
que vai acontecer no Hotel Pirâmide, em Natal, RN.

Calçados
A FEIRA Inter-

nacional de Calçados 
e Artefatos Norte 
Nordeste que acon-
tece até sexta-feira, 
em Fortaleza, CE, está 
expondo produtos de 19 
empresários paraibanos, 
que estão apresentan-
do as coleções para a 
primavera-verão.

Trata-se de uma 
boa oportunidade do polo 
calçadista paraibano se 
promover num mercado 
consolidado de moda 
que é o Ceará.
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Alegria de Leda Rodrigues de Carvalho e Tereza Suassuna 

   O São Paulo Fashion Week, um dos grandes eventos de moda 
do país, antecipa seus lançamentos de inverno 2014 para o período de 
28 de outubro a 1o de novembro. Desta vez, o evento vai ser realizado no 
Parque Villa-Lobos com cenografia assinada por Daniela Thomas, filha do 
cartunista Ziraldo.
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O aniversariante de hoje, José William Montenegro Leal, com o primo Saulo Montenegro e o pai, 
José William Leal

Niere de Brito Pereira em animado almoço na Adega do Alfredo
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Gravidez mais consciente
SERÁ PROMOVIDO neste sábado no Espaço 

de Saúde e Bem-Estar, no Bairro dos Estados, o 
workshop “Pense saudável”, voltado para grávidas. 

A iniciativa é do Setor de Promoção da Saúde 
da UnimedJP e inclui orientações que ajudarão a 
cliente gestante a sentir a maternidade de forma 
mais consciente.
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Rossana Dias Wanderley é a aniversariante de hoje

Imortais na APL
A POSSE da escritora e desembargadora Fátima 

Bezerra na Academia Paraibana de Letras, nesta sex-
ta-feira, promete reunir não só familiares como também 
juristas, políticos, empresários, socialites e intelectuais. 
Entre esses, já está confirmada a presença do imortal 
da Academia Brasileira de Letras, Murilo Melo Filho. 

A apresentação da nova imortal será do jornalista 
José Nêumanne Pinto.

O TRT/PB,  através 
do desembargador cor-
regedor Carlos Coelho de 
Miranda Freire, publicou 
edital para credenciamento 
de leiloeiros oficiais.

Será para participação 
dos mesmos nas execuções 
processadas pela Justiça 
do Trabalho.

Leiloeiros

ACONTECE hoje 
mais um Dia do Obrigado 
promovido pela marca 
de roupas THKS, que vai 
focar com a campanha 
“Olho Vivo” o combate à 
exploração sexual infantil 
na Paraíba.

O evento, com lan-
çamento da coleção de 
camisetas assinadas por 
Ricardo Toledo, será na 
Fun Cake, doceria loca-
lizada na Av. Monteiro 
da Franca, em Manaíra, 
com decoração da Sweet 
Beginngs e animação da 
DJ Dany Andrade. 

Olho Vivo

   A advogada Socorro Brito está seguindo neste domingo para 
Curitiba e de lá para São Paulo, onde se encontra com o amado, Afonso 
Ropertto.

Mostra de música
O CANTOR E instrumentista Carlos Antônio Bezerra 

da Silva, o Totonho, será o grande homenageado da 
Mostra Sesc de Música Paraibana 2013.

O evento vai acontecer no início de outubro no 
Teatro Ednaldo do Egypto, em Manaíra, onde irão se 
apresentar Adilson Medeiros no dia 7, Totonho no dia 8 
e Dida Fialho no dia 9. 

Sempre às 20h, com entrada gratuita.

Dia da Árvore
O PROJETO OITO VERDE e a termelétrica 

Borborema Energética comemoraram o Dia Mun-
dial da Árvore promovendo o plantio de mil mu-
das às margens do açude Boqueirão, no Agreste 
paraibano.

A ação foi realizada na última sexta-feira, 
com a participação de estudantes, moradores da 
região e representantes das instituições.

Aromas da primavera
PARA QUEM gosta de fragrâncias florais neste 

tempos de primavera, a dica vem de Marselha Tinelli, 
gerente da marca O Boticário. São as colônias Frorat-
ta in Gold, Florata in Blue com musk, Floratta in Rose, 
Floratta Cerejeira em Flor com notas cítricas e Floratta 
Cerejeira em Pétala criada pela perfumista francesa 
Alexandra Carlin com especiarias.

Aniversário da coluna
UMA CRIAÇÃO da valorosa equipe da GCA 

Comunicação e impressão primorosa da Gráfica JB, 
o convite da nossa festa de aniversário da coluna 
está pra lá de bonito.

As patronesses do evento começam a re-
cebê-lo esta semana e o evento vai acontecer 
dia 25 de outubro na Bella Casa Recepções, com 
animação da Banda Canto Livre, do músico Tar-
císio Marques.
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Polícia prende casal que 
teria planejado tiroteio 
que feriu crianças
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Um seminário promovi-
do pelo Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran), no 
Auditório da Faculdade Mau-
rício de Nassau, na Avenida 
Epitácio Pessoa, com a parti-
cipação de estudantes e repre-
sentantes da sociedade civil 
e de órgãos que integram o 
Sistema Nacional de Trânsito, 
discutiu ontem os efeitos da 
Operação Lei Seca na diminui-
ção da violência no trânsito e 
outros aspectos da fiscaliza-
ção. O seminário faz parte da 
programação da Semana Na-
cional de Trânsito 2013, que 
foi aberta no dia 18 de setem-
bro com o tema “Álcool, outras 
drogas e a segurança no trân-
sito!” e segue até o dia 27.

Na mesa de debates es-
tavam o vice-governador 
Rômulo Gouveia; o superin-
tendente do Detran, Rodrigo 
Carvalho; a chefe da Divisão 
de Educação para o Trânsito, 
Abimadabe Vieira; o inspetor 
Carvalho, representante do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER); a represen-
tante da Secretaria Estadual 
de Saúde, Gerlane Carvalho, 
além do coordenador geral da 
Faculdade Maurício de Nas-
sau, Rogério Xavier.

O vice-governador falou 
sobre a intenção do Gover-
no do Estado ao integrar as 
ações do Detran e Batalhão 
de Policiamento de Trânsito 
(Bptran), em 21 de setembro 
do ano passado, e sobre os in-
vestimentos para tornar as fis-

calizações mais intensas e efi-
cientes, entre eles, a compra 
de viaturas e a contratação 
de 60 agentes de trânsito por 
meio do concurso do Detran.

Os resultados das fisca-
lizações foram apresentados 
pelo superintendente do De-
tran. Rodrigo Carvalho lem-
brou que durante todo o ano 
de 2012, na Paraíba, foram 
flagrados 850 motoristas di-
rigindo sob efeito do álcool e 
110 foram presos. Ele frisou 
que a maioria dos flagrantes 
aconteceu depois da criação 
da Operação Lei Seca, no mês 
de setembro.

De janeiro a setembro de 
2013, o número de flagrantes 
já chegou a 1.316, com 211 
prisões. Quase 19 mil testes 
do bafômetro foram realiza-
dos. No balanço da Operação 
Lei Seca, desde a criação em 
21 de setembro do ano passa-
do, já foram abordados 32.132 
veículos e aplicados 27.702 
testes do bafômetro. Neste pe-
ríodo foram flagrados 2.166 
motoristas embriagados e 
321 foram presos.

Rodrigo Carvalho tam-
bém revelou que é cada vez 
menor o número de flagrantes 
por embriaguez em relação à 
quantidade de veículos abor-
dados, o que é considerado 
uma resposta às campanhas 
educativas e à aplicação do ri-
gor da lei.

No seminário, estudantes 
e professores do curso de Fo-
noaudiologia da Universidade 
Federal da Paraíba apresenta-
ram resultados de um estudo 
sobre a influência do som e da 
audição no trânsito, que com-
provam que o desconheci-
mento do nível de deficiência 

13

Seminário debate efeitos 
das ações com entidades 
civis e órgãos públicos

PB reduz embriaguez no trânsito
oPeração lei seca

auditiva pode expor o condu-
tor ao risco de acidentes. Eles 
também falaram sobre os ris-
cos do uso de fones de ouvido 
e telefone celular.

O coordenador geral da 
Maurício de Nassau, Rogério 
Xavier, falou sobre o apoio da 
Faculdade à Operação Lei Seca 
e a integração dos alunos às 
atividades da Semana Nacio-
nal de Trânsito, incluindo o 
Trote Legal, que neste semes-
tre abordou os riscos da mis-
tura álcool e direção.

Durante o seminário, o 

delegado civil Cláudio Lamei-
rão, professor do Curso de 
Direito da Faculdade Maurício 
de Nassau, falou sobre o tema 
“Embriaguez ao volante: refle-
xos penais e processuais”.

Programação
Hoje, dando prossegui-

mento à programação da Se-
mana Nacional de Trânsito 
2013, haverá um comando 
educativo, a partir das 15h, na 
Rua Rosa Lima, no Bairro dos 
Bancários, que será encerra-
do com uma missa às 17h, na 

Igreja Menino Jesus de Praga, 
em ação de graças pela paz no 
trânsito.

Amanhã acontece o Se-
minário Direitos Humanos e 
a Violência no Trânsito - Mu-
dança Comportamental após 
a criação da Operação Lei 
Seca -, no Auditório da Facul-
dade Maurício de Nassau, a 
partir das 8h. Os palestran-
tes serão a chefe da Divisão 
de Educação para o Trân-
sito do Detran, Abimadabe 
Vieira, e o chefe da Divisão 
de Policiamento de Trânsito 

do Detran e coordenador da 
Operação Lei Seca, major Ro-
chester Vale.

As atividades da Semana 
Nacional de Trânsito 2013 
serão encerradas na sexta-
-feira, na cidade de Campina 
Grande, onde haverá uma 
Gincana Cultural e Recrea-
tiva, 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”.

O Restaurante do 
Servidor, inaugurado no 
dia 13 de maio pelo go-
vernador Ricardo Couti-
nho, atingiu neste mês de 
setembro mais de 50 mil 
refeições servidas (café da 
manhã e almoço). Atual-
mente são servidas por dia 
cerca de 600 refeições. Os 
servidores cadastrados pa-
gam apenas R$ 1,00 pelo 
café da manhã e R$ 2,50 
pelo almoço, e o desconto 
é feito mensalmente no 
contracheque. O Estado 
subsidia cerca de 80% do 
valor total das refeições. 
O custo mensal para o Go-
verno é de R$ 250 mil.

“Não tenho o que 
reclamar. As refeições são 
muito boas, cardápio va-
riado e a higienização é 
adequada”, declara Tatia-
ne Fernandes, funcionária 
da Secretaria de Estado 
da Administração, que 
toma café e almoça todos 
os dias no Restaurante do 
Servidor.

Paulo Felipe Cândi-
do, servidor da Cagepa, é 
usuário do restaurante há 
dois meses. “O cardápio é 
muito bom, o atendimen-
to também, além da higie-
nização”.

Para o servidor José 

Martins dos Santos Filho, 
lotado na Secretaria da 
Infraestrutura, a comi-
da é boa e a abertura do 
restaurante pelo Governo 
do Estado foi uma deci-
são acertada que benefi-
cia muitos funcionários. 
“Desde o dia 14 de maio 
que tomo café e almoço 
aqui. Se tivesse janta eu 
também jantaria”, disse 
Martins.

A nutricionista Luíza 
Teodoro, supervisora do 
restaurante, destaca que 
no dia a dia tem aumen-
tado o número de servi-
dores usuários. “A gente 
inaugurou com 292 refei-
ções e hoje a média é de 
550 refeições no almoço e 
cerca de 80 no café da ma-
nhã”. O cardápio é mensal 
e aprovado pela Secreta-
ria de Estado da Adminis-
tração.

No almoço é ofere-
cido salada, duas opções 
de carne, suco, dois tipos 
de arroz e o feijão. A par-
tir de outubro, duas vezes 
por semana será servido 
macarrão, uma solicitação 
dos servidores. O restau-
rante mantém um formu-
lário e uma urna para que 
o servidor possa opinar e 
sugerir melhorias. As su-

Restaurante do Servidor atinge 50 mil refeições
eM QUaTro Meses

gestões também podem ser 
feitas pelo e-mail restauran-
tedoservidor@gmail.com.

Trabalham no restau-
rante 16 funcionários, in-
cluindo duas nutricionis-
tas. Érika Toledo cuida da 
produção e Luíza Teodoro 
é responsável pelo planeja-
mento e gestão da unidade. 
Para melhor comodidade 
dos servidores, será instala-
do um toldo na área exter-
na. Por recomendação do 
Governo, parte das frutas 
e legumes é adquirida de 

produtores da agricultura 
familiar.

O espaço foi projetado 
dentro das normas de aces-
sibilidade e está localizado 
ao lado do Centro Adminis-
trativo Estadual, no bair-
ro de Jaguaribe, em João 
Pessoa, funcionando de 
segunda a sexta-feira, com 
café da manhã servido das 
6h às 8h e almoço das 11h 
às 15h.

O Restaurante do Servi-
dor é administrado por uma 
empresa contratada por 

meio de licitação e especia-
lizada em refeições.

cadastro
Os servidores que ainda 

não fizeram o cadastro para 
ter acesso ao restaurante 
podem se dirigir à Gerência 
Operacional de Posse, na 
Secretaria da Administra-
ção, Centro Administrativo 
Estadual, bloco III, terceiro 
andar, no horário das 8h às 
12h e das 14h às 17h. Mais 
informações sobre o cadas-
tro podem ser obtidas nos 

telefones 3218-4616 ou 
3218-4617.

Basta apresentar a 
carteira de identidade, 
o CPF e o contracheque. 
Após o cadastro, o ser-
vidor terá até 48 horas 
para ter acesso ao res-
taurante, prazo previsto 
pelo sistema cadastral. 
As informações são ge-
renciadas pela Compa-
nhia de Processamento 
de Dados da Paraíba 
(Codata), que escolheu 
a biometria digital para 
garantir a segurança de 
acesso.

infraestrutura
O prédio onde foi 

construído o Restaurante 
do Servidor foi estrutura-
do para atender as nor-
mas e recomendações da 
Secretaria de Estado de 
Saúde, Defesa Civil e Vi-
gilância Sanitária. Todas 
as instalações (elétrica, 
gás, hidráulica, etc.) se-
guem as normas do Ins-
tituto Nacional de Me-
trologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (In-
metro). O Restaurante é 
climatizado, tem área de 
400 metros quadrados e 
vai realizar coleta seleti-
va de resíduos sólidos.

Atualmente são servidas por dia cerca de 600 refeições no restaurante, que funciona em Jaguaribe

O superintendente do Detran, Rodrigo Carvalho, informou que é cada vez menor o número de flagrantes por embriaguez 

Foto: Secom-PB

Foto: José Lins/Secom-PB
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Polícia prende casal acusado de 
planejar tiroteio que feriu crianças
Os quatro atiradores 
contratados pela dupla 
ainda estão foragidos

Vingança. Essa foi à cau-
sa do tiroteio que culminou 
com três crianças feridas a 
bala quando brincavam em 
uma praça pública na Comu-
nidade Renascer I, no Bairro 
de Jaguaribe, em João Pessoa. 
Os dois mandantes do crime, 
Marconi do Nascimento Go-
mes e Marcela Dayse Araújo 
de Lima, presos ontem pela 
Polícia Civil da Paraíba, con-
fessaram que mandaram os 
atiradores matarem, na noite 
de domingo passado, os dois 
filhos do traficante Marcos 
Lira, um de 14 anos e outro de 
18 anos, conhecido por Ninho. 
Mas os criminosos erraram o 
alvo e acertaram as crianças 
que brincavam na praça e os 
dois que eles foram contrata-
dos para matar fugiram sem 
nenhum arranhão. Segundo a 
delegada de Homicídios, Ro-
berta Neiva, “a ordem era para 
atirar em quem estivesse na 
praça junto aos alvos”.

Os quatro homens que 
foram contratados para matar 
os filhos de Marcos Lira são 
conhecidos por Renan, Demi, 
Maciel e Baraca. Eles conti-
nuam soltos, mas a polícia 
continua em diligência para 
prendê-los. Na noite do cri-
me eles chegaram ao local em 
um veículo celta de cor preta 
e abriram fogo de dentro do 
carro. Acabaram atingindo as 
crianças e fugiram sem acer-
tar os alvos encomendados. 

O motivo do crime, segun-
do a polícia, teria sido vingança 
pelo assassinato do Walisson 
Vinícius, que teria sido mor-
to a tiros no dia 17 de agosto, 
por Ninho, filho do traficante 
Marcos Lira, que está preso no 

Complexo de Jacarapé.
A prisão da dupla ocorreu 

na comunidade onde ocorreu 
o crime, graças as investiga-
ções desenvolvidas por poli-
ciais da 1ª Região Integrada 
de Segurança Pública (Reisp). 
Uma equipe da Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes 
(DRE) esteve na noite de se-
gunda-feira no Presídio Fran-
cisco Espínola, o Complexo 
Jacarapé, e interrogou Marcos 
Lira, detento que dominava o 
tráfico de drogas na comuni-
dade onde ocorreu o tiroteio.

Na ocasião, Marcos re-
velou tudo o que sabia e, de 
posse das informações, os po-
liciais conseguiram prender os 
articuladores do crime, o casal 
de amantes Marconi Gomes e 
Marcela Lima. Marcos, inclusi-
ve, confirmou que os bandidos 
foram a comunidade para exe-
cutar seus filhos.  

Ainda segundo o levan-
tamento feito pela polícia, os 
acusados de efetuaram os dis-
paros residem na comunidade 
Cangote do Urubu, no Bairro 
Varadouro, mas todos estão 

foragidos. A apresentação dos 
mandantes do crime da praça 
aconteceu na manhã de ontem, 
no auditório da Central de Po-
lícia, pelo gerente executivo da 
Polícia Civil, delegado Wagner 
Dorta, delegado Alan Terruel e 
a delegada de Homicídios Ro-
berta Neiva. 

Estado das crianças
As três vítimas continu-

am internadas no Hospital 
de Emergência e Trauma de 
João Pessoa. Um menino de 
12 anos, atingido com um tiro 
na cabeça, encontra-se em es-
tado considerado gravíssimo. 
Já os outros dois, um de nove 
e outro de oito anos, se encon-
tram em situação considerada 
regular.

Taxista morto
A polícia ainda não tem 

pista de quem matou o taxista 
Fagner Rodrigues Ramos, 23 
anos, que residia no Bairro de 
Tibiri, município de Santa Rita. 
O corpo do taxista que estava 
desaparecido desde a última 
segunda-feira foi encontrado 

morto na manhã de ontem às 
margens da BR-230, próximo 
a cidade dos canaviais, numa 
comunidade conhecida por 
Augustolândia, Região Metro-
politana de João Pessoa. 

De acordo com a polícia, 
o taxista foi assassinado com 
disparos de arma de fogo a 
cerca de quinhentos metros 
do local onde o carro foi en-
contrado na noite de ontem. 
Dentro do veículo, um corsa 
branco, a polícia encontrou 
duas cápsulas de revólver ca-
libre 38 “pinadas”, além de um 
paralelepípedo, que pode ter 
sido usado contra a vítima. 

A polícia não descarta a 
hipótese de latrocínio (matar 
para roubar). A polícia tam-
bém vai investigar se o taxista 
tinha alguma rixa ou problema 
com alguém que pode tê-lo 
matado por vingança.

Segundo informações da 
Polícia Militar, o homem, de 23 
anos, havia sido rendido e le-
vado dentro do próprio carro 
por volta das 22h da segunda-
-feira, no bairro de Mandacaru, 
em João Pessoa.

O atendimento prestado 
pelo Governo do Estado aos 
hemofílicos da Paraíba rece-
beu elogios da Empresa Mul-
tinacional Baxter, que fornece 
os fatores sanguíneos para 
esses pacientes e que patroci-
nou o 1º Encontro de Hemofi-
lia da Hemorrede da Paraíba 
realizado na última sexta-feira 
(20), no Hotel Victory, em João 
Pessoa. De acordo com o mé-
dico e farmacologista Ricardo 
Mesquita Camelo, o atendi-
mento prestado aos pacientes 
com hemofilia é feito por pro-
fissionais competentes que 
estão comprometidos com o 
bem-estar dessas pessoas.

Ricardo Mesquita desta-
cou que o encontro foi mais 
uma troca de experiência en-
tres os profissionais de saúde, 
o que garante que o paciente 
com hemofilia possa desfrutar 
de um atendimento com qua-
lidade, segurança e eficiência. 
“O que vejo aqui na Paraíba 
são profissionais capacitados 
que dão toda atenção aos he-
mofílicos, e toda uma estru-
tura para oferecer um atendi-
mento digno e humanizado, 
que ameniza o sofrimento”, 
disse o médico.

A enfermeira da Baxter, 
Micheli Matias, disse que a sua 

missão no evento foi capacitar 
os profissionais de saúde para 
que estimulem o paciente a 
aderir ao tratamento em do-
micílio. “É muito importante 
para o hemofílico fazer uso do 
seu fator em casa, não demora 
mais do que meia hora e com 
isso ele não perde trabalho, 
escola e, acima de tudo, se 
sente útil. Além de que a sua 
autoestima melhora muito”, 
disse  a enfermeira. Ela dis-
se que o hemofílico tem uma 
deficiência de coagulação que 
não o impede de desenvolver 
boa parte das atividades de 
uma vida normal.

O atendimento prestado 
ao hemofílico pelo Governo do 
Estado também foi elogiado 
pelo presidente pela Socieda-
de de Hemofílico da Paraíba, 
Elias Marques Ferreira. Ele 
disse que hoje o paciente com 
hemofilia na Paraíba desfruta 
de um atendimento com qua-
lidade e eficiência o que não 
acontecia antes. “Aqui é usado 
o que há de mais moderno no 
tratamento da doença”, disse.

Para a diretora do Hemo-
centro de João Pessoa Sandra 
Sobreira, a Hemorrede sem-
pre preza por oferecer um 
atendimento com qualidade, 
segurança, eficiência e hu-

manizado. “Primamos pela  
excelência no atendimento e 
trabalhamos com o objetivo 
de fazer com que esse aten-
dimento aconteça de forma 
uniforme, de João Pessoa a Ca-
jazeiras”, destacou.

Entre os participantes do 
encontro estava o biomédico 
Sebastião Medeiros Neto, que 
trabalha no Hemonúcleo do 
município de Princesa Isabel. 
Ele disse que o serviço atende 
a cinco pessoas com hemofi-
lia e dentre os pacientes está 
uma criança de 11 anos. “Os 
adultos fazem a aplicação do 
fator sanguíneo em casa, mas 
a criança vem todos os dias 
ao Hemonúcleo e recebemos 
todo o apoio do Hemocentro”, 
destacou. A enfermeira  Hel-
len Mayara, que trabalha no 
Hemonúcleo do município de 
Itaporanga, disse que o servi-
ço presta atendimento a dois 
irmãos e no Hemonúcleo de 
Monteiro a biomédica Joyce 
Cavalcante atende um pacien-
te portador de hemofilia.

Temática
Entre os temas discuti-

dos no encontro estavam os 
aspectos gerais da hemofi-
lia, importância da fase pré-
-analítica sobre a qualidade 

Empresa multinacional elogia atuação do governo
ATENDIMENTO AOS HEMOFÍLICOS

Em greve na Paraí-
ba, os bancários e os 
carteiros juntamente 
com integrantes dos 
movimentos sociais, es-
tudantes do Movimento 
Passe Livre, Movimento 
dos Sem Terra e Central 
Única dos Trabalhado-
res estarão realizando 
hoje um grande protes-
to, a partir das 15h, na 
Praça 1817, mais preci-
samente em frente ao 
Banco do Brasil (Agên-
cia 1817). 

De acordo com as 
lideranças sindicais dos 
bancários e dos cartei-
ros, mais de cinco mil 
pessoas deverão partici-
par do movimento por 
melhores condições de 
trabalho e melhores sa-
lários. Da Praça 1817 os 
participantes do protes-
to sairão em caminhada 
até o Parque Solon de 
Lucena (Lagoa), onde 
o movimento deverá se 
estender até as 18h.   

O diretor do Sindi-
cato dos Bancários em 
João Pessoa, Marcelo 
Alves, disse que a cada 
dia a greve dos bancá-
rios fica mais forte, ga-
nhando mais adesões. 
Os profissionais protes-
tam contra o abuso dos 
bancos, que, segundo 
eles, acumulam muitos 
lucros, mas não com-
partilham esses resul-
tados positivos com os 

funcionários e clientes. 
Conforme levantamen-
to feito pelo sindicato, 
os seis maiores ban-
cos do Brasil lucraram 
cerca de R$ 30 bilhões 
somente no primeiro 
semestre deste ano. 
“Eles cobram os juros e 
as tarifas mais altas do 
mundo”, disse Marcelo 
Alves.

Segundo Marcelo 
Alves, a Paraíba tem 
cerca de 180 agências, 
com quatro mil funcio-
nários e servidores. Só 
na Grande João Pessoa, 
são aproximadamente 
120 agências com cerca 
de três mil profissionais 
que estão em greve 
desde o último dia 19.

Carteiros
Os funcionários dos 

Correios e Telégrafos 
estão em greve des-
de o último dia 13 de 
setembro e como até 
agora não houve acor-
do entre a empresa e os 
trabalhadores, o Tribu-
nal Superior do Traba-
lho (TST), marcou para 
o dia 14 de outubro o 
julgamento do dissídio 
coletivo da categoria. 

Os trabalhadores  
da ECT afirmam que 
70% dos empregados 
continuam em greve e 
que a cada dia cresce o 
número de objetos en-
calhados. (JA)

Protesto reúne hoje 
bancários e carteiros 

MOBILIZAÇÃO

dos exames de hemostasia 
(coagulação), evolução do 
tratamento da hemofilia, edu-
cação do paciente, episódios 
hemorrágicos e profilaxias e 
imunotolerância: princípios e 
protocolos brasileiros. Esses 
assuntos foram abordados 
por profissionais da Empresa 
Baxter, pelas  Fundações de 
Hematologia e Hemoterapia 
de Pernambuco e da Bahia – 
Hemope e Hemoba, e por de 
profissionais do Hemocentro 
de João Pessoa.

Dados 
Na Paraíba, 270 hemofíli-

cos recebem atendimento na 
rede formada pelos Hemocen-
tros de João Pessoa e Campina 
Grande e pelos Hemonúcleos. 
Nesses locais os pacientes re-
cebem a atenção especial de 
uma equipe multiprofissional 
formada por médicos, enfer-
meiros, assistentes sociais, 
psicólogos e fisioterapeutas. A 
chefe do setor de Hematologia 
do Hemocentro de João Pes-
soa, Sandra Sibele Figueire-

do, explicou que os pacientes 
graves precisam tomar o com-
ponente sanguíneo três vezes 
por semana enquanto que os 
outros pacientes só precisam 
fazer uso do componente se 
apresentarem sangramento. 

Hemofilia
A hemofilia é um distúr-

bio na coagulação do sangue, 
classificada nos tipos A e B. 
É uma doença genética, ou 
seja, transmitida dos pais 
para os filhos.

O médico e farmacologista Ricardo Mesquita Camelo participou de encontro realizado na capital

Segundo informações da polícia, o alvo dos atiradores seria dois filhos de um traficante

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOtO: Ricardo Puppe/Secom-PB
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Governo inicia debate sobre plano 
de contingência contra a dengue

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de setembro de 2013

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) iniciou na manhã 
de ontem uma série de capa-
citações com os municípios 
paraibanos para discutir as 
ações de caráter preventivo 
e educativo, como também a 
assistência hospitalar e con-
trole vetorial da dengue, que 
deverão fazer parte no Plano 
de Contingência da doença 
para 2014. O evento foi aber-
to pela gerente executiva de 
Vigilância em Saúde da SES, 
Talita Tavares, no Centro For-
mador de Recursos Humanos 
(Cefor-RH), com a participa-
ção de 35 municípios.

Durante a abertura, ela 
fez uma avaliação da situação 
epidemiológica da doença em 
todo do Estado e mostrou as 
ações que o Governo do Es-
tado fez e vem fazendo para 
controlar a doença. “Sempre 
procuramos trabalhar em 
parceria com os municípios, 
pois acreditamos que quando 
há união de forças em prol de 
um objetivo comum os resul-
tados são os melhores possí-
veis”, destacou Talita.

Ela explicou que esses 
municípios que estão parti-
cipando dessa capacitação já 
possuem os seus planos e o 
que está sendo feito agora é 
uma atualização do documen-

to. Durante as capacitações, 
os municípios irão mostrar 
as suas potencialidades e fra-
gilidades para, juntos, buscar 
uma solução para se resolver 
o problema com relação à 
dengue em todo o Estado.

O Plano de Contingência 
da Dengue é uma determina-
ção do Ministério da Saúde e 
tem como principal objetivo 
direcionar as ações para evi-
tar a doença e combater o Ae-
des aegypti, mosquito trans-
missor da doença. De acordo 
com Antônio Neto, do Núcleo 
de Fatores Biológicos da SES, 
o plano deve ser elaborado 
por uma equipe técnica e tem 
que contemplar ações de vigi-
lância epidemiológica, com-
bate ao vetor, assistência ao 
paciente, comunicação, mobi-
lização da população e ações 
intersetoriais. 

O gerente operacio-
nal de Vigilância em Saúde 
Ambiental da SES, Geraldo 
Moreira, disse que muitos 
municípios ainda precisam 
elaborar os seus planos de 
contingência e, para isso, a 
equipe técnica da Secretaria 
da Saúde irá oferecer todas 
as informações e subsídios 
necessários para a constru-
ção do documento.

“O Governo do Estado 
está à disposição dos mu-
nicípios para esclarecer 
quaisquer dúvidas sobre a 
elaboração do Plano, como 
também ajudar no que for 

Planejamento de combate 
à doença é uma exigência 
do Ministério da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação  nº  003/2013. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos serviços com o sistema de abastecimento 

D`água no povoado de Várzea Redonda. 
VALOR GLOBAL R$: 112.085,10 (cento e doze mil, oitenta e cinco reais e dez centa-

vos).  
PRAZO:  31.12.2013.

Ibiara - PB, em 23 de Setembro de 2013.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiara, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, inciso 
IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cumprimento 
da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação que instrui 
o Processo de Dispensa de Licitação nº 003/2013, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
pela contratação direta para a execução dos serviços com o sistema de abastecimento D`água 
no Povoado de Várzea Redonda, neste município, a empresa SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 17.287.720/0001-82, com o valor global de R$ 112.085,10 
(cento e doze mil, oitenta e cinco reais e dez centavos).  

Ibiara, em 20 de Setembro de 2013.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  003/2013
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos serviços com o sistema de abastecimento 

D`água no Povoado de Várzea Redonda, conforme especificações no contrato, pela contratação 
direta com a empresa SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ 
nº 07.766.436/0001-35, com o valor global de R$ 112.085,10 (cento e doze mil, oitenta e cinco 
reais e dez centavos).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara -  PB, em  20 de Setembro de 2013.

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, com IE nº 16.035.622-9 e CNPJ nº 33.412.792/0318-05, 
localizada na Avenida Maximiano de Figueiredo, 154, sala 208, Centro, nesta, pela qual registra 
o extravio dos talões fiscais referente às notas de nº 0001 até 1380 (utilizadas) e 1381 até 1500. 
Conforme Certidão datada de 24 de setembro de 2013.

CONSÓRCIO SANEAR PARAÍBA, com IE Nº 16.148.217-1 e CNPJ nº 07.899.039/0001-31, localizada 
na Avenida Maximiano de Figueiredo, 154, sala 208 A, Centro, nesta, pela qual registra o extravio dos 
talões fiscais referentes às notas de nº 001 até 450 (utilizadas) e 451 até 500. Conforme Certidão 
datada de 24 de setembro de 2013.
 
N & D ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.909.518/0001-69, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2758/2013 
em João Pessoa, 20 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação mul-
tifamiliar. Na(o) – Rua Maria José dos Santos Silva, QD 10, LT 305 – MUÇUMAGRO  Município:  
JOÃO PESSOA – UF: PB. 2013-004737/TEC/LO-5731.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRUS-LTDA, CNPJ nº 18.292.526/0001-58, torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da 
LO nº 1891/2010, na Rodovia BR – 230 s8/nº Km 74 – Zona Rural Sobrado-Pb, para a atividade 
Comércio varejista de combustíveis e loja de conveniências, através do processo nº 2013-003898.
  
MIRAN JULIETA DE OLIVEIRA MELO ME – CPF Nº 752.919.244-20, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 1406/2011/PROC. Nº 2011-000344 – Comércio Varejista de Material de Construção 
– AC: 85m² - BAYEUX – PB. Processo: 2013-006148/TEC/LO-6116.

REALIA CONSTRUTORA LTDA ME – CNPJ Nº 11.991.797/0001-52, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edi-
ficação Multifamiliar C/19 apartamentos AC-1.080,23m² - CRISTO REDENTOR – JOÃO PESSOA 
– PB. Processo: 2013-006142/TEC/LI-2517.

CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.411.767/0001-03, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2683/2013 em João Pessoa, 10 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar C/48 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário 
(fossa séptica e sumidouro). Na(o) – Rua Olívio de Morais Magalhães,  S/N, LOT. JARDIM PARATIBE 
– CUIA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-004461/TEC/LO-5669.

SOCIEDADE NATURISTA DE TAMBABA – CNPJ Nº 16.954.526/0001-40, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Tambaba Fest AC: 1600m² - L/ATV:PRAIA DE TAMBABA – CONDE – PB. Processo: 
2013-006155/TEC/AA-2066.

possível para manter a den-
gue sobre controle no Esta-
do”, garantiu. 

Acompanhamento
Ele afirmou que o Estado 

vem trabalhando junto às Ge-
rências Regionais de Saúde 
para acompanhamento da 
organização da rede assis-
tencial para pacientes com 
suspeita de dengue, seguin-
do a classificação de risco do 
Ministério da Saúde.  O Es-
tado vem organizando o flu-
xograma dos pacientes por 

meio da Atenção Básica e dos 
serviços de referência para 
atendimento às pessoas com 
suspeitas da doença e casos 
graves, como também com a 
capacitação dos profissionais 
de saúde.

“Temos que deixar claro 
que a porta de entrada dos 
casos de dengue é a Atenção 
Básica, que deve atender os 
casos que apresentem sinais 
clínicos da doença, e que com-
pete ao município a execução 
das ações de vigilância”, finali-
zou Geraldo Moreira.

A Polícia Militar vai em-
pregar 300 policiais de vá-
rias unidades operacionais 
para garantir a segurança 
durante o 13º Festival Na-
cional da Cachaça, da Rapa-
dura e do Açúcar Mascavo 
(Bregareia), que será rea-
lizado no próximo fim de 
semana na cidade de Areia, 
no Brejo paraibano. Além 
do efetivo, serão utilizadas 
câmeras de monitoramento 
em toda área da festa.

Os detalhes da seguran-
ça do festival foram defini-
dos durante reunião realiza-
da na tarde de ontem, entre 
o comandante geral da Po-

lícia Militar, coronel Euller 
Chaves, deputado estadual 
Tião Gomes (PSL), coorde-
nador de tecnologia da PM, 
tenente coronel Lamarck 
Victor, e o coordenador de 
comunicação e marketing 
da instituição, major Gilber-
to Felipe.

Para o evento, onde é es-
perado um público de 30 mil 
pessoas por noite, a Polícia 
Militar empregará policia-
mento a pé, a cavalo e moto-
rizado, além de policiais do 
Batalhão Ambiental e Com-
panhia de Policiamento Ro-
doviário Estadual para atuar 
em várias áreas da festa.

Bregareia terá esquema
especial de segurança

festival da cachaça

O município de Catolé 
do Rocha, no Sertão parai-
bano, recebe, nos próximos 
dias 26 e 27 deste mês,  o 
Seminário de Políticas Pú-
blicas e Enfrentamento ao 
Trabalho Infantil – 3o Se-
minário Cerest Paraíba. A 
atividade tem por objetivo 
fortalecer a rede de enfren-
tamento ao trabalho in-
fantil no Estado e realizar 
consulta pública do Plano 
Estadual de Prevenção e 
Enfrentamento ao Traba-
lho Infantil e Proteção ao 
Trabalhador Adolescente. 
A atividade acontece na 

Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), Sítio Ca-
jueiro.

O seminário terá um 
público de 200 participan-
tes entre profissionais da 
Assistência Social, Educa-
ção, Saúde, Conselheiro de 
Direito e Conselheiro Tute-
lar. Além disso, 40 adoles-
centes de 14 a 17 anos de 
idade, de diversas institui-
ções, devem participar do 
encontro. 

Também é esperado a 
participação de 40 muni-
cípios da região de Catolé 
do Rocha. Para inscrição, 

basta preencher uma ficha, 
disponível aqui, e enviar 
para o email: pbcompeti@
gmail.com. Os participan-
tes inscritos devem ser 
profissionais estratégicos 
para continuidade da dis-
cussão em nível municipal. 

As inscrições estão re-
servadas por segmentos, 
como saúde, educação, 
assistência social, Conse-
lho de Direitos da Criança, 
Conselho Tutelar. Caso um 
segmento não possa ser 
representado, não haverá 
transferência de inscrição 
para outro segmento. As 

inscrições estão abertas 
até hoje.

Cada participante de-
verá ainda indicar dois 
grupos de trabalho de sua 
preferência. Não haverá 
possibilidades de troca 
após inscrição. A comissão 
considerará as opções indi-
cadas na formação dos gru-
pos. Maiores informações 
sobre inscrições com Rose 
Veloso, através dos telefo-
nes: (83) 8798-0177, (83) 
9617-6482, (83) 9374-
2976, (83) 8112-8492; ou 
pelo email: pbcompeti@
gmail.com.

Seminário vai discutir políticas e 
enfrentamento ao trabalho infantil

catOlÉ dO ROcha

A Primeira Turma do 
Tribunal do Trabalho da Pa-
raíba manteve a indenização 
estabelecida pela Vara do 
Trabalho de Sousa, que de-
terminou o pagamento por 
danos morais no valor de 
R$ 60 mil e pensão mensal 
a mãe de um empregado. O 
motivo foi o falecimento do 
trabalhador enquanto exer-
cia a função de ajudante de 
obra na construção de um 
imóvel na cidade de Pombal. 

O funcionário trabalha-
va sem equipamentos de se-
gurança quando sofreu for-

te descarga elétrica de alta 
tensão e despencou de uma 
altura de aproximadamente 
seis metros, não resistindo 
aos ferimentos provocados 
pela choque.

O responsável pela obra 
recorreu da sentença afir-
mando não possuir qualquer 
responsabilidade pelo aci-
dente, pois o choque elétrico 
que o empregado sofreu não 
foi proveniente da parte elé-
trica de sua construção, mas 
sim da rede elétrica de alta 
tensão que estava do lado de 
fora da obra. 

Mãe de trabalhador 
morto ganha pensão

decisãO da justiça

Governo inicia discussão com municípios paraibanos sobre combate e prevenção da dengue 

Veja as datas das outras reuniões: 

25/09 – Os municípios da I e II GRS, no Cefor (João Pessoa);

26/09 – Todos os municípios que compõem a 12ª GRS (em Itabaiana);

08 e 09/10 – Reuniões com os municípios da 3ª GRS (Campina Grande);

10/10 – Reunião com os municípios da 4ª e 5ª GRS (Campina Grande);

15 e 16/10 – Reunião com os municípios da 3ª Macro (6ª, 7ª e 11ª GRS – em Patos);

17 e 18/10 – Reunião com os municípios da 4ª Macro (8ª, 9ª e 10ª GRS – em Sousa);

11/11 – Último dia de entrega dos Planos de Contingência da Dengue. 

Plano de Contingência

A Secretaria de Estado da Saúde está reunindo representantes de municípios para orientar sobre ações preventivas contra a doença

fOtO: Secom-PB
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Pela cidade

O Conselho Municipal da Cidade de Campina 
Grande (Concidade) vai realizar nesta quarta, 
às 14h, no auditório da Secretaria Municipal 
de Cultura (Secult), a eleição para escolha dos 
representantes da sociedade civil que farão parte 
do plenário da entidade.

l PresIdêNCIA 

De acordo com a assessoria da Secretaria de 
Planejamento, poderão ser eleitos os representantes que 
participaram da V Conferência das Cidades, realizada no 
último mês de maio. O conselho será presidido pelo secretário 
de Planejamento, Márcio Caniello.

l OutubrO rOsA 

A Secretaria Municipal de Saúde aderiu à campanha 
mundial Outubro Rosa, que busca chamar a atenção 
para a prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama, buscando incentivar as mulheres acima de 40 
anos para que façam o exame clínico da mama.

Iluminação 
 

Segundo a SMS, para chamar a atenção da sociedade, 
alguns prédios e monumentos públicos da cidade serão 
iluminados na cor rosa durante o período da campanha. 
Um dos prédios que vão receber a iluminação especial 
será o Hospital Municipal Pedro I.

“Modinhas Fora de Moda”

O Teatro Municipal Severino Cabral, reúne hoje às 
20 horas, três cantoras interpretando clássicos da MPB. 
Adília Uchôa, Lara Sales e Fidélia Cassandra para o show 
Modinhas Fora de Moda. As três, de influências e estilos 
diferentes, usaram um ponto em comum para se unirem 
em torno do projeto – a boa arte.

 ‘Vale Mais Card’  

A partir da próxima terça-feira (01), o acesso dos 
passageiros ao Terminal de Integração de Campina 
Grande será feito apenas com o cartão da bilhetagem 
eletrônica do transporte público por ônibus da cidade, 
que pode ser obtido no próprio terminal. A informação é 
do Sitrans.

Justificativa

Segundo a entidade, um dos objetivos dessa medida 
é reduzir a quantidade de dinheiro circulando nos ônibus 
e diminuir os assaltos que acontecem diariamente no 
transporte coletivo do município, colocando em risco a 
integridade física dos passageiros e dos operadores do 
sistema.

“Psd já definiu apoio a rC” 

Segundo o vice-governador Rômulo Gouveia 
(PSD), o partido tem uma decisão definida de apoio à 
reeleição do governador Ricardo Coutinho em 2014. Em 
entrevista, Gouveia destacou, ainda, sua pré-candidatura 
ao Senado, que será posta a partir das convenções de 
2014, e lembrou a experiência de ser vereador, deputado 
estadual e federal e agora vice-governador.

rota alterada

A Superintendência de Trânsito e Transportes 
Públicos (STTP) modificou o itinerário das linhas 263 A e 
B, que, agora, ao chegar ao centro, retornarão do viaduto 
para o terminal de integração, não seguindo mais para os 
bairros de Nova Brasília e José Pinheiro.

 
Nova rota

Também foi criada uma nova rota, 003 Centro/
Leste. “Para consolidar as modificações nas linhas 263 A 
e B, a STTP também está implantando a linha 003, que 
vai fazer o mesmo itinerário da 263 A, no sentido da zona 
leste (Nova Brasília e José Pinheiro)”.

Concidade

Programa vai alfabetizar carentes 
eduCAçãO, LeIturA e Arte

As aulas de alfabetização 
vão acontecer de segunda 
a quinta-feira

O Programa de Extensão 
“Educação, Leitura e Arte: 
Por um diálogo entre a cultu-
ra popular e a universidade” 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) iniciou esta 
semana as atividades de alfa-
betização de jovens e adultos 
em comunidades carentes de 
Campina Grande.

Jovens e adultos da Ra-
madinha II, São Januário II e 
do Tambor que não tiveram 
a oportunidade de estudar, 
agora estão tendo a chance 
de adquirir conhecimento 
para começar uma grande 
transformação em suas vi-
das, aprendendo a ler e pas-
sando a ter mais condições 
de buscar uma melhor quali-
ficação profissional.

As aulas de alfabetiza-
ção acontecem de segunda 
a quinta-feira. Na Ramadi-
nha II, a turma assiste aula 
das 19h às 22h, na Associa-
ção dos Moradores do bair-
ro, com a monitora Jocilene 
Tavares. No São Januário II, 
as aulas acontecem das 17h 
às 19h, na Capela Nossa Se-
nhora das Dores, tendo como 
monitora Jéssica Ribeiro. 
E a turma do Tambor, sob a 
monitoria de Maria Cristina, 
participa da aula das 19h às 
21h, na Escola Criança a Ca-

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de  setembro de 2013

minho do Saber.
O professor Jomar Ri-

cardo, coordenador do pro-
jeto de extensão, explica que 
a iniciativa se constitui em 
uma ação institucional da 
UEPB voltado para segmen-
tos sociais excluídos da vida 
escolar e da vida universitá-
ria. “A proposta é construir 
juntamente com as comuni-
dades alternativas que aju-
dem a transformar a reali-
dade e melhorar a qualidade 

de vida da população tendo 
como principal motor a edu-
cação”, frisou.

 Segundo ele, as ativi-
dades de alfabetização são 
desenvolvidas por alunos 
bolsistas dos cursos de Co-
municação Social, Pedagogia, 
História e Letras, nas áreas 
de educação popular, com 
rodas de leituras e teatro 
popular. O projeto é o des-
dobramento de outras ações 
que a universidade desenvol-

ve em algumas comunidades 
de Campina Grande. “Após 
observar a difícil realidade 
destas populações, a institui-
ção resolveu pensar e desen-
volver ações que levassem, 
de forma elaborada, um diá-
logo e troca de conhecimento 
entre a Universidade e as co-
munidades, com o propósito 
de que essas ações ajudem as 
pessoas a resolver as dificul-
dades enfrentadas na vida”, 
ressaltou Jomar.

Campus I da Universidade Estadual da Paraíba, Bodocongó, responsável pela coordenação do programa 

PMCG inicia
inseminação 
artificial gratuita
em bovinos 

Após realizar com su-
cesso a capacitação de trinta 
alunos, oriundos dos diversos 
distritos e comunidades ru-
rais de Campina Grande, que 
se inscreveram e participaram 
gratuitamente do 1º Curso 
de Inseminação Artificial em 
Bovinos, promovido pela Pre-
feitura Municipal de Campina 
Grande, através da Secretaria 
de Agricultura, agora chegou a 
hora da inseminação gratuita. 

De acordo com o secre-
tário de Agricultura do Mu-
nicípio, Guilherme Almeida, 
as ações de inseminação, va-
cinação e sorologia que ini-
ciaramnessa terça-feira, 24, 
fazem parte do Programa Mu-
nicipal de Inseminação Arti-
ficial - PROINSA, que tem por 
finalidade o melhoramento 
genético do rebanho e a con-
sequente recuperação da ba-
cia leiteira do município. 

Segundo Guilherme, 
além da inseminação artifi-
cial gratuita em bovinos, a SE-
AGRI/CG também está reali-
zando gratuitamente exames 
sorológicos para detecção de 
brucelose e tuberculose. On-
tem os técnicos e veterinários 
da SEAGRI/CG estiveram no 
distrito de Catolé de Boa Vis-
ta, visitando as comunidades 
do Lucas, Estreito, Aragão, 
Currais Velhos, Várzea do Ca-
pim, Boi Velho e Navio. 

Em São José da Mata, a 
equipe da SEAGRI/CG visita-
rá as comunidades de Serra 
de Joaquim Vieira I, Chã do 
Bosque, Capim Grande e os 
assentamentos José Antônio 
Eufrozino e Monte Alegre, e 
brevemente estarão em Ga-
lante.

Entre os dias 15 e 18 
de outubro, a Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
vai realizar o 3º Encontro de 
Iniciação à Docência e o 1º 
Encontro de Formação de Pro-
fessores. Os eventos apresen-
tam as ações desenvolvidas 
nas escolas de Educação Bá-
sica apresentando os desafios 
e as perspectivas de práticas 
inovadoras na profissionali-
zação docente. As inscrições 
para participação nos eventos 
estão sendo feitas até o dia 4 
de outubro.

Os encontros são espaços 

que visam congregar as práti-
cas de professores, licencian-
dos e alunos da Educação Bá-
sica voltadas para a qualidade 
dos processos formativos nas 
escolas e universidade. Visa 
estimular a formação de pro-
fessores com caráter inovador 
e tecnológico, além de incen-
tivar a produção acadêmica 
de propostas para atender as 
demandas educacionais das 
escolas públicas.

Também é objetivo dos 
eventos promover ações de 
caráter inovador e interdisci-
plinar para a formação de pro-

fessores para a Educação Bá-
sica na Paraíba; oportunizar 
discussões que valorizem as 
práticas docentes para a for-
mação inicial de professores 
nos cursos de Licenciatura da 
UEPB e aproximar as produ-
ções da Universidade e da es-
cola de Educação Básica para 
a produção de conhecimentos 
voltados para o atendimento 
das demandas formativas.

Outras informações estão 
disponíveis no site www.enid.
com.br ou através dos telefo-
nes (83) 3341-2299 / 3058-
4663.

Abertas inscrições para encontros

A Universidade Fede-
ral de Campina Grande 
(UFCG) divulgou ontem 
a primeira chamada para 
vagas remanescentes 
do Vestibular 2013.2. Es-
tão sendo convocados 952 
candidatos da lista de es-
pera, para ocupação das 
vagas não preenchidas 
no cadastramento encer-
rado na última sexta, dia 
20. Os novos convocados 
deverão realizar cadas-
tramento amanhã, e na 
sexta, 27, das 8h às 11h 
e das 14h às 17h, nas co-
ordenadorias dos cursos 
de Campina Grande ou 
nas unidades acadêmicas 
(nos demais campi). O não 
comparecimento ou a 
não apresentação da do-
cumentação exigida im-
plicará na perda da vaga.

Outras seis chama-
das estão programadas e 
devem ser publicadas nos 

dias 30 de setembro, 7, 15, 
21 e 29 de outubro e no 
dia 4 de novembro.

 
documentos exigidos
O candidato convo-

cado deverá apresentar o 
original e entregar cópia 
(que poderá ser auten-
ticada pelo servidor) da 
seguinte documentação: 
certificado de conclusão 
do Ensino médio (2º grau) 
ou curso equivalente, ou 
diploma de graduação 
em curso superior, devi-
damente assinado pelo 
candidato e pela escola; 
cédula de identidade emi-
tida por órgão competen-
te; título de eleitor para 
os brasileiros maiores de 
18 anos, com comprovan-
te de presença na última 
eleição (1º e ou 2º turno 
da eleição de 2012); prova 
de quitação com o serviço 
militar, para os brasilei-

ros do sexo masculino e 
maiores de 18 anos; certi-
dão de nascimento ou de 
casamento; CPF (Cadastro 
de Pessoa Física) e com-
provante de residência.

Os aprovados pelas 
vagas reservadas deverão 
apresentar, ainda, com-
provação de haver cursa-
do todo o Ensino médio 
em escola pública e, no 
caso da renda familiar 
bruta mensal per capita 
igual ou inferior a 1,5 sa-
lário-mínimo.

 A UFCG utiliza as no-
tas obtidas no Enem para 
a classificação de seus can-
didatos no Vestibular. Este 
ano, foi realizada uma se-
leção para cada período 
letivo: o Vestibular 2013.1, 
com 3.115 vagas, para os 
67 cursos com entrada no 
primeiro período, e o Ves-
tibular 2013.2, com 1.600 
vagas, para os 35 cursos.

Remanescentes vão ser chamados
VestIbuLAr uFCG 2013.2

Foto: Divulgação



AL aprova MP da Polícia Civil
pauta retomada
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Secretário do pCB visita o
tre hoje para reativar
comitê da legenda na pB  
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A Assembleia Legisla-
tiva aprovou, ontem, uma 
Medida Provisória, duas 
Propostas de Emenda à 
Constituição (PEC) e nove 
Títulos de Cidadania Pa-
raibana, dois deles, para a 
primeira-dama do Estado, 
a jornalista Pâmela Bório 
e para o ministro da Inte-
gração Nacional, Fernando 
Bezerra.

O grande expediente 
foi iniciado com a aprecia-
ção da MP 209/2013, de 
autoria do Poder Executi-
vo, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica e o Estatuto da 
Polícia Civil do Estado, sua 
organização institucional, 
suas carreiras, os direitos 
e as obrigações dos inte-
grantes. 

Na prática, a MP altera 
o artigo 8° da Lei Comple-
mentar 85/2008 e deter-
mina que o delegado-geral 
da Polícia Civil seja substi-
tuído automaticamente em 
seus afastamentos, ausên-
cias e impedimentos even-
tuais, pelo delegado-geral 
adjunto escolhido entre os 
delegados de classe espe-
cial em exercício efetivo, 
nomeado pelo governador.

Em seguida, os depu-
tados aprovaram à una-
nimidade duas Propostas 
de Emenda à Constituição 
(PEC), ambas de autoria 
do deputado Lindolfo Pires 
(Democratas). A primei-
ra, 13/2013, acrescenta 
o inciso 12 ao Art. 2º da 
Constituição do Estado da 

Deputados também aprovam
duas PECs, uma delas sobre
a erradicação da pobreza

Dando sequência a 
Ordem do Dia, os depu-
tados iniciaram a discus-
são em torno da outorga 
do título de Cidadã Pa-
raibana à primeira-dama 
do Estado, a jornalista 
Pâmela Monique Bório 
Cardoso. Vários deputa-
dos ocuparam a tribuna 
para se pronunciar sobre 
a propositura, que teve 
como autor o democrata 
Lindolfo Pires.

Lindolfo Pires argu-
mentou que a primeira-
-dama Pâmella  Bório é 
uma jornalista conceitua-
da, que comanda progra-
ma televisivo local, radi-
cada há mais de oito anos 
na Paraíba, inclusive, mãe 
de um filho “legitima-
mente paraibano” e que, 
por tudo isso, é merece-
dora da homenagem. 

A deputada Iraê 
Lucena (PMDB) lembrou 
do apoio concedido pela 
primeira-dama a ela, na 
época em que respondeu 
pela Secretaria de Estado 
da Mulher e Diversidade 

Humana. “Não temos 
que vê-la como esposa 
e primeira-dama, mas 
pelos serviços prestados, 
pelo tempo que mora e 
pela dedicação ao Estado 
da Paraíba. Temos que 
ter esse senso de justiça 
e não podemos deixar de 
ressaltar a sua atuação 
neste Estado”, disse.

Também foram apro-
vados os títulos de cidada-
nia paraibana ao ministro 
da Integração Nacional, 
Fernando Bezerra de Sou-
za Coelho; ao professor e 
ex-secretário de Estado 
da Educação, Afonso Cel-
so Caldeira Scocuglia; à 
empresária Luiza Helena 
Trajano Inácio Rodrigues, 
à diretora adjunta de cul-
tura da Assembleia,  Cida 
Lobo, e ao jornalista, es-
critor e pintor italiano, 
naturalizado brasileiro, 
Demétrio Giuliano Gian-
ni Carta. Este último di-
rigiu equipes de criação 
em vários veículos de co-
municação da imprensa 
nacional. 

Primeira-dama e cidadania

Paraíba. “A matéria deixa 
claro que caberá ao Estado 
a erradicação da pobreza e 
a redução das desigualda-
des sociais e regionais. É 
um texto já assegurado na 
Constituição Federal, que 
faltava na carta estadual”, 
justificou o democrata.   

Já a segunda PEC apro-
vada, a 15/2013, institui a 
participação paritária do 
Poder Público e da coleti-
vidade em atividades asso-
ciadas à defesa e controle 
do meio ambiente. “A Para-
íba precisa ter sempre uma 
entidade estadual compe-

tente para licenciar qual-
quer tipo de proposta ou de 
empreendimento que ve-
nha a se instalar no nosso 
Estado, portanto, é apenas 
uma questão semântica, 
textual, que estamos apre-
sentando nesta PEC”, expli-
cou Lindolfo.

Os parlamentares ain-
da aprovaram o projeto de 
lei 1.251/2013, de autoria 
do Poder Executivo, que 
trata do arrolamento admi-
nistrativo de bens e direi-
tos no âmbito da Secretaria 
de Estado da Receita (SER). 

Anteriormente, a Co-

missão de Constituição e 
Justiça (CCJ) tinha dado pa-
recer pela inconstitucionali-
dade, com base no parágrafo 
II do artigo 52 do Regimen-
to Interno da ALPB, que pre-
vê a manifestação prévia da 
Comissão de Acompanha-
mento e Controle da Execu-
ção Orçamentária, quando a 
matéria depender de exame 
sob os aspectos financeiros 
e orçamentários públicos, 
quanto à sua compatibilida-
de ou adequação com o Pla-
no Plurianual (PPA), a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e o orçamento anual.

O Pleno do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, sob a 
presidência da desembar-
gadora Fátima Bezerra Ca-
valcanti, apreciará, na ses-
são de hoje, 45 processos. 
Dentre eles consta uma No-
tícia Crime proposta pelo 
Ministério Público Esta-
dual contra José Simão de 
Sousa, prefeito do Municí-
pio de Manaíra, e uma Ação 
Declaratória de Ilegalidade 
de Greve promovida pelo 
Município de Massarandu-
ba contra o SINTAB (Sin-
dicato dos Trabalhadores 
Municipais do Agreste da 
Borborema).

Prevista para ter iní-
cio a partir das 9h, a ses-
são ordinária do Pleno 
conta ainda, na pauta de 
julgamento, com cerca de 
treze Mandados de Segu-
rança e dez Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade, 
envolvendo os municípios 
de Ingá, Cacimba de Areia 
(três ações), Mãe D’água, 
Vieirópolis, Massaranduba, 
Gado Bravo, Lastro e São 
Francisco.

Constam também na 
pauta duas ADIs, uma con-
tra o Sindicato do Comér-

cio Varejista de Derivados 
de Petróleo do Estado da 
Paraíba (SINDIPETRO), 
movida pelo Governo do 
Estado, e outra promovida 
pela Assembleia Legislati-
va contra o Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensi-
no do Estado da Paraíba.

Serão apreciados ainda 
sete Agravos Internos, três 
Revisões Criminais, dois 
Embargos Infringentes 
Criminais, dois Embargos 
Declaratórios, duas Ações 
Penais, um Embargo à Exe-
cução, uma Ação Ordinária 
e uma Ação Rescisória.

TJ julga hoje notícia
crime contra prefeito

de manaíra

O vice-governador da Paraíba, 
Rômulo Gouveia, presidente esta-
dual do PSD, afirmou ontem em 
Campina Grande que sua legenda 
já tem posição para as eleições do 
ano que vem plenamente resolvida: 
manutenção da aliança com o PSB 
e apoio à reeleição do governador 
Ricardo Coutinho. 

Rômulo evita falar de questões 
que envolvem outras legendas, 
mas, em relação ao PSD, não deixa 
espaço para especulações. “O parti-
do tem uma posição já definida de 
apoio à reeleição do governador 
Ricardo Coutinho”, explica, taxati-
vo. Questionado sobre seus planos 

para 2014, Rômulo Gouveia confir-
mou, ainda, a intenção de disputar 
as eleições para o Senado da Repú-
blica, mas destacou que essa é uma 
questão para ser definida apenas 
no meio do ano que vem. 

“No momento, estou nessa 
expectativa da candidatura ao Se-
nado. Conheço o Estado e o papel 
do senador. Tenho experiência de 
vereador, de deputado estadual, 
deputado federal e vice-governa-
dor. Mas, as candidaturas só serão 
postas a partir das convenções do 
ano que vem”, comentou o presi-
dente do PSD. 

Rômulo Gouveia ressaltou tam-
bém que, na condição de vice-go-
vernador do Estado, tem procurado 
trabalhar em sintonia com o gover-

nador Ricardo Coutinho. “Tem sido 
extremamente gratificante. Tenho 
sido partícipe dessas ações e tenho 
administrado ao lado do governador 
Ricardo, acompanhado as adversida-
des, as dificuldades, mas também 
comemorado os resultados extre-
mamente satisfatórios para o nosso 
Estado”, disse, avaliando o trabalho 
desempenhado desde 2011 como 
“um grande aprendizado”. 

Na última segunda-feira, 23, 
o vice-governador visitou as obras 
das futuras instalações da AACD e 
do Centro de Inovação e Tecnologia 
Telmo Araújo (Citta), ambas locali-
zadas no bairro de Bodocongó, e 
afirmou que o centro “vai conso-
lidar ainda mais Campina Grande 
como um polo de tecnologia.

Rômulo reafirma aliança PSD-PSB
poSIÇÃo deFInIda

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Primeira-dama do Estado, jornalista Pâmela Bório  

Deputados aprovam PEC que institui participação paritária na defesa e controle do meio ambiente

As diplomações de Flávio 
Aureliano da Silva Neto (Fla-
vinho) e Carlos Alberto  Gar-
cia Falcão (Beto de Manoca), 
respectivamente, no cargo 
de prefeito e vice-prefeito do 
município de Soledade serão 
realizadas amanhã, às 13h, na 
Câmara Municipal. A solenida-
de será conduzida pela equipe 
do juízo da 23ª Zona Eleitoral, 

que tem como titular a juíza 
Bárbara Bortoluzzi Emmerich. 
A chefe de cartório da 23ª 
Zona Eleitoral, Graziela Carva-
lho, disse que a escolha à data 
atende ao que determina o 
calendário eleitoral da eleição 
suplementar do município de 
Soledade. 

“Conforme o calendário, 
podemos diplomar os eleitos 

até o dia 27 de setembro, uma 
sexta-feira. Faremos na quinta-
-feira para liberá-los para to-
marem posse, que tem que 
ocorrer até o domingo (29), 
também segundo o calendá-
rio”, disse.

“Flavinho”, da Coligação 
‘Soledade de Todos’ (PDT, PTN, 
PPS, DEM, PMN, PSB, PSDB, 
PSD, PCdoB e PTdoB), venceu a 

eleição suplementar em Soleda-
de realizada no dia 1º de setem-
bro, com 4.306 dos votos, con-
tra 3.975 votos recebidos pela 
concorrente Miranda Neto, da 
Coligação ‘Unidos pela Vontade 
do Povo’ (PT, PP, PMDB, PR, PTC, 
PV e PEN). Dos 10.272 eleitores 
aptos a votar, um total de 8.855 
compareceram às urnas e 1.417 
se abstiveram. 

Novo prefeito toma posse amanhã 
em Soledade

Também em 
pauta, ação 
de ilegalidade 
da greve dos 
profissionais 
em Educação 
no Agreste da 
Borborema

Foto: Assessoria-ALPB
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Partido Comunista Brasileiro volta
a atuar na Paraíba a partir de hoje
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GERAL

Partido teve registro do 
comitê regional desativado 
na PB desde agosto de 2011

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

A dança dos partidos 
para 2014

Reflexão de Ricardo Araújo

“Podem ter certeza de uma coisa: o Facebook é a melhor ferramenta 
para os petistas e tucanos travarem uma guerra de informação sobre 
quem faz ou quem fez pelo país. Basta alguém postar algo sobre o PT, 
principalmente denúncias, que os petistas reagem imediatamente. 
O mesmo acontece no bando dos tucanos, com artilharia pesada e 
bombardeios cirurgicamente estudados. São memes, cartuns, textos bem 
escritos e narrativas pra lá de suspeitas. 

Enfim, a informação e a contrainformação passeiam pelas 
páginas do Face, transformando a rede social num ambiente ideal 
para confundir a população sobre os desmandos praticados pelos dois 
partidos e seus representantes ao longo dos últimos anos no Brasil, 
e, ao mesmo tempo, forjando situações irreais para esses gatunos se 
darem bem no próximo ano. Picaretas que se apoderaram da rede para 
germinar seus interesses políticos e econômicos”.

Muito bem pensado.

E na Funad....

O Governo do Estado investe cerca de R$ 5 milhões na reforma e 
ampliação da Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência 
(Funad). Em solenidade no auditório da instituição, na manhã dessa 
segunda-feira (23), o governador Ricardo Coutinho assinou a autorização 
da licitação para a construção do ginásio coberto da Funad, no 
valor R$ 2 milhões e 250 mil e assinou a ordem de serviços no valor 
de  R$ 1 milhão 257 mil para a recuperação de toda a estrutura do 
telhado.

Na ocasião, Ricardo Coutinho fez a entrega de duas piscinas 
terapêuticas e de 10 cadeiras de rodas adaptadas para equipes de 
esportes, um investimento de R$ 25 mil. Na reforma das piscinas e de 
banheiros foram investidos R$ 307 mil. As melhorias visam promover a 
reabilitação dos mais de 3.000 usuários em toda a Paraíba.

Frase derradeira
Perdoar é divino, mas mandar o sujeito se lascar é bom demais. Né não?

Há um burburinho no mundo político por conta do 
prazo de filiação partidária que a legislação determina para 
os que querem concorrer a algum cargo nas eleições do 
próximo ano. O prazo termina no dia 4 de outubro e por 
isso possíveis candidatos procuram novas legendas para 
filiação. 

É grande a correria e a ciumeira entre os partidos. 
A lógica é a do “salve-se quem puder”. Candidatos com 
potencial acima de 30 mil votos têm o privilégio de se 
filiar ao partido que bem entender. Já os que têm abaixo 
disso precisam entrar em partidos menores e torcer pela 
formação de uma boa coligação na chapa proporcional em 
2014. 

Cada um tem a sua estratégia. O ex-prefeito de Sousa, 
Fábio Tyrone, por exemplo, se filiou ao PSDB e tem uma 
missão: defender a manutenção da aliança do partido com 
o PSB do governador Ricardo Coutinho. “A aliança de 2010 
foi vitoriosa e deve ser mantida”, diz Tyrone. 

Já o deputado Branco Mendes vai se filiar ao PSDB, 
mas cobra da direção do partido uma contrapartida, como 
a liberação de áreas onde possa ser votado. Nesse processo 
o senador Cássio Cunha Lima exerce um papel fundamental 
na ampliação das forças do PSDB. 

Outros, como deputado Edmilson Soares, estão 
fazendo uma espécie de paquera com o PSDB, mas ainda 
não acertou a filiação. Edmilson foi eleito pelo PSB, migrou 
para o PEN de Ricardo Marcelo e agora quer entrar no 
PSDB, onde imagina, ter maiores chances de reeleição. 

O senador Cássio Cunha Lima pediu ao deputado 
Ricardo Marcelo a liberação de dois deputados para se 
filiarem ao PSDB. Ricardo ofereceu Edmilson Soares, mas 
Cássio preferiu Branco Mendes com quem faz política há 
muitos anos. 

Mas Edmilson forçou a barra e conseguiu a liberação 
de Ricardo Marcelo. Tenta entrar no PSDB. Tanto que estava 
anteontem na sede da Asplan durante a solenidade de 
filiados dos “cristãos novos” no ninho tucano. 

Nesse processo quem perde é o DEM do ex-senador 
Efraim Morais que tem minguado a olhos vistos. O 
Democratas tem perdido espaço e ainda não se sabe qual 
a estratégia de Efraim para manter o partido forte para as 
eleições de 2014. 

Até o próximo dia quatro será movimentada a dança 
dos partidos. 

O secretário-geral do 
Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), Ivan Pinheiro, visita 
João Pessoa hoje para, junto 
ao Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE) retomar o registro 
do Comitê Regional e, con-
sequentemente, os direitos 
legais para retomada de suas 
atividades na Paraíba.

“Será uma espécie de 
refundação da legenda no 
Estado”, afirmou, por telefo-
ne, Ivan Pinheiro, ao lembrar 
que a dissolução ocorrida 
desde junho de 2011, se deu 
após reiteradas transgres-
sões à linha política do par-

tido. “Havia dirigentes que-
rendo fazer da legenda uma 
plataforma para projetos 
pessoais, levando a instância 
partidária a deixar de existir 
na Justiça Eleitoral”, disse.

Mesmo não existindo 
institucionalmente, o Comitê 
Central do partido reconhe-
cia um grupo de militantes 
da Paraíba como sua base 
partidária, uma vez que vi-
nham desenvolvendo ativi-
dades com vistas à sua re-
construção.

O registro do novo Co-
mitê Regional, segundo Ivan 
Pinheiro, é um marco impor-
tante para a história do PCB 
e das forças de esquerda do 
estado, apontando para um 
aprofundamento das articu-
lações que buscam a organi-

zação da classe trabalhado-
ra na luta por seus direitos e 
superação das explorações 
e desigualdades próprias 

da sociedade capitalista. O 
Ato de Refundação do PCB 
acontece às 14h de hoje, na 
sede do TRE.

O líder da oposição na 
Câmara Municipal de João 
Pessoa, vereador Rena-
to Martins (PSB), criticou, 
ontem, as pessoas que de-
fendem o rompimento da 
aliança firmada desde 2010 
entre o governador Ricardo 
Coutinho, do seu partido, 
e o senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB). Segundo Re-
nato, “os que defendem 
esse rompimento são opor-
tunistas e querem uma Pa-
raíba no atraso”.

“As pessoas que torcem 
por isso querem a Paraí-
ba do passado e do atraso. 
São pessoas que só pensam 
em cargos comissionados e 
na classe política e não na 
Paraíba e no bem-estar do 
povo. Não veem a realização 
de obras  que são necessá-
rias e que são importantes 
para a população”, disse ele.

Na mesma entrevista, ele 

Renato defende aliança de 2010
PSB E PSDB

também comentou as críti-
cas do senador Cássio Cunha 
Lima, feitas às obras inacaba-
das do Estado, e ainda garan-
tiu que o senador conhece e 
acompanha o trabalho de Ri-
cardo pela Paraíba.

“Eu tenho certeza que 

Cássio conhece a Paraíba e 
tem andado pelo Estado. E 
se assim tem feito, ele sem 
dúvidas tem visto o que o 
governador Ricardo tem 
feito. Obra inacabada não 
é, hoje, realidade do nosso 
Estado”, observou ele.

Com a aproxima-
ção do final do prazo 
que é o dia 5 de outu-
bro, aumentou esta se-
mana o troca-troca de 
partidos por parte de 
políticos que preten-
dem disputar as elei-
ções no próximo ano. 

O ex-prefeito de 
Cajazeiras, Carlos Ra-
fael de Medeiros é um 
deles e em solenidade 
realizada anteontem à 
noite naquele municí-
pio, ele já filiou-se ao 
PMDB. Rafael era do 
PTB e durante pronun-
ciamento lembrou que 
desde que faz política 
que tinha desejo de 
pertencer ao PMDB pa-
raibano, isso por conta 
da tradição e das gran-
des lideranças que fa-
zem parte da legenda.

A solenidade foi 
comandada pelo pre-
sidente Municipal do 
PMDB de Cajazeiras, 
José Audísio. O presi-
dente estadual, ex-go-
vernador José Mara-
nhão, não compareceu 
porque precisou acom-
panhar um parente 
que se submeteu a um 
procedimento cirúrgi-
co no Recife. 

O ex-prefeito de 
Campina Grande, Ve-
neziano Vital do Rêgo, 
abonou a ficha de 
Carlos Rafael e repre-
sentou as demais li-
deranças estaduais do 
partido. 

O evento contou 
com a participação do 
deputado estadual, Vi-
turiano de Abreu, dos 
vereadores Jucinélio 
Félix e Luiz Claudino.  
Veneziano disse que o 
PMDB precisa de pes-
soas sérias e compro-
metidas com a causa 
pública, a exemplo de 
Carlos Rafael.

Nome de consenso 
no partido, Venezia-
no Vital do Rêgo fez 
questão de manifestar 
o seu contentamento 
com a filiação de Carlos 
Rafael. 

Prazo leva
políticos a
trocarem 
de partidos

O ministro das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro (PP)  re-
cebeu esta semana em seu 
gabinete o prefeito  Romero 
Rodrigues (PSDB), para re-
ceber e tratar de  pleitos de 
interesse do município de 
Campina Grande. Romero 
agendou a reunião no Minis-
tério das Cidades para tratar 
principalmente da constru-
ção de casas pelo Prigrama 
Minha Casa, Minha Vida.

Na oportunidade eles 
discutiram o novo projeto 
habitacional que vem sen-
do projetado para Campina 
Grande, ficando definido que, 
na próxima semana, será rea-
lizado o “chamamento pú-
blico” para a habilitação de 
empresas com vistas à cons-
trução de cinco mil casas no 
município. 

No mesmo encontro, 
Aguinaldo e Romero trata-
ram também do projeto de  
saneamento básico do fu-
turo conjunto habitacional 
de Campina Grande. Essas 
moradias serão implantadas 
numa nova área adquirida 
pela Prefeitura Municipal.

Audiência com Dilma: 
durante a sua visita a Bra-
sília, o prefeito Romero Ro-

Ministro recebe novos pleitos
de Campina sobre moradias

drigues também foi acom-
panhado pelo ministro até 
o gabinete da presidente da 
República, Dilma Rousseff, 
quando foi  solicitada oficial-
mente audiência para tratar 
de vários assuntos de inte-
resse de Campina Grande. 

O prefeito espera que 
essa audiência aconteça o 
mais breve possível, e já an-

tecipou que, na oportunida-
de, será apresentada uma 
série de pleitos que contem-
plam a população de Campi-
na Grande.

Romero deseja tratar 
com o Governo Federal de 
questões como o abasteci-
mento de água, notadamente 
com o eventual agravamento 
da situação da seca, e tam-
bém de medidas que preci-
sam ser postas em prática 
Outros temas discutidos es-
tão relacionados a liberação 
de recursos para projetos 
de atendimento à popula-
ção,  apoio para obras como 
o Canal do Prado, o Canal de 
Bodocongó, o segundo Anel 
Viário, o Açude do Covão, en-
tre outros.

Na audiência com a pre-
sidente Dilma, o prefeito Ro-
mero Rodrigues disse que 
também serão feitos apelos 
para a liberação dos empe-
nhos das Emendas destina-
das à Campina Grande apre-
sentadas pelo senador Cássio 
Cunha Lima, no valor de dois 
milhões de reais. Além ainda 
de emendas  apresentadas 
também pelo deputado fede-
ral e presidente estadual do 
PSDB, Ruy Carneiro.

Aguinaldo estuda pleitos de CG

Renato Martins contesta informações sobre obras inacabadas 

Pinheiro, secretário-geral, reativa Comitê Regional do PCB no TRE

FotoS: Divulgação
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A sugestão, que tramita no 
Congresso, era tida pelo 
Planalto como impagável

Governo apoia proposta que destina
15% da receita da União para a saúde

Em acordo costurado 
pelo vice-presidente Michel 
Temer (PMDB), o Palácio 
do Planalto decidiu ontem 
apoiar proposta que tramita 
no Congresso que destina 
15% da receita líquida da 
União para a saúde. Os no-
vos recursos, que gerariam 
gasto aproximado de cerca 
de R$ 40 bilhões a mais para 
o setor, devem ser em sua 
maior parte bancados com 
verba federal. 

Trata-se de uma alter-
nativa ao projeto de iniciati-
va popular, em estudo pelo 
governo, de destinar 10% 
da receita bruta da União 
para o setor. A  proposta era 
tida pelo Palácio do Planal-
to como impagável, além de 
oferecer riscos, do ponto de 
vista jurídico, por ter vincu-
lações estabelecidas consti-
tucionalmente. 

A saída agora prevê 
o investimento de 15% 
da receita corrente líqui-
da, progressivamente, até 
2018. A progressão ainda 
está sendo fechada pelo 
governo com o Ministério 
do Planejamento e deve 
ser apresentada hoje pelo 
senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM). 

Parte dessa conta seria 
custeada com o empenho 
de 50% das emendas par-
lamentares  - a partir de al-
terações na PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) 
das emendas impositivas--, 
recursos dos royalties do 
petróleo, além de incluir 
gastos com farmácia popu-
lar. As despesas com pes-
soal ficariam de fora. Ca-
berá a Braga, que é relator 
da proposta das emendas 
impositivas, alterar o texto 
e vincular 50% delas à saú-
de, conforme a vontade do 
Planalto. 

Segundo as contas do 
governo, com as mudanças, 
o Orçamento da Saúde para 
2014 cresceria de R$ 90 bi-
lhões para R$ 97 bilhões, 
dos quais R$ 3,8 bilhões 
seriam custeados pelas 
emendas parlamentares e 
royalties do petróleo. O res-
tante (R$ 3,2 bilhões) se-
riam bancados pela União. 
A ideia é chegar em 2018 
com a destinação de R$ 147 
bilhões para a saúde. 

Questionada se o go-
verno teria margem or-
çamentária para bancar a 
iniciativa, a ministra Ideli 
Salvatti (Relações Institu-
cionais) disse que “estamos 
trabalhando com um espa-
çamento, um prazo para 
implementar. De imediato, 
seria impossível. Agora, 
será progressivo”. 

“Até então, o que nós 
tínhamos era a vinculação 
específica de Estados e mu-
nicípios - os Estados com 
12% e os municípios com 
15%. E a base de cálculo 
para Estados e municípios 
é receita tributária, o que 
é menor do que a base de 
cálculo que a União está 
estabelecendo em receita 
corrente líquida. Quando 
se coloca a receita corrente 
líquida, a base de cálculo é 
maior”, disse Braga. 

Brasília - A presidente Dilma 
Rousseff propôs ontem, ao abrir a 
68a Sessão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, o estabelecimento 
de um marco civil multilateral para 
a governança e uso da internet na 
proteção de dados. Segundo ela, 
a espionagem dos Estados Uni-
dos – a cidadãos, ao governo e a 
empresas brasileiras – transcende 
o relacionamento entre os países, 
afeta a comunidade internacional 
e exige uma resposta.

“As tecnologias de telecomu-
nicação e informação não podem 
ser um novo campo de batalha en-
tre os Estados. Este é o momento 
de criarmos as condições para evi-
tar que o espaço cibernético seja 
instrumentalizado como arma de 
guerra por meio da espionagem, 
da sabotagem, dos ataques con-
tra o sistema e infraestrutura de 
outros países. A ONU deve de-
sempenhar um papel de liderança 
no esforço de regular o compor-
tamento dos Estados ante essas 
tecnologias e a importância da 
internet para a construção da de-
mocracia no mundo”, comentou.

Dilma disse que as revelações 
das atividades de espionagem pro-
vocaram indignação e repúdio na 

Dilma condena espionagem dos EUA  
NA ONU

Minutos depois de a presi-
dente Dilma Rousseff afirmar 
na ONU que a espionagem dos 
Estados Unidos representa uma 
violação dos direitos humanos 
e da soberania de outros países, 
o presidente americano, Barack 
Obama, defendeu ontem que o 
mundo é hoje “mais estável” por 
causa das ações americanas na 
política internacional.

Obama, porém, lembrou a 
promessa de seu governo de fa-
zer uma revisão das práticas da 
Agência Nacional de Segurança 
(NSA, na sigla em inglês), órgão 
ao qual são atribuídas as ativida-
des de espionagem que tiveram 
como alvo, segundo documentos 
vazados pela imprensa, até mes-
mo Dilma e a Petrobras.

“Assim como revemos a for-
ma como utilizamos nossas capa-
cidades militares extraordinárias 
para que estejam à altura dos 
nossos ideais, começamos a rever 
a maneira como coletamos inteli-

gência, para equilibrar de forma 
apropriada as preocupações le-
gítimas de segurança de nossos 
cidadãos e aliados com as preocu-
pações de privacidade que todos 
compartilhamos”, disse Obama à 
Assembleia Geral da ONU.

“Como resultado desse 
trabalho e da cooperação com 
aliados e parceiros, o mundo é 
mais estável do que era cinco 
anos atrás. Basta um olhar so-
bre as manchetes para verificar 
que os perigos ainda persis-
tem”, completou.

Excepcionalismo
As declarações de Obama 

não foram uma resposta direta, 
mas sim uma sutil referência à 
onda de críticas desatada contra 
a Casa Branca pelas atividades 
de espionagem da NSA - inclusi-
ve as feitas por Dilma na Assem-
bleia Geral. Em seu discurso, a 
presidente enfatizou que “jamais 
pode uma soberania firmar-se em 

detrimento de outra soberania”.
“Jamais pode o direito à se-

gurança dos cidadãos de um país 
ser garantido mediante a viola-
ção de direitos humanos funda-
mentais dos cidadãos de outros 
países”, declarou.

Obama apelou para o “ex-
cepcionalismo americano” - a 
doutrina segundo a qual os EUA 
são diferentes de todos os outros 
países e têm a obrigação moral 
de levar o mundo rumo à demo-
cracia e à liberdade - para justifi-
car as ações de seu país no cená-
rio global.

O presidente americano dis-
se que os EUA têm “humildade 
quando se trata de determinar os 
eventos dentro de outros países”, 
mas defendeu que o erro maior 
seria deixar o mundo à mercê dos 
riscos existentes.

Foco no Oriente 
O grosso do discurso de 

Obama na ONU foi dedicado ao 

Oriente Médio, região na qual ele 
disse que seu país concentrará es-
forços diplomáticos. Obama disse 
que não tem interesse em mudar 
o regime no Irã nem impedir o 
país de ter acesso a tecnologia 
nuclear para fins pacíficos. Mas 
insistiu que o governo iraniano 
cumpra suas responsabilidades 
para com o Tratado de Não-Pro-
liferação Nuclear e as resoluções 
do Conselho de Segurança da 
ONU.

Ele elogiou os sinais de mo-
deração do recém-eleito presi-
dente, Hassan Rouhani, mas disse 
que “palavras de conciliação pre-
cisam ser acompanhadas de ações 
transparentes e verificáveis”.

Obama também falou exten-
samente sobre a Síria, país que 
esteve a ponto de bombardear, 
não fosse um inesperado acor-
do negociado entre Washington 
e Moscou mediante o qual o re-
gime sírio entregará suas armas 
químicas.

Obama promete rever violação americana

Islambard - Ao menos 45 
pessoas morreram após um 
terremoto de magnitude 7,7 
na escala Richter atingir uma 
área remota do Sudoeste do 
Paquistão, a 66 quilômetros 
da cidade de Awaran. A for-
ça do tremor foi tão intensa 
que provocou o surgimento 
de uma nova ilha no Litoral 
do país. 

O leito do mar elevou-
se a cerca de 600 metros da 
costa, na altura da cidade de 
Gwadar, criando uma peque-

na ilha em formato de mon-
tanha, mostraram canais de 
TV paquistaneses.

O governo do país alertou 
que o número de vítimas deve 
aumentar nas próximas horas. 
A magnitude do terremoto foi 
aferida por autoridades locais 
e pelo Serviço Geológico dos 
Estados Unidos, que monitora 
a atividade sísmica em todo o 
mundo. Segundo a Autoridade 
Nacional de Administração de 
Desastres, a queda de telha-
dos e paredes devido ao tre-

mor é a causa predominante 
das mortes registradas até o 
momento. Foi decretado es-
tado de emergência na pro-
víncia do Baluchistão, que faz 
fronteira com o Irã.

“Saímos correndo de 
casa. Graças a Deus nin-
guém se machucou na nos-
sa área, mas quatro ou cinco 
casas desabaram”, contou 
Khair Mohammed Baluch, 
morador de Awaran.

Mesmo a centenas de qui-
lômetros do epicentro do ter-

remoto, moradores da capital 
indiana, Nova Délhi, sentiram 
o chão tremer, mas não houve 
registro de danos. Na maior 
cidade paquistanesa, Karachi, 
a 250 quilômetros do epicen-
tro, houve correria para deixar 
prédios, e muitos se aglome-
raram nas ruas de celular em 
punho, em busca de notícias 
de parentes e conhecidos.

‘Eu estava trabalhando 
no escritório e de repente 
senti tremores. Minha mesa 
começou a balançar. Pensei 

que estava tonto, mas logo 
percebi que era um terremo-
to”, disse Mohammad Taimur, 
de Karachi.

O Exército paquistanês 
destacou 200 militares para 
os trabalhos de resgate, cuja 
logística não será fácil: o Ba-
luchistão é a maior e menos 
densamente povoada pro-
víncia do país, com infraes-
trutura precária. Em 2005, 
um tremor de magnitude 7,5 
deixou pelo menos 76 mil 
mortos no Norte do país.

Terremoto deixa 45 mortos e cria nova ilha
PAQUISTÃO

A presidente Dilma abriu ontem a 68a Assembleia Geral da ONU, em Nova York

opinião pública mundial, com des-
taque para o Brasil, que foi alvo, 
incluindo informações empresa-
riais de alto valor econômico estra-
tégico. A presidente ressaltou que 
uma soberania não se pode firmar 
em detrimento de outra. “Jamais 
pode o direito à segurança dos ci-
dadãos de um país ser garantido 
mediante a violação de direitos 
humanos e fundamentais dos ci-
dadãos de outro país. Pior ainda 
quando empresas privadas estão 

sustentando essa espionagem”, 
disse. Segundo ela, os argumentos 
de que a interceptação ilegal de 
informações e dados destinam-se 
a proteger as nações contra o ter-
rorismo não se sustentam.

Antes do início da sessão, 
Dilma se reuniu com o secretário-
geral da ONU, Ban Ki-moon. Ele 
e John Ashe, presidente desta ses-
são da Assembleia Geral da ONU, 
abriram o evento antes do discur-
so de Dilma. A tradição de o pri-

meiro orador na Assembleia Geral 
da ONU ser um brasileiro surgiu a 
partir de Oswaldo Aranha, então 
chefe da delegação do Brasil, que 
abriu a primeira sessão especial 
em 1947.

Dilma chegou na última se-
gunda-feira às 6h55 a Nova York. 
À noite, ela teve duas reuniões no 
hotel onde está hospedada. Uma 
com o ex-presidente norte-ame-
ricano Bill Clinton e outra com a 
presidente da Argentina, Cristina 
Kirchner.

A presidente ainda participa 
da primeira reunião do Fórum de 
Alto Nível de Desenvolvimento 
Sustentável, que reunirá, a partir 
desta sessão, ministros de Meio 
Ambiente anualmente e chefes 
de Estado a cada quadriênio. A 
meta é implementar as metas es-
tabelecidas no documento final 
da Conferência da ONU sobre 
Desenvolvimento Sustentável, 
Rio+20, intitulado O Futuro Que 
Queremos. Os países se compro-
meteram, durante a conferência 
do Rio de janeiro, em 2012, a defi-
nir objetivos concretos e mensurá-
veis para a eliminação da pobreza 
e da fome no mundo com desen-
volvimento sustentável.

FOTO: Roberto Suckert Filho/PR
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Time feminino do Bota
estreia no Brasileiro
hoje contra o Vitória-PE

kiTEsurf

Nayara treina para o Brasileiro
Paraibana é uma das 
melhores do mundo e vai 
competir em são Luís-MA

Treino forte, dedicação 
exclusiva e um único obje-
tivo: se sagrar campeã. Este 
é o trabalho diário da atle-
ta Nayara Licarião visando 
a conquista da 3ª Etapa do 
Circuito Brasileiro 2013 de 
Kitesurf, que ocorrerá  entre 
os dias 24 e 27 do próximo 
mês, na praia de São Marcos, 
em São Luís, capital do Ma-
ranhão, que estará sediando 
pela segunda vez em sua his-
tória, a competição.

“Estamos nos preparan-
do para este campeonato e 
também para o Campeonato 
Mundial de Kitesurf, que já 
tem data marcada, de 18 a 24 
de novembro, na China”, disse 
ontem a atleta que vive um 
dos melhores momentos em 
sua carreira. No mês de ju-
nho, de forma invicta, Nayara 
Licarião venceu o Campeona-
to Centro Sul-Americano de 
Kiterace 2013, que ocorreu 
no Egito.

O Circuito Brasileiro 
2013 de Kitesurf, depois do 
Maranhão, terá ainda outras 
quatro etapas e a paraibana 
Nayara Licarião pretende 
fazer uma boa competição, 
para, no final do certame, ter 
sua vaga garantida no pódio. 
Os treinamentos ocorrem 
praticamente todos os dias, 
na orla do Litoral Norte da 
Paraíba.

Na praia de São Mar-
cos, no Maranhão, palco da 
próxima etapa do Circuito 
Brasileiro 2013 de Kitesurf, 
os atrativos para os surfistas 
que estarão exibindo suas 
manobras radicais serão os 
ventos fortes, boas ondas 
e temperatura quente das 
águas. São Marcos, ou praia 
da Marcela, como é chamada, 
é uma das mais bonitas da 
Ilha de São Luís com ondas 
mais fortes, areia amarelada 
e fina, com algumas dunas. 
Na praia de São Marcos es-
tão as ruínas do Forte de São 
Marcos (século XVIII), além 
do Farol de São Marcos.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Medalha de ouro em 
três Jogos Pan-Americanos 
e também ouro no Mun-
dial de Xangai, China, em 
2006, em piscina curta (25 
metros), o paraibano Kaio 
Márcio Almeida será a princi-
pal atração no Campeonato 
Regional Norte-Nordeste de 
Natação – Troféu Walter Fi-
gueiredo Silva, que ocorrerá 
nos dias 27 e 28 deste mês, 
no Parque Aquático Zé Pei-
xe, em Aracaju-SE. Ele con-
firmou inscrição e vai repre-
sentar o Esporte Clube Cabo 
Branco. Kaio Márcio será um 
dos 45 atletas paraibanos, re-
presentantes do Grêmio Cief, 
Esporte Clube Cabo Branco 
e Sesi de Campina Grande a 
participar do campeonato.

“Com Kaio Márcio nas 
piscinas, a Paraíba fica cada 
vez mais convicta de que 

teremos ele no pódio”, afir-
mou ontem Antônio Meira 
Leal, diretor geral da Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho, 
antigo Dede, no Bairro dos 
Estados, em João Pessoa e 
presidente da Federação dos 
Esportes Aquáticos da Paraí-
ba. O Campeonato Regional 
Norte-Nordeste de Natação 
– Troféu Walter Figueiredo 
Silva será disputado em pis-
cina de longa distância (50 
metros). Kaio Márcio, por sua 
vez, vai competir nas provas 
de 50, 100 e 200 metros nado 
borboleta, categorias que 
são sua especialidade.

De acordo com Antônio 
Meira Leal, o Estado tem sido 
sempre uma referência na na-
tação durante o Troféu Wal-
ter Figueiredo Silva. “Sempre 
estivemos no pódio entre os 
cinco melhores clubes. Para 

esta edição 2013, nossos atle-
tas estão bem afinados e pro-
metem um lugar no pódio. 
Garantem também uma boa 
disputa”, alegou o presidente 
da Federação.

É provável a participa-
ção de 30 clubes, num total 
de aproximadamente 500 
atletas acima de 13 anos. 
O Campeonato Regional 
Norte-Nordeste de Natação 
– Troféu Walter Figueiredo 
Silva é promovido pela Fede-
ração de Esportes Aquáticos 
de Sergipe, sob a supervisão 
da Confederação Brasilei-
ra de Desportos Aquáticos 
– CBDA. “É um evento de 
grande porte. Tem se des-
tacado também pela desco-
berta de novos atletas para 
o cenário esportivo nacional 
e internacional”, finalizou 
Meira. (ML)

Atleta será a grande atração do Norte-Nordeste em Sergipe
kAiO MÁrCiO

O nadador paraibano Kaio Márcio vai representar a Paraíba pelo Esporte Clube Cabo Branco

Semifinais do Paraibano no fim de semana
As semifinais do primeiro 

turno do Campeonato Paraiba-
no de Beach Soccer Feminino 
serão realizadas no próximo 
domingo, na areia da Praia de 
Cabo Branco, em João Pessoa. 

Servicar, Santa Cruz de Santa 
Rita, CCLB e ADM Mangabeira 
brigam pelo título para já irem 
com vantagem no segundo 
turno da competição.

As quatro equipes garan-

tiram vagas nas semifinais no 
último fim de semana. Na Cha-
ve A, a Servicar de João Pessoa 
venceu o Santa Cruz por 6 a 4, 
ficou com o primeiro lugar e 
a equipe canavieira com a se-

gunda colocação. Na Chave B, 
o primeiro lugar ficou com a 
ADM Mangabeira que ganhou 
do CCLB do Alto do Mateus 
por 10 a 5, garantindo assim 
o topo na classificação. Seu ad-

BEACH sOCCEr

versário ficou com a segunda 
posição.

Até ontem, a Federação 
Paraibana de Beach Soccer 
não havia oficialmente divul-
gado os confrontos entre as 
quatro equipes, no entanto, o 
presidente da Servicar, Evilá-
sio Ferreira de Lacerda garan-
tiu que as semifinais serão no 
próximo domingo. Conforme 
o regulamento da competição, 
os confrontos serão Servicar x 
CCLB e ADM x Santa Cruz.

O Campeonato Paraibano 
de Beach Soccer – 2013, femi-
nino e promovido pela Federa-
ção Paraibana de Beach Soccer, 
chancelado pela Confederação 
Brasileira de Beach Soccer. 
Oito equipes disputam a com-
petição. O presidente da Fede-
ração, Ailton Cavalcanti apro-
veita o certame para montar 
a Seleção Paraibana de Beach 
Soccer que vai disputar o Cam-
peonato Brasileiro. (ML)As disputas da competição  de beach soccer estão acontecendo sempre aos domingos na arena montada na Praia de Cabo Branco 

A paraibana Nayara Licarião treina em João Pessoa para participar do Circuito Brasileiro e também no Mundial que vai acontecer em  novembro, na China



Álvaro Filho volta a jogar
com Ricardo no Mundial

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de setembro de 2013

Patriotismo se faz assim: hoje estarei torcendo pela 
Paraíba, ou melhor, pelo futebol feminino do Botafogo 
que é a Paraíba no Campeonato Brasileiro de Futebol 
Feminino. A equipe enfrenta o Vitória-PE, vice-campeã 
da Copa do Brasil 2013. Diferente de outras pessoas 
do nosso Estado que costumam torcer contra equi-
pes paraibanas e sim por times de outras unidades da 
Federação, vou ao Estádio Leonardo da Silveira (campo 
da Graça), em João Pessoa, com a camisa do Kashima 
e com a bandeira da Paraíba. Que as Belas represen-
tem bem nosso Estado nesta categoria. 

Torcendo pelas Belas

Os novos “moídos” na 
Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste de 2014 já começa a moer. A 
tamanha dimensão, já que, o seu campeão se garante na 
Copa Libertadores, pelo menos é o que promete a CBF, 
vai dar muito o que falar até a sua realização. E, para 
início de conversa, o Ministério Público Federal instaurou 
um inquérito civil público para apurar a exclusão dos 
clubes do Piauí e Maranhão. O procedimento, aberto pela 
Procuradoria da República no Piauí, foi autorizado pelo 
procurador Carlos Wagner Barbosa Guimarães. Fora do 
calendário desde 2010, o “Nordestão” retornou neste 
ano com o título do Campinense, da Paraíba. O mapa de 
competições adotado pela Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), que coloca Piauí e Maranhão na região 
Norte, é o argumento usado pela entidade para a elimi-
nação desses estados. Para o procurador, o inquérito 
instaurado tem o objetivo de verificar as razões da não 
participação do Piauí na Copa Nordeste, o que contra-
ria a divisão geográfica do Brasil, além de encontrar 
soluções para o problema considerando “a importância 
cultural do esporte para a sociedade”.

A portaria, assinada no dia 13 de setembro de 2013, 
considera uma representação feita por um grupo de 
torcedores piauienses, que questionou no Ministério 
Público Federal a não inserção de times piauienses e ma-
ranhenses no torneio. O servidor público José Ferraz, um 
dos organizadores do abaixo-assinado, explicou que o 
grupo coletou 100 assinaturas durante o mês de março. 
O objetivo é garantir que o Estado tenha lugar na Copa 
do Nordeste. No processo, encaminhado ao MPF, a atual 
divisão da CBF é considerada danosa ao patrimônio cul-
tural e discriminatória.   “Converter o processo adminis-
trativo em inquérito é um passo para posteriormente o 
MPF entrar com uma ação civil pública. A CBF foi notifi-
cada e tivemos uma resposta insatisfeita, dizendo que 
a divisão foi sempre desta forma. Mas isso é esdrúxulo, 
sem lógica. Todos os torcedores do Piauí e Maranhão 
estão prejudicados”, assegura.

...a competição é a segunda 
divisão, mas, acredite quem 
quiser: tinha santarritense 
torcendo contra o Santa 
Cruz e o pior, vinculado à 
Secretaria de Esportes do 
Município...sinceramente, 
assim não dá companheiro.

Santa Cruz II

Registrar o equívoco não é pecado e, a coluna faz 
questão de registrar que a matéria da Ascorpa - Asso-
ciação dos Caminhantes e Corredores de Rua da Paraíba, 
veiculada na edição da sexta-feira, dia 13, é de autoria 
do jornalista Wellington Sérgio. A matéria saiu com a 
assinatura deste colunista, no entanto, a mesma não foi 
produzida por ele e sim pelo colega já mencionado. Fica 
aqui o registro para dirimir quaisquer dúvidas.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O Santa Cruz de Santa 
Rita conquistou o acesso 
para a elite do futebol 
paraibano no último fim de 
semana, quando empatou 
sem gols com a Queima-
dense. Sábado decide o 
título com o Esporte...

Santa Cruz

De Wellington Sérgio

CBV muda outra vez as
parcerias e paraibano
jogará em São paulo 

OuTraS
modalidades

Após o encerramento 
da segunda etapa do Circui-
to Banco do Brasil de Vôlei 
de Praia, no último final de 
semana em Vitória-ES, os 
atletas da Seleção Brasileira 
da modalidade vão se dirigir 
para Saquarema-RJ. Isso por-
que entre 8 e 13 de outubro 
será realizada a última etapa 
do Circuito Mundial, em São 
Paulo-SP. 

Por conta da competi-
ção internacional, algumas 
duplas que disputaram as 
primeiras etapas do Circui-
to Brasileiro, em Recife-PE 
e Vitória-ES, precisarão se 
separar para treinarem com 

as parceiras de Seleção Bra-
sileira.

No masculino, a gran-
de mudança é na dupla Ri-
cardo/Márcio, que foi vice-
campeã da etapa de Recife. 
Ricardo voltará a jogar com 
o paraibano Álvaro Filho em 
São Paulo, enquanto o ca-
nhoto Márcio fica fora da dis-
puta, já que não faz parte da 
Seleção atualmente.

“Para o Ricardo não vai 
fazer muita diferença, já 
que ele vai manter o ritmo 
disputando o torneio. Mas 
para mim vai ser um pou-
co pior, já que posso perder 
um pouco o ritmo” explicou 
Márcio, que voltará a jogar 
com Ricardo na terceira 
etapa do Circuito Brasilei-
ro, que será entre 18 e 20 

de outubro, no Rio de Janei-
ro. O troca-troca ocorre em 
maior número no feminino. 
Ágatha, parceira de Bárbara 
Seixas no circuito nacional, 
voltará a treinar com Maria 
Elisa, que foi vice-campeã 
em Vitória com Juliana. Já 
Lili, campeã em Vitória com 
Rebecca, reativa a parceria 
com Bárbara. Já as irmãs 
Maria Clara e Carol e a du-
pla Taiana/Talita seguem 
juntas na equipe nacional.

“Elas (jogadoras que 
precisam trocar de parcei-
ras) devem estar se sentindo 
prejudicadas, é natural, eu 
me sentiria assim se acon-
tecesse comigo. Mas esta-
mos esperando para ver se 
o resultado (do sistema) vai 
ser positivo - explicou Carol, 

antes de disputar a etapa de 
Vitória.

Já a etapa de São Pau-
lo será o último Grand Slam 
(torneio que distribui o 
maior número de pontos, 
800, para o ranking) do Cir-
cuito Mundial. O Brasil lidera 
o ranking feminino com Taia-
na/Talita, que soma 6.090 
pontos, enquanto a dupla 
alemã Semmler/Holtwick 
está em segundo, com 5.434.

Já no masculino, o Brasil 
busca retomar a ponta em 
São Paulo. Bruno Schmidt e 
Pedro Solberg, que lidera-
ram boa parte do circuito, 
ocupam a vice-liderança, 
com 5.540 pontos. Os líderes 
são os letões Aleksandrs Sa-
moilovs e Janis Smedins, que 
somam 5.950.

FOTOS: Divulgação

Álvaro volta a jogar com Ricardo na última etapa do Mundial de Vôlei de Praia que vai acontecer em São Paulo de 8 a 13 de outubro

Tenista Murray
faz cirurgia e
não deve jogar o
ATP de Londres

O britânico Andy Mur-
ray passou por um procedi-
mento cirúrgico na última 
segunda-feira para corrigir 
um problema nas costas, mas 
assim que a operação termi-
nou, ele tratou de acalmar os 
fãs.

"Obrigado por todas as 
orações, significam muito 
para mim", escreveu o atle-
ta em sua conta no Twitter. 
O atleta postou uma foto no 
microblog deitado na cama 
de um hospital em Londres.

Em seguida, mostrando 
bom humor, Murray emen-
dou: "A primeira coisa que 
disse, quando voltei a si, foi: 
'Eu venci?' Algumas coisas 
nunca mudam", brincou o 
escocês, que estava recla-
mando das dores nas costas 
desde o ano passado.

Apesar de já estar ga-
rantido no ATP Finals de 
Londres, torneio que reúne 
os oito melhores jogadores 
do ano em novembro, Mur-
ray, terceiro do ranking, pode 
não jogar mais na temporada 
devido ao tempo de recupe-
ração. Assim, ele corre risco 
de sair do top 5 ainda em 
2013.

Espanha e Argentina ga-
rantiram ontem os primei-
ros lugares nos grupos A e B 
do Campeonato Mundial de 
Futebol de Areia, que agora 
conhece todos os classifica-
dos para as quartas de final, 
incluindo entre eles o Brasil.

Os espanhois garanti-
ram a liderança do grupo A 
ao superar os anfitriões da 
competição Taiti por 4 a 2. A 

seleção da Oceania ficou com 
a segunda colocação da cha-
ve, também avançando para a 
fase seguinte. 

No grupo B, a Argentina 
perdeu nos pênaltis para a 
Holanda, por 4 a 3, após em-
pate em 5 a 5 no tempo nor-
mal e prorrogação, mas ainda 
assim garantiu a primeira 
posição. Na outra partida, El 
Salvador garantiu a vice-lide-

rança ao bater Ilhas Salomão 
por 7 a 6. O Brasil garantiu o 
primeiro lugar do Grupo C, 
com três vitórias em três jo-
gos. 

Também se classificaram 
Irã, Rússia e Japão. Nas semi-
finais, o Brasil pega o Japão 
às 23h de hoje; a Argentina 
joga com o Taiti;  a espanha 
pega El Salvador e a Rússia 
enfrenta o Irã.

Brasil vai enfrentar o Japão 
nas semifinais do Mundial

O Brasil venceu o Senegal por 8 a 3 e terminou invicto na primeira fase do Mundial de Futebol de Areia



Belas do Belo estreiam na Graça
brasileiro de futebol feminino

futebol 
ParaÍba
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Vitória-Pe será o 
primeiro adversário da 
equipe botafoguense

O Botafogo estreia hoje, 
às 20h30, contra o Vitória 
de Santo Antão-PE, no Está-
dio Leonardo Vinagre da Sil-
veira, a Graça, em Cruz das 
Armas, pela segunda rodada 
do grupo 3 do Campeona-
to Brasileiro de Futebol da 
Série A Feminino. Diferente 
do adversário, que venceu o 
Caucaia-CE (1 a 0) - no ou-
tro jogo o São Francisco-BA 
goleou o Mixto-MT (5 a 0) 
- o representante da Paraí-
ba terá uma nova cara, com 
jogadores que passaram 
pelo clube e reforços que 
atuaram em times brasilei-
ros. Fora das quatro linhas 
uma nova comissão técnica, 
formada por Guilherme Pai-
va (técnico) e Paulo Ferreira 
(auxiliar), que terão à dis-
posição cerca de 30 atletas. 
Das jogadoras que vieram 
de fora, destaques para In-
grid (zagueira) e Jéssica Mo-
dia (lateral esquerda), que 
estiveram no Juventus-SP, 
Botucatu-SP, Santos-SP e Vi-
tória de Santo Antão-PE.  

A volante Lucimara, que 
atuou no Juventus-SP, Foz 
Cataratas-SP e Atlético Mi-
neiro, além da goleira Moni-
que Somosse, com passagens 
pelo Centro Olímpico-SP e 
Botucatu-SP. A meia Vilma 
Nascimento, que defendeu o 
Flamengo-PI, São Francisco 
do Conde/BA e Petrolina-PE, 
juntamente com as atacan-
tes Ceará (ex-Corinthians-SP, 
Juventus-SP, Centro Olímpi-
co-SP e Santos-SP) e Jennifer 
Telles, que estava no Botu-
catu-SP. Quem veio do Cen-
tral de Caruaru-PE foi Nadja 
Picachu (lateral esquerda), 
Lorena Amaral (zagueira) e 
Cabrom (meia). Do Sport do 

Recife-PE vieram Jaciara e 
Tânia (meias), Janaína (vo-
lante) e Taynara (goleira). 
Retornaram a Maravilha do 
Contorno, Jéssica (lateral di-
reita), Vivi e Suza (zagueiras) 
e Lili (volante), todas inte-
grantes da equipe de 2010.

Confiante que o time 
conseguirá a vaga na próxi-
ma fase da disputa o coor-
denador de futebol do Belo 
feminino, Oddo Vilar, frisou 

que o grupo é equilibrado, 
com equipes tradicionais, 
a exemplo do São Francis-
co-BA e Vitória de Santo 
Antão-PE, consideradas as 
mais fortes. “Não existe mo-
leza no grupo que tem duas 
forças do futebol feminino e 
grandes candidatas as vagas. 
Temos que fazer o dever de 
casa e tentar a sorte nos jo-
gos fora da Paraíba. O grupo 
é bom e experiente que pode 

fazer uma boa campanha no 
Brasileiro”, comentou. Com 
relação a novos reforços o 
dirigente ressaltou que vai 
aguardar os primeiros jogos 
para saber se o clube neces-
sitará. Segundo ele, o grupo 
é experiente e de qualida-
des, com atletas que podem 
surpreender na disputa. 

“Foram contratações a 
dedo que estamos apostan-
do para levar o Botafogo a 

próxima fase e brigar pelo 
título.Caso seja necessário 
vamos correr atrás de re-
forços”, avaliou Oddo Vilar. 
O Belo participou pela pri-
meira vez na Copa do Brasil 
de Futebol Feminino (2009), 
mas não fez uma boa cam-
panha. Em 2010, conquistou 
de forma invicta o título da 
primeira Copa Paraíba de 
Futebol, ao golear o Treze 
(7 a 0), na Graça. Na Copa 

do Brasil Feminino (2010) 
- o campeão foi o Duque de 
Caxias-RJ - as Belas ficaram 
na 9ª posição, com  9 pontos 
ganhos, com três vitórias e 
uma derrota. Já o Vitória de 
Santo Antão-PE vem a ca-
pital embalado e motivado 
com a vitória em cima do 
Caucaia-CE (1 a 0). A  equipe 
pernambucana deve manter 
a mesma equipe da partida 
anterior. 

Foto: Divulgação

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A equie do Botafogo inicia a competição com uma nova comissão técnica e um elenco totalmente reformado e com jogadores de seleção brasileira

Três jogos separam o 
Treze da classificação para 
as quartas de final da Série 
C do Campeonato Brasileiro 
de 2013 que vão apontar os 
quatro times que terão aces-
so à Serie B em 2014. Líder 
do Grupo A da Série C com 29 
pontos, o Galo da Borborema 
se reapresentou ontem no 
Estádio Presidente Vargas, 
onde trabalhou a parte física 
nos dois expedientes. Ativi-
dades com bola somente nos 
treinos de hoje. 

A ideia do técnico Lucia-
no Silva é realizar o treino 
coletivo na parte da manhã 
para a adaptação dos jogado-
res ao horário da partida do 
próximo domingo.

O time se prepara para 
o jogo contra o Brasiliense-
DF, no próximo domingo, em 
Tabatinga-DF, às 10h, equi-
pe que tem 27 pontos e está 
na briga pela classificação. 
Depois deste compromisso, 
enfrenta o Águia de Marabá, 
no Pará e encerra sua parti-
cipação nesta primeira fase 
diante do Santa Cruz-PE, no 
Estádio Presidente Vargas, 
em Campina Grande.

A Série C do Campeona-

to Brasileiro foi dividida em 
duas chaves, sendo, a Chave 
do Treze (A) com 11 equipes 
e a Chave B com 10 clubes. 
Para garantir vaga nas quar-
tas de final, o Galo da Borbo-
rema precisa se manter entre 
os quatro melhores de sua 
chave. O Treze corre o risco 
hoje de cair para o segundo 
lugar da Chave A, caso haja 
vencedor na partida entre 
Luverdense-MT x CRB-AL, 
ambos com 27 pontos e que 
se enfrentam em partida 
atrasada.

De acordo com o regu-
lamento da competição, nas 
quartas de final, o primeiro 
colocado do Grupo A enfren-
tará o quarto colocado do 
Grupo B, o segundo contra 
o terceiro, e vice-versa, em 
jogos de ida e volta. Quem 
passar desta fase se classifi-
cará para as semifinais e ga-
rantirá o acesso à Série B do 
Brasileirão de 2014. 

Na fase seguinte, duas 
equipes disputarão em jogos 
de ida e volta o cobiçado títu-
lo da Série C do Campeonato 
Brasileiro. Estarão rebaixa-
dos para a Série D do Cam-
peonato Brasileiro os clubes 
que terminarem na penúlti-
ma e na última colocação de 
cada Grupo.

Clube está a três jogos
de conseguir a vaga

treZe

Jogadores retornam e realizam exercícios
botafoGo

Depois do acesso de 
forma brilhante à Série C do 
Campeonato Brasileiro, no 
último domingo, em Forta-
leza, diante do Tiradentes, 
quando venceu por 1 a 0, o 
elenco do Botafogo volta 
aos treinamentos na tarde 
de hoje. Às 15h30, no campo 
da Associação dos Cronistas 
Esportivos da Paraíba (Acep), 
próximo ao estádio O Almei-
dão, na capital, o grupo terá 
um treino físico a ser coman-
dado pelo preparador Ale-

xandre Duarte. Será o início 
da preparação para a partida 
diante do Salgueiro-PE, às 
16h do próximo domingo, 
no Estádio Cornélio de Bar-
ros Muniz & Sá, em Salguei-
ro, interior de Pernambuco.

O meia Doda e os ata-
cante Warley e Paulinho 
Macaíba conversaram de-
moradamente com jorna-
listas antes e depois dos 
treinamentos. Eles foram os 
indicados pela diretoria do 
clube para falar com a Im-

prensa. Um bom número de 
torcedores acompanhou o 
treino. Para hoje, a diretoria 
botafoguense confirmará o 
treino da manhã e da tarde. 
É provável que o local seja o 
próprio campo da Acep.

Enquanto o Botafogo 
já sabe quem será o adversá-
rio nas semifinais da Série B 
do Campeonato Brasileiro, a 
outra semifinal continua in-
definida. É que o adversário 
do Juventude, de Caxias do 
Sul (RS) ainda segue uma in-

cógnita. 
Como o massagista do 

Aparecidense evitou o gol da 
classificação do Tupi aos 44 
minutos do segundo tempo 
da segunda partida das oita-
vas de final, o jogo foi parar 
no STJD. No primeiro julga-
mento, o Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva  excluiu 
o time goiano, garantindo 
a classificação do Tupi, mas 
a Aparecidense recorreu da 
decisão e um novo julgamen-
to será feito amanhã.

Com um treinamento físico e técnico, os jogadores do Botafogo voltaram às atividades já pensando no jogo contra o Salgueiro

Foto: Marcos Russo
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NACIONAL
& Mundo

Equipes fazem o primeiro 
jogo pelas quartas de
final hoje no Maracanã

Clássico carioca pela Copa Brasil
BOTAFOGO X FLAMENGO

Jogos de hoje

Copa do Brasil
 21h50 Goiás x Vasco
  Botafogo x  Flamengo
  Corinthians  x  Grêmio
Série A
 19h30  Criciúma  x  Atlético-MG
 21h  Santos  x  Náutico
Série C
 20h  Betim-MG  x  Vila Nova-GO
 21h30  Luverdense  x  CRB
  Cuiabá-MT  x  Rio Branco-AC
Copa Sul-Americana
 19h30  Universidad de Chile  x  Lanús
  Ponte Preta  x  Deportivo Pasto
 21h50  Libertad  x  Sport
Espanhol
 15h  Sevilla  x  Rayo Vallecano
 15h  Granada-ESP  x  Valencia
 17h  Elche  x  Real Madrid
Francês
 14h  Toulouse  x  Lorient
         Bordeaux  x  Reims
         Ajaccio  x  Lyon
         Valenciennes  x  PSG
         Guingamp  x  Sochaux
         Nantes  x  Nice
 16h  Monaco  x  Bastia
Italiano
 15h45  Parma  x  Atalanta
  Lazio  x  Catania
  Sampdoria  x  Roma
  Bologna  x  Milan
  Livorno  x  Cagliari
  Torino  x  Hellas Verona
  Napoli  x  Sassuolo
  Chievo Verona  x  Juventus
Copa da Alemanha
 14h  Kaiserslautern  x  Hertha
  Eintracht Frankfurt  x  Bochum
  Saarbrucken  x  Paderborn
  Frankfurt 1899  x  Ingolstadt
 15h30  Freiburg  x  Stuttgart
  Bayern de Munique  x  Hannover 96
  Osnabruck  x  Union Berlin
  Darmstadt  x  Schalke 04
Copa da Inglaterra
 15h45  Manchester United  x  Liverpool
  Birmingham  x  Swansea City
  Newcastle United  x  Leeds United
  Tranmere  x  Stoke City
 16h  West Bromwich  x  Arsenal

Se as posições no Cam-
peonato Brasileiro são bem 
diferentes, os momentos 
vividos se assemelham um 
pouco para o confronto de 
hoje às 21h50, no Maracanã, 
pelas quartas de final da 
Copa do Brasil. De um lado, 
o Botafogo vem de duas der-
rotas no Brasileiro e já ouviu 
vaias da torcida após o jogo 
contra o Bahia, no último do-
mingo. Do outro, o Flamengo 
está com a corda no pesco-
ço, a três pontos da zona do 
rebaixamento e em crise. 
Ou seja, se a partida de hoje 
já valeria muito por ser um 
clássico, nas quartas de final 
de Copa do Brasil, fugir de 
um momento negativo é pri-
mordial.

Ciente do perigo que 
tem pela frente, o técnico do 
Glorioso, Oswaldo de Olivei-
ra, mostrou preocupação. De 
acordo com o comandante 
alvinegro, não é momento de 
deixar o trabalho, bem feito 
até agora, “desandar”.

“Temos de continuar o 
trabalho, fortalecer o que es-
tamos treinando a cada dia. A 
reação no vestiário foi muito 
positiva (após a derrota para 
o Bahia), mas sabíamos que 
a qualquer momento isso 
poderia acontecer. É seguir o 
trabalho, não nos abalar para 
reabilitar e não deixar a coi-
sa desandar” afirmou Oswal-
do, que teve o coro reforçado 
por Jefferson:

“Não podemos cometer 
erros. Temos de fazer tudo 
ao contrário do que fizemos 
contra o Bahia. Não pode dar 
contra-ataque, não pode dar 
espaço e tem de jogar em 
cima deles. Temos de bus-
car o gol, mas com respeito 
e cautela com o Flamengo”, 
concluiu.

Do lado rubro-negro, a 
situação é bem mais com-
plicada.  A três jogos sem 
vencer (duas derrotas e um 
empate), o time, agora co-
mandado pelo interino Jay-
me de Almeida, joga a vida 
diante do rival.

“O jogo contra o Botafo-
go vai ser complicado, eles 
vêm de duas derrotas e tam-
bém estão pressionados. Vai 
ser uma partida diferente, 
em uma competição dife-
rente e não podemos levar o 
mau momento para lá” afir-
mou o volante Luiz Antônio.

O grande desfalque será 
o meia Elias, suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo. O 
Fla ainda tentou reverter no 
STJD, mas não teve sucesso.

No final das contas, 
quem sair vencedor terá, 
além dos motivos óbvios, 
mais um para brincar com o 
adversário no dia seguinte. 
De quebra, pode “criar uma 
crise” no rival.

Tite continua batendo 
recordes no Corinthians. Cam-
peão de quase tudo no Parque 
São Jorge, o comandante che-
gará hoje a 256 jogos no Ti-
mão. O duelo contra o Grêmio, 
válido pelas quartas de final da 
Copa do Brasil, no Pacaembu, 
às 21h50, vai igualar a mar-
ca de José Castelli, o Rato, que 
atualmente é o segundo treina-
dor que mais partidas dirigiu à 
frente do clube alvinegro.

Ex-meia do próprio Corin-
thians nos anos 20 e 30, e com 
passagem pela Lazio (ITA), José 
Castelli comandou o Timão em 
grandes períodos nas décadas 
de 40 e 50, tendo cinco passa-
gens pelo clube. Mas Tite não 
está preocupado com o recor-
de e sim em vencer o Grêmio 
para espantar a crise.

Já no adversário, O dis-
curso é de humildade. Entre 
elogios e qualidade ao elenco, 

há um jogador em especial que 
preocupa a defesa gaúcha: Ale-
xandre Pato.

Pato já marcou um gol no 
time gremista na temporada. 
Pelo primeiro turno do Brasi-
leirão, foi fundamental na vitó-
ria por 2 a 0 sobre o Tricolor, no 
Pacaembu. Por isso, a ordem é 
a de redobrar os cuidados com 
o atacante. “O Pato é completo: 
rápido e com boa finalização” 
avalia o zagueiro Bressan.

O volante Elias, 
principal jogador 
do Flamengo, 
está fora da 
partida por 
suspensão pelo 
terceiro cartão 
amarelo

Tite chega aos 256 jogos no Timão
CONTRA O GRÊMIO

A Copa do Brasil é consi-
derada uma competição de ex-
trema importância por ser um 
curto caminho para a disputa 
da Libertadores. Mas no Vas-
co, o sério risco de queda no 
Campeonato Brasileiro fez este 
planejamento mudar. Embora 
o discurso seja o de valorizar o 
mata-mata, o grupo cruz-mal-
tino tem a consciência de que 
evitar a queda para a Série B 
deve ser a prioridade. Então, 
o confronto com o Goiás, hoje 
às 21h50, no Serra Dourada, 
pelas quartas de final, será en-
carado com um peso menor.  
Com isso, o meia Juninho Per-
nambucano vai ser poupado. O 
jogador ficou na capital carioca 
para aprimorar a forma física 
e estar 100% para o duelo do 
fim de semana contra o Bahia, 
em Salvador, pelo Campeonato 
Brasileiro.

Além de Juninho, o za-
gueiro Rafael Vaz e o atacante 

Sem Juninho, o Vasco joga no 
Serra Dourada contra o Goiás

O Sport começou o ano 
quase sem perspectiva de 
disputar a Copa Sul-Ame-
ricana, mas com um regu-
lamento inusitado e uma 
combinação improvável de 
resultados, o time rubro-ne-
gro conseguiu se classificar 
para a competição interna-
cional - mesmo tendo sido 
rebaixado para a Série B do 
Campeonato Brasileiro. 

Depois de eliminar o ri-
val Náutico na segunda fase, 
o Sport já se prepara para as 
oitavas de final da compe-
tição, que tem início hoje, a 
partir das 21h45, diante do 
Libertad , no Paraguai.

Recém-chegado ao 
clube, o técnico Geninho 
reconhece que pode dar 
prioridade a um dos dois 
campeonatos, mas promete 
força total para o confron-
to de hoje. “Temos que ter 
foco nas duas (competi-
ções). Estamos encarando 
a Sul-Americana com mui-
ta responsabilidade e va-
mos tentar fazer resultado. 
O jogo de volta ainda está 
longe, mas no futuro pode 
ser que eu tenha que prio-
rizar alguma, mas agora 

não”, disse o treinador ru-
bro-negro.

Garantindo que preten-
de buscar a vitória na parti-
da de ida contra o Libertad, 
no Paraguai, Geninho só deve 
definir a equipe rubro-negra 
depois de estudar o adversá-
rio. “Preciso avaliar algumas 
situações do Libertad. Preci-
so ver como eles jogam para 
saber se farei algumas mu-
danças na equipe. Vamos ter 
calma para avaliar”, falou.

Embora seja uma com-
petição importante no ca-
lendário rubro-negro e veja 
a torcida empolgada com a 
chance de disputar um títu-
lo internacional, o atacante 
Felipe Azevedo acredita que 
o confronto contra o Liber-
tad, do Paraguai, pode atra-
palhar a sequência do clube 
na Série B.

“O Geninho acabou de 
chegar e ele está começando 
a implantar o estilo dele. Pre-
cisávamos de uma semana 
inteira para treinar. Se a gente 
não tivesse esse jogo, iríamos 
ganhar mais trabalhando uni-
camente para a partida do 
próximo sábado pela Série B”, 
analisou o atacante.

Sport atua diante do
Libertad no Paraguai

COPA SUL-AMERICANA

O Botafogo, do meia Seedorf, terá um grande desafio contra o Fla de Victor Caceres no Maracanã

Tenório também estão fora do 
jogo. Por outro lado,  o técnico 
Enderson Moreira, do Goiás, 
tem  adotado sobre o momento 
vivido pelo adversário e quer 
os jogadores ainda mais foca-
dos. Ele pede também que o 

torcedor vá em massa ao Serra 
Dourada.

“O mais importante é o 
torcedor estar acreditando. 
Ele tem sido foi fundamental 
e agora  é a primeira parte de 
uma decisão”, frisou.

Juninho Pernambucano está fora do jogo contra o Goiás hoje

Corinthians e Grêmio voltam a se enfrentar, agora pelas quartas de final da Copa Brasil no Pacaembu

FOTOS: Divulgação



Protocolo...: 2013 - 056269
Responsavel.: ISABELLE FERREIRA DA MOTA
CPF/CNPJ....: 951213584-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             43,44
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056297
Responsavel.: J&L REPRESENTACOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009243137/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.110,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056732
Responsavel.: JOSE CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 778377207-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            528,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056335
Responsavel.: JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA 
DE LIMA
CPF/CNPJ....: 054129324-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            692,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056698
Responsavel.: LILIANE MACEDO RODRIGUES ME
CPF/CNPJ....: 015032286/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.330,74
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056923
Responsavel.: OASIS CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTD
CPF/CNPJ....: 010958985/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.050,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057086
Responsavel.: PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT
CPF/CNPJ....: 005922320/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.947,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057211
Responsavel.: PENIEL CENTRO DE TRATAMENTO ES
CPF/CNPJ....: 013306426/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            206,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056829
Responsavel.: PATRICIA DE MEDEIROS FERREIRA
CPF/CNPJ....: 658188221-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056343
Responsavel.: ROBERTO MACHADO CAMPOS JR 102A
CPF/CNPJ....: 645400654-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            451,24
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056331
Responsavel.: SOGEINVERCA NORDESTE CONST. 
LTDA
CPF/CNPJ....: 011365809/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            168,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057367
Responsavel.: SAULO VITAL DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 006107474/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.060,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057104
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,  25/09/2013
----------------------------------------

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.: ALEXANDRE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017418461/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            138,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057205
Responsavel.: ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR
CPF/CNPJ....: 600845884-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.477,11
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056794
Responsavel.: ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR
CPF/CNPJ....: 600845884-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            872,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056791
Responsavel.: ANDERSON DE SOUZA MORAIS
CPF/CNPJ....: 056718354-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056346
Responsavel.: ACILINO ALBERTO MADEIRA NETO
CPF/CNPJ....: 217711033-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056274
Responsavel.: CACHI CONFECCOES E PRESEN-
TES LTDA
CPF/CNPJ....: 014182320/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            862,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056790
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES 
NETO
CPF/CNPJ....: 017868799/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            359,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057241
Responsavel.: ELEXANDRA CARLOS BARBOSA
CPF/CNPJ....: 070467914-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057320
Responsavel.: EMMANUELA S SOUZA
CPF/CNPJ....: 070773464-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,74
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056306
Responsavel.: FRANCISCA NAVARRO MEDEIROS - M
CPF/CNPJ....: 002730545/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.715,54
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056904
Responsavel.: FRANCILENE SOUSA COSTA
CPF/CNPJ....: 043330534-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056344
Responsavel.: GERLANE PONCE LEON DA SILVA
CPF/CNPJ....: 035142884-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.182,93
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056523
Responsavel.: ILZANETE MEDEIROS DE ARAUJO-ME
CPF/CNPJ....: 004397182/0001-37
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            580,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 041/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 022/2013 de 05 de 
Setembro de 2013, com abertura para 19 de Setembro de 2013, às 09:30 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de Santa Helena, mais precisamente à RUA GONCALO JOSE VITORIANO 
Nº 236, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
WANDRSON GONCALVES ARRUDA -ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 14.209.749/0001-58, estabe-
lecida à Rua Benjamin Constant,574 - Novo Centro, Ico, Estado do Ceará,cujo valor da proposta é 
de R$ 18.000,00(Dezoito Mil Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura 
do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA - PB, 24 de Setembro de 2013
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
24 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 041/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2013
INSTRUMENTO: Contratação de uma banda regional de renome para abrilhantar a inauguração 

da praça Pedro Moreno Gondim e festa da padroeira, e aluguel de: Palco, Som, Gerador, Banheiros 
Químicos e Confecção de cartazes para o dia 28/09/2013..

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba
WANDRSON GONCALVES ARRUDA -ME.
OBJETO: Contratação de uma banda regional de renome para abrilhantar a inauguração da 

praça Pedro Moreno Gondim e festa da padroeira, e aluguel de: Palco, Som, Gerador, Banheiros 
Químicos e Confecção de cartazes para o dia 28/09/2013., subordinados a SECRETARIA DA 
CULTURA E TURISMO

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 18.000,00(Dezoito 
Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 -  OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013
SIGNATÁRIOS
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS  - Pela Prefeitura Municipal de Santa Helena, PB

WANDRSON GONCALVES ARRUDA -ME. - Pela Contratada

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, no dia 10/10/2013 as 10:00 horas, 
tendo como objetivo: Contratação de Empresa para Realizar a Coleta, Transporte e Destino Final 
em Aterro Sanitário, dos Resíduos Sólidos Hospitalares (RSH), das Unidades de Saúde do Muni-
cípio de Pitimbu. Maiores informações e aquisição do edital completo na Rua Padre Jose João nº 
31 – Centro – PITIMBU/PB – CEP: 58.324-000 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 
Horas ou pelo fone: 083-3299-1016.

Pitimbu 23 de Setembro de 2013
Aucledomir Nunes Gomes 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n. º 005/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇO na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de PITIMBU (CPL), no dia 10 de Outubro de 2013 as 
14:00 horas. Objetivo: Contratação de Empresa de Engenharia para Executar Obra de Construção 
de Uma Praça No Distrito de Acaú.; Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei 123/2006; Maiores informações e aquisição do edital completo na Rua Padre Jose 
João nº 31 – Centro – PITIMBU/PB – CEP: 58.324-000 no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas ou pelo fone: 083-3299-1016.

Pitimbu 23 de Setembro de 2013.
Wuilians Jonys Tavares Gabi

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - ESTADO DA PARAÍBA, 
usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo 
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 003.2013, fundamen-
tada no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica do Município, no valor 
total de R$ 199.603,94 (Cento e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Três Reais e Noventa e Quatro 
Centavos), em favor da empresa STROPP CONSTRUÇÕES LTDA – EPP – inscrita no CNPJ sob o 
nº 10.459.145/0001-09, que tem como objetivo, a Construção de PORTAL e CALÇADÃO, regime de 
execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, de acordo Contrato de Repasse 
com a UNIÃO FEDERAL, através do MTUR, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, de nº 0387190-77/2012. Fica a empresa vencedora 
do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento 
convocatório da referida Licitação.

Alagoinha/PB, 24 de Setembro de 2013.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2013 - SRP
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 014/2013 - SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o Registro de Preços para aquisição de 
Gêneros Alimentícios. Data de Abertura: 04/10/2013 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 23 de setembro de 2013.
Abdias Ramos de Oliveira Filho – Pregoeiro

FM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF Nº 02.752.826/0001-32, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação da 
Licença Prévia, para a atividade de EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR TIPO FLAT COM 9 PAVIMENTOS, 
54 APARTAMENTOS, COM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INTERLIGADO COM A 
REDE COLETORA DA CAGEPA, situado na RUA CLOTILDE ROCHA CABRAL, QD. 56, LT 102, 
JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA /PB. Processo: 2013-006083/TEC/LP-1821.

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056795
Responsavel.: 3 LG COMERCIO DE MAT.DE CONS-
TRUCAO
CPF/CNPJ....: 017490861/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,52
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056599
Responsavel.: 3 LG COMERCIO DE MAT.DE CONS-
TRUCAO
CPF/CNPJ....: 017490861/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,52
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056600
Responsavel.: 3 LG COMERCIO MAT DE CONSTRUCA
CPF/CNPJ....: 017490861/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,12
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056859
Responsavel.: 3LG COM DE MAT DE CONST LTDA -
CPF/CNPJ....: 017490861/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            704,79
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056760
Responsavel.: MANOEL PEREIRA BORGES NETO
CPF/CNPJ....: 059961424-22
Titulo......: CHEQUE           R$            215,83
Apresentante: FRANCISCO DE ASSIS PINTO
Protocolo...: 2013 - 057299
Responsavel.: MARCIO NASCIMENTO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 033215574-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056345
Responsavel.: MARCIO LUIZ SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 006173715/0001-22
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$         26.768,59
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 055451
Responsavel.: PATRICIA CARMEM MEIRELES FER-
NANADES
CPF/CNPJ....: 784681164-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056353
Responsavel.: PAULO JARDEL SOARES CAVALCANTE
CPF/CNPJ....: 853600904-72
Titulo......: CHEQUE           R$            351,56
Apresentante: FRANCISCO DE ASSIS PINTO-ME
Protocolo...: 2013 - 057300
Responsavel.: PIT STOP CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO
CPF/CNPJ....: 000591887/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057230
Responsavel.: SILVIO FERNANDO TEIXEIRA
CPF/CNPJ....: 111905818-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            405,12
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057053
Responsavel.: SO TERRA CONSTRUCOES E PRO-
JETOS LTD
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.111,97
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 056286
Responsavel.: SO TERRA CONSTRUCOES E PRO-
JETOS LTD
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.138,85
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 056291
Responsavel.: THAISE FIRMINO GOMES 10495688428
CPF/CNPJ....: 013511471/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            231,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057041
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,  25/09/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ARMANDO NOBRE SOARES
CPF/CNPJ....: 009206527/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            399,60
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056681
Responsavel.: CONSTRUTORA TROPICAL
CPF/CNPJ....: 004984077/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.407,81
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056891
Responsavel.: CHRONUS AUTOMACAO
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            114,20
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057034
Responsavel.: COMBATE SEGURANCA ELETRONICA
CPF/CNPJ....: 012351475/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.502,71
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056525
Responsavel.: D & G TERCEIRIZACAO DE SERVI-
COS LTD
CPF/CNPJ....: 015559021/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.139,70
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055727
Responsavel.: D & G TERCEIRIZACAO DE SERVI-
COS LTD
CPF/CNPJ....: 015559021/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.536,95
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 055729
Responsavel.: EUROBRASIL EMPREENDIMENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 005008681/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         33.104,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056960
Responsavel.: FRANCISCO ANTONIO NOBREGA
CPF/CNPJ....: 917057384-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056658
Responsavel.: ILZANETE MEDEIROS DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 004397182/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            580,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056586
Responsavel.: IZA RAFAELA BEZERRA PIONORIO 
BARROS
CPF/CNPJ....: 042551595-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            341,84
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056361
Responsavel.: JOSE GOMES SAMPAIO NETO
CPF/CNPJ....: 982645244-00
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            927,88
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 055450
Responsavel.: JOSE SERGIO VIANA FRANCA
CPF/CNPJ....: 005799397/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            390,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056989
Responsavel.: JOSEDILMA CAETANO FILOMENO
CPF/CNPJ....: 011082980/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            162,54
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057036
Responsavel.: KATARINA DE LURDES TAVARES DE 
ASSIS
CPF/CNPJ....: 089486394-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056347
Responsavel.: LG COMERCIO DE MATERIAL DE 
CONSTR
CPF/CNPJ....: 017490861/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            732,42
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2013
A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 16/08/2013 

resolve publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas as 
empresas: DANTAS CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 8.5 – Documentos não autenticados em 
cartório; 8.2.4 – Certidão Estadual Vencida; 8.2.5 – Certidão de FGTS Vencida; 8.2.9 - Apresentou 
a certidão de Falência/Concordata vencida conforme o prazo estipulado no edital (30dias); 8.2.10 
– Comprovação de registro e quitação do CREA-PB, Vencido; 8.2.2 – Não Apresentou Balanço Pa-
trimonial e Termo de Abertura e Encerramento; 8.2.1 – Não Apresentou comprovante de CRC e 7.5.1 
- Não Apresentou a declaração de Elaboração Independente da Proposta. COFEM CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - 7.5.1 - Apresentou a declaração de Elaboração Independente da 
Proposta direcionando para outra Licitação TP 03/2013. TEC NOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 
8.2.9 - Apresentou a certidão de Falência/Concordata vencida conforme o prazo estipulado no edital 
(30dias). BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - 8.2.2 – Não Apresentou o Termo de 
Encerramento do livro; 8.2.10 – Não apresentou o comprovante de registro e quitação CREA do 
responsável técnicos da empresa. CARAJAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 8.2.2 – Não 
Apresentou Balanço Patrimonial e Termo de Abertura e Encerramento; 8.2.10 – Não apresentou o 
comprovante de registro e quitação CREA do responsável técnicos da empresa. CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE LTDA – ME - 8.2.11 – Documentação sem autenticação (não apresentou a 
certidão de autenticação digital); 8.2.9 - Apresentou a certidão de Falência/Concordata vencida 
conforme o prazo estipulado no edital (30dias); 8.2.2 – Não Apresentou o Termo de Abertura e En-
cerramento do livro e 8.2.4 – Apresentou Certidão Municipal Vencida. LIMPEX CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - 7.5.1 - Não Apresentou a declaração de Elaboração Independente da Proposta; 
8.2.10 – Não apresentou o comprovante de registro e quitação CREA dos responsáveis técnicos 
da empresa. GERCAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 7.5.1-Não Apresentou 
a declaração de Elaborada Independente de Proposta. TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA - 8.2.2 - Apresentou Balanço patrimonial do exercício de 2011. MAXITRATE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME - 8.2.2 – Não Apresentou o Termo de Abertura e 
Encerramento do livro. SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 8.2.4 – Apresentou a 
Certificado de Registro Cadastro CRC fora de prazo de validade. CINEMATICA CONSTRUÇÕES 
E SERVICOS LTDA-ME - 8.2.2 – Não Apresentou o Termo de Abertura e Encerramento do livro; 
8.2.9 – Apresentou a certidão de Falência/Concordata vencida conforme prazo estipulado no edital 
(30dias); 8.2.7 – Apresentou declaração sem assinatura do responsável legal da empresa; 7.5.1-Não 
Apresentou a declaração de Elaborada Independente de Proposta. SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - 8.2.7 – Apresentou declaração sem assinatura do responsável legal da empresa; 
8.2.9 – Apresentou a certidão de Falência/Concordata vencida conforme prazo estipulado no edital 
(30dias); 8.2.6 – Apresentou a CNDT Certidão negativa de débitos trabalhistas fora do prazo de 
validade; 8.2.5 – Apresentou a certidão do INSS, fora de prazo de validade; 8.2.3 – Apresentou a 
certidão da Fazenda Federal e Divida Ativa da União, fora de prazo de validade. ALB ENGENHARIA 
E SERVIÇOS EIRELI EPP - 8.2.11 – Apresentou documentação com código de chave vencida; 
8.2.4 – Apresentou certidão Municipal fora do prazo de validade; 8.2.9 – Apresentou a certidão de 
Falência/Concordata vencida conforme prazo estipulado no edital (30dias); 8.2.5 – Apresentou a 
certidão FGTS, fora de prazo de validade; 8.2.4 – Apresentou a certidão Estadual, fora de prazo de 
validade; 8.2.3 – Apresentou a certidão da Fazenda Federal e Divida Ativa da União, fora de prazo 
de validade. CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 8.2.4 – Apresentou a 
Certificado de Registro Cadastro CRC fora de prazo de validade; 7.5.1-Não Apresentou a declaração 
de Elaborada Independente de Proposta. Empresa Habitada: LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES 
COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA, EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, NSEG 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI e SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA, por atenderem todos os itens do edital. Dar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I, “a” da Lei 8.666/93, para apresentação de 
recurso administrativo. Prazo para abertura das propostas será dia 05 de Julho de 2013, às 12:00 
horas, na sala da comissão de licitação.

Cajazeiras - PB, 24 de setembro de 2013.
ROGÉRIO BEZERRA RODRIGUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº  43/2013

AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-

cedimento da Tomada de Preços n° 43/2013, e ADJUDICO o seu objetivo a pessoa física, O Sr.  
ANDRÉ LUIS PEREIRA SOARES, que apresentou proposta com o valor global de R$ 25.500,00 
(vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Aguiar - PB, 24 de Setembro de 2013.
Manoel Batista Guedes filho 

Prefeito 

PLANC JARDIM LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - CNPJ Nº 
10.452.168/0001-91, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 2731/2013 em João Pessoa, 17 de Setembro de 
2013 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: trata-se de um Empreendimento multifamiliar para 
renovação de LI com rede pública de esgotamento sanitário na RUA PROFESSOR FRANCISCO 
OLIVEIRA PORTO – S/N Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-002665/TEC/LI-2146

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 040/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 021/2013 de 05 de 
Setembro de 2013, com abertura para 19 de Setembro de 2013, às 09:00 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de Santa Helena, mais precisamente à RUA GONCALO JOSE VITORIANO 
Nº 236, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 02.737.867/0001-
50, e INSC. EST. nº. 16.108.038-3, estabelecida à Rodovia Margem da BR 230 Km 495,S/N - BR 
230, Cajazeiras, Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais); 
para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, 
Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA - PB, 24 de Setembro de 2013
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2013, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Material Laboratorial e Médicos, destinados ao Hospital Municipal e aos PSF’s deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 11.152,05; CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 1.118,00; DIAGFARMA COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA - R$ 4.594,00; MEDICAL MERCANTIL DE APARE-
LHAGEM MÉDICA LTDA - R$ 14.023,10; RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - R$ 30.873,99.

Arara - PB, 02 de Setembro de 2013.
ERALDO FERNANDES DE AZEVÊDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição Parcelada de Material Laboratorial e Médicos, destinados ao Hospital Mu-

nicipal e aos PSF’s deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2013. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, MAC e PAB FIXO: 3.3.90.30.03 - Mat. Médico 
Hosp. Odont. e Lab. 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT 
Nº 00081/2013 - 03.09.13 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 11.152,05. CT Nº 00082/2013 - 
03.09.13 - CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 1.118,00. CT Nº 00083/2013 - 03.09.13 - DIAGFAR-
MA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA - R$ 4.594,00. CT Nº 00084/2013 
- 03.09.13 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA - R$ 14.023,10. CT Nº 
00085/2013 - 03.09.13 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 30.873,99.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, no dia 10/10/2013 as 10:00 horas, 
tendo como objetivo: Contratação de Empresa para Realizar a Coleta, Transporte e Destino Final 
em Aterro Sanitário, dos Resíduos Sólidos Hospitalares (RSH), das Unidades de Saúde do Muni-
cípio de Pitimbu. Maiores informações e aquisição do edital completo na Rua Padre Jose João nº 
31 – Centro – PITIMBU/PB – CEP: 58.324-000 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 
Horas ou pelo fone: 083-3299-1016.

Pitimbu 23 de Setembro de 2013
Aucledomir Nunes Gomes 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO
24 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 040/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2013
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO S10, DESTINADOS 

AO CONSUMO DOS VICULOS DESTE MUNICIPIO..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba
               MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO S10, DESTINADOS AO 

CONSUMO DOS VICULOS DESTE MUNICIPIO., subordinados a Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Planejamento

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 50.000,00(Cin-
quenta Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013
SIGNATÁRIOS
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Pela Prefeitura Municipal de Santa Helena, PB

MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA. - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2013, que objetiva: Aquisição Parcelada de Material 
Laboratorial e Médicos, destinados ao Hospital Municipal e aos PSF’s deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 11.152,05; 
CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 1.118,00; DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. 
E LAB. LTDA - R$ 4.594,00; MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA - R$ 14.023,10; 
RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 30.873,99.

Arara - PB, 02 de Setembro de 2013.
ERALDO FERNANDES DE AZEVÊDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição Parcelada de Material Laboratorial e Médicos, destinados ao Hospital Municipal 

e aos PSF’s deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2013. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, MAC e PAB FIXO: 3.3.90.30.03 - Mat. Médico Hosp. Odont. e Lab. 
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00081/2013 - 03.09.13 - CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA - R$ 11.152,05. CT Nº 00082/2013 - 03.09.13 - CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 
1.118,00. CT Nº 00083/2013 - 03.09.13 - DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. 
LTDA - R$ 4.594,00. CT Nº 00084/2013 - 03.09.13 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA 
LTDA - R$ 14.023,10. CT Nº 00085/2013 - 03.09.13 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - R$ 30.873,99.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2013, que objetiva: Aquisições parceladas de Material 
Elétrico, destinados a Manutenção da secretaria de obras e serviços urbanos deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 
32.471,30; INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - R$ 7.114,80; R P DA SILVA MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 41.912,00.

Arara - PB, 13 de Setembro de 2013.
ERALDO FERNANDES DE AZEVÊDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Material Elétrico, destinados a Manutenção da secretaria de obras e 

serviços urbanos deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2013. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, e FAP: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00088/2013 
- 16.09.13 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 32.471,30. CT Nº 00089/2013 - 16.09.13 - 
INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - R$ 7.114,80. CT Nº 00090/2013 - 16.09.13 - R P DA 
SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 41.912,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2013, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Equipamentos, Instrumentais e Materiais de prótese Dentária, para um bom funcionamento do 
laboratório de próteses dentaria, Unidades Básicas de Saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
- R$ 35.446,44.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2013, que objetiva: Aquisição de 7.500 Kits 
de Escovação Infantil; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SAUDE 
DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 32.250,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2013, que objetiva: Aquisição de 
48 Monitores LCD, destinados a Implantação do Centro de Inclusão Digital, deste Município; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DALVA BEATRIZ DE LUCENA 
LIRA - ME - R$ 17.376,00.

Bananeiras - PB, 17 de Setembro de 2013.
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Equipamentos, Instrumentais e Materiais de prótese Dentária, 

para um bom funcionamento do laboratório de próteses dentaria, Unidades Básicas de Saúde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2013. DOTAÇÃO: Recursos FMS, PISO DE 
ATENÇÃO BÁSICA, PAB PLENA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, FPM, e ICMS: 3.3.90.30.01 Material 
de Consumo 3.3.90.30.07 Material Odontológico. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00170/2013 - 
18.09.13 - SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 35.446,44.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 7.500 Kits de Escovação Infantil. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-

cial nº 00031/2013. DOTAÇÃO: Recursos FUS, PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, PAB VARIÁVEL 
e PSE: 3.3.90.30.01 Material de Consumo 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 
3.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00171/2013 - 18.09.13 - 
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 32.250,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 48 Monitores LCD, destinados a Implantação do Centro de Inclusão Digital, 

deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2013. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Bananeiras/MCT/INCLUSÃO DIGITAL, CR.NR.0242337-63/2007, através 
da Caixa Econômica Federal: 4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bana-
neiras e: CT Nº 00172/2013 - 18.09.13 - DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA - ME - R$ 17.376,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2013, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Materiais de Construção diversos, destinados a suprir as necessidades de diversos setores da 
Administração desta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ALINE GIZELLY CLEMENTINO DA SILVA - ME - R$ 14.471,00; J & P MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO LTDA - R$ 46.342,10; MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO - R$ 146.698,32; PATRICIA 
MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE - R$ 14.783,50; R P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - R$ 31.615,20. Ficam desde já convidados os representantes legais das empresas vence-
doras para a assinatura dos contratos objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a 
contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Bananeiras - PB, 20 de Setembro de 2013.
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2013, que objetiva: Aquisição Parcelada de 
Equipamentos e Suprimentos de Informática, para suprir as necessidades das Secretariais Municipais 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: INFORTEL 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 28.083,00; WELTON ARAÚJO DE FARIAS - R$ 28.972,00.

Borborema - PB, 18 de Setembro de 2013.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição Parcelada de Equipamentos e Suprimentos de Informática, para suprir as 

necessidades das Secretariais Municipais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00014/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB 40%, SALÁRIO 
EDUCAÇÃO, PDDE, FUS, FUNDO A FUNDO e PAB FIXO: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 
4.4.90.52.01 Equipamentos E Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00043/2013 - 
19.09.13 - INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 28.083,00. CT Nº 00044/2013 - 19.09.13 
- WELTON ARAÚJO DE FARIAS - R$ 28.972,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n. º 005/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇO na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de PITIMBU (CPL), no dia 10 de Outubro de 2013 as 
14:00 horas. Objetivo: Contratação de Empresa de Engenharia para Executar Obra de Construção 
de Uma Praça No Distrito de Acaú.; Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei 123/2006; Maiores informações e aquisição do edital completo na Rua Padre Jose 
João nº 31 – Centro – PITIMBU/PB – CEP: 58.324-000 no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas ou pelo fone: 083-3299-1016.

Pitimbu 23 de Setembro de 2013.
Wuilians Jonys Tavares Gabi

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2013, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustível (óleo diesel S10), para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a 
esta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AHISIMACH 
FERREIRA DE SOUZA - R$ 15.925,00.

Serraria - PB, 13 de Setembro de 2013.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustível (óleo diesel S10), para abastecer a frota de 

veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00015/2013. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, MDE, FUNDEB, PAB FIXO, FUS e OUTROS: 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00046/2013 - 16.09.13 - AHISIMACH 
FERREIRA DE SOUZA - R$ 15.925,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2013, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Material Laboratorial e Médicos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE LOPES DO 
NASCIMENTO - R$ 53.745,96.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2013, que objetiva: Locação de um Veículo 
com capacidade mínima de 12 passageiros, para prestar serviços juntos a Secretaria de Saúde 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO 
DA SILVA SANTOS - R$ 14.000,00.

Serraria - PB, 16 de Setembro de 2013.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcelada de Material Laboratorial e Médicos, destinados as Unidades 

Básicas de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2013. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, TRIBUTOS, ICMS, FUS e PAB FIXO: 3.3.90.30.03 - Mat. Médico Hosp. 
Odont. e Laboratorial. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00047/2013 - 17.09.13 - ALEXANDRE LOPES 
DO NASCIMENTO - R$ 53.745,96.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um Veículo com capacidade mínima de 12 passageiros, para prestar 

serviços juntos a Secretaria de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00017/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e FUS: 3.3.90.36.01 - Outros Servi-
ços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00048/2013 - 17.09.13 - FRANCISCO 
DA SILVA SANTOS - R$ 14.000,00.

PREFEIURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

EXTRATO DE CONTRATO
24 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 023/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2013
INSTRUMENTO: CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALISTAS EM: Pediatria, destinado ao 

assistencialismo ao povo carente deste município..
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba
DEYSI YENIT CHARCAPE QUIROZ
OBJETO: CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALISTAS EM: Pediatria, destinado ao assisten-

cialismo ao povo carente deste município., subordinados a COORDENACAO DE ATENCAO BASICA
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 12.000,00(Doze 

Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013
SIGNATÁRIOS
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA  - Pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa 

Helena, PB
DEYSI YENIT CHARCAPE QUIROZ                   -  Pela Contratada

PREFEIURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 023/2013, referente a Licita-

ção (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 015/2013 de 05 de Setembro 
de 2013, com abertura para 19 de Setembro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Fundo 
Municipal de Saúde de Santa Helena, mais precisamente à RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 
S/N, CENTRO - SANTA HELENA, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos 
os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos 
licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
DEYSI YENIT CHARCAPE QUIROZ, inscrita no CNPJ/MF n.º 670.635.943-20, e RG nº. V334990-0 
SSP RF, estabelecida à Av. Comandante Vital Rolim,1435 - Jardim Adalgisa, Cajazeiras, Estado da 
Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 12.000,00(Doze Mil Reais); para tomar conhecimento da 
nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, 
sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA - PB, 24 de Setembro de 2013
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA

Presidente do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2013
Onde se lê “às 09:00 horas do dia 26 de setembro de 2013”, leia-se “às 09:00 horas do dia 30 

de setembro de 2013”.
Areia, 17 de setembro de 2013.
Pedro Freire de Souza Filho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

GABINETE DO PREFEITO
Nos termos do Julgamento da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação em 17 de Setembro de 2013 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO COSTA EPP, no va-

lor estimado de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), com desconto percentual de 25% (vinte e cinco) 
por cento, sob a Tabela ABC Farma, do mês de Abril/2013, pelas razões expostas no referido Laudo

Gurinhém- PB, 20 de Setembro de 2013
TARCÍSIO SAULO DE PAIVA

Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos no Laudo de Julgamento, apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013, ADJUDICAMOS a Presente TOMA-
DA DE PREÇOS para a empresa: GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO COSTA EPP, no valor 
estimado de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), com desconto percentual de 25% (vinte e cinco) 
por cento, sob a Tabela ABC Farma, do mês de Abril/2013.

Gurinhém- PB, 20 de Setembro de 2013
TARCÍSIO SAULO DE PAIVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 

Gurinhém, 20 de Setembro de 2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MEDICAMENTOS ÉTICOS PELA 

TABELA ABC FARMA
CONTRATO Nº 090/2013
CONTRATADO: GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO COSTA EPP
CNPJ: 01.634.818/0001-29
PRAZO: 31/12/2013
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), com desconto percentual de 

25% (vinte e cinco) por cento, sob a Tabela ABC Farma, do mês de Abril/2013
RUBRICA ORÇAMENTARIA: 02.050 – Secretaria de Saúde – 02050.10.301.0006.2013 – Serviços 

Básicos de Saúde – 02.060 – Secretaria de Ação Social – 02060.08.243.0017.2018 – Assistência 
eventual a famílias e/ou pessoas – 02.090 – Fundo Municipal de Saúde – 02090.10.301.0006.2014 
– Serviços Básicos de Saúde/FMS – 3390.30.0099 – Outros materiais de consumo – 3390.32.0000 
– Material de Distribuição Gratuita.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

FUNDO DE SAÚDE DE RIO TINTO
 COMUNICADO – ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013
O Pregoeiro Oficial comunica que ONDE LÊ- SE: Pregão Presencial n.°0022/2013 – LEIA-SE: 

Pregão Presencial n.° 0024/2013. Publicado no Diário Oficial e Jornal A União no dia 20.09.2013. 
Referente à licitação na modalidade Pregão Presencial n.°0024/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221
Rio Tinto - PB, 23 de setembro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

COMUNICADO – ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2013

O Presidente da CPL comunica que ONDE LÊ- SE: Contrato de Repasse n.° 0281.001-32/2008  
– LEIA-SE: Contrato de Repasse n.° 700017/2008. Publicado no Diário Oficial e Jornal A União no 
dia 18.09.2013. Referente à licitação na modalidade Tomada de Preços n.°0003/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221
Rio Tinto - PB, 23 de setembro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Confecção de próteses dentá-
rias totais ou parciais, para atender a população carente do município de Rio Tinto - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 24 de Setembro de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos Serviços de Recuperação na nova Sede 
da SUMASA - Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento, localizada na Rodovia 
PB 073, saída para a cidade de Pirpirituba/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00019/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS - 09.00 - Secretaria de Infra Estrutura - 
15.451.0016.1018 - Construção de Praças, Parques, Jardins e Urbanização - 4.4.90.51.01 - Obras 
e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 30 (trinta) Dias. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e CTB ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 02.343.054/0001-85 - R$ 
14.803,01 - CT Nº 00252/2013 - 03.09.13.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00019/2013
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos Serviços de Recuperação na nova Sede 

da SUMASA - Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento, localizada na Rodovia PB 
073, saída para a cidade de Pirpirituba/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 02/09/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2013

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Locação de caminhões bas-
culante, aberto e munck, destinado a atender as necessidade da municipalidade. Data: 07/10/2013. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Secretaria de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São 
Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte 
Legal: Lei nº 10.520/02,  8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Comp. nº 123/06, Decreto 
3.555/2000 e Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 24 de setembro de 2013.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2013
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de ins-
trumentos musicais, destinado à Secretaria do Trabalho e Ação Social. Data: 09/10/2013. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Secretaria de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, 
Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: 
Lei nº 10.520/02,  8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Comp. nº 123/06, Decreto 3.555/2000 
e Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 24 de setembro de 2013.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinado as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 24 de Setembro de 2013
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas 
especializada em serviços mecânicos, preventivos e corretivos nos veículos pertencentes a esta 
edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 24 de Setembro de 2013
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013
A Prefeitura Municipal de Diamante, através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL  Nº  019/2013,  do tipo menor preço por item, para contratação de empresa (farmácia/
drogaria), cuja abertura será no dia 15.10.2013 às 09:30 horas, na sala de licitações deste órgão, 
no Centro Integrado de Educação Municipal, situado na Rua Possidônio José da Costa, 904, 
Centro – Diamante - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 9941-8521.

Diamante - PB, 24  de  setembro de  2013.
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

A Prefeitura Municipal de Diamante, através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial  Nº  
018/2013,  do tipo menor preço por item, para contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção com reposição de peças na rede de iluminação pública deste município, cuja aber-
tura será no dia 15.10.2013 às 11:30 horas, na sala de licitações deste órgão, no Centro Integrado 
de Educação Municipal, situado na Rua Possidônio José da Costa, 904, Centro – Diamante - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 9941-8521.

Diamante - PB, 24  de  setembro de  2013.
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013

A Prefeitura Municipal de Diamante, através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial  
Nº  020/2013,  do tipo menor preço por item, para contratação de empresa para Fornecimento 
Parcelado de Material  Permanente Hospitalar, Equipamentos de Fisioterapia, Medicamentos 
Psicotrópicos e Medicamentos Injetáveis, , cuja abertura será no dia 15.10.2013 às 13:30 horas, 
na sala de licitações deste órgão, no Centro Integrado de Educação Municipal, situado na Rua 
Possidônio José da Costa, 904, Centro – Diamante - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 9941-8521.

Diamante - PB, 24  de  setembro de  2013.
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE INPUGNAÇÃO DE EDITAL

O Fundo Municipal de Saúde, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público aos par-
ticipantes do Pregão 0083/2013 e a Empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA que a impugnação 
ao Edital do Pregão acima citado foi INDEFERIDO, conforme Parecer exarado pelo Pregoeiro, o 
que se encontra a disposição dos interessados em tempo. 

Cabedelo, 24 de setembro de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVÉA

Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 

RDC PRESENCIAL CEL/ PAC Nº 21/2013 (REGISTRO NA CGE Nº 13-01802-1) - PROCESSO 
SERHMACT Nº 1271/13. OBJETO: Contratação Integrada de Empresa para Prestação de Serviços 
de Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia e Execução da 1ª (primeira) Etapa 
das obras alusivas ao Sistema Adutor de Nova Camará, situado no Estado da Paraíba – PAC, com 
fundamento legal no INCISO IV, ART. 1º, DA   LEI FEDERAL Nº   12.462,  DE   05   DE   AGOSTO  
DE   2011, de   acordo  com   as exigências,  condições e especificações expressas no Edital e 
em seus anexos. DATA: 28/10/2013 - HORA: 10:00 horas - horário local. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
21(vinte e um) meses. LOCAL: SEOPAC/SALA DA CEL- ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 178 – Centro 
– João Pessoa/PB – CEP 58013-020. FONES: (83) 3214-3418/3413/3415. FAX: (83) 3214-3474. 
E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 24 de setembro de 2013.

RICARDO BARBOSA
Presidente da CEL/PAC

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 14.01.13.560– PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2013
DATA DE ABERTURA: 07/10/2013 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-01794-2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS 

(LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, SERVIÇO DE SALA, FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, 
ALMOÇO, JANTAR E HOSPEDAGEM) PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O APOIO 
DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE ATUAM NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA 
DAS DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ESTADO DA PARAÍBA.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 398/2013 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 060 – Convênio PAM/DST/AIDS. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 
ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 24 de setembro de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia
Pregoeira/Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 15/2013

REGISTRO Nº 13-01652-2

Objeto CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ESTRUTURAL DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA FUNAD E AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS 
SETORES DO HEMOCENTRO (UPR, TRIAGEM E ADMINISTRAÇÃO), EM JOÃO PESSOA/PB 
(LOTE I) E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONS-
TRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DA FUNAD E AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS SETORES DO 
HEMOCENTRO (UPR, TRIAGEM E ADMINISTRAÇÃO), EM JOÃO PESSOA/PB (LOTE II). Regime 
de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: 
Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: 
E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas:  16 de outubro de 2013 às 14h30.

João Pessoa, 24 de setembro de 2013.
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS

Presidente do Certame

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 391/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 30/10/2013, às 09:00 horas para:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços locação e manutenção central 
telefônica, destinado à SETDE - IMEQ/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 13-01787-7                                                        
João Pessoa, 24 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

FIBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 08.864.917/0001-46, torna público 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para o empreen-
dimento Multifamiliar Condomínio “NEXT TAWER”, na Rua Iracema Guedes Lins, s/nº, Lotes 107 e 
70, antiga Quadra 435, atual Quadra 10, do Loteamento Visão Panorâmica, no Bairro de Altiplano 
Cabo Branco, João Pessoa/PB.

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 388/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Aquisição de material médico, destinado  ao Instituto de Assistência à Saúde do Servidor/IASS, 
conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01767-9
João Pessoa, 24 de setembro de 2013

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente de Licitações

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 321/2013
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 07/11/2013 às 9H para:

Aquisição de Material Permanente de Informática, destinado a SECOM/SECRETARIA DE 
ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.

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 - 13-01407-3
João pessoa, 24 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 392/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/10/2013 às 14:30 horas para:

Contratação de serviço de locação de grupo gerador destinado a atender as necessidades da 
Secretaria de Estado da Cultura 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 - 13-01788-6
João pessoa, 24 de Setembro de 2013.
VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ 

Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2º CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 368/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTO, 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 altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 09/10/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinado a Diversos Órgãos conforme Termo de 
Referência anexo ao 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 - 13-01662-1                                                                                                      
João pessoa, 24 de setembro de 2013

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 417/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 31/10/2013 às 09:00 horas para:

Aquisição de Material Médico Hospitalar, destinado aos Hospitais da Rede Pública Estadual: 
HPMGER – CPAM – CHCF – CPJM – CSCA – HRETCG – CSG e HRP.

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 13-01796-8.

João pessoa, 24 de setembro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente Executiva de Licitação em Exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 276/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 25/10/2013 às 14:00 horas para:

Contratação de Serviços Gráficos, destinado à Fundação Espaço Cultural da Paraíba – FUNESC.
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 13-01793-4

João pessoa, 24 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 422/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/10/2013 às 14:30 horas para:

Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis destinado a atender as neces-
sidades da Secretaria de Estado do Governador, 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 - 13-01797-6
João pessoa, 24 de Setembro de 2013.
VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ 

Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 13-01775-2
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 009/2013, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa para execução das obras de implantação de 
esgotamento sanitário da Rua Branca Dias no bairro das Trincheiras, no Município de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Abertura: 15/10/2013 – às 10:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na 
sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João 
Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 23 de setembro de 2013.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL
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