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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Dia D da Campanha de Vacinação Animal contra raiva acontece no sábado

l Campanha Cupom Legal sorteia prêmios que somam R$ 15 mil amanhã

l Feira do Livro Infantojuvenil começa dia 5 de outubro no Zarinha Centro de Cultura

l IFPB inscreve até 18 de outubro para concurso que oferece 71 vagas

R$ 1,00

R$ 160,00
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Ano CXX
Número 200

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

ALTA

ALTA

21h15

07h56

1.8m

1.9m

baixa

baixa

13h41

02h28

0.8m

0.8m

Governo assina ordem de serviço 
para o Lote II do Acauã-Araçagi

A segunda maior obra 
hídrica da região Nordeste 
vai garantir abastecimento 
de água para 38 municípios 
do Vale do Paraíba. Os in-
vestimentos totalizam qua-
se R$ 1 bilhão. PáginA 17
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Kennedy Costa faz 
show hoje para 
comemorar 50 anos 
de vida PáGInA 5

Vocatus Coral busca 
apoio para participar 
em outubro de Festival 
em Maceió PáGInA 8
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 95% dos veículos 
escolares de 
53 cidades são 
reprovados

PáginA 15

Obra do Binário 
de Bayeux será 
entregue amanhã 
pelo Governo

 TRânSiTO

A obra vai desafogar o trân-
sito da Avenida Liberdade, em 
Bayeux, por onde passam 18 
mil veículos por dia, benefician-
do 250 mil pessoas. O Governo 
do Estado investiu R$ 9,5 mi-
lhões no projeto. PáginA 13

PM desarticula 
quadrilha de 
estelionatários 
em João Pessoa

 SeguRança

A operação policial no 
Bairro de Manaíra resultou na 
prisão de três pessoas. O gru-
po aplicava golpes em toda a 
Paraíba e em duas ações numa 
única semana causou prejuízos 
de R$ 32 mil. PáginA  14

DÓLAR    R$ 2,228 (compra) R$ 2,229 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,150 (compra) R$ 2,290  (venda)
EURO   R$ 3,014 (compra) R$ 3,071    (venda)

Paraíba cria página na internet 
sobre procurados pela Justiça

ARMA TECNoLógICA

PáGInA 9

Giovanna Acioly e Tales 
Lourenço competem hoje 
nos saltos ornamentais 
no Peru PáginA 21

Botafogo se concentra 
para encarar o salgueiro 
na semifinal da série D do 
Brasileiro PáginA 23

FOTO: Divulgação

 Secretários e 
parlamentares 
comentam os mil 
dias de governo

PáginA 17

Estado inaugura 
hoje Hospital 
de Traumatologia 
e Ortopedia

 na caPiTal

A unidade, que terá  quase 
200 leitos, funcionará no pré-
dio do antigo Pronocor e vai 
servir de suporte e retaguarda 
para o Hospital de Emergência 
e Trauma. PáginA 13

O governador Ricardo Coutinho e o ministro da Integração, Fernando Bezerra, assinaram a ordem de serviço para construção do Lote II do Canal Acauã-Araçagi



O cancioneiro popular está repleto de home-
nagens ao vaqueiro nordestino. Desde o mestre 
Luiz Gonzaga, e até antes dele, o personagem mais 
simbólico do Sertão brasileiro tem sido reverencia-
do pelas artes de um modo geral. São incontáveis 
os romances, poemas, pinturas, esculturas e filmes 
em que sua figura é exaltada, seja pela coragem, 
pelo destemor ou pela simplicidade. Mas também, 
é claro, pela exploração de que é secularmente ví-
tima. E pelas injustiças que, como trabalhador do 
campo, sempre sofreu sem ter muito a quem apelar. 

Na terça-feira, numa sessão histórica, o Sena-
do deu finalmente um importante passo para corri-
gir este quadro de semiescravidão: aprovou o pro-
jeto de lei que reconhece e regulamenta a profissão 
de vaqueiro. A nova lei o define como o profissional 
responsável pelo trato, manejo e condução de ani-
mais como bois, búfalos, cavalos, mulas, cabras e 
ovelhas. Mas na verdade, o vaqueiro é muito mais 
do que isto. É um homem rústico, corajoso e forte 
como a baraúna. É o rei da caatinga, vivendo a en-
frentar todos os perigos para cuidar dos animais. 
Cuidados que, como ser humano, nunca lhe dispen-
saram. 

A esta altura, a definição legal sobre o que ve-
nha a ser um vaqueiro é, talvez, o que menos im-
porta. Do que se precisa mesmo é que a lei agora 
aprovada saia do papel e vire realidade. Nela, por 
exemplo, está escrito que passa a ser obrigatória a 
inclusão de seguro de vida e de acidentes em favor 
do vaqueiro nos contratos de serviço ou de empre-
go. Tal seguro deve compreender indenizações por 
morte ou invalidez permanente, bem como ressar-
cimento de despesas médicas e hospitalares decor-
rentes de eventuais acidentes ou doenças profissio-

nais que o vaqueiro sofrer durante sua jornada de 
trabalho, independentemente da duração da even-
tual internação, dos medicamentos e das terapias 
que assim se fizerem necessários.

De antão, sabe-se que a lida do vaqueiro é in-
tensa. Montado a cavalo patrulha a fazenda, cer-
tificando-se da segurança do gado solto e leva-o 
aos currais para a contagem e marcação com ferro 
quente. No período da seca, tange os animais em 
longas viagens à procura de água para saciar a sede 
do rebanho. Quando a seca aperta, enfrenta os es-
pinhos de xiquexiques e mandacarus, corta o caule 
e o queima para amolecer os espinhos e serve aos 
animais. 

Festejada, com razão, pela quase unanimida-
de dos senadores, a regulamentação da profissão 
de vaqueiro, com os direitos e deveres que daí 
decorre, terá de se tornar realidade na convivên-
cia diária entre fazendeiros – donos do capital – e 
seus empregados – detentores da força do traba-
lho. Não custa lembrar que a nova lei estabelece 
obrigações igualmente novas e diz claramente 
que a contratação dos serviços de vaqueiro é de 
responsabilidade do administrador – proprietá-
rio ou não – do estabelecimento agropecuário de 
exploração de animais de grande e médio porte, 
de pecuária de leite, de corte e de criação.

Tudo isso exposto, não cabe imaginar que 
o aboio do vaqueiro venha a perder o tom triste 
dos fins de tarde no Sertão. Mas, é inegável que, 
com essas novas regras, o trabalho no campo, até 
então só protegido pelo gibão de couro, passa a 
contar com garantias que nunca existiram. A 
decisão do Senado não é tudo, mas é um passo 
à frente. 

Editorial

Artigo

Uma praga nacional

	 Profissão:	vaqueiro

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Quase vim a óbito quando um 
leitor de coluna anterior me sugeriu 
glosar outros termos além de... “vir a 
óbito”. Sob o pseudônimo de “o ana-
lista”, ele provocou:“ Que tal o nobre 
jornalista repetir a dosagem, desta 
feita sobre o modismo dos novos ter-
mos que inundam os meios de comu-
nicação: mobilidade, acessibilidade, 
meritocracia, homofobia, gestor (não 
existem mais prefeitos, governadores, 
diretores de escola, secretários, che-
fes de órgãos etc. etc.) e outros termos 
que não recordo no momento?”.

Pensem num leitor atento! E eu 
começo dando-lhe a mão à palmatória 
por não ter me referido a “gestor” na 
tal coluna. Sim, porque, na verdade, 
de uns tempos para cá, “gestor” pas-
sou a ser pau pra toda obra. Bem mais 
do que “nosocômio”, “parlamentar 
mirim” e “precioso líquido” - substi-
tuindo, na época, hospital, vereador e 
água- , “gestor” é, hoje em dia, subs-
tituto para designar todo e qualquer 
ocupante de cargo ou função no servi-
ço público. Caiu na rede desse serviço, 
é peixe, quero dizer, é gestor. O “ana-
lista”, portanto, está com toda a razão.

Já com relação a mobilidade, aces-
sibilidade, meritocracia e homofobia, 
os termos estão realmente inundando 
os meios de comunicação, continua 
tendo razão o leitor. E, digo eu, for-
mando uma onda vocabular de pro-
porções tsunâmicas. Exemplos não 
faltam dessa tormenta: câmbio flutu-
ante, conversibilidade, liquidez, supe-
rávit primário, taxa básica de juros, 

taxa Selic, valor agregado, volativida-
de... e por aí vai. Sem contar os termos 
em inglês, tipo: blue-chips commo-
dities, default, Dow Jones, dumping, 
factoring, franchising, holding, joint 
venture, leasing, overnight e spreads.

E olhem que nem vou me referir a 
siglas como CDB, Cofins, Copom, FED, 
IGP, IPCA, IPEA, IOF,PIB,PIS, TJLP, Ufir, 
VGBL e outras menos cotadas. Tem 
muito mais, se quiserem ir adiante, 
pois a lista de vocábulos do gênero, 
em português, é inesgotável: alavan-
cagem, bolha, custo Brasil, deflação, 
deságio, desinflação, empreende-
dorismo, indexação, securitização, 
macroeconomia, microeconomia, 
nicho de mercado, sustentabilidade, 
volatilidade... o escambau (deriva de  
“cambada”, porção de coisas, segundo 
Houaiss, vocês sabiam?). 

Ah, antes que apareça alguém 
para cobrar, deixei a melhor parte 
para o fim, como se fazia antigamen-
te com a titela quando o almoço era 
galinha de capoeira: a expressão 
“com certeza”. Essa é tão infalível 
como Bruce Lee na canção de Caeta-
no Veloso. Devemos o seu uso abusi-
vo à apresentadora Leda Nagle, que 
a transformou em bordão desde os 
seus tempos de Rede Globo (está há 
anos na TV Brasil ancorando o jorna-
lístico Sem Censura). “Com certeza” é 
a resposta mais dada aos mais varia-
dos tipos de pergunta de norte a sul 
neste país. Dá mais do que chuchu em 
pé de serra. Virou uma praga nacio-
nal. Com certeza...

Reafirmando a assertiva de que em polí-
tica nenhuma morte é definitiva, a pos-
sível ida do senador Vital Filho (PMDB) 
para o Ministério da Integração Nacional 
irá ressuscitar uma figura que já se dava 
como aposentada no meio: a do empre-
sário Raimundo Lira, que é o primeiro 
suplente de Vital. O segundo suplente de 
Vitalzinho é Aristávora de Souza Santos, 
o ex-vereador Tavinho.
Raimundo Lira, empresário bem-sucedi-
do, nasceu em Cajazeiras em dezembro de 1943 e hoje é radicado em Brasília, onde tem negócios, 
especialmente ligados ao ramo automotivo. Por muito tempo foi ligado a Campina Grande, de onde 
somente se mudou para a capital federal depois que não conseguiu se reeleger para o Senado, na 
campanha de 1994, quando as urnas consagraram Ronaldo Cunha Lima e Humberto Lucena como re-
presentantes da Paraíba na Câmara Alta.
O único mandato de Lira foi de 1986 a 1994, quando apoiado pelo PMDB, foi lançado a senador, depois 
que o então prefeito de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima, decidira permanecer no cargo e abrira 
mão da disputa. Lira, até então tido como neófito na política, não só se elegeu como realizou a façanha, 
à época quase impossível: derrotar Wilson Braga e ficar com a única vaga em disputa.
Como senador foi um grande parlamentar e chegou a ser presidente da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos e participou de outras comissões. Só não teve o tino político de entender que, em 1994, 
a conjuntura não ajudava na sua reeleição e que o mais correto seria disputar um mandato para a 
Câmara Federal.

O deputado Anísio Maia, que se mostrou solidário ontem 
na Assembleia com os bancários em greve, lembrou que 
os seis maiores bancos que operam no Brasil, apenas no 
primeiro semestre deste ano, lucraram 29,5 bilhões de 
reais, o que para ele seria o suficiente para pagar con-
dignamente aos seus funcionários.
O deputado, em seu discurso, preocupou-se em pedir 
aos bancários em greve que não criassem transtornos 
aos clientes com seu movimento paredista, o que é qua-
se impossível. Em várias agências não já existem enve-
lopes para depósitos e os caixas eletrônicos não estão 
sendo abastecidos de modo a fazer frente à demanda. 

Ao saudar os vaqueiros, que tiveram 
sua profissão reconhecida pelo Se-
nado, Vital Filho(PMDB) saudou-os 
utilizando-se dos versos do poeta 
Patativa do Assaré. 
O senador Cássio Cunha Lima (PSDB), 
também presente à sessão que re-
gulamentou a profissão, invocou as 
raízes e concluiu seu pronunciamen-
to declamando versos do poeta de 
Itabaiana, Jessiê Quirino.

AS RAÍZES
GREVE E SOLIDARIEDADE

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

PULO DE RISCO OBSTINADO

RESSURREIÇÃO POLÍTICA

INADIMPLENTES
Determinadas empresas de 
vigilância estão se notabili-
zando na Paraíba, não pela 
competência operacional, 
mas pela frequência com que 
atrasa o pagamento de seus 
funcionários. Diariamente as 
emissoras de rádio recebem 
ligações de servidores denun-
ciando a inadimplência desses 
grupos para com o seu pesso-
al, não apenas do pagamento, 
mas, também,  em outros be-
nefícios.

O ex-senador Ney Suassuna, 
que agora integra o PSL, vai 
trocar uma eleição certa para 
a Câmara dos Deputados para 
arriscar uma volta ao Senado, 
num pleito que só tem uma 
vaga e muitos candidatos com 
potencial. Ao invés de repetir 
erros do passado, bem que 
poderia ser contentar com um 
mandato de deputado e es-
perar o melhor momento para 
tentar retornar à Câmara Alta.

De tão obstinado em se preocu-
par com a primeira-dama Pâmela 
Bório – Fred explica! -, o depu-
tado Frei Anastácio, em seus 
discursos na Assembleia, 
esqueceu-se completamen-
te da letra “i” nos finais das 
palavras. É um tal de “dife-
rença”,  violença”, “decença” 
que agride os ouvidos mais 
argutos. Para o Frei, o mais 
nobre é a Assembleia conce-
der título de cidadania a José 
Dirceu.

...é substituto para designar todo e qualquer ocupante de cargo ou 
função no serviço público. Caiu na rede desse serviço, é peixe”

EDUARDO VEM
O governador de Pernambuco e presidenciável, Eduardo Campos(PSB), volta à Paraíba neste fim sema-
na. Acompanhado do governador Ricardo Coutinho, vai ao Brejo conferir os encantos do “Bregareia”, 
que este ano está “bombando”, com direito a divulgação nacional nas principais redes de televisão.



Márcia Lucena
Secretária de Estado da Educação

Investimento na Educação eleva 

nvestimentos do Governo do Estado na área da Educação 
tem elevado a qualidade do ensino público em toda a Paraíba. 
Conforme a secretária de Estado da Educação, Márcia de 
Figueiredo Lucena Lira, no grande desafio do Brasil que 
é a alfabetização de jovens e adultos, a Paraíba saiu na 
frente com a queda desse percentual no período de 2011 
para 2012, com mais de 2 mil estudantes ingressando nas 
universidades públicas através do exame de vestibular, onde 
muitos alcançaram o primeiro, segundo ou terceiro lugar 
na classificação. Além de investimentos para a melhoria 
na qualidade do ensino público, Márcia Lucena também se 
refere, na entrevista a seguir, aos investimentos realizados 
na valorização de professores e servidores da Educação, 
destacando o piso salarial na proporcionalidade de sua carga 
horária de 30 horas, a Bolsa Desempenho, além dos prêmios 
“Escola de Valor” e “Mestres da Educação”, que são prêmios 
que dão o 14O e até o 15O salário aos profissionais da Educação 
que promovem o sucesso dos estudantes por parte de 
projetos desenvolvidos dentro da sala de aula ou na escola.

Como a senhora avalia hoje a 
Educação na Paraíba?

A Educação no Estado da Paraíba 
saiu de um situação desconfortável de 
forma muito intensa. Maior prova disso 
é vista claramente se você andar pelos 
municípios paraibanos ou mesmo nos 
eventos que aglomeram um grande 
número de pessoas de diferentes co-
munidades, a exemplo das plenárias 
do Orçamento Democrático, onde toda 
a queixa relacionada à Educação está 
centrada em um único ponto que é o da 
estrutura física das escolas.

A Secretaria de Estado da Educa-
ção vem desenvolvendo alguma ação 
para resolver esse problema?

Esse é um problema que nós temos 
muito grande, quase que do tamanho 
da nossa rede, porque nós temos es-
colas com mais de 20 ou 50 anos que 
nunca passaram por um processo de 
revitalização. Nós temos escolas que 
passaram por intervenção mas, de cer-
ta forma, em alguns casos até fizeram 
coisas desestruturadas a exemplo de 
rampas de acesso que não permite a 
passagem de um cadeirante, banhei-
ros acessíveis que foi feita a retirada da 
porta, então, na medida em que nós va-
mos percorrendo as redes e conhecen-
do as escolas, nós fomos percebendo 
que ou as escolas não tinham sido acu-
didas nessa necessidade da estrutura 
física, ou tinham sido mal acudidas. O 
problema é de fato muito grande, por 
isso não dá para você chegar ao mesmo 
tempo em todos os lugares e resolver 
tudo.

O que tem sido feito para melho-
rar a qualidade do ensino público?

Nas questões que representam a 
finalidade da Secretaria da Educação, 
porque ela é uma secretaria afim onde 
o seu objetivo é o processo do ensino 
e aprendizagem, nisso nós temos tido 
grande sucesso. Para se ter ideia, basta 
ver apenas o grande desafio que é no 
Brasil a alfabetização de jovens e adul-
tos, na alfabetização de jovens e adultos 
especificamente, na Paraíba no período 
de 2011 para 2012, ou seja, durante os 
dois anos de trabalhos iniciais da atual 
gestão estadual, nós tivemos a maior 
queda em número percentuais de pes-
soas analfabetas.

A que se atribui a queda no índice 
de analfabetismo na Paraíba?

Isso é fruto de um trabalho reali-
zado e bem sucedido através do qual 
a Paraíba teve um marco diferenciado 
em todo o Brasil. Isso é trabalho, isso é 
resultado. Você ver que em uma rede, 
onde nós não tínhamos praticamente 
vida no Ensino Médio, que é a respon-
sabilidade maior da Educação Esta-
dual, nós tivemos mais de 2 mil estu-
dantes ingressando nas universidades 
públicas través do exame de vestibular. 
Isso não é somente atrair e permane-
cer o jovem na etapa do Ensino Médio, 
mas é também trazer sucesso para sua 
vida de estudante.

Qual o índice registrado no perí-
odo de 2012 para 2013?

Para o período de 2012 para 2013, 
nós tivemos mais de 200 jovens que 
obtiveram o primeiro ou segundo ou 
terceiro lugar no vestibular das univer-
sidades públicas. Então, isso é um dado 
concreto do resultado do trabalho que a 
Secretaria de Estado da Educação vem 
realizando desde o início dessa gestão. 

Além disso, a secretaria tem investido 
bastante na valorização do profissional 
da Educação.

Quais as ações que estão sendo 
realizadas para os profissionais da 
Educação no Estado?

Nós temos investido na valorização 
do profissional que é uma valorização 
que vai além da questão salarial, porque 
o Governo do Estado paga o piso salarial 
na proporcionalidade de sua carga horá-
ria, porque a carga horária na lei do piso 
nacional é de 40 horas enquanto que a 
nossa é 30 horas. Então, na proporcio-
nalidade da carga horária, o Governo do 
Estado paga o piso ao professor. Além 
disso, nós temos a Bolsa Desempenho 
que também é atribuída ao professor, 
além dos prêmios “Escola de Valor” e 
“Mestres da Educação”, que são prêmios 
que dão o 14º e até o 15º salário aos 
professores e profissionais da Educação 
que promovam o sucesso dos estudan-
tes por parte de projetos desenvolvidos 
dentro da sala de aula ou na escola.

Quais as ações que eram desen-
volvidas anteriormente nas escolas 
da rede estadual de ensino?

A nossa rede estadual de ensino 
público estava adormecida para o Ensi-
no Médio principalmente, mas também 
estava de uma forma geral um tanto 
adormecida, porque no primeiro ano 
do nosso projeto, mesmo com a possi-
bilidade de ganhar o 14º ou 15º salário 
integral, os professores não participa-
ram. Nós tivemos apenas em torno de 
quatro mil professores em todo o Esta-
do participando do projeto. No segun-
do ano, nós tivemos um aumento com a 
participação de mais de 16 mil profes-
sores. Então, essa é uma demonstração 
de que as pessoas estão entendendo o 
recado, que é a valorização por mérito 
de cada um que o governador tem exi-
gido em todas as nossas ações. Como 
valorização do professor também, 
nós temos uma especialização gratui-
ta que é oferecida aos professores da 
rede em parceria com a Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB). É uma es-
pecialização que no primeiro ano foi 
uma formação continuada que nos deu 
resposta já que ela teve um cunho de 
diagnóstico também, e foi a partir dela 
que nós firmamos essa especialização 
com a universidade, enquanto estamos 
dialogando para partirmos para o mes-
trado a partir de 2014. Essas são ações 
que valorizam o professor por meio da 
formação que pode qualificá-lo melhor 
e torná-lo cada vez mais apto a desen-
volver as atividades da juventude.

Além da parte da infraestrutura 
e melhoramento na qualidade da Edu-
cação, o que foi feito durante esses 
anos na parte de equipamentos?

Nós enchemos as escolas de todo 
material necessário que ela necessita 
para uma Educação moderna de boa 
qualidade. Hoje a queixa das escolas 
é por ter coisas demais dentro delas, 
pois nós lutamos com tudo que é ne-
cessário para o seu bom desempenho e 
são equipamentos que vão desde a sua 
cozinha com refeitórios móveis, até as 
demais dependências com extintores 
de incêndio, material de expediente 
até as questões ligadas à tecnologia da 
informação, a exemplo de computado-
res, notebooks, netbooks e tablets que 
foram e estão sendo ainda entregues 
para professores e estudantes da rede 
estadual de ensino.

I
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Grevistas protestam na capital
por mElhorEs salários

Manifestação dos bancários e 
dos funcionários dos Correios 
dificultou o trânsito no centro

Os sindicatos dos ban-
cários e dos funcionários da 
Empresa de Correios e Telé-
grafos na Paraíba reuniram 
ontem os profissionais das 
duas categorias que estão 
em greve para realização de 
um protesto que teve início 
às 16h, na Praça 1817, no 
centro de João Pessoa, e ter-
minou no Parque Solon de 
Lucena (Lagoa).

O diretor do Sindicato 
dos Bancários em João Pes-
soa, Marcelo Alves, estima 
que cerca de mil pessoas par-
ticiparam do ato, que reuniu 
ainda outras entidades, como 
o Movimento Passe Livre, a 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) e o Movimento 
Sem-Terra. O secretário geral 
do Sindicato dos Trabalha-
dores dos Correios, Emanoel 
Sousa, também confirmou a 
adesão dos profissionais da 
categoria.

A manifestação deixou 
o trânsito, mas não paralisou 
o tráfico de veículos. A Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob) 
foi comunicada sobre a mo-
vimentação e organizou um 
planejamento que envolveu 
agentes e reordenamento do 
tráfego. Depois que iniciou na 
Praça 1817, a passeata seguiu 
pela Rua Diogo Velho e termi-
nou na Lagoa, onde a mani-
festação ocorreu até as 18h.

Durante o protesto, os 
bancários denunciaram abu-
sos dos bancos, que acumu-
lam muitos lucros, mas não 

compartilham esses resulta-
dos positivos com os funcio-
nários e clientes. Conforme 
levantamento feito pelo sin-
dicato, os seis maiores ban-
cos do Brasil lucraram cerca 
de R$ 30 bilhões somente no 
primeiro semestre deste ano. 
“Os bancos cobram os juros e 
as tarifas mais altas do mun-
do, eles só sugam", ressalta 
Marcelo Alves.

Segundo documento di-
vulgado pelos manifestantes, 
“enquanto a economia bra-
sileira continua gerando em-
pregos, os bancos fecharam 
mais de 15 mil postos de tra-
balho nos últimos 18 meses, 
para aumentar os lucros. Só 
no primeiro semestre des-
te ano, houve 30 mortes em 
assaltos envolvendo bancos, 
dos quais 21 eram clientes".

Reindicações 
A Paraíba tem cerca de 

180 agências, com quatro 
mil funcionários e servido-
res, segundo informações do 
Sindicato dos Bancários. Só 
na Grande João Pessoa, são 
aproximadamente 120, com 
três mil profissionais. Todos 
estão em greve desde o últi-
mo dia 19.

Os bancários reivindi-
cam 11,93% de reajuste, equi-
valente à inflação dos últimos 
12 meses mais 5% de ganho 
real, além de valorização do 
piso salarial, maior partici-
pação no lucro dos bancos e 
mais empregos. Querem tam-
bém o fim da rotatividade e 
das terceirizações, melhores 
condições de saúde e traba-
lho, mais segurança nas agên-
cias e igualdade de oportuni-
dades. Os bancos ofereceram 
reajuste de 6,1%.

A categoria dos carteiros 
quer a reposição da inflação, 

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

FOTO: Marcos Russo

Funcionários de bancos e trabalhadores dos Correios e Telégrafos lutam por reajuste e ampliação dos benefícios trabalhistas

o reajuste do piso salarial em 
10%, aumento real de 6%, 
vale-alimentação de R$ 35 e 
vale cesta de R$ 342, além de 
auxílio creche de R$ 500 e au-
xílio para dependentes de cui-
dados especiais de no mínimo 
R$ 850. A Empresa de Cor-
reios e Telégrafos oferece aos 
grevistas reajuste de 5,27% 
sobre salários e benefícios.

De acordo com a asses-
soria de imprensa da entida-
de, atender todas as reivindi-
cações sindicais custaria R$ 
31,4 bilhões para a empresa, 
o equivalente a "quase o do-
bro da previsão de receita dos 
Correios para este ano ou o 

equivalente a 50 folhas men-
sais de pagamento".

Corte de salários
A diretoria dos Correios 

e Telégrafos na Paraíba divul-
gou ontem uma nota infor-
mando que irá descontar dos 
salários dos grevistas os dias 
parados, " já que, de acordo 
com a legislação, a greve im-
plica na suspensão do con-
trato de trabalho". A empresa 
informa também que 90% 
dos funcionários continuam 
trabalhando.

Segundo a nota, os Cor-
reios irão pagar, até 3 de ou-
tubro, as diferenças do rea-

juste de 8% referentes aos 
meses de agosto e setembro 
aos trabalhadores que fazem 
parte da base dos sindicatos 
de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Bauru/SP, Rio Grande do Nor-
te e Rondônia, que assinaram 
o Acordo Coletivo de Trabalho 
- já protocolado pela empresa 
junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) com pedido 
de extensão aos demais sindi-
catos. As vantagens serão es-
tendidas aos trabalhadores de 
outros estados se os demais 
sindicatos assinarem o acordo 
ainda hoje.

O presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores dos 

Correios na Paraíba, Ema-
noel Souza, informou que a 
empresa não pode descontar 
nenhum dia parado dos sa-
lários dos carteiros, devido a 
greve ainda estar sendo jul-
gada pelo Tribunal Superior 
do Trabalho, e, neste termo, 
ainda existe um processo de 
negociação. O presidente ain-
da garantiu que nos contra-
cheques deste mês de setem-
bro não houve desconto. Ele 
ainda afirmou que qualquer 
manobra ilegal para forçar a 
categoria a voltar ao trabalho 
será denunciado aos órgãos 
competentes para as devidas 
providências legais.

O Ministério Público da 
Paraíba convocou para hoje, 
às 15h, na sua sede, reunião 
entre os órgãos de defesa do 
consumidor e representan-
tes dos bancos que possuem 
agências na Paraíba. O Pro-
con orienta que o consumi-
dor procure alternativas para 
pagar as contas, mesmo com 
as greves dos bancos e dos 
Correios. O Banco do Brasil 
garantiu que irá abastecer os 
caixas eletrônicos para paga-
mento de salários.

Além dos terminais de 
auto atendimento, a alterna-
tiva na hora de pagar conta, 
fazer saque ou depósito são 
as casas lotérias, para quem 
tem conta na Caixa Econô-
mica Federal, e os bancos 
postais, para quem tem con-
ta no Banco do Brasil. Para 
as demais agências, o único 
serviço disponível é o caixa 
eletrônico.

De acordo com o promo-
tor de Justiça Francisco Glau-
berto Bezerra, a reunião de 
hoje foi convocada para que os 
prejuízos à população sejam 
minimizados. “Os Procons e a 
promotoria estão recebendo 
reclamações de pessoas que 
não conseguem fazer depósito 
para cobrir cheques pré-da-
tados, por exemplo. A greve é 
legal, mas temos que minimi-
zar os prejuízos sofridos pela 
população”.

Ele disse ainda que pes-
soas que têm apenas conta-

MP reúne Procon e empresas
Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Alternativas para os serviços

- Terminais de auto atendimento dentro das agências bancárias, su-
permercados, shoppings, postos de gasolina, prédios públicos (ETC)

- Correspondentes bancários (em vários pontos das cidades)

- Banco Postal – Correspondentes do Banco do Brasil funcionam 
nas 203 agências próprias do Estado. São duas em Campina Gran-
de e cinco em João Pessoa. As cidades do interior que possuem 
agência dos Correios têm o serviço de Banco Postal.

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

salário e idosos que recebem 
duas aposentadorias já come-
çaram a ter dificuldade de sacar 
dinheiro e pagar suas contas.

O secretário executivo do 
Procon Paraíba, Marcos San-
tos, disse que, mesmo diante 
das dificuldades causadas por 
causa da greve, as pessoas de-
vem procurar maneiras alter-
nativas de pagar suas contas. 
“Elas devem tirar segunda via 
na internet, em caso da fatura 
não chegar por causa da greve 
dos Correios, ou ligar para o 
atendimento por telefone para 
pedir um código para pagar no 
caixa eletrônico. Há os caixas 
de auto atendimento, as casas 
lotérias, bancos postais, cor-
respondentes bancários. Caso 
tentem todas as alternativas e 
não consigam, devem procu-
rar o Procon”, aconselhou.

O pagamento dos salário e 
benefícios do INSS podem ser 

realizados através dos caixas 
eletrônicos da agência onde a 
pessoa tem a conta (seja con-
ta-corrente ou conta salário), 
no Banco Postal (em caso da 
conta ser do Banco do Brasil) 
e nas casas lotéricas (no caso 
do usuário ter conta na Caixa).

A assessoria do Banco do 
Brasil, que tem convênio com 
a Prefeitura de João Pessoa 
e Governo do Estado para o 
pagamento de seus funcioná-
rios, esclareceu que a greve 
não impede que os salários 
sejam depositados na con-
ta de cada trabalhador e que 
abastecerá com periodicidade 
suficiente os caixas para que 
não falte dinheiro para saque.

Caso o cidadão não con-
siga fazer o saque do salário 
em nenhuma das alternati-
vas, deve fazer denúncia no 
Procon ou na Promotoria do 
Cidadão.

A Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) 
concedeu ontem o título 
de Doutor Honoris Causa 
ao arcebispo emérito da 
Paraíba, dom José Maria 
Pires. A solenidade ocor-
reu ontem à noite no au-
ditório Milton Paiva, no 
prédio da Reitoria, em 
João Pessoa. Dom José 
foi arcebispo da Paraíba 
entre 1966 e 1995.

Nesse período, de-
senvolveu um trabalho 
que buscava conjugar a 
atividade religiosa com 
a defesa dos direitos hu-
manos, fazendo da reli-
gião um meio para edu-
car e buscar mudanças 
sociais. Por causa disso, 
foi perseguido pela dita-
dura militar.

Sobre a homena-
gem recebida ontem na 
UFPB, dom José Maria 
Pires afirmou: “Eu só 
posso dizer que me sin-
to muito bem. Eu tenho 
uma admiração muito 
grande pela universida-
de. Eu tive uma relação 
muito boa com a uni-
versidade durante os 30 
anos que passei aqui. Só 
não pôde ser melhor em 

algumas ocasiões por-
que vivíamos o período 
da ditadura. Então, nes-
sa ocasião houve algu-
mas limitações para os 
jovens e para o contato 
com eles. Mas hoje nós 
estamos em plena de-
mocracia”. Ele acrescen-
tou: “Para mim é uma 
alegria muito grande 
poder voltar à UFPB e re-
ceber o título de doutor 
honoris causa da univer-
sidade”.

O arcebispo emérito 
da Paraíba teve uma va-
liosa contribuição apoian-
do ativamente os confli-
tos pela terra na Paraíba, 
como em Gurugi, Barra 
de Gramame, Tambaba, 
Capim Açu, Mata de Gra-
pu, Alagamar, Camucim, 
Mucatu, Lameido, defen-
dendo camponeses de 
perseguições.

Por fim, dom José 
lutou contra a discrimi-
nação e o racismo, ani-
mando e inspirando pa-
dres, religiosas e agentes 
de pastorais a assumirem 
seu papel na sociedade e 
na igreja e incentivou a 
organização e a luta dos 
afro-brasileiros.

UFPB homenageia 
Dom José Maria Pires

doutor honoris causa pBVest vai realizar
aulões para o Enem

Os alunos que vão concor-
rer ao Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem 2014) contam com 
mais um reforço do Pré-Vestibu-
lar Social do Governo do Estado 
(PBVest). No próximo domingo 
(29), serão realizados aulões nos 
municípios de João Pessoa e Cam-
pina Grande, das 8h às 12h, com 
um intervalo para o lanche, e das 
14h às 18h.

“É importante que os alunos 
inscritos no PBVest participem 
dos aulões porque estarão trei-
nando a resolução de questões 
dos exames passados”, alertou o 
coordenador do PBVest, professor 
Américo Falcone, acrescentando 
que este ano, no dia após a apli-
cação do Enem, será publicado na 
página do PBVest o comentário 
dos professores do pré-vestibular 
sobre as provas do dia.

O aulão em João Pessoa 
acontecerá no Liceu Paraibano. 
Alunos das cidades de Cruz do Es-
pírito Santo, Alhandra, Santa Rita, 
Sapé, Cabedelo, Mamanguape e 
Rio Tinto serão deslocados até a 
capital para participar do aulão. 
Em Campina Grande, o aulão acon-
tecerá na Escola Estadual Hortên-
cio Ribeiro. Alunos dos municípios 
de Alagoa Nova, Alagoa Grande, 
Soledade e Itabaiana serão deslo-
cados até Campina Grande.

No próximo dia 6 de outu-
bro, os aulões acontecerão nos 
municípios de Sousa e Patos. Os 
alunos de Cajazeiras, Pombal e 
Coremas assistirão ao aulão no 
Centro de Ensino, em Sousa. Já os 
alunos de Taperoá, Piancó e Itapo-
ranga verão as aulas na Escola Es-
tadual Dionísio Costa, em Patos.
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Projeto Cine Periferia em 
Ação realiza oficinas em 
bairro de Campina Grande 
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Família do Bagulho é 
uma das comédias que 
estreiam hoje na capital

Coral Vocatus faz
campanha para participar 
de festival em Alagoas
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CINEMA MÚSICA

O músico paraibano 
Kennedy Costa com-
pletou cinco décadas 
de vida no dia 22 de 
março passado. No 
entanto, o artista 
comemora a data no 
show intitulado Ken-

nedy Costa Cinquentão, que acon-
tece hoje, a partir das 20 horas, na 
Sala Vladimir Carvalho da Usina 
Cultural Energisa, em João Pessoa, 
dentro do Projeto Usina da Música. 
No repertório, dez canções, das 
quais três dos discos que já lançou 
- como uma breve retrospectiva 
de sua carreira - e sete inéditas, 
inspiradas na capital, compostas 
em parceria com o poeta piauiense 
- radicado na Paraíba - Acilino Ma-
deira e que deverão ser incluídas 
no próximo CD, cujo lançamento 
está previsto para 2014. “O público 
pode esperar uma apresentação 
bem eclética e dançante, em clima 
de confraternização”, disse ele para 
o jornal A União.

Além da própria filha, a can-
tora Clara Costa, durante a apre-
sentação das canções - que inclui 
músicas dos CDs Vem ver a tribo 
dançar (2003) e Carnavais, Cafu-
çus e outras folias... (2011), ambos 
produções independentes - Ken-
nedy Costa também estará acom-
panhado de outros convidados: 
o poeta Acilino Madeira - que, na 
ocasião, vai recitar o poema Sho-
gun perdeu a espada,  cujo pano de 
fundo é a Praia do Cabo Branco e 
foi dedicado à esposa - o guitarris-
ta Alex Madureira, o cantor Clayton 
Barata, o vocalista da banda ADZ, 
Yuri Carvalho, e o compositor do 
grupo Tocaia da Paraíba, Erivan 
Araújo. E, ainda, os seguintes mú-
sicos: Lula Nicácio (bateria), Edu 
Araújo (teclado e acordeon), Pedro 
Medeiros (guitarra I), Fábio Caval-
canti (guitarra II) e Adriano Ismael 
(baixo e cello).

“Estou ciente de que contribuí 
- e continuo contribuindo - para 
a cena cultural de João Pessoa”, 
confessou Kennedy Costa, ao fazer 
um balanço de sua trajetória de 

vida artística em João Pessoa, 
onde nasceu, iniciada aos 10 anos, 
quando começou a tocar violão e, 
como músico e compositor aos 18, 
influenciado pelos ídolos Zé Rama-
lho, Alceu Valença, Moraes Mo-
reira, Jackson do Pandeiro e Luiz 
Gonzaga. O resultado dessa mescla 
é uma obra cuja tônica é a sono-
ridade nordestina - baiões, mara-
catus, cocos, frevos - mas também 
com características urbanas. No 
currículo, ainda, entre outras 
realizações, ostenta a condição de 
ser um dos fundadores e autor dos 
hinos do bloco carnavalesco Cafu-
çu, Acorda Miramar e Violando a 
Madrugada, todos da capital. 

Quanto à parceria com o poeta 
piauiense, Kennedy garantiu que 
pretende continuar mantendo-a. 
“Acilino é uma grande descoberta 
que tive e uma grande surpresa. 
Ele veio de fora (Piauí), mas é 
um apaixonado pela cidade (João 
Pessoa), dono de uma visão lúdica 
e muito sensível”, comentou o com-
positor, de quem partiu o convite 
para a realização do trabalho em 
conjunto, iniciado há seis anos.  

Já Acilino Madeira - que está 
radicado no Estado há 16 anos e já 
se considera um paraibano - acha 
“bastante positiva” a parceria com 
Kennedy Costa. “Ele é um músico 
intuitivo, bom em harmonia”, disse 
o poeta piauiense, que começou a 
compor canções nos anos 2000 e 
também realiza o mesmo trabalho 
com outros músicos, a exemplo de 
Xisto Medeiros e Adeildo Vieira. 
Nas composições inspiradas em 
João Pessoa enfoca vários aspectos 
da cidade: praias do Cabo Branco e 
Manaíra, o Centro Histórico e figu-
ras importantes da cena cultural, 
dentre as quais Alex Madureira e 
Edna May. Músicas que - a propó-
sito - Kennedy deverá incluir no 
próximo disco, ainda sem título, 
mas que pretende entrar em es-
túdio neste mês de outubro para 
começar a gravar as 10 canções 
que pretende incluir, com a pers-
pectiva de realizar o lançamento 
em 2014.  

O cantor e compositor
Kennedy Costa comemora cinco 
décadas de vida em show hoje
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Kennedy Costa vai 
interpretar canções 
compostas em 
parceria com o poeta 
Acilino Madeira

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com 

Um artista 
cinquentão

SerViçO

Show: Kennedy Costa Cinquentão
Artista: Kennedy Costa e convidados
Data: Hoje  
Hora: 20h
Local: Usina Cultural energisa, em João 
Pessoa 
Endereço: Av. Juarez távora, 243, torre 
Ingressos: r$ 20 (inteira) e r$ 10 (meia) 
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Ao falar, numa das sessões da Maratona 
Escolar Guimarães Rosa, na Biblioteca Euclides 
da Cunha, situada na Ilha do Governador, tive 
que responder a uma interessante pergunta de 
um jovem aluno da Escola Municipal Gurgel do 
Amaral: “Qual a relação que existe entre a leitura 
e o ato de escrever?”

É uma espécie de relação causa/efeito.  Para 
escrever bem, e com relativa facilidade, é essen-
cial que a  pessoa tenha lido muito, desde cedo.  
Ele engrenou uma segunda: “Foi o caso de Gui-
marães Rosa?”  Não tive como negar que o autor 
de “Sagarana” tenha sido um grande e compulsi-
vo leitor.

No auditório de 100 lugares, as professoras 
municipais da 11ª Coordenadoria Regional de 
Educação prepararam uma linda festa, antes da 
conferência.  Primeiro, dois  rapazes cantaram ao 
violão uma música que tinha como tema o Ser-
tão, no ritmo do funk.  Tudo produzido por eles.  
Depois, meninos e meninas de escolas munici-
pais do Rio fizeram uma encenação de parte da 
obra de Guimarães Rosa, utilizando grande cria-
tividade.  Assim eles se preparam para enfrentar 
os desafios da Maratona Escolar, em que têm que 
escrever redações criativas sobre a vida e a obra 
do grande escritor mineiro de Cordisburgo.  É 
uma iniciativa vitoriosa da Secretaria Municipal 
de Educação, que tem o apoio institucional da 
Academia Brasileira de Letras.

Despertamos o interesse da plateia com 
algumas manchetes a respeito de Rosa.  Inclusi-
ve, a sua atuação como diplomata, na cidade de 

Uma vez o escritor Otto Ma-
ria Carpeaux fez um artigo para 
a revista Leitura intitulado “Três 
assuntos importantes e um sem 
importância”. A imprensa é feita 
de assuntos assim, uns importan-
tes e outros sem importância. Pra 
você ver como são as coisas: não 
me lembro dos assuntos impor-
tantes comentados por Carpeaux. 
Só o assunto sem importância me 
vem à memória.

É lamentável o 
sumiço da revista 
Leitura das nossas 
bancas. Não foi 
substituída por 
nenhuma similar. 
Assim também 
se passou com o 
Jornal de Letras. 
Ele desapareceu 
mais ou menos ao 
mesmo tempo que 
a Leitura. São dois 
desaparecidos 
do golpe nazifas-
cista de 1964. A 
ditadura militar não ia tolerar 
impunes os dois veículos in-
dependentes que tratavam da 
literatura brasileira.

Porque a literatura brasileira 
seria mal vista pelos gorilas do 
golpe? Em primeiro lugar, porque 
a literatura, apesar de tratar tam-
bém de ficção, tem sua principal 
vertente na verdade dos povos, 
no compromisso com a realidade 
que se apresenta como real até 
quando tratada como ficção.

Em segundo lugar, os gori-
las não sabem ler, ou leem com 
dificuldade, daí sua precária 
compreensão do que diziam 
veículos como a Leitura e o Jornal 

de Letras – que não tratavam so-
mente de prosa, teatro e poesia, 
mas também de ensaios e análi-
ses sobre a História e o momento 
brasileiros, como, por exemplo, o 
assunto sem importância aborda-
do por Carpeaux na Leitura.

Esse assunto menor era a 
posse, na Academia Brasileira de 
Letras, do general Lira Tavares. 
Imagine, um general imortal! A 

ditadura milicar 
tinha de tudo, 
até general 
na ABL, assim 
como reitor de 
universidade. 
Na Paraíba, o 
reitor da uni-
versidade era 
um médico 
do Exército. 
Mas esse é um 
assunto mais 
sem importân-
cia ainda. Não 
vamos lhe dar 
espaço, que a 

História não merece.
Lira Tavares foi um dos sete 

paraibanos a entrar na ABL, as-
sim como os sete anões de Bran-
ca de Neve entraram na literatu-
ra. É verdade que entre os sete 
acadêmicos há gente de valor, um 
valor diminuído pelo fato de se 
baixarem para passar numa porta 
muito baixa. Como diz o ditado: 
“quem muito se baixa, o fundo 
lhe aparece”. 

Quem é o sete-estrelo parai-
bano a compor o firmamento da 
ABL? Pereira da Silva, José Lins 
do Rego, José Américo de Almei-
da, Assis Chateaubriand, Lira 
Tavares, Ariano Suassuna, Celso 

Furtado, mais ou menos pela 
ordem de entrada. Carpeaux não 
sofreu por sua qualificação de 
“sem importância” à assunção de 
Lira Tavares na ABL, mas a Leitu-
ra fechou, assim com o Jornal de 
Letras.

Seguindo o exemplo de Car-
peaux, boto em pauta a entrada 
do deputado Jair Bolsonaro, do 
PP do Rio de Janeiro, no quartel 
de Polícia do Exército daquele 
estado, local onde funcionou o 
antigo DOI-CODI – o centro de 
tortura da ditadura milicar dita 
brasileira. A Comissão da Verda-
de, composta de parlamentares 
federais, compareceu ao quartel 
numa visita de inspeção histó-
rica.

Pois Bolsonaro tentou 
forçar sua entrada no grupo. 
O que será que ele pretendia? 
Matar as saudades? Será que 
Bolsonaro, um oficial reformado 
das forças armadas, não conhe-
cia as antigas dependências 
do DOI-CODI, onde sofreram e 
morreram tantos brasileiros? 
Ele tanto fez que acabou sendo 
colocado para dentro por seus 
pares – não os parlamentares, 
mas os militares.

Bolsonaro é paraquedista.
Sua entrada no DOI-CODI foi pró-
pria de um militar dessa arma. 
Ele não esconde as tendências: 
seu slogan é “Brasil acima de 
tudo”, numa tradução direta do 
“Deutschlandüberalles” de Hitler. 
Só falta o bigodinho debaixo da 
venta. Pode usar, todo mundo 
sabe.

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

Arquiteto - germanoromero@gmail.com
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RomeroA volta de Guimarães Rosa

O bigodinho

“Carpeaux não sofreu 
por sua qualificação 
de ‘sem importância’ 
à assunção de Lira 
Tavares na ABL, mas 
a Leitura fechou, 
assim com o Jornal 
de Letras”

Farolito

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

Senti um grande mal estar quando entrei 
numa loja de produtos para animais, hoje chama-
das “Pet Shops”, e vi e ouvi uma algazarra estri-
dente de muitos passarinhos presos em gaiolas. 
Periquitos, maracanãs, jandaias, calopsitas, entre 
outros. Lindos e coloridos visualmente, mas tris-
te era a ânsia de liberdade daquela prisão infame, 
injusta e impune, na qual se condenavam seres 
inocentes, indefesos e que nenhum crime come-
teram. Pelo contrário, vieram ao mundo com a 
função de embelezar a Natureza.

Isso denota o traço da mais grave falha do 
sentimento humano, implícito na relação e no 
trato com os animais, seres do mesmo planeta, 
frutos da mesma Criação. É nele que se evidencia 
o egoísmo na sua maior plenitude, sobretudo no 
que se faz com os pássaros.

E pensar que há quem tenha a coragem de 
até matar um pássaro, por mero prazer de ca-
çar “por esporte”, sem nenhuma necessidade 
de alimentar-se. Ou de prendê-lo para o deleite 
egoísta, engaiolando a própria sensibilidade. Há 
estupidez maior em proibir de voar aquele que 
nasceu com asas? Contam que Leonardo Da Vinci 
cultivava um hábito de ir ao mercado comprar 
pássaros, depois se dirigia ao parque, e lá, lhes 
abria as gaiolas. Só pela satisfação de ver grassar 
no céu o retorno da liberdade. Decerto voltava 
para casa renovado em ideias e sentimentos, com 
os quais tanto enriqueceu a Arte e a Ciência. Isso 
é que é um exemplo de consciência ambiental e 
de justiça. Aliás, é dele a célebre frase:

“Chegará o tempo em que o homem conhe-
cerá o íntimo de um animal e nesse dia todo 
crime contra um animal será um crime contra 
humanidade” – que lucidez profunda!

As aves nasceram para voar, embelezar céus, 
agraciar nossos ouvidos com melodias doces e 
delicadas, que, às vezes, soam como verdadeiros 
cânticos em louvor divino, ou o de que nos alerta 
para as verdades inscritas nas belezas naturais 
e em tudo o que nos rodeia. E muitos deles são 
condenados à prisão em gaiolas, para o resto 
de suas vidas. Retiram-lhes o sagrado direito de 
serem livres – que aos que têm asas se valoriza 
assaz – unicamente por mero e individualista re-
gozijo pessoal, sem se dar conta da grave violên-
cia para com essas inocentes e inofensivas “flores 
cantantes”...

A cena do Pet Shop instigou-me a uma série 
de reflexões em torno da liberdade, deste ab-
surdo egoísmo humano, capaz de colocar pás-
saros em gaiolas. Uma punição injusta imposta 
a quem cometeu o único crime de nascer para 
cantar belezas. Como é que se tem a capacidade 
de prender quem recebeu o privilégio de nascer 
com asas? Por puro egoísmo, excessivo sentimen-
to de posse, e outras mazelas peculiares ao atraso 
humano, chega-se ao absurdo de punir para o  
resto da vida inocentes que vieram ao mundo 
para cantar e voar.

E passei a olhar aqueles pássaros engaio-
lados com uma profunda piedade... Que fazer? 
Comprá-los e soltá-los? Não, eles não sobrevi-
veriam sozinhos. Decerto perderam a auto-su-
ficiência. Com tantos anos de prisão, talvez nem 
saibam mais voar.

E pus-me a pensar como era à noite, naque-
la loja,quando eles cansados de não fazer nada, 
põem a cabecinha debaixo da asa para mais 
uma noite de sono. De sono ou de sonho com a 
liberdade? Até quando continuarão a ser impu-
nemente castigados, apenas por ter asas e saber 
cantar?...

Hamburgo, em plena II Guerra Mundial, quando, 
ao lado da esposa Aracy,  concedeu mais de 100 
vistos para judeus alemães que se encontravam 
ameaçados de extermínio pelo nazismo.  Assim, 
eles puderam embarcar para o Brasil, em busca 
da salvação, embora isso tudo tenha sido feito 
ao arrepio do governo do ditador Getúlio Vargas, 
que, na época, andava de namorico com Adolf 
Hitler.  Coragem do casal.

Guimarães Rosa  era muito tímido.  Nas fes-
tas, ficava de lado, sem procurar muita conversa. 
Gostava mesmo é de  ir para o mato, em Minas 
ou Mato Grosso.  Com  o seu caderno, anotava ex-
pressões de jagunços e caboclos, para depois co-
locar nos seus livros, como aconteceu no famoso 
“Grande Sertão:  Veredas”, o mais conhecido de-
les todos.  Aliás, nesse romance se desenvolve a 
relação entre Riobaldo e Diadorim, este sempre 
vestido de homem.  Só se descobre que era uma 
bela mulher quando morre, assassinada.

Pude ainda falar sobre a estranha posse de 
Rosa  na Academia Brasileira de Letras.  Ele fora 
eleito por unanimidade, era um sonho que se 
realizava, mas dizia aos amigos que não poderia 
tomar posse.  O seu coração não resistiria a tanta  
emoção.  Adiou a cerimônia por  três anos e, 
afinal, vencido pelos conselhos de muitos ami-
gos,  resolveu aceitar a posse.  Fez  um belíssimo 
discurso.  Quatro dias depois,  faleceu.  Foi venci-
do pela emoção.

O  mais curioso nisso tudo é que Guimarães 
Rosa era médico formado, conhecia como nin-
guém as suas próprias limitações.
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Roteiro

Cinema

Uma comédia nada poli-
ticamente correta e outra que 
mescla elementos sobrenatu-
rais à trama são as novidades 
cinematográficas desta sema-
na nos cinemas paraibanos 
para quem busca algumas ri-
sadas e um momento de des-
contração. Família do Bagu-
lho e R.I.P.D. - Agentes do Além 
trazem em seus respectivos 
elencos rostos conhecidos pelo 
grande público, como a eter-
na Rachel, do seriado Friends, 
Jennifer Aniston, e o “Lanterna 
Verde” Ryan Reynolds.

Em Família do Bagulho, 
dirigido por Rawson Mar-
shall, o mundo da contraven-
ção é posto sob uma ótica 
bem-humorada. David (Jason 
Sudeikis) é um traficante de 
maconha de baixo nível e tem 
seu dinheiro roubado. Seu su-
perior, o traficante milionário 
Brad Gurdlinger (Ed Helms), 
o força a contrabandear maco-
nha do México a fim de limpar 
a sua dívida. Percebendo que 
seria muito suspeito ele passar 
pela alfândega sozinho, David 
contrata uma stripper chama-
da Rose (Jennifer Aniston), 
uma garota fugitiva adolescen-
te chamada Casey (Emma Ro-
berts) e Kenny (Will Poulter), 
seu jovem vizinho de 18 anos 
virgem, para fingir uma família 
fictícia, os Millers.

Por causa da carga extra 
de maconha, um dos radiado-
res do trailer quebra ao subir 
uma ladeira íngreme. A famí-
lia encontra outra na frontei-
ra, os Fitzgerald. Composta 
por Don (Nick Offerman), 
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Edie (Kathryn Hahn), e Melis-
sa (Molly Quinn), eles ajudam 
os Millers a levar o veículo 
até uma oficina. No percurso, 
David descobre que Don Fitz-
gerald é um agente da Força 
Administrativa de Narcóticos 
dos Estados Unidos ao en-
contrar seu distintivo e uma 
arma no porta-luvas. A partir 
daí, a tensão e os momentos 
hilários se instauram, com a 
tentativa dos Millers de fazer 
de tudo para que não descu-
bram sua real identidade e 
missão.

Já R.I.P.D. - Agentes do Além 
traz o galã Ryan Reynolds na 
pele do agente do Departa-
mento de Polícia de Boston 
Nick Walker. A história é ba-
seada nos quadrinhos Rest in 
Peace Department, de Peter M. 
Lenkov, e a produção é dirigida 
por Robert Schwentke. Apesar 

Família do Bagulho, dirigido por Rawson Marshall, é uma das estreias de hoje
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Em cartaz
Dose Dupla

Ação com Denzel Washington e Mark Wahlberg é baseada em HQ

Um agente especial e 
um perito em inteligência 
militar são contratados 
para roubar um banco. 
Logo, eles descobrem que 
s u a  ve rd a d e i r a  t a re f a 
é outra: eles devem in-
vest igar  um ao  outro. 
Para piorar a situação, 
o  m a n d a n te  d a  t a re f a 
é  o  mesmo banco  que 
eles pretendiam roubar. 
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de contar com nomes como, 
além de Reynolds, Jeff Bridges 
e Kevin Bacon, o filme foi rece-
bido negativamente tanto pela 
crítica tanto pelo público, que 
não foi aos cinemas conferir a 
produção.

A história do filme gira 
em torno da decisão de Nick 
(Reynolds) que, junto com 
seu parceiro Bobby Hayes 
(Kevin Bacon), rouba uma 
cesta cheia de ouro encontra-
da durante uma apreensão de 
drogas. Ele a enterra no seu 
quintal, pensando em usar 
sua parte do dinheiro para 
dar uma vida melhor para ele 
e sua esposa Julia. Entretanto, 
ao se arrepender e decidir en-
tregar o dinheiro ao seu local 
de origem, Bobby se aprovei-
ta de uma troca de tiros com 
criminosos para matar Nick e 
assim evitar que ele devolva 

o ouro, forjando a causa da 
morte dele como consequên-
cia do tiroteio.

Entretanto, em sua pas-
sagem para o outro plano, sua 
alma é interceptada e direcio-
nada para a divisão do Depar-
tamento Descanse Em Paz, 
uma agência sobrenatural que 
recruta policiais mortos para 
patrulhar esse caminho até o 
plano espiritual e capturar os 
Deados, espíritos que falharam 
ao fazer essa transição e retor-
nam à terra como fantasmas 
monstruosos. A partir daí, Nick 
se junta a Roy Pulsipher (Jeff 
Bridges), um militar da épo-
ca da Guerra Civil Americana, 
para resolver esses casos e, no 
meio do caminho, passam a in-
vestigar e seguir os passos de 
Bobby para evitar que ele co-
meta novos crimes por causa 
do ouro.

Duas comédias americanas estreiam 
amanhã nos cinemas brasileiros

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 
nordestino. Ele trabalha em uma empresa de 
demolição, ajudando nas diversas transformações 
que a cidade tem passado nos últimos anos. Ao 
encontrar Maria, uma estudante de música com 
alma de artista, ele passa a sentir a urgência por 
mudanças em sua própria vida. CinEspaço 1: 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 rou-
bar. 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.

a rua do século XXI

Especialistas do Brasil, Portugal, França, Argentina e 
Canadá debatem, até amanhã, “A rua no século XXI”, em 
Japaratinga, Alagoas. O tema - escolhido muito antes dos 
protestos de rua ocorridos no Brasil em 2013 - faz parte 
do Pentálogo IV, organizado pelo Centro Internacional de 
Semiótica e Comunicação (Ciseco).

O evento, que teve início na segunda-feira (23), toma 
a rua como espaço de significação. O propósito dos deba-
tes é interrogar sobre as transformações nos processos 
de funcionamento das socialidades do espaço público.

Ontem, a conferência mais esperada ficou por con-
ta do franco-marroquino Georges Amar, que abordou “ A 
nova era da mobilidade”.  Ele é  responsável pela equipe 
de Prospecção e Inovação da RATP, quinto maior grupo 
de transporte público do mundo, com atuação em 12 
países e gerenciamento de uma rede de trens, metrôs, 
bondes e ônibus. 

Autor de “Homo mobilis: le nouvel âge de la mobilité 
– éloge de la reliance”, Georges Amar pensa a mobilidade 
como um quase-direito social, “do qual ninguém deveria 
ser privado”. Para Georges Amar, deslocar-se o mais rápido 
possível não é mais condição necessária de uma boa mobi-
lidade.  O que conta, segundo ele, é a riqueza das oportuni-
dades, das experiências, descobertas, encontros e descan-
sos proporcionados ou favorecidos pelos deslocamentos.

O evento trouxe ainda para as discussões o pesquisa-
dor português Adriano Duarte Rodrigues, da Universida-
de Nova de Lisboa. Adriano tratou a rua como emergên-
cia e como território analisador de socialidade. Refletiu 
sobre a rua  como território de olhares, de gestos e de 
palavras, mas também  como deserto “para onde fugimos 
para nos escondermos dos outros”. 

O dia de ontem foi dedicado ao II Colóquio Semiótica 
das Mídias, evento agregado ao Pentálogo IV. Do Colóquio  
participaram especialistas de várias partes do Brasil, en-
tre eles professores e estudantes do Mestrado Profissio-
nal em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. 
Esses pesquisadores levaram para o debate a rua que 
aparece nos portais de notícias, nos jornais, nas TVs e nas 
redes sociais. 

Sandra Moura
Doutora em comunicação e professora da UFPB
sandroca95@hotmail.com

Mídias em destaque
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Música

Grupo Vocatus busca apoio por meio de patrocínios, rifas, 
leilões e shows para participar de Festival em Maceió

Representação paraibana

O Vocatus Coral é um gru-
po pessoense de canto, 
formado por pessoas de 
todas as idades, entre 
estudantes e profissio-
nais. Criado desde 2010 
e regido pelo maestro 
Onivaldo Júnior, o co-

letivo adquiriu o reconhecimento do 
público local e de outros estados pelas 
suas performances. Na tentativa de 
viabilizar a ida do grupo para o 15º 
Festival Nordeste Cantat, realizado em 
Maceió, entre 18 e 20 de outubro, seus 
integrantes enviaram projetos de pa-
trocínios a órgãos públicos e empresas 
privadas.

Além dessas ações, o Vocatus Coral 
desenvolve ações criativas para a arre-

Foto: Divulgação

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

O Vocatus preparou este 
ano um repertório com 
canções de compositores 
paraibanos 

Difundir o cinema e estimular a 
produção audiovisual entre os jo-
vens das comunidades foi a ideia do 
Cine Periferia em Ação, apoiado pelo 
Governo do Estado da Paraíba, por 
meio do Fundo de Incentivo à Cultu-
ra - Lei Augusto dos Anjos. o projeto 
disponibilizou oficinas gratuitas de 
roteiro, fotografia para cinema e 
produção de vídeo no bairro Cruzeiro, 
em Campina Grande.

As oficinas começaram na se-
gunda-feira, dia 23 de setembro, e 
seguem até a amanhã, das 14h às 17h. 
Durante o curso, os alunos produziram 
três curtas gravados no bairro e que 

serão exibidos na cerimônia de entre-
ga dos certificados. Em seguida, serão 
distribuídas cópias dos filmes produ-
zidos na comunidade. A programação 
ainda inclui uma mostra de filmes, a 
ser realizada no dia 18 de outubro.

De acordo com o idealizador do 
projeto, o estudante de Comunica-
ção Social da Universidade Estadual 
da Paraíba, Hugo Rafael Belarmino, 
a proposta surgiu com o intuito de 
compartilhar os conhecimentos com 
a comunidade. “Parti da premissa 
que, por estudar em uma universidade 
pública, precisaria devolver à socieda-
de um pouco do meu aprendizado. E 

passei a analisar que, na maioria das 
vezes, a mídia, noticia a comunidade 
apenas nas páginas policiais. Queria 
mostrar o que tínhamos de bom e 
estimular os jovens a fazer peque-
nas produções, levando o cinema 
para a realidade deles. Por isso, 
compartilhando a proposta junto 
a outros amigos estamos concre-
tizando o projeto que, para nossa 
alegria, está superando nossa ex-
pectativa”, comentou.

o idealizador ainda explicou que 
a iniciativa tem como objetivo trans-
formar os jovens, em situação de 
vulnerabilidade social, em protagonis-

tas de suas próprias histórias, usando 
o audiovisual para passar princípios 
de ética e cidadania. Para o gerente 
de Articulação Cultural da Secretaria 
de Estado da Cultura, Pedro Santos, 
o FIC apoia projetos que estimulam 
a polarização da cultura em todo o 
Estado. “Dentro do audiovisual, o 
Projeto Cine Periferia em Ação entra 
na produção cinematográfica, tornan-
do-se também um espaço de difu-
são, circulação e formação de novos 
realizadores. Além disso, é um meio 
de propagar a cultura do cinema em 
espaços que normalmente não existi-
ria”, pontuou Pedro Santos.

cadação de dinheiro como as tradicio-
nais rifas e um leilão virtual nas redes 
sociais, onde são oferecidos, semanal-
mente, produtos e serviços que podem 
ser arrematados por qualquer pessoa. 
Dentre os itens mais interessantes, 
estão uma serenata, que será realizada 
pelo próprio grupo; uma camisa com 
parte da letra da música ’Pra gostar de 
mim’, da banda Rammon e Os Siderais, 
canção que integra o repertório do 
Coral; e um quadro da artista plástica 
Irene Barros. 

Outra atividade para a arreca-
dação de verba para a viagem é a 
realização de dois shows que ainda 
não possuem data definida, mas que 
serão divulgados pelo Vocatus Coral 
nas redes sociais e na mídia. As apre-
sentações contarão com a presença de 
vários artistas que irão doar os seus 
cachês para a viagem do grupo. “Já 
participamos da edição de 2012 do 

Festival. Para nós, é uma importan-
te oportunidade de mostrar o nosso 
trabalho, divulgar a nossa arte. Em 
especial, nesse ano, que estamos com 
um repertório formado por canções 
de compositores paraibanos tanto os 
já consagrados quanto os que inicia-
ram carreira recentemente”, comentou 
o maestro Onivaldo Júnior em entre-
vista ao jornal A União. 

Apesar de ser um coro, o Vocatus 
introduz performances corporais 
para enriquecer a apresentação. As 
coreografias são criadas em sinto-
nia com as músicas, intensificando 
a mensagem passada pelas canções 
interpretadas pelo grupo. O coral já 
participou de encontros realizados na 
Paraíba, Bahia e Alagoas, além de re-
ceber convites para eventos acadêmi-
cos e particulares. Após a participa-
ção no Cantat, em Maceió, o Vocatus 
se apresenta no Festival de Coros da 

Paraíba, que acontece entre os dias 
30 de outubro e 2 de novembro. Ain-
da no mês de outubro, o grupo abre 
o Encontro Nacional de Secretariado 
Executivo, evento do Campus IV que 
acontece na Reitoria da Universidade 
Federal da Paraíba.

o Vocatus introduz 
performances 
corporais para 
enriquecer a 
apresentação. As
coreografias são 
criadas em sintonia 
com as músicas
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Site exibe, identifica e recebe denúncia

A Secretaria da Segurança e da De-
fesa Social (SEDS) da Paraíba criou um 
novo canal para facilitar a localização e 
o cumprimento de mandados de prisão 
de criminosos foragidos da Justiça, na 
Paraíba. Através do site www.procura-
dos.pb.gov.br as pessoas podem conhe-
cer, identificar, pesquisar e denunciar a 
localização dos bandidos, inclusive te-
lefonando para os órgãos da Segurança 
Pública localizados em todas as regiões 
do Estado.

A página reúne fotos e informa-
ções, a exemplo de nome, idade, filia-
ção, apelido e características dos cri-
minosos mais procurados pela polícia 
paraibana. O endereço virtual faz parte 
do programa “Paraíba pela Paz”.

Para o secretário de Estado da 
Segurança Pública, Cláudio Lima, a pá-
gina é um instrumento que vai agilizar 
as prisões de muitos criminosos. “De 
qualquer localidade do Brasil é possível 
aos operadores de segurança pública 
obter informações relevantes e, princi-
palmente, confiáveis acerca desses cri-
minosos, facilitando a interação entre 
polícias e a prisão dos acusados. Esse 
recurso já é utilizado por outros esta-
dos do Brasil, a exemplo de Pernambu-
co, Bahia e Ceará”, afirmou. 

O secretário ainda ressaltou que 
a visualização das informações ain-
da dá à população a oportunidade 
de colaborar para a prisão de crimi-
nosos, identificando e localizando os 

criminosos que por ventura estejam 
residindo na região. Além dos órgãos 
de segurança, a população dispõe do 
telefone 197 (Disque Denúncia) da Se-
cretaria da Segurança Pública para a 
elucidação de crimes e prisão de crimi-
nosos procurados. O sigilo da ligação é 
garantido, garante o secretário.

A criação da página já foi publi-
cada no Diário Oficial do Estado. Na 
portaria são considerados os crimino-
sos mais procurados pela Polícia da 
Paraíba, os autores de crimes violentos 
letais intencionais (CVLI) – homicídio 
ou qualquer outro crime doloso que 
resulte em morte – já consumados, 
que apresentam alto grau de periculo-
sidade e não estão custodiados, tendo 
contra si mandado de prisão decretado 
pela Justiça.

No siste ainda consta os autores 
de crimes hediondos, como estupro, 
por exemplo, ou apontados como au-
tores de crimes em vários inquéritos 
policiais.
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Calote aos cofres públicos 
passa de R$ 304 bilhões, 
segundo aponta o Sinprofaz

Cinco prêmios no valor 
de R$ 1.000 e mais um sex-
to de R$ 10.000. Estes serão 
os valores dos sorteios da 
Campanha Cupom Legal 
desta semana, que estimula 
o exercício da cidadania dos 
paraibanos ao promover a 
exigência da impressão do 
cupom fiscal no ato da com-
pra nos estabelecimentos. 
Os sorteios serão realizados 
amanhã, às 14h, na sede da 
Loteria do Estado da Paraí-
ba (Lotep), em João Pessoa. 
O valor de R$ 10 mil desta 
semana é referente ao prê-
mio quinzenal da campa-
nha.

Para concorrer aos seis 
prêmios desta semana, os 
paraibanos precisam en-
viar mensagens de SMS 
com os dados completos do 
cupom fiscal para 8383 até 
às 23h59 desta quinta-feira. 
Qualquer produto compra-
do nos estabelecimentos do 
Estado, que emitem cupom 
fiscal, será válido para par-
ticipar da campanha, inclu-
sive aquele emitido sem o 
número do CPF. A Receita 
Estadual suspendeu até o 
dia 30 deste mês a obriga-
toriedade do número do 
CPF no cupom para efeito 
de premiação dos contem-
plados.

Nas três primeiras se-
manas, a campanha Cupom 
Legal já sorteou 16 prêmios 
com valores de R$ 1.000 e 
de R$ 15.000. Paraibanos 
das cidades de Sousa, Natu-
ba, João Pessoa, Cabedelo, 
Itapororoca e Queimadas 
foram contemplados com 
os prêmios em dinheiro.

Para participar dos sor-
teios, o consumidor deve-
rá enviar uma mensagem 
(SMS), via celular, para o nú-
mero 8383, informando os 
seguintes dados presentes 
no cupom fiscal: inscrição 
estadual (IE), data completa 
da compra, número do COO 
(Contador de Ordem de 
Operação) e o valor da com-
pra. Esses números têm que 
ser digitados nessa sequên-
cia, mas não será necessário 
dar espaço entre os dados, 
colocar vírgula ou mesmo 
ponto. Após envio do SMS, 
o consumidor recebe auto-
maticamente uma mensa-
gem de volta, confirmando 
a sua participação com um 
código de bilhete eletrônico 
com o qual passará a con-
correr aos prêmios.

Os estabelecimentos 
que se negarem a emitir 
cupom fiscal nas compras 
dos consumidores de qual-
quer valor ou então não 
inserir o número do CPF, 
quando solicitado pelo 
consumidor, poderão ser 
denunciados à Receita Esta-
dual via o programa. Na pá-
gina da internet, o progra-
ma dispõe de um link http://
www.paraibalegal.pb.gov.
br/denuncia.php para rece-
ber denúncias. Lançado em 
agosto, ele consiste em uma 
série de campanhas educati-
vas com entrega de prêmios 
para estimular a cidadania 
fiscal dos paraibanos como, 
por exemplo, passar a exigir 
o cupom fiscal nas compras 
com inclusão do CPF.

Lotep sorteia
prêmios que 
somam R$ 15 
mil amanhã 

CUPOM LEGAL

Pacientes graves que respiram 
com a ajuda de aparelhos na UTI do 
Hospital Estadual de Emergência e 
Trauma, em João Pessoa, recebem 
inovação na assistência para retira-
da eficiente de ventiladores mecâ-
nicos, graças a uma rotina implan-
tada no primeiro semestre deste 
ano no setor.

Trata-se do “Protocolo de Des-
mame” – como é chamada a rotina – 
vem garantindo maior rotatividade 
nos leitos e o consequente aumen-
to no número de atendimento pela 
UTI. Antes da implantação do pro-
tocolo, 28 pacientes nos primeiros 
três meses foram beneficiados com 
a retirada dos tubos para respira-
ção, enquanto que, após a rotina, 41 
usuários, em igual período não pre-
cisaram fazer uso do equipamento.

O coordenador médico das UTI 
do hospital, Laécio Bragante, lem-

brou que além da implantação da 
nova rotina, a Cruz Vermelha Brasi-
leira e Governo do Estado também 
reforçaram a prática através da 
aquisição de equipamentos moder-
nos que têm tornado mais eficiente 
a conduta, como seis ventilômetros 
e seis manuvacuômetros – apare-
lhos utilizados na fisioterapia res-
piratória dos pacientes.

Ele informou que na área mé-
dica os protocolos servem para 
normatizar a assistência clínica e ci-
rúrgica que dentre inúmeras vanta-
gens, permitem que todos os profis-
sionais com atuação na área passem 
a ter uma rotina mais homogênea e 
atualizada a seguir, de acordo com o 
que foi recentemente descoberto no 
ramo de assistência à saúde.  A fisio-
terapeuta da UTI, Elane Fabíola de 
Sousa comemorou a iniciativa ado-
tada na unidade. Segundo ela o “Pro-

tocolo de Desmame” tem gerado um 
ganho expressivo na qualidade de 
vida dos pacientes e na melhoria da 
assistência.

Elane explicou que a rotina 
na unidade começa com a busca e 
identificação diária de pacientes 
aptos clinicamente à retirada dos 
respiradores artificiais, onde uma 
junta de profissionais da enferma-
gem, medicina intensiva e fisiote-
rapia realiza um check-list para 
avaliar se o paciente atende aos cri-
térios mínimos visando retirar dele 
o ventilador mecânico.

Ainda de acordo com a fisiote-
rapeuta, a segunda etapa do proto-
colo avalia a capacidade respirató-
ria do paciente e após essa conduta 
inicia-se então a retirada dos apa-
relhos para respiração artificial e 
são adaptadas máscaras com a fun-
ção de auxiliarem, se necessário, no 

suporte de oxigênio. “Após essa re-
tirada, se o paciente ficar respiran-
do sozinho por mais de 48 horas, o 
protocolo foi realizado com suces-
so, caso contrário, são investigadas 
as causas do insucesso”, lembrou.

Elane informou que quase 
100% dos usuários de uma UTI fa-
zem uso de ventilação mecânica, e 
o maior problema nisso é o risco 
potencial de se desenvolver uma 
pneumonia associada ao uso do 
equipamento. “Graças à nova roti-
na buscamos diminuir a incidência 
deste tipo de patologia e suas com-
plicações ao paciente”, disse.

 O hospital adquiriu seis mano-
vacuômetros e seis ventilômetros. 
O uso dos equipamentos permitirá 
avaliar, com precisão, a função res-
piratória e força da musculatura 
inspiratória e expiratória dos pa-
cientes.

Inovação permite retirada segura do 
respirador artificial de paciente em UTI

HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE JP

Órgãos de segurança e seus telefones:Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Segurança 
oferece o 
número 197 
para população 
denunciar crime 
e a localização 
de criminosos

Damião de Chaguinha Nilson Môco Paulinho Carlinhos do Cartório

FOTOS: Reprodução
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Lei não consegue reduzir homicídios
MARIA DA PENHA

Em cinco anos, vítimas 
de feminicídio são 5,22 
mulheres a cada 100 mil

Brasília - A Lei Maria da 
Penha não teve impacto so-
bre a quantidade de mulhe-
res mortas em decorrência 
de violência doméstica, se-
gundo constatou um estudo 
sobre feminicídio, divulga-
do ontem pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica e Apli-
cada (Ipea), na Comissão de 
Seguridade Social e Família 
da Câmara. De acordo com 
os dados do instituto, entre 
2001 e 2006, período ante-
rior à lei, foram mortas, em 
média, 5,28 mulheres a cada 
100 mil. No período poste-
rior, entre 2007 e 2011, fo-
ram vítimas de feminicídio, 
em média, 5,22 mulheres a 
cada 100 mil.

Entre 2001 e 2011, es-
tima-se que cerca de 50 mil 
crimes desse tipo tenham 
ocorrido no Brasil, dos quais 
50% com o uso de armas de 
fogo. O Ipea também consta-
tou que 29% desses óbitos 
ocorreram na casa da vítima 
– o que reforça o perfil das 
mortes como casos de vio-
lência doméstica.

Feminicídio é o homicí-

dio de mulheres em decor-
rência de conflitos de gênero, 
geralmente cometidos por 
um homem, parceiro ou ex
-parceiro da vítima. Esse tipo 
de crime costuma implicar 
situações de abuso, amea-
ças, intimidação e violência 
sexual. 

Para o Ipea, o decrés-
cimo em 10 anos é “sutil” e 
demonstra a necessidade da 
adoção de outras medidas 
voltadas ao enfrentamento 
da violência contra a mulher, 
à proteção das vítimas e à re-
dução das desigualdades de 
gênero.

Em relação ao perfil das 
principais vítimas de femini-
cídio, o Ipea constatou que 
elas são mulheres jovens e 
negras. Do total, 31% das ví-
timas têm entre 20 e 29 anos 
e 61% são negras. No Nor-
deste, o percentual de mu-
lheres negras mortas chega a 
87%; no Norte, a 83%.

Entre os estados bra-
sileiros, o Espírito Santo é 
o que mais registrou assas-
sinatos de mulheres entre 
2009 e 2011, 11,24 a cada 
100 mil – muito superior à 
média brasileira no mesmo 
período. Em seguida, outros 
estados com alta incidência 
de homicídios de mulheres 
foram a Bahia (9,08), Ala-
goas (8,84) e Roraima (8,51).

Acordo vai apressar 
a Transnordestina

Um compromisso foi firmado 
na última sexta-feira entre Governo 
Federal e empresas a fim de propor-
cionar maior celeridade às obras da 
ferrovia concedida à Transnordestina 
Logística S/A (TLSA). Entre os acor-
dos estão Termo Aditivo ao Contrato 
de Concessão,  Acordo de Acionis-
tas, Acordo de Investimentos, além 
de um Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC). Os documentos estabelecem 
condições e responsabilidades para a 
conclusão das obras de implantação 
da Ferrovia Transnordestina. O projeto 
vai encurtar distâncias entre regiões 
para reduzir custos e potencializar o 
escoamento de grãos e minério. E li-
gará os estados do Piauí, Pernambuco 
e Ceará. A Ferrovia Transnordestina é 
um dos principais projetos do PAC e 
tem como objetivo potencializar o 
transporte de cargas no Nordeste.

Preço de CDs e 
DVDs será reduzido 

A Proposta de Emenda à Cons-
tituição que isenta de impostos (ICMS 
e IPI) os CDs e DVDs com obras de ar-
tistas brasileiros foi aprovada na últi-
ma terça-feira pelo Senado Federal. A 
matéria foi aprovada sem emendas, 
rejeitadas pela maioria dos senado-
res. Dessa forma, a PEC poderá ser 
promulgada pelo Congresso Nacional, 
sem ter que voltar para a Câmara dos 
Deputados.  A sessão solene para a 
promulgação será no dia 1º de outu-
bro. A proposta já havia sido aprovada 
em primeiro turno no último dia 11  
em placar apertado, com 50 votos a 
favor, 4 contra e uma abstenção — 
para aprovação de PEC é necessário 
um mínimo de 49 votos favoráveis. O 
objetivo da PEC, conhecida como PEC 
da Música, é reduzir o preço de CDs e 
DVDs ao consumidor,.

Professores farão 
curso de formação

Municípios dos 26 estados 
e o Distrito Federal informaram ao 
Ministério da Educação que pro-
fessores de 34.588 escolas mul-
tisseriadas situadas no campo ou 
quilombolas precisam de formação 
continuada. Esse conjunto de educa-
dores está distribuído em escolas de 
2.587 municípios. A adesão à Escola 
da Terra, que é uma ação do MEC di-
rigida aos professores da área rural 
e quilombolas. Concluído o prazo de 
adesão, a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversi-
dade e Inclusão (Secadi) do MEC vai 
agora consolidar os dados e encami-
nhá-los para as universidades. Cabe 
às instituições planejar a formação 
e definir o calendário das atividades. 
Entre os estados da Federação, cinco 
se destacam pelo número de municí-
pios que aderiram à Escola da Terra. 

Começa a 2a etapa 
do Mais Médicos

Na 2ª etapa do Mais Médicos, 
149 profissionais formados no ex-
terior confirmaram participação no 
programa e tiveram os documentos 
validados pelos consulados do Brasil 
nos países onde atuam. Esse grupo 
está distribuído em 70 municípios e 
a maior parte deles (65%) vai para 
áreas de extrema pobreza e regiões 
metropolitanas. Entre os seleciona-
dos, estão profissionais que atuam 
em 11 países diferentes, incluindo 44 
brasileiros formados no exterior. Eles 
chegam ao país a partir da próxima 
semana e no dia sete iniciam o módulo 
de acolhimento e avaliação do progra-
ma, com duração de três semanas e 
conteúdo de saúde pública brasileira 
e Língua Portuguesa. A maior parte 
vai atuar em municípios pobres.

Carolina Sarres
Da Agência Brasil

Mulheres jovens e negras são as maiores vítimas de feminicídio, segundo um estudo do Ipea

Nádya Araújo
Especial para A União

O Conselho Estadual de 
Direitos Humanos (CEDH) 
promoveu, na tarde de on-
tem, uma audiência pública 
para discutir a violência con-
tra a mulher. O evento teve 
início às 14h, no auditório da 
sede do Ministério Público 
da Paraíba, em João Pessoa.

Segundo disse o promo-
tor de Justiça Marinho Men-
des, a importância do evento 
é a de trazer a temática da 
violência contra a mulher 
para mais perto da popula-
ção: “Entre os objetivos des-
sa audiência, eu destaco a de 
divulgar e de fazer a pessoa 
introjetar dentro dela a pro-
blemática que está ocorren-
do. Em segundo lugar, é saber 
as dimensões das gravidades 
da violência contra a mulher. 
E, ainda, trazer os órgãos pú-
blicos municipais e estaduais 

para anunciarem quais as 
políticas públicas que estão 
sendo implementadas para 
resolução e amenização dos 
problemas, assim como ofe-
recer propostas,” esclareceu. 

Entre os convidados que 
compuseram a mesa na au-
diência, estavam a secretária 
de Desenvolvimento Humano 
do Estado (Sedh), Aparecida 
Ramos, e a delegada da Dele-
gacia da Mulher, Maísa Félix.  
Segundo os dados do Datasus, 
a Paraíba é o quinto Estado 
do Nordeste que apresenta o 
maior número de mulheres 
vítimas de violência. Somente 
em 2011, 372 mulheres na fai-
xa etária a partir dos 15 anos 
de idade morreram no Esta-
do. Em relação a 2009, houve 
um incremento no número de 
casos de 26,5%. O aumento 
supera, inclusive, a média na-
cional (que foi de 12%). Nesse 
mesmo período, o número de 
homens que morreram por 

causas externas aumentou 
12% na Paraíba e 5% no Bra-
sil. Segundo Marinho Mendes, 
que representou o Ministério 
Público Estadual no Conselho 
Estadual dos Direitos Huma-
nos, devido a preocupação 
com os altos números de víti-
mas, o assunto necessitou ser 
debatido em audiência pú-
blica. “A audiência teve como 
tema 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”, 
disse.

Delegacias no campo
Representantes da Rede 

Estadual de Atenção as Mu-
lheres Vítimas de Violência 
discutiram, no auditório do 
Ministério Público, em João 
Pessoa, a agenda de funcio-
namento das unidades mó-
veis (delegacias) em áreas da 
zona rural da Paraíba para 

atendimento de mulheres 
trabalhadoras do campo. Se-
gundo a secretária da Mulher 
e da Diversidade Humana, 
Gilberta Soares, a partir de no-
vembro as duas unidades mó-
veis já estarão circulando pelo 
interior do Estado. A reunião 
serviu também para definir 
a participação de delegados, 
promotores, juízes, psicólo-
gos e assistentes sociais no 
atendimento nas cidades. “A 
Secretaria de Segurança, Mi-
nistério Público e Tribunal 
de Justiça são parceiros e vão 
designar profissionais para 
o atendimento móvel”, disse 
Gilberta.

As unidades móveis fo-
ram entregues pela Secretaria 
de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República 
(SPM-PR), dentro do Progra-
ma “Mulher, Viver sem Vio-
lência”. Na reunião também 
foi discutido o processo para 
dar agilidade na emissão dos 

laudos de mulheres vítimas 
de violência.

Além disso, foi discutida 
a participação dos conselhei-
ros tutelares no acompanha-
mento a crianças e adoles-
centes filhos de mulheres 
em situação de violência 
doméstica e familiar. A reu-
nião teve a participação de 
representantes de Conselhos 
Tutelares e Conselho Munici-
pal dos Direitos das Crianças 
e do Adolescente (CMDCA). 
“Pretendemos estreitar a 
rede de informação onde os 
conselhos tutelares podem 
referenciar quando identi-
ficado os casos de mulheres 
violentadas para os Centros 
de Referência de Atendimen-
to. Do mesmo modo, quan-
do as crianças e adolescen-
tes forem identificados nos 
Centros de Referência serão 
encaminhadas para os Con-
selhos Tutelares”, explicou 
Gilberta Soares. 

CEDH faz audiência e campo terá delegacias 

Brasília - Representantes do 
movimento negro vinculados à 
organização não governamen-
tal (ONG) Educafro obtiveram 
do Ministério do Planejamento 
o compromisso de encaminhar 
até 2 de outubro à Casa Civil da 
Presidência da República a re-
gulamentação da Lei de Cotas 
Raciais para concursos públicos 
federais. A pasta confirmou o 
acordo por meio de sua asses-
soria de comunicação. Atual-
mente, só existem cotas para o 
ingresso de deficientes físicos no 
serviço público federal, com re-
serva de 20% das vagas.

Na manhã de ontem,  re-

presentantes da ONG fecharam 
duas faixas da pista em frente a 
um dos prédios onde funciona o 
Ministério do Planejamento, no 
Bloco K da Esplanada dos Minis-
térios. Eles também impediram a 
entrada e a saída de pessoas do 
edifício. Depois, tiveram uma pri-
meira reunião com o órgão que 
terminou sem acordo. Cinco lí-
deres do movimento ameaçaram 
permanecer no local em greve de 
fome. O grupo foi chamado para 
uma nova reunião à tarde, em 
que foi estabelecida a data para 
envio do texto

 “O Ministério do Planeja-
mento, que durante três anos 
e 90 dias ficou com o documen-
to parado na gaveta, assumiu o 
compromisso de liberar para a 

presidente Dilma Rousseff assi-
nar. Foi uma vitória muito gran-
de. Viremos para cá para Brasília 
acompanhar”, disse frei David 
dos Santos, diretor executivo da 
Educafro. 

Frei David acredita que as 
cotas para o serviço público fede-
ral estimularão municípios e es-
tados que ainda não têm o siste-
ma a adotá-lo em seus processos 
seletivos. “Vários já adotaram. A 
regulamentação vai dar coragem 
a todos os prefeitos e governa-
dores”, acredita.

 Ainda não há definição so-
bre o percentual de vagas a ser 
reservado para candidatos ne-
gros nos concursos públicos fe-
derais. “As alternativas relativas 
ao percentual de vagas estão 

adiantadas. A gente assumiu 
com o Ministério do Planejamen-
to o compromisso de manter em 
segredo”. De acordo com a as-
sessoria de comunicação do Pla-
nejamento, os representantes da 
ONG Educafro reuniram-se com 
uma comissão de técnicos.

Representantes da Educa-
fro, organização não gover-
namental (ONG) que atua na 
educação de afrodescendentes, 
já tinham pedido na última se-
gunda-feira ao ministro Joa-
quim Barbosa, presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), a adoção de cotas 
raciais como critério de seleção 
para o ingresso nos órgãos do 
Poder Judiciário.

Concursos poderão ter lei de cotas raciais
sERVIço PÚBLICo FEDERAL

Mariana Branco
Da Agência Brasil

FOTO: Divulgação
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Iphaep debate hoje diversidade cultural do Vale do Gramame

Saberes e fazeres
O Instituto do Patrimônio His-

tórico e Artístico do Estado da Pa-
raíba - Iphaep, criado em 1971 pelo 
então governador Ernani Sátyro, 
tem a função de resgatar e preser-
var a memória do Estado, através do 
cadastramento e tombamento dos 
bens móveis e imóveis que possuam 
reconhecidamente valor histórico, 
artístico, cultural, paisagístico, ar-
queológico, paleontológico e ecoló-
gico. A Constituição Federal de 1988, 
em seus artigos 215 e 216, ampliou 
a noção de patrimônio cultural ao re-
conhecer a existência de bens cultu-
rais de natureza material e imaterial. 

O patrimônio cultural imate-
rial está relacionado às expressões 
culturais e às tradições que um 
determinado grupo de indivíduos 
resguarda para as gerações futu-
ras, de forma a contribuir para sua 
ancestralidade. São exemplos de 
patrimônio imaterial os saberes, 
os modos de fazer, as formas de 
expressão, celebrações, as festas e 
danças populares, lendas, músicas, 
costumes e outras tradições.

O Fórum de Ciência e Cultura 
do Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico do Estado da Pa-
raíba, que foi originalmente criado 
em 2003, retorna em 2013, afinado 
com essa perspectiva. O seminário 
congrega a investigação científica e 
cultural com ênfase nas interfaces 
entre história, memória e patrimô-
nio, destacando a cultura material 
e imaterial e sua importância nos 
processos institucionais, na forma-
ção da identidade e na própria rela-
ção com a sociedade.

O fórum tem por idealizador 
e coordenador o antropólogo Car-
los Alberto Azevedo, e conta com a 
participação de historiadores, an-
tropólogos, sociólogos, restaurado-
res, arquitetos, professores, alunos 
do Ensino Fundamental e do públi-

co em geral. O evento, que ocorrerá 
todos os meses, tem por propósito 
maior estabelecer uma ponte entre 
as comunidades e os especialistas, 
que vão expor temas ditos “científi-
cos” de uma maneira mais simples 
e acessível. Segundo Azevedo, é 
ainda interesse do Fórum articular 
iniciativas e esforços desenvolvidos 
no universo acadêmico integran-
do-os com o cotidiano popular, de 
forma a cuidar que os costumes, 
tradições e expressões de uma co-
munidade sigam sendo praticadas 
em seu presente.

Hoje, a partir das 15h, no Au-
ditório do Iphaep (Av. João Macha-
do, 348, Centro de João Pessoa), a 
Mestra Maria dos Anjos Mendes 
Gomes (Mestra Doci), contadora 
de histórias, e fundadora da Escola 
Viva Olho do Tempo (EVOT), ONG 
localizada em Gramame, vai pales-
trar sobre saberes e fazeres. 

Mestra Doci faz parte da tradi-
ção dos contadores de histórias, ou 
seja, da memória dos griôs (guar-
diões da memória do povo). Estes 
mestres, quase todos afrodescen-
dentes, navegam no alto-mar das 
culturas populares, formando um 
mosaico variado, onde influências 
africanas misturam-se a outras tra-
dições: dos tabajaras, dos quilom-
bolas de Mituaçu (Conde), contri-
buindo, assim, para a diversidade 
sociocultural do Vale do Gramame.

Sylvia Brito
Especial para A União

Mestra Doci integra tradição dos contadores de histórias e Penha contribui para diversidade sociocultural do Vale do Gramame 

FOTOS: Iphaep

O ministro da Justiça, Eduardo Cardozo, 
participou ontem do IX Congresso do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor. Durante 
o evento, o ministro anunciou uma portaria e 
medidas legislativas para fortalecer os Procons, 
regulamentando o Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC).

Segundo o ministro, o objetivo é fazer 
com que o Procon ganhe autonomia para 
resolver questões relativas ao CDC sem ne-
cessidade de acionar a Justiça. “Ainda temos 
muitas violações dos direitos do consumidor 
sendo levadas ao Poder Judiciário, congestio-
nando os processos judiciais em curso. Vamos 
definir aspectos da regulação justamente para 
que o direito do consumidor seja algo assegu-
rado como decorrência do exercício à cidada-
nia”, afirmou Cardozo.

“A ideia é que a política de defesa do 
consumidor seja política de Estado, através 
do fortalecimento do programa do Procon 
através de medidas legislativas”, disse o mi-
nistro.

Uma das portarias anunciadas prevê que 
estabelecimentos de lazer, como casas no-
turnas, sejam obrigadas a expor o número 
de alvará de funcionamento ou documento 
equivalente nos ingressos vendidos ao públi-
co. A determinação vem em resposta à tragé-
dia ocorrida em uma boate de Santa Maria, 

no Rio Grande do Sul, em janeiro deste ano. 
A multa para o descumprimento da medida 
pode chegar a R$ 6 milhões.

Congresso
O congresso “A Proteção do Consumidor 

como instrumento de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social vai hoje, e reúne todos os re-
presentantes do Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor, incluindo Procons, Ministério 
Público, Defensoria Pública e Entidades Civis, 
Poderes Judiciário e Legislativo, representan-
tes de agências e órgãos reguladores, da aca-
demia, do mercado e de toda a sociedade. 

Objetivo 
Realizado pela Secretaria Nacional do Con-

sumidor, o congresso “A Proteção do Consumi-
dor”  representa um importante espaço públi-
co para debate sobre os temas de interesse dos 
consumidores. 

O encontro reúne autoridades e especia-
listas no assunto, como o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, a secretária Nacional 
do Consumidor, Juliana Pereira, o secretário de 
Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, a presi-
dente do Magazine Luiza e vice-presidente do 
Instituto do Desenvolvimento do Varejo, Luiza 
Helena Trajano, e o presidente do Banco Cen-
tral do Brasil, Alexandre Tombini.

Procons terão autonomia para 
resolver pendências com empresas

SEM ACIONAR A JUSTIÇA

Brasília – O calote aos cofres 
públicos passou de R$ 304 bilhões, 
mostra o placar on-line da sonega-
ção fiscal no Brasil, instalado on-
tem perto do Congresso Nacional. 
Segundo o Sindicato Nacional dos 
Procuradores da Fazenda Nacional 
(Sinprofaz), o valor daria para cons-
truir 10.566.231 postos de saúde 
equipados. O leitor que quiser con-
sultar a ferramenta em tempo real e 
ver alguns exemplos do prejuízo que 
o país tem deve acessar o endereço 
www.sonegometro.com na internet.

Segundo os procuradores, se 
o Sonegômetro fosse um estado 
brasileiro, e o valor sonegado fosse 
colocado como seu Produto Interno 
Bruto (PIB), estaria em quarto lugar 
no ranking, perdendo apenas para 
São Paulo (R$ 1,248 trilhão), Rio de 
Janeiro (R$ 407 bilhões) e Minas 
Gerais (R$ 351 bilhões). O Sinpro-
faz destaca que não é só o volume 
do prejuízo que importa, mas a re-
lação direta entre sonegação fiscal 
e corrupção. Por isso, a categoria 
considera importante esclarecer 
a população sobre o problema. A 
ação faz parte da Campanha Nacio-
nal da Justiça Fiscal Quanto custa 
o Brasil pra você?, criada pela en-

tidade em 2009. O valor estimado 
de sonegação tributária é superior 
a tudo que foi arrecadado em 2011 
de Imposto de Renda (R$ 278,3 
bilhões). Para chegar ao índice de 
sonegação, o estudo selecionou tri-
butos que correspondem ao 87,4% 
do total da arrecadação tributária 
no Brasil, entre eles os Impostos de 
Renda, sobre Produtos Industriali-
zados (IPI), Sobre Operações Finan-
ceiras (IOF) e ,sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS); as 
contribuições ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social 
(Cofins) e sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), além do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 

Para os procuradores, existem 
duas situações: em uma delas, en-
contra-se a grande maioria dos ci-
dadãos, que precisa trabalhar até 
quatro meses por ano só para pa-
gar impostos. Na outra, “muito bem 
camuflada” está uma minoria que 
se beneficia das diversas brechas 
da legislação tributária, do sucatea-
mento da Advocacia-Geral da União 
(AGU) e da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), fazendo 
fortuna e alimentando os caixas da 
corrupção, da lavagem de dinheiro 
e do crime organizado, explicam os 
procuradores.

Calote aos cofres públicos 
passa de R$ 304 bilhões

CORRUpÇãO E SONEgAÇãO

Daniel Lima
Da Agência Brasil

Patrimônio cultural 
imaterial resguarda 
para as gerações 
futuras significa-
tivas expressões 
culturais e 
as tradições



Executivos Magno 
César Rossi e Laura 
de Lizieux Lira, desem-
bargadora Maria de 
Fátima Bezerra Caval-
canti Maranhão, Sras. 
Josefina Pereira, Evani 
Brito e Marizélia Ca-
valcanti Braga, advo-
gada Socorro Nóbrega 
Zenaide.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos
  O casal mais famoso do 
funk carioca, Naldo e Mulher 
Moranguinho, subiu ao altar no 
último dia 23, com cerimônia 
registrada no Instagran.

  Ele de paletó slim preto e 
acetinado e sapato Versace e a 
dançarina com tiara e acessóri-
os de Miguel Arcade e vestido 
do estilista Geraldo Couto.

Zum Zum Zum
   O projeto Usina da Música apresenta hoje o show “Kennedy Costa Cinquentão”, 
em comemoração aos cinquenta anos do compositor. Será às 20h na Usina Cultural 
Energisa com ingressos a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

   O médico Fábio Rocha, do Laboratório Maurílio Almeida e presidente da 
seccional Nordeste da Sociedade Brasileira  de Patologia Clínica, está em São Paulo 
participando de congresso nacional da entidade. Na pauta, os “Dilemas, desafios e 
perspectivas da medicina laboratorial”.

Foto: Goretti Zenaide

Abraço afetuoso das primas Lucimar Padilha Eloy e Giovana Leal

Foto: :Goretti Zenaide

Festejos
ESTIMADA POR 

muitas amigas, a 
advogada Irene Ribei-
ro lotou o ambiente 
da loja Pé Louko com 
muitas delas que fo-
ram ali comemorar seu 
aniversário.

o evento aconte-
ceu na tarde da última 
terça-feira, com direito 
a coquetel e bolo de 
aniversário, onde na 
ocasião a empresária 
Andreia Gondim apre-
sentou a coleção 
primavera-verão, com 
destaque para as bol-
sas coloridas.

Amigas leais: Socorro Leite Fontes, a festejada Irene Ribeiro e Fátima Cunha Lima
Foto: Goretti Zenaide

A hora do parabéns pra você de Irene Ribeiro com as convidadas

Esportes

ESTÃO ABERTAS 
até a próxima segun-
da-feira as inscrições 
para os Jogos dos 
Servidores Públicos 
Estaduais, na Secretaria 
de Juventude, Esporte e 
Lazer. o evento acontece 
de 10 a 28 de outubro.

Por trás do céu
A EQUIPE DO FILME Por Trás do Céu, que será roda-

do em João Pessoa e no interior do Estado, foi recebida 
esta semana pelo presidente da ALPB, deputado Ricardo 
Marcelo, em busca de apoio daquela Casa.

o filme, que será rodado a partir de fevereiro de 
2014 e aborda histórias de alguma forma ligadas à 
Paraíba, tem no seu elenco os atores Emílio orciollo 
Neto, Nathalia Dill, Gero Camilo e a paraibana Mayana 
Neiva.

Foto: Dalva Rocha

“Dança é a única arte
na qual nós mesmos
somos o material 
de que ela é feita”

“Minha vida anda como os 
passos de dança. Às vezes 
lenta, às vezes rápida demais. 
Mas sempre no mesmo tom”

TED SHAWN IAPONIRA BARROS

Em Paris
O MINISTRO das 

Cidades, Aguinaldo 
Ribeiro, está em Paris 
onde cumpre agenda de 
dois dias tratando de 
assuntos como mobili-
dade urbana, saneamen-
to básico e redução de 
acidentes de trânsito.

Novos cidadãos paraibanos
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  da Paraíba aprovou na 

sessão da última terça-feira a outorga do título de cidadão 
paraibano para diversas personalidades.

São elas: a primeira-dama do Estado, Pâmela Bório, a 
diretora-adjunta de Cultura da ALPB, Cida Lobo, o ministro 
da Integração Nacional, Fernando Bezerra, o professor 
Afonso Celso Caldeira Scocuglia, a empresária Luiza Helena 
trajano Inácio Rodrigues e o jornalista Demétrio Giuliano 
Gianni Carta. 

Congresso

O CENTRO DE Con-
venções de João Pessoa 
sediará nos dias 12 a 15 de 
novembro o IV Congresso 
Brasileiro de tratamento de 
Feridas, cujas inscrições po-
dem ser feitas no site http://
www.jzbrasil.com/congressos/
feridas2013/index.htm.

o evento acontece de 
dois em dois anos no país 
e terá atividades parale-
las como o I Simpósio de 
Atendimento Domiciliar 
em Feridas e I Fórum de 
Enfermagem em Estética.

   O Circuito AD da Paraíba, sob o  comando de Eduardo Cabral promove viagem 
para arquitetos e decoradores para a Turquia. Os profissionais vão conhecer as maravilhas 
arquitetônicas daquele país.

   A feijoada da Amem  neste domingo na Bella Casa Recepções, terá sorteio 
de vários brindes, como obras de arte, objetos de decoração e acessórios. O ingresso 
custa R$ 30,00 e quem quiser comprar, informações no tel. 9302-7992.

Festa do Rosário
COMEÇA HOJE a programação religiosa da tradi-

cional Festa do Rosário da cidade de Pombal com ofício 
de Nossa Senhora, traslado da imagem da santa, hastea-
mento da bandeira e missa solene.

No próximo dia 4, a comissão organizadora do En-
contro de Filhos e Amigos de Pombal realizam na Praça 
Getúlio Vargas homenagens a ilustres filhos da terra, 
como os desembargadores Antônio Elias de Queiroga, 
Raphal Carneiro Arnaud e Plínio Leite Fontes.

Comemoração

UMA TARDE festiva vai 
acontecer hoje na sede da 
Associação das Esposas dos 
Magistrados e das Magis-
tradas da Paraíba, no andar 
térreo do tJPB.

A partir das 15h, a 
presidente e vice da entidade, 
respectivamente, Rosane 
Gomes e Elizabeth Coutinho, 
comandam as comemorações 
das aniversariantes de janei-
ro a setembro deste ano, e 
haverá a palestra “o apos-
tolado do papa Francisco”, 
com Lourdinha Luna. A hora do parabéns pra você de Irene Ribeiro com as convidadas

Fórum de turismo
SERÁ ABERTO hoje na Estação Cabo Branco, den-

tro da programação do 3o Festival de turismo de João 
Pessoa, o Fórum Empresarial do turismo de João Pessoa, 
com uma palestra do empresário Guilherme Paulus, da 
operadora CVC.

Amanhã o evento promove a partir das 14h painéis 
com o presidente da CNtUR, Nelson Abreu, e com o 
empresário Aroldo Schultz, além de palestras com a 
diretora do Convention Bureau de Portugal, Maria José 
Alves e com o empresário Luis Paulo Luppa. 

Mulheres do turismo
SERÃO HOMENAGEADAS hoje na abertura do 

Feturis JPA diversas mulheres que contribuiram sobre-
maneira para o desenvolvimento turístico da Paraíba.

São elas: Chistiane Pereira, da Luck Receptivo, 
Elízia Lopes, do Convention Bureau, Manuelina Hard-
man, da Câmara do turismo da Paraíba, Mônica Barros, 
do Sesc-PB, Regina Amorim, do Sebrae Paraíba, Ruth 
Avelino, da PBtur, Simone Farret, da Communicare e 
Vera Lúcia da Silva, do Senac.
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Unidade contará com 93 
leitos, dos quais dez são de 
unidade de terapia intensiva

Governo inaugura novo hospital hoje
traumatologia e ortoPedia

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

O Hospital de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena ganhará 
uma unidade de suporte e 
retaguarda. O governador 
Ricardo Coutinho inaugura 
hoje, às 10h, o Hospital de 
Traumatologia e Ortopedia 
da Paraíba (HTOP), que fun-
cionará no antigo Pronto-
cor, na Avenida Monsenhor 
Walfredo Leal, no bairro 
de Tambiá, onde foram in-
vestidos R$ 2 milhões para 
adequações do ambiente, 
aquisição de equipamentos 
e capacitação de pessoal.

A nova unidade con-
ta com 93 leitos, dos quais 
dez de UTI Adulto, para dar 
suporte ao pós-operatório 
imediato, a pacientes clí-
nicos e pós-trauma tardio; 
e 83 leitos de enfermaria, 
com pacientes de ortopedia 
em pré e pós-operatório, 
além de pacientes de clínica 
médica. Com isso, será me-
lhorado o fluxo de entrada 
de pacientes no Hospital de 
Emergência e Trauma.

O secretário de Esta-
do da Saúde, Waldson Dias 
de Souza, ressaltou  que o 
novo hospital possibilitará 
a redução do tempo de in-
ternação de pacientes que 

O Hospital de Traumato-
logia e Ortopedia da Paraíba 
conta com duas salas cirúr-
gicas, uma área de transi-
ção de pacientes (ATP) para 
admissão em enfermarias 
ou de alta hospitalar, que 
aguardam familiares ou am-
bulâncias para transporte. 
Também possui uma ala de 
suítes exclusivas para pacien-
tes mais vulneráveis, como 
idosos e pessoas com neces-

sidades especiais.
O HTOP ainda dispõe de 

oito consultórios para aten-
dimentos de egressos usuá-
rios que foram submetidos 
a procedimentos cirúrgicos, 
em ambas as Instituições, 
nas diversas especialidades; 
um Centro de Diagnóstico 
por Imagem, um aparelho 
de hemodinâmica completo 
para exames de angiogra-
fias, uma sala de raio x, uma 

área de gesso, refeitório com 
capacidade para 900 refei-
ções diárias, ambiente para 
acolhimento familiar, sala de 
espera, duas farmácias, es-
paços destinados aos setores 
de serviço social, psicologia, 
fisioterapia, enfermagem e 
prescrição médica; duas re-
cepções para pacientes e fa-
miliares, e toda a estrutura 
necessária para o bom fun-
cionamento do hospital.

A proposta do Governo 
do Estado é oferecer aten-
dimento exclusivo aos pa-
cientes que darão entrada 
na urgência e emergência do 
Hospital de Trauma, onde os 
pacientes continuarão sen-
do atendidos normalmente 
e, caso seja necessário, se-
rão encaminhados ao HTOP, 
onde farão exames pré-cirúr-
gicos e serão submetidos aos 
procedimentos necessários, 

assim que estiverem em con-
dições clínicas favoráveis. 

O hospital tem capaci-
dade para realizar cerca de 
250 cirurgias eletivas de or-
topedia por mês. Os proce-
dimentos serão feitos de se-
gunda a sábado, no período 
diurno. Já nos ambulatórios 
de egressos, a previsão é de 
mais de 1,5 mil atendimentos 
por mês nas diversas especia-
lidades.

Garantia de melhor atendimento aos pacientes

necessitem de um trata-
mento cirúrgico eletivo, os 
quais, na maioria das ve-
zes, ficavam aguardando a 
liberação de um leito, que 
é prioritariamente ocupa-

do por pacientes de maior 
gravidade, a exemplo dos 
politraumatizados e porta-
dores de acidentes vascula-
res cerebrais. 

Para o diretor técnico 

do Hospital de Emergência 
e Trauma, Edvan Benevi-
des, o HTOP vai melhorar o 
atendimento do paciente e 
deixar o Trauma mais livre 
para o que se propõe, que 

é o atendimento de emer-
gência. “O Hospital de Trau-
ma realizará mais cirurgias 
de emergência, enquanto 
as cirurgias eletivas serão 
compartilhadas. Com o 

HTOP o Governo do Estado 
dá uma resposta à socieda-
de e aceleração no atendi-
mento, além da rotativida-
de de leitos de forma mais 
satisfatória”, enfatizou.

O Hospital de Traumatologia e Ortopedia da Paraíba (HTOP) que será entregue hoje será uma unidade de suporte e retaguarda do Hospital de Emergência e Trauma

FOTO: Marcos Russo

A população de Bayeux e 
Santa Rita – cerca de 250 mil 
habitantes – ganhará amanhã 
mais uma via que visa desa-
fogar o trânsito na Avenida 
Liberdade, que possui um trá-
fego médio diário de 18 mil 
veículos. Às 17h, o governador 
Ricardo Coutinho vai inaugu-
rar a obra conhecida como Bi-
nário de Bayeux, na qual foram 
investidos R$ 9,5 milhões.

O binário possui uma ex-
tensão de 8,8 km (percurso 
total ida e retorno), com largu-
ra média de 7 metros de pista 
mais calçadas laterais com 
largura variável. No sentido 
Bayeux-Santa Rita, o binário 
tem início na ponte sobre o 
Rio Sanhauá, passando pelas 
Avenidas Liberdade e Petrônio 
Figueiredo, até o entroncamen-
to com a BR-101. No sentido 
Santa Rita-Bayeux, a avenida 
começa na BR-101 e segue pela 
Avenida Engenheiro de Carva-

lho, Ruas Presidente Kennedy, 
Joaquim Fernandes, Pinheiro 
Machado e Elvira  Marsicano, 
até a Ponte do Rio Sanhauá.

Os principais serviços exe-
cutados foram complementa-
ção e melhoramento do sistema 
de drenagem de águas pluviais 
e subterrâneas, adequação do 
alinhamento das ruas paralelas 
à Avenida Liberdade que com-
põem o binário, recapeamento 
asfáltico dessas avenidas, padro-
nização de calçadas laterais, im-
plantação de paradas de ônibus, 
sinalização horizontal e vertical 
e iluminação ornamental.

Quando autorizou o iní-
cio das obras, o governador 
Ricardo Coutinho disse que o 
binário da Avenida Liberda-
de vai “desafogar e civilizar o 
trânsito, diminuir o estresse 
diário que acomete milhares 
de motoristas, e melhorar a 
vida de Bayeux, de Santa Rita e 
também de João Pessoa”,

O diretor superinten-
dente do Departamento de 
Estradas de Rodagem, Carlos 
Pereira, por sua vez, disse que 
a construção do binário é es-
sencial para o desenvolvimen-
to socioeconômico do Estado 
e para modernizar e ampliar a 
infraestrutura viária da cidade 
de Bayeux. “Além disso, vai eli-
minar congestionamentos de 
tráfego na travessia da cidade; 
reduzir os acidentes de trânsito 
e o tempo de viagem, melhorar 
a qualidade de vida da popula-
ção local e oferecer conforto e 
segurança aos usuários do tre-
cho”, comentou.

Para construção do Biná-
rio de Bayeux foram investidos, 
com recursos próprios do Es-
tado, R$ 6,5 milhões nas obras 
de engenharia e R$ 3 milhões 
em desapropriações de imóveis 
residenciais e comerciais que 
impediam a abertura normal da 
nova avenida. (CC)

Binário de Bayeux vai ser entregue amanhã
moderNiZaÇÃo e amPliaÇÃo da iNFraeStrutura ViÁria

FOTO: Arquivo

Binário vai desafogar trânsito na Avenida Liberdade, beneficiando a população de Bayeux e Santa Rita
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Polícia desarticula quadrilha de 
estelionatários em João Pessoa

A Polícia Militar desar-
ticulou ontem uma quadri-
lha de estelionatários do 
Ceará com atuação na Paraí-
ba. O trio foi preso no bair-
ro de Manaíra, na capital, 
após aplicar dois golpes em 
menos de uma semana, por 
meio de dois empréstimos 
consignados que somaram 
um valor de R$ 32 mil.

Com o grupo, que usava 
identidades falsas para rea-
lizar os crimes, foi apreendi-
do um automóvel com pla-
ca do Rio Grande do Norte, 
uma moto com registro do 
Ceará, documentos falsos, 
comprovantes de residên-
cia, cópias dos contratos de 
empréstimos, além de celu-
lares.

A prisão dos suspeitos 
foi efetuada por militares do 
Batalhão Ambiental, após 
informações levantadas 
pelo Serviço de Inteligên-
cia do Quartel do Comando 
Geral. O primeiro a ser pre-
so foi o metalúrgico Nilber-
to Martins Feitosa, 59, que 

confessou os crimes e apon-
tou a localização dos outros 
dois integrantes do grupo: o 
comerciante Francisco Pau-
lo Lopes, 37, e o taxista Aly-
son Bernardo Ramos, 23.

Todos foram detidos 
nas proximidades de um 
shopping. O grupo tinha 
marcado um encontro no lo-
cal e planejava mais um gol-
pe. Eles pretendiam abrir 
outra conta em um banco, 
além de crediário em lojas. 
O material apreendido e o 
trio foram conduzidos para 
o 1º Distrito Integrado de 
Segurança Pública (Disp).

Grupo de cearenses usava 
identidades falsas para 
realizar os crimes na PB

Com o grupo foi apreendido documentos falsos, cópias de contratos de empréstimos e um veículo com placa do Rio Grande do Norte

A prisão dos 

suspeitos foi 

efetuada por 

militares do 

Batalhão 

Ambiental, 

quando planejavam 

mais um golpe

FOTO: Secom-PB

O próximo sábado (28) será o 
Dia D de Vacinação contra a Raiva 
Animal. Em João Pessoa a campa-
nha será aberta às 8h30 na Praça Pe-
dro Américo, no centro da capital, e 
a meta é vacinar 60 mil cães e 30 mil 
gatos. Em todo o Estado da Paraíba 
a meta é imunizar 607.643 animais, 
sendo 414.892 cães e 192.751 gatos. 
Oitocentas mil doses da vacina fo-
ram destinadas à Paraíba pelo Mi-
nistério da Saúde. 

Diversos postos serão coloca-
dos à disposição da população nos 
223 municípios do Estado e todos 
funcionarão das 8h às 17h, mobili-
zando aproximadamente seis mil 
profissionais de saúde. Só em João 
Pessoa 600 profissionais da área de 
saúde trabalharão durante o Dia D 
da campanha em 200 postos em to-

dos os bairros da capital. 
“Pelo quinto ano consecutivo 

será utilizada a vacina de cultivo 
celular em cães e gatos, que tem 
uma melhor resposta imunológica 
e ação mais duradoura e que tam-
bém faz parte do protocolo assina-
do pelos países latinos, junto à Or-
ganização Mundial da Saúde, que 
pretende eliminar a raiva humana 
transmitida por cães, principal fon-
te de infecção no ciclo urbano, até 
o ano de 2015”, explicou o chefe do 
núcleo de zoonoses da SES, Francis-
co de Assis Azevedo.

Todas as Gerências Regionais de 
Saúde e o Nível Central, através do Nú-
cleo de Controle de Zoonoses da SES, 
estarão de plantão no sábado dando 
suporte aos municípios quanto aos 
insumos e dúvidas que possam acon-
tecer. “É importante falar que esta 
vacina é destinada apenas para cães e 
gatos em bom estado de saúde, a par-

tir de três meses, e não tem contraindi-
cação”, disse o coordenador.

Para esta campanha, o Ministério 
da Saúde enviou 800 mil doses de vaci-
na e o mesmo total de seringas. “Vale 
ressaltar que serão utilizadas seringas 
e agulhas descartáveis na proporção 
de uma seringa e uma agulha para 
cada animal vacinado, proporcionan-
do uma melhor qualidade no serviço, 
evitando possíveis contaminações”, 
destacou Assis Azevedo.

Último caso na Paraíba
Até o mês de agosto de 2013 a 

SES não registrou nenhum caso de 
raiva canina na Paraíba. No ano pas-
sado foi registrado um caso em mor-
cego e oito em bovinos, onde a prin-
cipal fonte de infecção é o morcego 
hematófago. A Paraíba não registra 
caso de raiva humana há 14 anos. O 
último caso da doença em humanos 
foi em junho de 1999.

Dia D da vacinação será sábado
combate à raiva animal

Segundo o coordena-
dor de Controle de Zoono-
ses, Francisco de Almeida 
Bandeira,  a  imunização 
contra a raiva é muito 
importante para a saú-
de do animal e do dono 
respectivamente, pois a 
raiva é uma doença infec-
ciosa 100% letal. “Os cães 
e gatos são as  principais 
fontes de infecção para o 
homem e a  raiva canina é 
uma doença que não tem 
cura e pode levar o animal 
e a pessoa à morte em 
apenas 10 dias”, alertou.

A vacina antirrábica 
tem duração de um ano, 
por isso a importância da 
imunização anual. Para se-
rem vacinados os animais 
deverão ser conduzidos 
com coleira e guia e por 
pessoas com idade e força 
suficientes para controlar 
seus movimentos. No caso 
do animal ser agressivo ou 
de temperamento difícil, 
deverá estar utilizando a 
focinheira.

Após o Dia “D” da 
Campanha  um posto vo-
lante percorrerá localida-
des no município onde 
não foi instalado  postos 
de vacinação ou a meta  
foi abaixo do esperado. 
Somado a isso, a vacina-
ção ocorre cotidianamen-
te, de segunda-feira à sex-
ta-feira, na Coordenação 
de Controle de Zoonoses. 
Outras informações pode-
rão ser obtidas através do 
telefone 3250-3265. 

a doença 
A raiva é uma doen-

ça infecciosa aguda, de 
etiologia viral, transmitida 
ao homem por meio da 
mordedura, arranhadura, 
lambedura de mucosas ou 
pele lesionada por animais 
raivosos, provocando uma 

encefalite viral aguda. A 
transmissão ocorre quan-
do o vírus rábico existente 
na saliva do animal infec-
tado penetra no organis-
mo. A doença acomete o 
sistema nervoso central, 
levando ao óbito após 
curta evolução. É letal em 
aproximadamente 100% 
dos casos, por ser causada 
por um vírus mortal, tanto 
para os homens quanto 
para os animais, e a única 
forma de evitá-la é pela 
vacinação anual, que não 
tem contraindicação.

A raiva apresenta 
quatro ciclos de trans-
missão: no ciclo rural, os 
bovinos, ovinos, caprinos, 
suínos e equídeos são 
os principais elementos 
transmissores da raiva; no 
ciclo silvestre, as raposas, 
guaxinins, macacos e roe-
dores têm maior destaque 
na transmissão da doença; 
no ciclo aéreo, os morce-
gos representam o maior 
perigo; e no ciclo urbano 
os principais elementos 
responsáveis pela manu-
tenção do vírus rábico são 
os cães e gatos.

em cabedelo
A Secretaria de Saúde 

de Cabedelo, através da 
Diretoria de Vigilância em 
Saúde e da Coordenação 
de Controle de Zoonoses 
informou que a meta é 
atingir 80% de cães e ga-
tos, o que corresponde 
a  5.001 animais no mu-
nicípio. Um total de  21 
postos de vacinação serão 
instalados em escolas, as-
sociações, tendas e secre-
taria estará disponível  no 
horário das 8h às 17h para 
que nenhum animal a par-
tir de três meses fique sem 
atendimento e corra o ris-
co de contrair raiva.

Morte em 10 dias

José Alves
zavieira2@gmail.com

Oitocentas mil doses da vacina contra raiva animal foram destinadas à Paraíba pelo Ministério da Saúde para esta campanha

FOTO: Arquivo



Vistoria reprova 95% dos veículos 
escolares de 53 municípios na PB
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Apenas 5% dos veícu-
los que fazem o transporte 
escolar em 53 municípios 
da Paraíba foram aprovados 
nas inspeções realizadas 
pelo Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran-PB) 
e receberam o selo “veículo 
aprovado”; 95% dos veícu-
los receberam prazo de 30 
dias (a contar da data da 
inspeção realizada) para so-
lucionar os problemas apon-
tados no laudo de vistoria. 

As vistorias fazem par-
te do termo de cooperação 
celebrado entre o Detran e 
o Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) para obrigar 
as prefeituras a cumprirem 
a lei e prestarem um servi-
ço de transporte adequado 
e seguro aos alunos que vi-
vem nas áreas rurais, mas 
estudam na cidade, comba-
tendo, com isso, o uso de 
“paus-de-arara”. 

A primeira etapa das 
vistorias no transporte es-
colar aconteceu entre 3 e 24 
de agosto deste ano, em vá-
rias cidades da Paraíba. Dos 
651 veículos apresentados, 
614 foram reprovados. 

Cinco municípios que 
deveriam ter participado 
dessa etapa não compare-
ceram: Pilões, São João do 
Cariri, Serra Branca, Lastro 
e São José de Lagoa Tapada.

Na próxima terça-feira 

(1o), às 15h, será realizada 
uma reunião na Procura-
doria-Geral de Justiça, na 
capital, para discutir com 
representantes do Detran 
o relatório dessa primeira 
etapa.

Problemas
De acordo com o chefe 

da Divisão de Policiamento 
e Fiscalização, Major Ro-
chester Guimarães do Vale, 
80% dos veículos reprova-
dos estavam com tacógrafo 
(equipamento registrador 
instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo) venci-
do; 10% apresentaram pro-
blemas no sistema elétrico 
e 10%, problemas no equi-
pamento de segurança.

O Centro de Apoio às 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Educação (“Caop 
da Educação”) do MPPB en-
caminhou cópia dos relató-
rios de vistoria aos promoto-
res de Justiça que atuam nos 
municípios onde os veículos 
foram reprovados, para que 
eles adotem as medidas cabí-
veis e cobrem o cumprimen-
to da lei. 

“Caberá a cada promo-
tor de Justiça local averi-
guar se os veículos vistoria-
dos que foram reprovados 
serão imediatamente tira-
dos de circulação ou se será 
concedido um prazo, para 
que os gestores regulari-
zem a situação”, disse a pro-
motora de Justiça que coor-
dena o Caop da Educação, 
Ana Carolina Cavalcanti.

Detran deu prazo de 30 dias 
para que os problemas dos 
ônibus sejam resolvidos

PU divulga locais de 
provas de concurso

Judiciário define lista
para compor o TRE

O Pleno do Tribunal de Justiça 
definiu, na manhã de ontem, duas 
listas tríplices com as indicações dos 
nomes para o preenchimento das va-
gas de membro efetivo e de membro 
substituto do Tribunal Regional Eleito-
ral da Paraíba (TRE-PB), na categoria 
de juristas. A escolha dos seis nomes 
aconteceu durante reunião extraor-
dinária administrativa, sob a presi-
dência da desembargadora Fátima 
Bezerra Cavalcanti.

A lista tríplice para o preenchi-
mento da vaga de membro efetivo do 
TRE ficou formada pelos advogados 
Sylvio Pélico Porto Filho, que obteve 
14 votos, André Motta de Almeida e 
George Suetônio Ramalho Júnior, que 
receberam nove votos cada. Já a lista 
tríplice para membro substituto ficou 
composta por André Motta de Almei-
da, com 12 votos, George Suetônio Ra-
malho Júnior e José Augusto Meirelles 
Neto, ambos com 11 votos cada.

O desembargador José Ri-
cardo Porto ficou impedido de par-
ticipar do primeiro escrutínio, por 
ter parente concorrendo a lista de 
membro efetivo. 

O Ministério Público da 
União (MPU) divulgou ontem  
os locais de prova do concur-
so público para 263 vagas de  
analista e técnico do órgão. Os 
salários são de R$ 7.506,54 e 
R$ 4.575,15, respectivamen-
te. Do total, 16 são reservadas 
para candidatos com deficiência. 
Haverá, ainda, formação de ca-
dastro de reserva. As vagas são 
para todo o país. No site do Ces-
pe/UnB, é possível ver o edital 
(acesse o edital).

 O concurso terá provas 
objetivas para todos os cargos e 
prova discursiva para cargos de 
nível superior. As provas serão 
aplicadas nas 26 capitais e no 
Distrito Federal no dia 6 de ou-
tubro, às 8h para analista, com 
4h30 de duração, e às 15h para 
técnico, com 3h30 de duração.

 O candidato deverá, obri-
gatoriamente, a partir da data 
provável de 26 de setembro, 
acessar o endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/con-
cursos/mpu_13_2 para verificar 
o seu local de realização das 
provas, por meio de consulta 
individual.

Cabedelo vai realizar
o Dia D da Vacinação

A Secretaria de Saúde de Ca-
bedelo, através da Diretoria de Vigi-
lância em Saúde e da Coordenação 
de Controle de Zoonoses, promove no 
próximo sábado o Dia “D” da Campa-
nha Nacional de Vacinação Antirrábica 
Animal. A meta é atingir 80% de cães 
e gatos o que corresponde a 5.001 
animais no município.

Um total de 21 postos de vaci-
nação instalados em escolas, associa-
ções, tendas e secretaria estará dispo-
nível no horário das 8h às 17h para que 
nenhum animal a partir de três meses 
fique sem atendimento e corra o risco 
de contrair raiva.

Segundo o coordenador de 
Controle de Zoonoses, Francisco de Al-
meida Bandeira, a imunização contra a 
raiva é muito importante para a saúde 
do animal e do dono respectivamente, 
já que  é uma doença infecciosa 100% 
letal. “Os cães e gatos são as principais 
fontes de infecção para o homem, e a 
raiva canina é uma doença que não tem 
cura e pode levar o animal e a pessoa à 
morte em apenas 10 dias”, alertou.

Uma operação con-
junta das Polícias Militar 
e Civil resultou na apre-
ensão de 140 papelotes 
de maconha, ontem, e 
na detenção de quatro 
pessoas – sendo dois 
homens e duas adoles-
centes – supostamente 
esposas dos suspeitos. O 
grupo foi flagrado com 
o material em uma casa 
localizada na comunida-
de Poeirão, no Distrito 
de Mata Redonda (na 
cidade de Alhandra), Li-
toral Sul do Estado. 

O local funciona-
va como ponto de ven-
da dos entorpecentes e 
além desse crime os dois 
homens, que são irmãos, 
eram procurados pelo 
homicídio de um Pai de 
Santo, identificado como 
Pai Romero, no ano pas-
sado. “A dupla, identifi-
cada com os apelidos de 
‘Pinto’ e ‘Xuxa’, também 
é bem conhecida na re-
gião pelos crimes de rou-
bo a granjas”, contou o 
major Cristóvão Lucas, 
comandante da 1ª Com-
panhia Independente de 
Polícia Militar (inserida 
na 1a Região Integrada 
de Segurança Pública) – 
sediada em Alhandra.

Conforme o oficial, 

os suspeitos não oferece-
ram resistência à prisão 
e grande parte da dro-
ga estava escondida nas 
partes íntimas das duas 
adolescentes. O grupo 
foi conduzido para a De-
legacia de Alhandra para 
a realização dos procedi-
mentos legais.

Procurado
Um homem pro-

curado pela Justiça há 
mais de cinco anos, 
pela prática de homi-
cídios, foi localizado e 
preso na madrugada 
de ontem na zona ru-
ral de Pedras de Fogo – 
também no Litoral Sul. 
Com Armando Adebar 
dos Santos a polícia 
apreendeu um revólver 
calibre 38, uma espin-
garda calibre 12 e dez 
munições, além de R$ 
1.500 em espécie.

Contra ele há um 
mandado de prisão em 
aberto expedido pela 
comarca de Pedras de 
Fogo. A polícia chegou 
até Adebar após realizar 
rondas no local e conse-
guir informações com a 
população. Ele foi leva-
do, junto com o mate-
rial apreendido, para a 
delegacia da cidade.

Polícia fecha ponto 
de venda de drogas

ALHANDRA

Máquinas já realizam ser-
viços de terraplanagem na área 
anexa ao Hospital Regional de 
Patos Deputado Janduhy Car-
neiro, local em que será cons-
truído o Centro de Oncologia,, 
uma das obras mais aguarda-
das pela população do Sertão 
paraibano.

O hospital, que terá re-
cursos federais e estaduais, 
será referência em oncologia 
para dezenas de municípios, 
inclusive dos estados vizi-
nhos fronteiriços Pernam-
buco e Rio Grande do Norte. 
Enquanto as máquinas pre-
param o solo, no próximo dia 
4 de outubro o governador 
Ricardo Coutinho virá a Patos 
dar a ordem de serviço para 
início das obras, para a con-
cretização de antiga demanda 
de pacientes que ainda são 
obrigados a uma difícil e so-

frida peregrinação na busca 
por tratamento.

O gerente regional de 
Saúde, José Leudo Farias, que 
esteve acompanhando na ma-
nhã de ontem os trabalhos 
de terraplanagem, disse que 
o hospital de alta complexi-
dade terá uma importância 
enorme para a saúde público 
do interior do Estado. “É uma 
conquista imensurável para 
tantos pacientes que, além 
do sofrimento pela doença, 
vivem se arriscando nessas 
rodovias para ter acesso ao 
tratamento”, destacou. 

Além do Centro de Onco-
logia, os pacientes de outras ci-
dades irão dispor de uma casa 
de apoio, que está sendo cons-
truída próximo ao Hospital Re-
gional graças a uma parceria 
envolvendo o grupo de mulhe-
res voluntárias Amigas Viva a 

Vida e a Prefeitura Municipal 
de Patos. Toda a rede de assis-
tência de média e alta comple-
xidade, prevenção e tratamen-
to para pacientes com câncer 
está sendo fechada, desde os 
serviços de mamografia, já 
oferecidos em número de 500 
exames/mês na Maternida-
de Dr. Peregrino Filho e essas 
duas importantes edificações, 
o Centro de Oncologia e a casa 
de apoio, a qual contará com 
a disponibilidade e solidarie-
dade do grupo de voluntárias 
Amigas Viva a Vida.

A vinda de Ricardo Cou-
tinho a Patos faz parte da 
programação dos 1.000 dias 
de seu governo. É pretensão 
do governador anunciar tam-
bém ordem de serviço para 
outra importante obra, a 
construção da Escola Técnica 
Estadual de Patos.

Agricultores familiares 
do Vale do Paraíba, principal-
mente dos municípios de Ita-
baiana, Salgado de São Félix e 
Mogeiro, investem na criação 
de camarão em tanques para 
aumentar a renda. O traba-
lho acontece de forma inte-
grada, sem prejuízo para as 
atividades agropecuárias ou 
com hortaliças, e conta com 
o apoio do Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap).

Nesta semana, um gru-
po de extensionistas da 
Emater, empresa vinculada 
à Sedap, tendo à frente o 
engenheiro de pesca Agne-
lo Campos, visitou algumas 
áreas onde são cultivados 
camarões para avaliação e 

acompanhamento das ati-
vidades de 20 agricultores 
familiares. Segundo o coor-
denador regional da Emater 
em Itabaiana, Paulo Emílio 
Souza, na região do Vale do 
Paraíba é crescente a criação 
de camarão, pois lá é encon-
trada a água e solo adequa-
dos para a atividade. Tam-
bém existe a preocupação 
com o equilíbrio ambiental 
necessário nas margens do 
Rio Paraíba.

O custo de implantação 
do projeto, com a instala-
ção do tanque medindo 50 
x 25 m, é de R$ 2.500,00. O 
investimento tem retorno 
garantido, principalmente 
porque tem mercado certo. 
O tanque pode produzir de 
400 a 500 quilos de cama-
rão, que estará pronto para 

a comercialização em três 
meses, vendido atualmente 
ao preço de R$ 12,00 o quilo.

Para viabilizar os proje-
tos, os agricultores recebem 
de uma empresa privada a 
pós-larva (camarão pequeno 
com 20 dias) e a ração, além 
do compromisso de compra 
de toda a produção. “Estamos 
começando a fornecer a assis-
tência técnica para melhorar 
e aumentar a produtividade, 
com o acompanhamento de 
um engenheiro de pesca”, 
afirmou Paulo Emílio.

O agricultor Antonio Car-
los de Almeida, do Sítio Cam-
po Grande, informou que, na 
última captura, obteve um 
lucro de R$ 2 mil, que com-
plementou sua renda mensal. 
Ele também é criador de gado 
e planta hortaliças.

Começa a terraplanagem do 
Centro de Oncologia de Patos

Criação de camarão garante renda 
para famílias de vários municípios

sERTão

VALE Do PARAÍBA

As máquinas preparam o solo para o início da obra, cuja ordem de serviço será assinada próximo dia 4

FoTo: Divulgação
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Pela cidade

Nelson explica que não poderá aceitar que a 
legenda se coligue, por exemplo, com partidos de 
maior densidade eleitoral, como o PSDB e o PSD. Se 
houver confirmação de que o PRP só se aliará com 
siglas “pequenas”, o vereador continuará no partido.

l NA esPerA

O vereador Hércules Lafite, do PSC, confirmou que 
seu nome aparece entre os mais cotados para a suces-
são da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campina 
Grande. Mas, como o mandato da atual Mesa só termina 
em 31/12/2014, prefere esperar para ver.

l PrIMeIros soCorros 

O vereador professor Miguel Rodrigues (PPS) apre-
sentou requerimento na Câmara Municipal no qual soli-
cita por parte do Corpo de Bombeiros a ministração de 
cursos de Primeiros Socorros junto aos funcionários de 
transportes coletivos em Campina Grande.

Ataque 
Por falar em Miguel Rodrigues, vereadores do PMDB se 

irritaram com as críticas que o parlamentar fez ao partido, 
ao defender o governo do prefeito Romero Rodrigues. 
Olímpio Oliveira e Pimentel Filho afirmaram que o colega 
desrespeitou a legenda.

Cidadania Campinense

Tramita na CMCG um projeto do vereador Joia Ger-
mano (PRP) uma cidadania para Maria da Penha Maia 
Fernandes, 67, biofarmcêutica, cearense, brasileira que 
lutou para que seu agressor viesse a ser condenado.  Mãe 
de três filhas, hoje ela é líder de movimentos de defesa 
dos direitos das mulheres, vítima emblemática da vio-
lência doméstica.

Quem é?

Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada pelo então 
presidente Lula, a Lei Maria da Penha, que se torna mais 
rigorosa as punições às agressões contra amulher, quan-
do ocorridas no ambiente doméstico ou familiar. Penha 
ficou tetraplégica e nove anos depois seu agressor foi 
condenado a oito anos de prisão.

Milionários...

A cidade de Campina Grande foi a terceira cida-
de do país que mais ganhou novos milionários entre 
os anos de 2010 e 2012. Segundo dados levantados 
pelo banco americano Haliwell e consolidados pelo 
MCF Consultoria e GFK Brasil, a cidade registrou cres-
cimento de 19% no número de novos milionários, que 
são aquelas pessoas que possuem a partir de 1 milhão 
de dólares para investimento imediato.

o rico...

Entre os ricaços da cidade estão empresários, in-
dustriais, comerciantes e até mesmo médicos. O comer-
ciante Luciano Rocha, 48 anos, integra o grupo dos per-
tencentes à classe A campinense.

Quinta Cultural

A Secretaria de Cultura do Município promoverá nes-
ta quinta-feira, 26, a partir das 17 horas, no Terminal de 
Integração de Passageiros, mais uma edição do Projeto 
Quinta Cultural. Na programação, o Balé Clássico da Casa 
Brasil apresenta o espetáculo Coppelia

Definição 

O vereador Nelson Gomes Filho, presidente da Câma-
ra Municipal, afirmou que deverá definir até o próximo 
dia 30 se fica ou não no PRP, para ser candidato a deputa-
do estadual. Segundo ele, tudo depende de como o partido 
pretende se compor para 2014.

o caso

Embrapa fará simpósio sobre manejo
ervAs DANINhAs No NorDeste

II Simpósio sobre Manejo de 
Plantas Daninhas no Nordeste 
será no mês de novembro

A Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária - Em-
brapa -  vai realizar o II Sim-
pósio sobre Manejo de Plantas 
Daninhas no Nordeste, nos dia 
6 e 7 de novembro, na Embrapa 
Algodão, em Campina Grande.

Os principais objetivos do 
evento são promover o inter-
câmbio de conhecimento sobre 
plantas daninhas na região e 
contribuir com o desenvolvi-
mento de estratégias para o ma-
nejo de plantas daninhas nas 
condições da região Nordeste, 
levando-se em conta a sustenta-
bilidade dos sistemas agrícolas.

O simpósio deve reunir 
pesquisadores, técnicos, profes-
sores, estudantes, produtores e 
profissionais interessados em 
aprimorar seus conhecimentos 
e trocar experiências relaciona-
das ao manejo de plantas dani-
nhas nas condições da região 
Nordeste.

A programação contará 
com mesas-redondas, compos-
tas de palestras e discussões 
que abordarão desde o manejo 
de plantas daninhas em cultu-
ras agrícolas importantes para 
a região, além de assuntos mais 
amplos, tais como, o sistema 
plantio direto, práticas voltadas 
às pequenas propriedades, re-

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de  setembro de 2013

A diocese de Cam-
pina Grande ganhará 
mais uma paróquia. 
A Área Pastoral de 
Barra de Santana, no 
Agreste paraibano, 
será transformada na 
Paróquia de Sant’Ana e 
São Joaquim. A solene 
celebração de criação 
será hoje às 19h com 
a presidência do bispo 
diocesano dom Manoel 
Delson.

A Área Pastoral, 
que passará a Paró-
quia, é composta pe-
las cidades de Barra 
de Sant’Ana, Alcan-
til e Riacho de Santo 
Antônio. Ela foi des-
membrada das Paró-
quias de Boqueirão e 
de Queimadas em 5 
de maio de 2006 pelo 
então bispo diocesano 
dom Jaime Vieira Ro-
cha. O administrador 
paroquial será o padre 
Ednaldo Gomes dos 
Santos, que atualmen-
te é o responsável pela 
área.

O chanceler da 
Cúria Diocesana, Pa-
dre Antônio Nelson, 
explica o que é uma 
Área Pastoral e o 
processo até tornar-
-se Paróquia. “Área 
Pastoral é uma quase 
paróquia. Ela é des-
membrada de uma 
ou mais paróquias 
devido ao seu tama-
nho territorial e den-
sidade populacional. 

Diocese  
ganha hoje a 
53a Paróquia 
no Agreste

sistência de plantas daninhas a 
herbicidas, entre outros.

O evento será promovido 
pela Embrapa, em parceria com 
a Universidade Federal Rural do 
Semiárido – Ufersa, Universida-
de Federal de Alagoas – Ufal, 
Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” – Esalq, Socie-
dade Brasileira de Plantas Dani-
nhas e Universidade Federal de 
São Carlos – Ufscar. O patrocínio 
é da FMC Agrícola, Bayer e Basf. 

Combate a erva daninha
Em princípio, nunca é tar-

de para tirar as ervas daninhas. 
No entanto, existem  certas 
épocas do ano mais favoráveis, 
apenas porque se pode ganhar 

tempo… e ter menos trabalho!
Tirar poucas ervas dani-

nhas, qual a grande vantagem?
Sobretudo, tenha em men-

te que o que for arrancado de 
pequeno não vai ser preciso 
arrancar mais tarde, e que é 
mais fácil arrancar pequenas 
plantas… que urtigas de 2m de 
altura não é fácil!

Quando as ervas daninhas 
são pequenas, segundo a técni-
ca, uma passagem rápida é sufi-
ciente. Quando terminam a sua 
fase de crescimento e o tempo 
é quente, passe um golpe de 
sachola apenas sobre 1 cm de 
profundidade. Acaba de matar 
uma quantidade impressio-
nante. Mais tarde, as ervas da-

Ervas daninhas prejudicam várias culturas, como a do feijão  

FOTO: Julio Cesar Bogiani

ninhas que tentam se enraizar 
permanecem fáceis de arrancar, 
porque são pequenas e as suas 
raizes não são profundas.

Espere ainda, mais… e aí 
as ervas daninhas já terão for-
mado raizes tão profundas que 
vai ser necessário tirá-las com 
muito mais esforço do que um 
simples golpe de sachola que foi 
o suficiente para limpar o solo 
no início!

Conclusão: quanto mais 
cedo tirar as ervas daninhas, 
melhor é. É para isso que tirar 
as ervas daninhas na primavera 
(contra as germinadas prima-
veris) é muito útil. Da mesma 
forma, uma limpeza no outono 
ou no inverno na altura de um 
levantamento de temperatura 
é muito eficaz contra as ervas 
daninhas instaladas durante a 
estação fria. Nestas duas épo-
cas, tira-se as plantas jovens, e 
o solo é móvel porque está úmi-
do.

Programação

Acesse o site: 
http://www.sbcpd.org/simposio/
Mais informações: 
(83) 3182-4380.
Edna Santos - MTB-CE 01700 JP
Embrapa Algodão
Contato: (83)3182-4361
edna.santos@embrapa.br
cnpa.sac@embrapa.br



Ações que já mudaram a Paraíba
mil DiAS De governo hoje
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vereadores destacam a 
postura política e as 
realizações do governo
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São 365 dias de 2011, 
mais 365 de 2012 e 270 que, 
somados, perfazem hoje, exa-
tamente mil dias de Gestão 
PSB e aliados. Juntamente com 
o Governo Federal, o Governo 
Ricardo Coutinho já contratou 
recursos da ordem de R$ 6,3 
bilhões, a maior parte empre-
gada em infraestrutura hídri-
ca (28%), infraestrutura ro-
doviária (18%) e saneamento 
básico (15%).

Entre construção e refor-

Com o Governo Federal, 
são mais de R$ 6 bilhões
já aplicados no Estado

Ontem, na véspera dos mil dias de 
sua gestão e juntamente com o minis-
tro da Integração Nacional, Fernando 
Bezerra,  o governador Ricardo Couti-
nho assinou a ordem de serviço para 
o início da construção do Lote II do 
Canal Acauã-Araçagi. Com um investi-
mento de quase R$ 1 bilhão, esta é a 
segunda maior obra hídrica da região 
Nordeste, que vai garantir água para 
abastecimento e irrigação em 38 cida-
des do Vale do Paraíba. A solenidade 
aconteceu no final da manhã no Palá-
cio da Redenção.

O Ministério da Integração está li-
berando mais R$ 319.131.615,12 para 
a construção do sistema adutor com 
41km, dimensionados para transpor-
tar uma vazão máxima de 6,5 m³/s, 
desde Gurinhém até um ponto situado 
na bacia hidrográfica do Rio Maman-
guape. 

O governador Ricardo Coutinho 
afirmou que essa é uma obra funda-
mental para uma região que já foi 
muito próspera na agricultura e pe-
cuária. Além do abastecimento de 38 
municípios do Vale do Paraíba, vamos 
potencializar a irrigação de aproxima-
damente 15 mil hectares de áreas agri-
cultáveis. “Vamos devolver a capacida-
de produtiva da região”, completou. 

Ricardo agradeceu o empenho do 
ministro Fernando Bezerra à frente da 

Integração Nacional, destacando que 
ele foi um companheiro dos paraiba-
nos e ficará na história do Estado por 
viabilizar a maior obra hídrica da Pa-
raíba. 

O ministro Fernando Bezerra dis-
se que o canal Acauã-Araçagi comple-
menta os investimentos realizados no 
eixo Leste da Paraíba e destacou que 
os investimentos em infraestrutura 
hídrica no Estado chegam a mais de 
R$ 1,2 bilhão, o que dará a Paraíba a 
segurança hídrica necessária para en-
frentar novos períodos de seca, mini-
mizando os prejuízos econômicos e 
evitando o sofrimento das populações 
atingidas. 

“São investimentos que estão sen-
do executados e serão entregues no 
final de 2014 e 2015 como determina 
os cronogramas das obras”, afirmou o 
ministro. De acordo com o secretário 
de Recursos Hídricos, Meio Ambiente 
e Ciência e Tecnologia, João Azeve-
do, explicou que a área de influência 
abrange mais 16 municípios. 

Os benefícios, segundo ele, são 
mais de R$ 1 milhão por mês em ISS, 
o que significa muito, já que o repasse 
do FPM gira em torno de 500 mil por 
mês. “Vamos chegar a cerca de 2.500 
empregos gerando renda e movimen-
tando o comércio e o setor de serviços 
nos municípios”, destacou. 

Canal de Acauã-Araçagi tem 
investimento de R$ 1 bilhão
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Secretários enfatizam desempenho

De acordo com a secre-
tária de Comunicação do 
Estado, Estela Bezerra, para 
marcar os Mil Dias, o gover-
nador Ricardo Coutinho está 
entregando obras já pron-
tas e assinando ordens de 
serviço para a construção 
de novos empreendimentos 
igualmente importantes nas 
áreas de infraestrutura, saú-

de, turismo, educação, entre 
outras. 

“São pelo menos 23 
grandes obras, entre elas os 
binários de Bayeux e Jacumã, 
que proporcionarão melho-
ria significativa no trânsito 
da Grande João Pessoa”, afir-
mou a secretária. 

O secretário da Casa Ci-
vil, Walter Aguiar, afirmou 

que em face do grande vo-
lume de obras, o marco dos 
mil dias tem representado 
um momento muito especial 
e muito estimulador de mais 
investimentos, o que repre-
senta demais não somente 
para o desempenho do pró-
prio Governo, como também 
em termos de resultado para 
a população. 

l Deputado federal Efraim filho  - DEM
“Todos comprovaram o perfil de um gover-

no realizador que teve a capacidade e ousadia 
de transformar práticas e métodos políticos 
na Paraíba. Evoluindo e avançando para um 
diálogo mais próximo com o cidadão do nos-
so Estado”.

l Deputada estadual Gilma Germano - PPS
“Um governo com muito trabalho e investi-

mento que vem dando certo. E, nos quatro cantos 
do Estado da Paraíba podemos ver um canteiro 
de obras. Além de fazer o que nunca outro gover-
no fez pelas regiões do Curimataú e Seridó, onde 
a população vem sendo muito bem assistida”.

Sátva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

Ademilson José 
ademilson1956@gmail.com

ma de unidades hospitalares, 
as obras estão orçadas em R$ 
77,1 milhões e o projeto de 
maior aporte financeiro  é a 
construção do Hospital Me-
tropolitano de Santa Rita, cujo 
processo licitatório será inicia-
do no próximo mês. Na obra, 
serão empregados R$ 70 mi-
lhões, somados, no caso, com 
mais R$ 30 milhões que serão 
empregados na aquisição de 
equipamentos.

No rol das obras em des-
taque, tem também a constru-
ção do Centro de Oncologia de 
Patos, no valor de R$ 6,5 mi-
lhões e a entrega da segunda 
unidade do Hospital Estadual 
de Trauma e Ortopedia, que 
passa por reformas no valor 
de R$ 600 milhões. A unidade 
irá absorver as cirurgias eleti-
vas feitas atualmente no Hos-

pital de Emergência e Trauma 
de João Pessoa.

“O Estado está mudan-
do muito, particularmente na 
relação entre poder público e 
sociedade civil”, resume o go-
vernador Ricardo Coutinho, 
ao lembrar que há algum tem-
po o investimento que o Esta-
do conseguia fazer se situava 
na ordem de 230 milhões de 
reais, ultrapassando hoje a 
marca de 6 bilhões de reais. 

“Já fizemos mil quilôme-
tros de estradas, abrimos 600 
leitos em hospitais, estamos 
construindo 738 quilômetros 
de adutoras”, frisa o governa-
dor, acrescentando que, mes-
mo resumidos nesse registro 
do dia 26 de setembro, repre-
sentam dados extremamente 
positivos para a Paraíba e para 
a sua população”. 

Além do governador e 
de alguns dos seus princi-
pais auxiliares, parlamenta-
res federais e estaduais que 
integram a base do Governo 
também fizeram questão de 
aproveitar o marco dos mil 
dias para emitir opiniões e 
fazer alguns relatos sobre 
as ações do Governo nesse 
período.

E dois dos principais 
aspectos que fazem parte de 
quase todos os depoimentos 

dos parlamentares sobre os 
mil dias de gestão Ricardo 
Coutinho na Paraíba vem a 
ser justamente o grande vo-
lume de obras e também a 
postura democrática de aten-
der aos prefeitos e aos mu-
nicípios sem discriminações 
pessoais e nem partidárias.

Damião Feliciano - PDT: 
“Ricardo Coutinho implantou 
uma nova forma de adminis-
tração na Paraíba. Ele conse-
guiu reunir a iniciativa priva-

da e a administração pública. 
E, ao mesmo tempo imple-
mentou políticas públicas 
para a população de uma ma-
neira geral trabalhando prin-
cipalmente pelos que mais 
precisavam. Em seu governo 
privilegiou a transparência. 
E, fez ajuste fiscal e o ajus-
te financeiro preparando o 
Estado, o resultado foram 
investimentos no valor de 
R$ 6 bilhões, entre recursos 
públicos e privados”. 

Avaliação positiva de parlamentares

l Hervázio Bezerra - PSDB
“Eu acho que em toda a Paraíba, hoje, as 

regiões se regozijam com uma ação, uma 
administração operosa. Jamais vimos isto 
na história e política paraibana, na história 
administrativa da Paraíba, onde o Governo 
pode inaugurar, comemorar obras, ações es-
truturantes em todas as regiões do nosso Es-
tado: Brejo, Curimataú, Sertão. Enfim, todas 
contempladas. A dificuldade, hoje, é o gover-
nador conseguir agenda para  dar ordem de 
serviço e, principalmente, para inaugurar es-
tas obras. Para todos nós integrantes da sua 
bancada é motivo de satisfação, e satisfação 
enorme, pertencer a um Governo operoso, 
competente e eficiente. 

l Lindolfo Pires - DEM
“São mil dias de avanço para o nosso Es-

tado da Paraíba de desenvolvimento, pro-
gresso e muito trabalho, podemos acom-
panhar, nesta gestão do Governo Ricardo 
Coutinho, muitas obras realizadas em todo  
o Estado. Se formos verificar aquilo que 
já foi executado, vemos que não existem 
obras em uma região, mas em todas as re-
giões. De Cabedelo a Cajazeiras, são obras 
marcantes e estruturantes do atual Gover-
no. Portanto, eu reconheço o Governo Ri-
cardo Coutinho como mil dias de trabalho 
operoso no nosso Estado”.

l Tião Gomes - PSL
“É uma avaliação superpositiva. É o Governo do Tra-

balho. É o Governo que está mudando não só a cara da 
Paraíba, mas com relação à política também. É um novo 
modelo de se fazer política, onde respeita as pessoas, 
ouve as pessoas, não só os políticos, mas de uma maneira 
diferente, de uma maneira séria, direta, direita com res-
peito e lealdade. É um Governo que tem obras em todos 
os municípios, que está mudando a minha região. Todo 
o Brejo paraibano está sendo mudado pelo Governo Ri-
cardo Coutinho. Nunca, antes, houve um investimento 
tão grande em obras como agora. É inadmissível cida-
des como Areia, Solânea, Esperança e Bananeiras não 
tenham água nas torneiras e o governo está mudando 
isso, o que é importante demais. Além do melhoramento 
da infraestrutura de outras regiões como a construção 
de hospitais, de  estradas, de faculdades e rede hoteleira 
em outras regiões”.

FOTO: Divulgação

Governador Ricardo Coutinho recebe o ministro Fernando Bezerra e assina ordem de serviço



Vereadores também destacam 
obras nos mil dias de Governo 
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Saúde, educação, estradas
e uma nova forma de fazer 
política e de administrar

Vereadores dos mais 
diversos partidos também 
manifestaram posições e 
opiniões sobre os mil dias de 
Governo Ricardo Coutinho, 
destacando-se principal-
mente o reconhecimento de 
que, além de muitas obras, 
a grande inovação foi a mu-
dança que o Governo fez na 
forma de fazer política.

“Nesses mil dias, a cul-
tura política do nosso Estado 
foi convidada a ser repensa-
da”, afirma o vereador da ca-
pital Renato Martins (PSB), 
ao ser completado pelo seu 
colega de partido Zezinho 
Botafogo, para quem, em ter-
mos de obras, o Governo Ri-
cardo Coutinho revolucionou 
o Estado da Paraíba, tanto na 

capital como também por di-
versas pequenas cidades do 
interior. 

“Acho que o Governo 
atingiu o que muita gente 
achava que não atingiria. O 
governo Ricardo Coutinho 
revolucionou o Estado da 
Paraíba com obras em to-
das as cidades. Cidades mais 
distantes da capital recebe-
ram a visita do governador e 
investimentos, da Educação 
à Saúde. A gente sabe que 
Ricardo pegou um Estado 
com muitos problemas, de 
soluções difíceis. 

É um Governo muito 
operante e que tem muda-
do a Paraíba. Onde a gen-
te chega as pessoas falam 
da presença do Governo, 
da presença das obras e do 
investimento que é feito. 
Às vezes desagrada alguns 
políticos que pensam em si 
próprios e não no Estado. O 
governo tem essa caracterís-
tica: primeiro cuida do povo 
para depois chegar aos polí-
ticos. Os mil dias são os me-
lhores avaliados da história 

da Paraíba, por tudo o que 
está sendo feito.

Na região do Cariri, onde 
nasci, Ricardo está ligando 
as cidades de Assunção, Sal-
gadinho, Areia de Baraúnas, 
Cacimba de Areia, Quixaba, 
todas aquelas cidades. 

Isso era um sonho que as 
pessoas que moram nessa re-
gião jamais imaginavam que 
alguém iria contemplar com 
estradas, fazendo a ligação 
dessas cidades. São investi-
mentos na Saúde, Educação. 

Nos Esportes, os estádios 
estão recebendo investimen-
tos altíssimos, de Cajazeiras 
até a capital. Então o que di-
zer de um Governo desse? É 
um Governo que a cada dia 
demonstra ter compromisso 
primeiro com o povo, e não 
com os políticos”. 

Na sequência, depoi-
mentos também de outros 
vereadores de João Pessoa e 
de Campina Grande sobre os 
mildias que a gestão Ricardo 
Coutinho completa hoje. 

CAMPINA GRANDE

Cultura política: Renato Martins - PSB
“Foram dias de reformulação da má-

quina pública e que permitiram reoxi-
genar as finanças do Estado, capacidade 
ao Estado de poder fazer obras. E aí eu 
elenco dois aspectos do Governo Ricardo 
que eu acho que a população paraibana 
respeita e comemora: um é a capacidade 
de fazer obras. Nós temos obras hídricas, 
nós temos obras asfálticas, temos obras 
como as escolas técnicas, como os hospitais regionais, enfim, 
temos obras tocadas pelo próprio Estado. E por outro lado 
nós temos um choque, a mudança na cultura política. A cul-
tura política no nosso Estado hoje está sendo convidada a ser 
repensada. Agora  politicagem não tem vez”.

Paradigmas: Lucas de Britto - DEM  
“Na nossa ótica, o governador Ricardo 

Coutinho representa uma mudança de pa-
radigmas na forma de administrar e de ge-
rir a coisa pública. De forma republicana, 
tratando a coisa pública com o devido res-
peito, muitas vezes desagradando a classe 
política - porque às vezes é necessário -, 
mas se preocupando em fazer um governo 
voltado para a boa gestão, com obras espa-
lhadas e espraiadas por todo o Estado. Não 
se concentram as obras do Governo na cidade de João Pessoa, 
apenas. Portanto, nós temos uma leitura de ser uma boa ges-
tão. Esperamos que o governador Ricardo possa continuar por 
mais tempo”.

Trabalho: Raíssa Lacerda PSD
“Parabenizo pelos mil dias porque o Go-

verno mostrou muito trabalho e benefícios 
que podem ser vistos de João Pessoa a Caja-
zeiras. Isso mostra que Ricardo é um homem 
sério, honesto e trabalhador. Tenho admiração 
pela força de trabalho do governo.

Nós sabemos que as dificuldades são mui-
tas, mas não podemos deixar de reconhecer 
que tem havido um esforço muito grande de 
mostrar obras e também de apontar para um 

comportamente de aministração diferente. 
Uma administração voltada em primeiro lugar 
para os interesses do povo.

Espero que o Governo melhore ainda mais 
nesses próximos meses deste ano e também 
no ano que vem, até porque as mudanças até 
agora foram muitas e muito fortes e elas não 
podem parar. 

Como políticos defendemos melhores 
dias para a população e não podemos deixar 
de contribuir com tudo isso”.

Presidente da Câmara lembra estradas do interior

O presidente da 
Câmara, vereador 
Nelson Gomes Filho, 
acha que “o Governo 
Ricardo Coutinho, nes-
tes mil dias, fez muito 
mais do que se espe-
rava. Construiu muitas 
estradas, por exemplo. Acredito que pode-
rá ainda fazer muito mais, até porque é um 
governador que olha a importância das 
obras. Esperamos que o governador pos-
sa fazer ainda muito mais, principalmente 
por Campina Grande”.

Obras: Ivonete Ludgério
“Tenho andado a Paraíba 

sempre que posso, e tenho 
visto que por onde a gente 
passa encontra obras do Go-
verno Estadual, embora mui-
tos não enxerguem porque a 
maioria dos que criticam  só 
têm dois pensamentos: um, 
de fazer oposição, e o outro 
porque ainda não foi pesso-
almente beneficiado. A gente, 
infelizmente, ainda luta com 
pessoas que só visam o bene-
fício próprio, e por isso não 
conseguem ver as estradas 

que estão sendo construídas, 
as cisternas, a educação e a 
saúde avançando. Enfren-
tamos um problema muito 
sério de segurança, mas acre-
dito que enquanto não hou-
ver um trabalho partindo do 
Governo Federal no combate 
às drogas, e leis mais firmes, 
não teremos uma diminuição 
real dos índices de violência. 
Tem que partir do Governo 
Federal, porque é quem ar-
recada mais e, portanto, tem 
maiores condições de fazer o 
combate ao tráfico”. 

Concepção: Napoleão Maracajá
“Primeiro, nós tivemos uma mu-

dança de concepção. Ficaram para 
trás governos que representam oli-
garquias históricas e que transforma-
ram a máquina pública muito mais 
numa espécie de grande empresa em-
pregadora. E nós bem sabemos que 
essa não é a função do Estado, que 
deve ser o fomentador de políticas de 
desenvolvimento. Goste-se ou não do 
modo Ricardo Coutinho de governar, 
houve uma mudança de concepção 
da relação do Estado com os recur-
sos. É verdade que as obras do Estado 
em Campina têm andado meio deva-

gar e, se eu fosse o governador, viria 
mais aqui para exigir mais agilidade 
e conclusão. Também é verdade que 
é preciso melhorar o diálogo com os 
movimentos sociais, mas, é fato. Tem 
gente que também não quer dialogar, 
tem movimentos que não querem 
dialogar, porque querem o caos pelo 
caos. Mas, é um governo que tem mui-
tos acertos, e que não recebe daqueles 
que fazem parte dele a devida defesa. 
Existem muitos agentes políticos que 
estiveram inseridos na construção 
desse governo, e estão inseridos na 
execução desse governo, mas não se 
comportam como tal”  

Caminho certo: Lula Cabral
“Eu acho que é um bom 

Governo. Ricardo Coutinho 
está fazendo a parte dele. O 
governador está tentando 
fazer algumas coisas como 
forma de estruturar o Esta-
do. Aqui em Campina, pelo 
menos, estou acompanhan-
do um dos projetos, que é a 
saída de Bodocongó, onde 
o Governo instalará dois 
giradouros, onde fará a ur-
banização do Açude de Bo-
docongó, área, inclusive, em 
que funcionará o Centro de 

Tecnologia Telmo Araújo, 
o Citta, outra ação do Go-
verno Estadual. Até o ano 
que vem, com o andamento 
dessas e de outras ações do 
Governo do Estado, nós de-
veremos estar bem melhor 
do que hoje. O Governo de 
Ricardo está caminhando 
bem. Inicialmente, as obras 
estavam demorando a cami-
nhar, mas, agora, vejo com 
bons olhos o andamento, 
acredito e dou o meu voto 
de confiança ao governador 
Ricardo Coutinho”. 

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

Zezinho é um dos integrantes da bancada do PSB na Câmara
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AL aprova duas PECs e
mais 22 projetos de lei

PCB volta a contar com 
Comitê Regional na PB

A Assembleia Legislativa do Estado aprovou, ontem, duas 
Propostas de Emenda à Constituição (PEC) e 22 projetos de lei. 
Entre as matérias votadas, estão às redefinições territoriais dos 
municípios de Umbuzeiro e Boqueirão; a estadualização de trecho 
de acesso à rodovia PB-400 e o título de cidadania paraibana para 
o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Benedito Guima-
rães Aguiar Neto. O grande expediente foi iniciado com a aprovação, 
em segundo turno, das PECs 13 e 15/2013, de autoria do deputado 
Lindolfo Pires (Democratas), que tratam da erradicação da pobreza 
e redução das desigualdades sociais e institui a participação pari-
tária do poder público e da coletividade em atividades associadas 
à defesa e controle do meio ambiente, respectivamente. Ambas 
já tinham sido aprovadas, em primeiro turno, na sessão ordinária 
dessa terça-feira (24).  

Em seguida, os deputados aprovaram o Projeto de Lei 
708/2011, de autoria da deputada Daniella Ribeiro (PP), que con-
cede o Título de Cidadão Paraibano ao professor Benedito Guima-
rães Aguiar Neto, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
de São Paulo. Também foram aprovados, a concessão de título de 
cidadania para o presidente voluntário da Associação de Assistên-
cia à Criança Deficiente (AACD), Eduardo de Almeida Carneiro; para 
o empresário do ramo industrial, Gilvan Celso Cavalcanti de Morais 
Sobrinho; e para o capitão de fragata, Victor Jerônimo Buarque de 
Paula; além dos Projetos de Lei 1.174 e 1.178/2012, de autoria da 
Mesa Diretora da ALPB, que redefine os limites dos municípios de 
Umbuzeiro e de Boqueirão.

 Outros projetos de lei aprovados: Várias outras matérias 
também foram aprovadas na sessão de ontem. Entre elas, o Projeto 
de Lei 1.268/2013, de autoria de Daniella Ribeiro, que determina 
que as empresas de coleta de resíduos sólidos urbanos mantenham 
vacinados contra a hepatite “A” os funcionários que trabalham na 
coleta do lixo; e o 1.305/2013, de Janduhy Carneiro (PEN), institui 
2013 como o “Ano de Combate à Violência Contra a Mulher”.  

Outro projeto aprovado, o 1.318/2013, dispõe sobre a redução 
da alíquota incidente sobre os produtos alimentares e de consumo 
que compõem a Cesta Básica Nacional, relativamente, ao Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). “Já 
que a presidente Dilma Rousseff isentou os produtos da cesta básica, 
quero pedir a isenção também do ICMS local para atender a população 
mais carente, pois, irá baratear os preços desses produtos”, justifi-
cou o deputado Doda de Tião (PPL), autor da propositura.

Os Projetos de Lei 1.397, 1.506 e 1.507, todos de autoria 
do deputado Caio Roberto foram aprovados, em plenário. Eles dis-
põem sobre o controle de luminosidade de película automotiva em 
veículos de transporte público; sobre a obrigatoriedade de empre-
sas de TV por assinatura compensarem os assinantes que tiverem 
o serviço interrompido por deficiência técnica; e a obrigatoriedade 
das empresas de telefonias, de TV e de internet oferecerem aos 
consumidores com contratos em atividade as mesmas condições 
para adesão aos novos planos e pacotes promocionais.

O secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Ivan Pin-
heiro, e alguns militantes paraibanos (foto acima) protocolaram, ontem 
à tarde, no Tribunal Regional Eleitoral, o registro do Comitê Regional do 
Partido. A legenda estava sem registro no estado desde 2011, após o 
comitê nacional destituir os dirigentes que “transgrediram a linha política 
e ideológica do partido”.

O secretário político do Comitê Regional na Paraíba, Wladimir 
Nunes Pinheiro, descartou qualquer possibilidade de o partido disputar 
eleições na Paraíba já no ano que vem. “Nosso partido não tem centrali-
zado a disputa eleitoral. A ideia enquanto legenda é para a retomada 
dos instrumentos clássicos de lutas dos trabalhadores: os partidos e os 
sindicatos. Para isso vamos criar algumas frentes de massa para que os 
trabalhadores se articulem”, disse.  

Ivan explicou os motivos que levaram o Comitê Nacional a des-
tituir os dirigentes na Paraíba. “As direções foram destituídas duas 
vezes, porque ocorreram alguns dissabores. Acabamos concedendo 
filiação e o direito de dirigir o partido para pessoas que praticaram 
politicagem eleitoral”.

A legenda retoma as atividades partidárias com a formação do 
comitê regional composta por três militantes: Wladimir Nunes Pinheiro, 
como secretário político; Nunes Dantas da Silva, como secretário de fi-
nanças; e, Pablo Cartaxo, como secretário de organização.

O PCB não tem um presidente nacional, nem regional. O que existe 
na legenda é um secretário-geral que equivale ao cargo de presidente. 
Ivan explicou que essa organização partidária tem uma direção coletiva 
que difere dos outros partidos criados no Brasil. A divisão é formada por 
comitês: nacional, regional e municipal.   
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Texto revoga efeitos
de resolução do Tribunal 
Superior Eleitoral

CCJ do Senado aprova projeto que 
preserva vagas de deputados na PB

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) 
do Senado aprovou ontem, em 
decisão apertada, projeto de 
decreto legislativo destinado a 
revogar os efeitos de resolução 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) que modificou o núme-
ro de vagas de deputados em 
diversos estados da Federação 
(a Paraíba, por exemplo, per-
deria dois deputados federais 
e seis estaduais). O relató-
rio do senador Pedro Taques 
(PDT-MT), que era contrário à 
aprovação da proposta, foi re-
jeitado por 12 a 10, com duas 
abstenções.

O projeto (PDS 85/2013) 
do senador Eduardo Lopes 

(PRB-RJ) agora seguirá a Ple-
nário, para votação final. O 
texto também dependerá de 
aprovação na Câmara dos De-
putados para definitiva sus-
pensão da resolução admi-
nistrativa do TSE, que adotou 
a medida ao avaliar pedido 
da Assembleia Legislativa do 
Amazonas para revisão da re-
presentação na Câmara dos 
Deputados. A Assembleia ale-
ga que o número de deputados 
federais por unidade federati-
va precisa refletir a atual dis-
tribuição populacional do país.

Caso as mudanças aprova-
das pelo TSE sejam mantidas, a 
bancada do Pará, por exemplo, 
deverá ganhar quatro cadei-
ras. Minas Gerais, Ceará, Santa 
Catarina e Amazonas também 
ganham deputados. Por outro 
lado, as representações de Pa-
raíba, Piauí, Pernambuco, Pa-

raná, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Alagoas e Rio Grande do 
Sul perdem representantes. A 
redefinição do número de de-
putados federais também afe-
taria a composição das Assem-
bleias Legislativas e da Câmara 
Distrital.

Para Eduardo Lopes, o 
TSE adotou medida incons-
titucional ao modificar a 
composição numérica da re-
presentação dos estados na 
Câmara. Segundo ele, o arti-
go 45 da Constituição esta-
belece que a quantidade de 
representantes, proporcio-
nalmente à população, deve 
ser estabelecida por meio de 
lei complementar e que esse 
tipo de norma é de iniciativa 
exclusiva do Legislativo, sem 
possibilidade de delegação da 
decisão a outro Poder. “O TSE 
não tem prerrogativa para le-

gislar”, criticou Lopes durante 
o debate.

Controvérsia
Já os defensores da resolu-

ção do TSE observaram que a lei 
complementar exigida já existe: 
seria a LC 78, de 1993, que dis-
ciplina a fixação do número de 
deputados em 513, no total, e 
define que a representação de-
verá ser proporcional à popu-
lação dos estados e do Distrito 
Federal, com base nos dados da 
população fornecidos pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) um ano antes 
das eleições. Além disso, a lei 
define o piso (8) e o teto de re-
presentantes (70) por bancada, 
encarregando ao TSE de reali-
zar os cálculos intermediários.

Para os opositores, no 
entanto, essa lei não teria va-
lidade, já que delegou a outro 

poder uma competência exclu-
siva do Legislativo. Sem enfati-
zar opinião fechada a favor da 
constitucionalidade da norma, 
Taques argumentou que um 
decreto legislativo também não 
pode anular decisões judiciais 
ou administrativas do Poder 
Judiciário. Segundo ele, o ente 
federado que se sentir prejudi-
cado deve impetrar mandado 
de segurança e questionar a 
constitucionalidade da resolu-
ção no Supremo Tribunal Fede-
ral. “Por enquanto, existe pre-
sunção de constitucionalidade 
e temos que respeitar isso”, jus-
tificou Taques

Na apertada decisão, a co-
missão acabou optando pelo 
voto em separado do senador 
Wellington Dias (PT-PI), apre-
sentado ainda na semana pas-
sada. Para Wellington, o tribu-
nal de fato exorbitou de suas 

atribuições e se colocou em 
confronto com o princípio da 
separação dos Poderes. Antes 
da votação, ele ainda argumen-
tou que seria inadequado mu-
dar o tamanho das bancadas 
“as vésperas” de mais uma elei-
ção. “Seria uma injustiça sem 
tamanho”, afirmou.

Ainda de acordo com 
Wellington, o cálculo efetuado 
pela resolução do TSE, ao re-
duzir a representação de vários 
estados, fere dispositivo consti-
tucional que assegura a irredu-
tibilidade da representação dos 
estados e do Distrito Federal 
na Câmara. Também afirmou 
que a decisão do tribunal feriu 
o princípio constitucional da 
ampla defesa e do contraditório. 
Observou que deveriam ter sido 
citados, desde o início do pro-
cesso, os estados que poderiam 
sofrer redução de bancada.

JOSÉ DINIZ BENEDITO DA SILVA – CNPJ Nº 02.969.405/0001-68, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 2721/2011. Referente à Fabricação de Produtos de Panificação - (AC=160m²) - CA-
CIMBA DE DENTRO – PB.  NURECG=. Processo: 2013-006061/TEC/LO-6086.

ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA – CPF Nº 527.130.164-87, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Limpa 
fossa e locação de banheiros químicos – AC: 112m²                                         - Placas: GUP 0181-PE-L/
ATV: Rua Antonio Batista - S/N – Centro - PIRPIRITUBA – PB. Processo: 2013-006163/TEC/LO-6122.

EMPRESA ESTOFADOS JDS – CNPJ Nº 07.817.296/0001-87, localizada na BR – 230, KM 41, 
Santa Rita-PB, comunica o extravio do livro de registro de entrada e saída de operações referente 
ao ano de 2007. Conforme Certidão Policial datada de 18 de setembro de 2013.

MOURA DE ALMEIDA E CIA LTDA – CNPJ Nº 05.167.152/0001-05, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 2083/PROC. Nº 2011-001367 - Academia de Ginástica – AC: 500m² - CABO BRANCO 
– JP/PB. Processo: 2013-006144/TEC/LO-6114.

POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS – CNPJ/CPF Nº 11.372.084/0009-68, 
torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Au-
torização Ambiental nº 2495/2013 em João Pessoa, 27 de agosto de 2013 – Prazo: 180 dias. Para 
a atividade de: Reconstrução de muro de arrimo. Na(o) – Av. Rui Barbosa S/N – Centro Município:  
GUARABIRA – UF: PB. Processo: 2013-001301/TEC/AA-1917.

AGROCAMPO CAVALCANTE LTDA – CNPJ Nº 01.031.914/0001-82, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – 
Armazenamento e Comercialização de Defensivos Agrícolas – AC: 63 m² - CENTRO - SÃO JOSÉ 
DOS PINHARES – PB. Processo: 2013-004639/TEC/LO-5700.

MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE ARAUJO – CPF Nº 657.760.384-72, torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Venda de Aves abatidas, 
situado a Avenida Redenção nº 462, Ilha do Bispo – João Pessoa – PB.

ALLIANCE WELLINGTON BARRETO CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 12.081.895/0001-
15, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, para 
Construção de uma Residência Multifamiliar, situado a Rua João Cyrillo da Silva S/Nº - Altiplano 
– João Pessoa – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Processo nº 018/2013
PREGÃO PRESENCIAL

Com base nas informações constantes do Processo referente à licitação na modalidade PREGÃO 
nº 018/2013, destinado a contratação de empresa especializada para registro de preços, consignado 
em ata, para eventual fornecimento de veículo automotor, com capacidade para no mínimo sete 
pessoas, destinado ao Programa Saúde na Escola, HOMOLOGO e ADJUDICO, o objeto desta 
licitação a empresa F. ERIBERTO & FILHOS LTDA – EPP, CNPJ nº 12.675.054/0003-06, julgado 
habilitado e vencedor do certame, com proposta no Valor de R$58.990,00 (cinqüenta e oito mil 
novecentos e noventa reais).

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 16 de Setembro de 2013

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

Extrato do Contrato do Pregão Presencial nº 018/2013. Contratados: Prefeitura Municipal de 
Caaporã e a empresa F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP, CNPJ nº 12.675.054/0003-06. Objeto: 
contratação de empresa especializada para registro de preços, consignado em ata, para eventual 
fornecimento de veículo automotor, com capacidade para no mínimo sete pessoas, destinado 
ao Programa Saúde na Escola. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº. 018/2013. VALOR: 
R$58.990,00 (cinqüenta e oito mil novecentos e noventa reais). 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 16 de Setembro de 2013
João Batista Soares
Prefeito Constitucional

RB CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  - CNPJ/CPF Nº 
04..235.100/0001-58, Torna público que requereu junto a SUDEMA– Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, a emissão da LICENÇÃO OPERAÇÃO, para o LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
TOBIAS MARQUES, com 604 Lotes,situado no Município de Malta – UF:PB.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 370/2013

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 08/11/2013 às 09:00 h para:

Aquisição de pneus, destinado a SEDAP / INSTITUTO DE TERRAS E PLANEJAMENTO AGRÍ-
COLA - INTERPA, 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 -  13-01791-7
João pessoa, 25 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 412/2013
                    
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 11/11/2013 às 09:00 h para:

Aquisição de TV’S LCD, destinado a FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO POR-
TADOR DE DEFICIÊNCIA/FUNAD, 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 -  13-01790-9
João pessoa, 25 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 426/2013
                    
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 17/10//2013 às 14:00  horas para:

Registro de preços para Aquisição de Mobiliário Diversos, destinado a Empresa de Assistência 
Técnica e Extenção Rural da Paraíba – EMATER, 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 -  13-01795-0

João pessoa, 24 de setembro de 2013.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Gerente Executiva de Licitação em exercício

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE 
PREGÃO

PREGÃO Nº. 00058/2013
A Pregoeira e sua Equipe de Apoio torna público o resultado da análise e julgamento da Im-

pugnação Administrativa impetrada por CARPEDIEM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, CURSOS E 
EVENTOS LTDA, com referência ao Pregão Presencial nº 00058/2013, aberto para a Contratação 
de empresa especializada na realização da formação inicial e continuada do Programa Brasil Alfa-
betizado, no Município de Água Branca/PB, conforme o edital, concluindo pelo INDEFERIMENTO 
à impugnação apresentada, de acordo com o art. 12 do Decreto 3.555/2000 e no § 2 do art. 41 da 
Lei 8.666/93. Sendo assim, fica mantido a abertura do mencionado Pregão Presencial para a data 
de 26/09/2013, às 09:30 horas, no mesmo local indicado no Edital em questão. Todas as demais 
informações referentes a presente impugnação, bem como a íntegra do Processo Licitatório, 
encontram-se à disposição dos interessados no Setor de Licitação, sito à Rua Sargento Florentino 
Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB. 

Água Branca/PB, 25 de setembro de 2013.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial/PMAB

AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2013

PROCESSO: 1314/2013
REGISTRO NA CGE Nº 13.01535-1/2013

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, Sociedade de Economia Mista, 
com sede na Av. Hilton Souto Maior, 3059, no bairro de Mangabeira, na cidade de João Pessoa, 
capital do Estado da Paraíba, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nomeada 
pela Portaria n° 003/2013, torna público para conhecimento dos interessados, com fundamento no 
§ 3º do art. 109 da Lei 8.666/93, que as empresas SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA e APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, interpuseram Recurso Administrativo quanto 
as suas inabilitações no certame acima citado e por este motivo fica SUSPENSA  “sine die”, a 
licitação, cuja data para a abertura de propostas estava marcada para o dia 27 de setembro de 
2013. Maiores informações poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação das 8h às 
12h e das 14h às 18. João Pessoa, 25 de setembro de 2013.

Esmeraldo Alves Lacerda
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPALDE MULUNGU
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratações das Atrações Musicais “FORROZÃO KARKARÁ, TON OLIVEIRA E 
FORRÓ DE SAIA”, para realizações de shows comemorativos aos 54 anos de Emancipação Política 
do Município a serem realizados nos dias 27 e 28 de Setembro do corrente ano, promovidos anual-
mente pela Prefeitura Municipal. LOCAL: Centro da Cidade - Mulungu/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN 005.2013. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 05.00 – 13.392.2013.2023 
- 33.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE MULUNGU e ARTHUR ANDRADE LIMA - CNPJ nº 17.500.393/0001-03 - CT 
Nº 0149/2013 – 25.09.2013 - R$ 43.000,00 – Quarenta e Três Mil Reais.

JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB
Aviso de Revogação do Pregão Presencial nº 014/2013 

Objeto: Fornecimento parcelado de medicamentos diversos e material hospitalar, destinados à 
secretaria de saúde do Município de Natuba/PB.O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de 
Natuba, faz saber e torna pública a REVOGAÇÃO do Pregão acima citado, por razões  de interesse 
público, com arrimo no art.49 da Lei 8.666/93. 

Natuba, 25 de setembro de 2013
Esmeraldina Montenegro Borba 

Pregoeira

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:30 
horas do dia 09 de Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUPAMENTOS HOSPITLAR PARA EQUIPAR AS UNIDADES 
DE SAÚDE, NUCLEOS DE ATENÇÃO BÁSICA  DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO -PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Conceição - PB, 25 de Setembro de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeira Oficial

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 11:30 
horas do dia 09 de Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA EQUIPAR O NASF, 
E O CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICO TODOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO - PB. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br
Conceição - PB, 25 de Setembro de 2013

KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA
Pregoeira Oficial

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 
14:00 horas do dia 09 de Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de um veículo tipo passeio para a secretaria de ação social, que devera 
será ser adquirido com recurso do IGDM. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Conceição - PB, 25 de Setembro de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeira Oficial

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 15:00 
horas do dia 09 de Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para realização de exames das análises clinicas para as pessoas 
carentes do município de Conceição. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Conceição - PB, 25 de Setembro de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Pregoeira Oficial

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2013
OBJETO: Contratação de empresa no ramo da construção civil, visando á construção de uma 

unidade de saúde no município de Conceição.
LICITANTES HABILITADOS: LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES 

LTDA – ME; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. LICITANTE INABILITADO: EDIFICA 
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se 
que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 10/10/2013, às 09:30 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal, Rua Capitão João 
Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 Hs dos dias úteis.

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

Conceição - PB, 25 de Setembro de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA

Presidente da Comissão

STICK PLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA – CNPJ Nº 10.271.909/0001-38, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da Licença de Operação Nº 103/2012 – REF. ao PROC. Nº 2011-004504 - FAB. de Art. de Mat. 
Plástico – AC: 885m²-L/ATV: R. P11-Nº 30 – QD: 496 – LT: 1822 – DIST. IND. – JOÃO PESSOA – 
PB.  Processo: 2013-006174/TEC/LO-6129.

FRONTEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.181.087/0001-
52, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 2779/2013 em João Pessoa, 23 de setembro de 2013 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Lavra e Beneficiamento de Granito para Produção de Brita, referente 
ao Processo DNPM Nº 846.016/2006. Na(o) -  FAZENDA BELA ROSA Município:  PEDRAS DE 
FOGO – UF: PB. Processo: 2013-005996/TEC/LO-6067.
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Salgueiro, adversário 
do Bota faz história no 
futebol pernambucano

SALTOS ORNAMENTAIS

Paraibanos em alto estilo 
Tales Lourenço e Giovanna 
Acioly competem hoje no 
Sul-Americano em Lima

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Tales Lourenço e Giovan-
na Acioly, únicos paraibanos e 
brasileiros na modalidade de 
saltos ornamentais, nos Jogos 
Sul-Americanos da Juventude, 
em Lima, no Peru, iniciam hoje 
as disputas por uma vaga no 
pódio. “As chances são boas, 
treinamos bastante e espero 
conquistar uma medalha, não 
importa a cor”, disse Tales, on-
tem, momentos antes de mais 
um treinamento.

O garoto de apenas 14 
anos, revelação paraibana nos 
saltos ornamentais este ano, 
vai competir hoje na prova de 
trampolim de 3 metros. Com 
Giovanna Acioly, Tales Louren-
ço vai disputar a prova de salto 
sincronizado misto, também 
de 3m. A participação dos dois 
paraibanos, representantes do 
Brasil nos Jogos Sul-America-
nos da Juventude na modalida-
de esportiva, se encerra no sá-
bado quando ambos acreditam 
ter feito pontos suficientes para 
assegurar uma medalha.

“É minha primeira com-
petição internacional. A expe-
riência é muito boa, conviver 
com pessoas diferentes, clima 
diferente, estou achando muito 
bom”, afirmou Tales, acrescen-
tando que “de tudo farei para 
levar uma medalha sul-ameri-
cana para a Paraíba e o Brasil”.

Tales e Giovanna estão em 
Lima, no Peru, integrando a Se-
leção Brasileira nos Jogos Sul-A-
mericanos da Juventude, que é 
composta por 100 atletas. Além 
dos dois, o técnico paraibano 
Edmundo Vergara, especialista 
em saltos ornamentais, também 
foi convocado. Todos estão na 
capital peruana desde o último 
dia 18. Os jogos tiveram início 
no dia 20 e encerramento pro-
gramado para o próximo dia 29.

Os Jogos Sul-americanos 
da Juventude reunem mais de 
1.200 atletas com idade até 17 
anos de 14 países do continen-
te. Além do Brasil e do Peru, os 
países participantes são Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equador, Ar-
gentina, Panamá, Paraguai, Ve-
nezuela, Uruguai, Aruba, Guiana 
e Suriname. “Não tenho certeza 
de quantos atletas irão parti-
cipar tanto nas minhas provas 
como nas provas de Giovanna 
e também no sincronizado mis-
to”, alegou Tales Lourenço. 

Os Jogos
A criação dos Jogos Sul-A-

mericanos da Juventude faz 
parte do planejamento estraté-
gico da Organização Desportiva 
Sul-Americana (Odesur) para 
o desenvolvimento esportivo 
da região. A iniciativa está ali-
nhada aos Jogos Olímpicos da 
Juventude, seguindo o mesmo 
programa esportivo, faixa etá-
ria, e filosofia de fortalecimen-
to do esporte com o estímulo à 
cultura e à promoção da ética e 
da educação dos jovens.

A próxima edição dos Jogos 
Olímpicos da Juventude acon-
tecem em 2014 em Nanjing, 
na China. O Sul-Americano não 
é classificatório para os Jogos 
Olímpicos, mas serve como pre-
paração.

Depois de perder o título 
três vezes consecutivo, a Associa-
ção Desportiva Brejo do Cruz terá 
a oportunidade de dar a volta 
por cima, no próximo domingo, 
a partir das 11h, e conquistar de 
forma inédita seu primeiro Parai-
bano de Futsal categoria Adulto 
Masculino. O time enfrenta em 
casa, a Sociedade Esportiva Ca-

toleense, precisando apenas de 
um empate. No primeiro jogo, 
no último domingo, em Catolé 
do Rocha, os visitantes venceram 
por 3 a 1.

“Um empate ou uma vitória 
simples garante ao Brejo do Cruz 
seu primeiro título estadual. Em 
três anos seguidos, esta equipe 
esteve nas finais do Estadual, no 

entanto, teve que se conformar 
com o vice-campeonato. Caso a 
Sociedade Esportiva Catoleen-
se vença a partida, haverá uma 
prorrogação e, dependendo do 
saldo de gols, no somatório dos 
dois confrontos, é que sabere-
mos quem irá com a vantagem 
do empate para a prorrogação”, 
disse ontem Bosco Crispim, presi-

Brejo do Cruz precisa de empate para ser campeão
PArAiBAnO de FUTSAL

Giovanna e Tales representam o Brasil nos Jogos Sul-Americanos da Juventude e competem hoje no Peru na prova de salto sincronizado misto e de trampolim de 3m

No primeiro jogo disputado em Catolé, a Associação Desportiva de Brejo do Cruz levou a melhor e venceu por 3 a 1

dente da Federação Paraibana 
de Futsal.

Um público estimado em 2 
mil pessoas está sendo aguar-
dado no Ginásio Municipal de 
Brejo do Cruz para acompa-
nhar a partida entre A.D. Brejo 
do Cruz x Sociedade Esportiva 
Catoleense. Uma renda em 
torno de R$ 4 a R$ 5 mil tam-
bém é a esperança da diretoria 
da Associação Desportiva Brejo 
do Cruz.

O Campeonato Paraiba-
no de Futsal Adulto Mascu-
lino 2013 teve início no mês 
de março com a participação 
de 13 equipes. No entanto, 
as quatro equipes da capital 
ficaram de fora das semifi-
nais da competição. Quem se 
sagrar campeão no próximo 
domingo irá representar a 
Paraíba no Campeonato Bra-
sileiro de Futsal Adulto Mas-
culino de 2014, conforme dis-
se ontem o presidente Bosco 
Crispim. Ao vice-campeão é 
assegurada vaga na Liga Nor-
deste de Futsal da próxima 
temporada.

Secretarias e autarquias têm até o próximo dia 30
para efetivar inscrições nos Jogos dos Servidores

O Governo do Estado, por meio da Secre-
taria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel-PB) 
inscreve até o próximo dia 30 as repartições 
públicas da Paraíba (Secretarias e Autarquias), 
interessadas em participar dos Jogos dos 
Servidores Públicos Estaduais, cujas disputas 
ocorrerão entre os dias 10 e 28 de outubro 
nas modalidades de Futebol de Campo, Futsal, 
Vôlei, Xadrez, Dominó e Futebol de Botão.

A competição, de acordo com o co-
ordenador Antônio Fernando (Mineiro), 
será encerrada no dia 28 de outubro, data 
comemorativa ao Dia do Servidor Público. 
“Serão várias modalidades em disputa nesses 
Jogos, que têm o objetivo de levar a interação 
entre os funcionários públicos estaduais”, 
comentou Mineiro. Para se inscreverem, os 
órgãos da administração direta e indireta que 
fazem parte do Governo do Estado devem 
comparecer à nova sede da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel-PB), 
localizada na Avenida São Rafael 567, no bair-
ro do Castelo Branco. 

“O Governo do Estado convida todas 
as repartições públicas para participarem 
de um grande momento que é a realização 
dos jogos destinados apenas para quem é 
servidor público estadual. Essa é mais uma 
das grandes ações que o Governo vem fa-
zendo em benefício do esporte na Paraíba”, 
disse o secretário de Juventude, Esporte e 
Lazer, Tibério Limeira, convidou todas as 
secretarias e repartições para viver um 
grande momento de confraternização. 

Jogos escolares
A etapa estadual dos Jogos Escolares da 

Paraíba, modalidades coletivas (Basquete e 
Handebol), faixa etária 15-17 anos, continua 
sendo disputada na cidade de Patos, Sertão 
do Estado. A Sejel-PB prevê que até o próximo 
sábado, os campeões nas categorias Masculina 
e Feminina sejam conhecidos. Os vencedores 
vão representar o Estado nos Jogos Escolares 
da Juventude 2013, que ocorrerão na cidade de 
Belém, capital do Pará, no mês de novembro. As disputas de handebol estão acontecendo em Patos



COB confirma premiação aos 
melhores atletas em dezembro

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de setembro de 2013

O comandante do 2o 

Batalhão da PM, em 
Campina Grande, Cel. 
Souza Neto, está bas-
tante preocupado com 
a segurança do jogo 
Treze x Santa Cruz, 
pela Série C, progra-
mado para o dia 13 de 
outubro, no Estádio 
Presidente Vargas. É que muitos torcedores do 
time pernambucano virão para assistir a partida e 
pretende sugerir ao Ministério Público que o con-
fronto seja apenas de uma torcida. Na verdade, o 
Cel Souza Neto desejaria ver o clássico nordestino 
no Estádio Amigão, onde as condições de seguran-
ça são bem melhores nos grandes eventos.

Preocupação

Os jogadores estão 
cobertos de razão

Quem diria que os jogadores brasileiros, através de 
seu sindicato, chegassem ao ponto de ameaçar uma 
greve no Campeonato Brasileiro! A notícia, na última ter-
ça-feira, surgiu como uma bomba e já provocou as mais 
diversas reações entre dirigentes e patrocinadores. Pelas 
projeções, um jogador de nossa terrinha pode fazer até 
83 partidas durante o ano de 2014 conforme o calendário 
divulgado pela CBF. Na Itália chega a 58 e na Espanha não 
passa dos 62. Até na vizinha Argentina não chega a 70 
jogos.

Na verdade há excesso de jogos no Brasil e não tem 
corpo de atleta que aguente com jogos as terças, quar-
tas, quintas, sextas, sábado e domingo. A temporada de 
2014 começa no dia 12 de janeiro e aí vem uma mistura 
de estaduais, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. É jogo 
para todos os gostos e que se dane o torcedor que tem 
de se virar para arrumar dinheiro e acompanhar a cami-
nhada de seu clube.

Levando em considerando os 30 dias contínuos de 
férias tão logo seja concluído a Série A, os times teriam 
menos de cinco dias para se preparar para o início dos 
jogos dos principais estaduais, já que o Brasileiro desse 
ano terminará no dia 8 de dezembro.

Não tem músculo que aguente. A tendência é ter jo-
gador exausto e pedindo para ser poupado, principalmen-
te os mais velhos. Outro saturado de tantos jogos é o 
torcedor que tem encontrado dificuldades, principalmente 
agora com os estádios novos, onde o preço do ingresso 
subiu substancialmente, não acompanhando o seu salário 
minguado. Realmente não dá para ir a campo três vezes 
por semana. É muita despesa. Em resumo, quem está 
organizando e ganhando muito dinheiro não quer saber 
se há excesso de jogos e saturação do torcedor. O que 
vale para eles é o lucro.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Esporte pediu e a Fede-
ração atendeu depois de 
ouvir o Santa Cruz e assim a 
decisão do Campeonato Pa-
raibano da Segunda Divisão 
será disputada no domingo 
às 17 horas no José Caval-
cante, e não no sábado.

Decisão

CSP e Auto Esporte seguem treinando para a Copa São 
Paulo de Futebol Júnior de 2014. Eles foram indicados 
pela Federação Paraibana de Futebol para a competição. 
O CSP é o clube que tem melhor histórico já que em 
2009 terminou em segundo lugar no seu grupo e invicto.

A Confederação Brasilei-
ra de Futebol descartou 
a realização do jogo Rio 
Branco x Santa Cruz-PE 
na cidade de Goianinha-RN, 
como pretendiam as duas 
equipes. Era inversão de 
mando de campo.

Goianinha, não

Copa São Paulo

A CBF está pedindo compreensão aos jogadores em re-
lação ao calendário de 2014, divulgado esta semana pela 
entidade e que não agradou, gerando protestos e amea-
ças de greve no final do Campeonato Brasileiro, caso as 
partes não cheguem a um acordo.

CBF x Jogadores

Prêmio fará homenagem 
aos 50 anos da primeira 
edição do Pan no Brasil

OutraS
modalidades

Os dias soberanos do ale-
mão Sebastian Vettel, da Red 
Bull, estão com os dias conta-
dos. Quem acredita nisso é o 
chefão da F-1, Bernie Ecclesto-
ne, que aposta nessa mudança 
por todas as alterações que a 
categoria vai sofrer a partir da 
próxima temporada. Serão in-
troduzidos os novos motores 
V6 turbo 1.6 litros, que subs-
tituirão os atuais V8 2.4 litros.

"Seu domínio deve che-
gar ao fim, talvez em 2014. 
Teremos novos carros, novos 
motores, novas regras. Esta é 
a chance para Ferrari e Merce-
des alcançarem Vettel", disse 
Ecclestone.

"No próximo ano, não ne-
cessariamente o melhor pilo-
to será o campeão, mas sim o 
melhor carro será campeão", 
afirmou.

Vettel é o atual tricam-
peão da F-1 e caminha a pas-
sos largos para o tetra. É o atu-
al líder do campeonato com 
247 pontos, 60 a mais que o 
segundo colocado, o espanhol 
Fernando Alonso, da Ferrari. 
Restam ainda seis corridas 
para o fim da temporada.

A última vez que a cate-
goria sofreu grandes mudan-
ças foi de 2008 para 2009, 
quando surgiu o fenômeno da 
Brawn GP (hoje Mercedes), 
campeã do Mundial de pilotos 
com Jenson Button e também 
de construtores, e a ascensão 
da Red Bull.

A maior festa de premia-
ção do esporte brasileiro já 
tem data marcada. O Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) re-
alizará a cerimônia do Prêmio 
Brasil Olímpico no dia 17 de 
dezembro, no Teatro Bradesco, 
em São Paulo. Além de celebrar 
os melhores atletas de 2013, o 
Prêmio Brasil Olímpico fará 
uma homenagem aos 50 anos 
da realização da primeira edi-
ção de Jogos Pan-Americanos 
realizada no Brasil, os Jogos 
Pan-Americanos de São Paulo, 
disputados em 1963.

Tradicionalmente orga-
nizado no Rio de Janeiro, o 
Prêmio Brasil Olímpico este 
ano volta a São Paulo, local 
da primeira cerimônia, em 
1999. “A realização do Prê-
mio Brasil Olímpico em São 

Paulo é uma forma de home-
nagear a tradição esportiva 
da cidade e a realização dos 
Jogos Pan-Americanos de 
1963”, disse o presidente do 
COB, Carlos Arthur Nuzman.

Na tradicional festa de 
gala do esporte brasileiro, se-
rão premiados os melhores 
atletas do ano, no masculino 
e no feminino, os melhores 
em cada uma das modalida-
des olímpicas, além de ou-
tras categorias especiais. Em 
2012, Sheilla Castro (vôlei) e 
Arthur Zanetti (ginástica ar-
tística) foram eleitos os me-
lhores do ano.

a votação
A escolha dos melhores 

atletas em cada modalidade e 
a definição dos três indicados 
em cada categoria, masculina 
e feminina, para concorrer ao 
Troféu Melhor Atleta do Ano 
será realizada por um júri 

Felipe Massa
Sem contrato para a pró-

xima temporada, Felipe Mas-
sa se mostra contente com 
sua nova fase na F1, após ter 
sido dispensado pela Ferrari.

Livre da função de aju-
dar Fernando Alonso, pelo 
enorme déficit de pontos 
entre o espanhol e o líder 
Sebastian Vettel, Massa su-
perou o companheiro de 
Ferrari no treino classifica-

tório para o GP de Cingapura 
– pela segunda vez consecu-
tiva –, e após perder terreno 
nas primeiras voltas, se re-
cuperou para confirmar um 
sexto lugar na corrida. Ques-
tionado se a saída da Ferrari 
contribuiu para apresentar 
uma melhor atuação em Ma-
rina Bay, o veterano foi pe-
remptório. 

“Sim, estou curtindo 
muito isso. Como disse, não 

há muito o que eu possa fa-
zer: a única ajuda possível a 
Fernando vem de Sebastian, 
e não de mim. Essa é a situa-
ção”, disse.

“Vettel era, no mínimo, 
1s mais rápido por volta do 
que todo mundo. Ele iria ga-
nhar a prova. A maioria das 
equipes não vai trabalhar 
no carro daqui para o fim do 
ano, então estou certo de que 
a situação continuará assim.”

composto por jornalistas, diri-
gentes, ex-atletas e personali-
dades do esporte, no início de 
novembro. Esse voto terá peso 
de 50% na eleição final para 
os melhores do ano, depois 

de serem computados os vo-
tos do público pela Internet. A 
votação popular terá início no 
dia 17 de novembro e se en-
cerrará durante a cerimônia 
do Prêmio Brasil Olímpico.

Chefão da F-1 prevê queda de Vettel
DIaS CONtaDOS

Bernie Ecclestone não acredita em domínio do alemão na próxima temporada com novos motores

A premiação dos melhores atletas brasileiros nos mais diversos esportes na temporada de 2012 feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro

Vencedores

Edições anteriores do Prêmio Brasil Olímpico
1999   Maurren Maggi (atletismo) e Gustavo Kuerten (tênis)
2000   Leila Barros (vôlei) e Gustavo Kuerten (tênis)
2001   Daniele Hypolito (ginástica artística) e Robert Scheidt (vela)
2002   Daniele Hypolito (ginástica artística) e Nalbert (vôlei)
2003   Daiane dos Santos (ginástica artística) e Fernando Meligeni (tênis)
2004  Daiane dos Santos (ginástica) e Vanderlei C. Lima (atletismo)
2005   Natália Falavigna (taekwondo) e João Derly (judô)
2006   Laís Souza (ginástica artística) e Giba (vôlei)
2007   Jade Barbosa (ginástica artística) e Thiago Pereira (natação)
2008   Maurren Maggi (atletismo) e Cesar Cielo (natação)
2009   Sarah Menezes (judô) e Cesar Cielo (natação)
2010   Fabiana Murer (atletismo) e Murilo Endres (vôlei)
2011   Fabiana Murer (atletismo) e Cesar Cielo (natação)
2012   Sheilla Castro (vôlei) e Arthur Zanetti (ginástica)
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Salgueiro é adversário de respeito
semifinais da série d

fUTeBOL 
ParaÍBa

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de setembro de 2013

Botafogo vai encarar um 
time que vem crescendo 
no futebol pernambucano

Aparte disciplinar do jogo tumultuado realizado no dia 
31 de agosto entre Queimadense x Sport Campina, 
realizado no Estádio Amigão, pela Segunda Divisão do 

Campeonato Paraibano, teve o seu desfecho final na noite 
da última terça-feira, 24, na sessão da Segunda Comissão 
do Tribunal de Justiça Desportiva, presidida pelo Dr. José de 
Arimatéia P. de Albuquerque. A partida não chegou ao seu 

final porque a equipe do Sport Campina abandonou o campo 
de jogo aos 20 minutos do segundo tempo, pressionado pela 
direção do clube, que alegava não ter médico na partida. O 
procurador Tiago Sobral indiciou o árbitro Laurismar Alves, a 
presidente Khésia Suille e seu clube (Sport Campina) e ainda 
a Queimadense. O Dr. Ricardo Bezerra Feitosa funcionou como 
relator e ouviu testemunhas e os advogados de defesa dos 

indiciados.Após longos debates entre os auditores Dr.Jorge 
Alberto S. Ferreira, Dr. José Alves Moreira Neto e Dr. André 
Wanderley e o relator, foi anunciada pelo presidente da 
Segunda Comissão a decisão final: Árbitro Laurismar Alves 
-Suspensão de 140 dias e multa de R$ 2 mil; Khésia Suille com 
a pena de 120 dias de suspensão e o Sport Campina multado 
em R$ 2 mil, ficando a Queimadense com a multa de R$ 1 mil. 

Julgamento no TJd

Foto: Divulgação

Foto: Genildo Januário

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Na sua caminhada rumo 
ao título da Série D do Cam-
peonato Brasileiro, o Bota-
fogo vai enfrentar um ad-
versário, que não tem tanta 
tradição, mas com apenas 8 
anos como clube profissio-
nal, o Salgueiro Atlético Clu-
be já conquistou resultados 
que faz inveja a muitos clu-
bes tradicionais do futebol 
nordestino. Em 2008 e 2009 
o Carcará do Sertão, como é 
conhecido, participou da Sé-
rie C e em 2010 conseguiu 
se classificar para a Série B 
de 2011. Além disto, o clube 
já foi campeão da Copa Per-
nambuco em 2005, campeão 
pernambucano da segunda 
divisão, em 2007 e campeão 
pernambucano do interior 
em 2010.

A cidade de Salgueiro 
fica a 585 km de João Pessoa, 
e tem apenas cerca de 60 mil 
habitantes. Os torcedores 
têm muito orgulho do seu 
time, que sedia seus jogos no 
Estádio Cornélio de Barros 
(O Salgueirão), inaugurado 
em 1972, com capacidade 
para 5 mil torcedores. Ele foi 
ampliado em 2011, e atual-

mente tem capacidade para 
10 mil torcedores.

A exemplo do Botafogo, 
o Salgueiro vem atraves-
sando uma grande fase. No 
Campeonato Brasileiro da 
Série D, o Carcará do Sertão 
Pernambucano só perdeu 
uma partida, para Gurupi 
de Tocantins, fora de casa, 
por 2 a 1, na primeira fase 
da competição. O adversá-
rio do Belo chegou às se-
mifinais, após eliminar o 
Nacional-AM, nas oitavas de 
final, e nas quartas de final, 
o Plácido de Castro-AC, com 
um empate em 1 a 1 em Rio 
Branco e uma vitória no últi-
mo domingo, no Salgueirão, 
pelo placar de 3 a 1.

Na Copa do Brasil deste 
ano, o clube conquistou um 
reconhecimento nacional, 
ao chegar as oitavas de final, 
quando foi eliminado pelo 
Internacional de Porto Ale-
gre, mesmo tendo consegui-
do marcar 2 gols na equipe 
gaúcha, dentro do Rio Gran-
de do Sul. 

O time do Salgueiro é di-
rigido pelo técnico Marcelo 
Chamusca e tem no elenco 
atletas que já atuaram em 
clubes paraibanos e no pró-
prio Botafogo, como Alexon 
e Fábio Silva, além do nige-
riano Yerien, que teve uma 
passagem pelo Treze.

Depois de um me-
recido descanso, o 
técnico do Botafogo, 
Marcelo Vilar, retornou 
ontem de Fortaleza, 
onde foi visitar a famí-
lia, após a vitória so-
bre o Tiradentes, que 
classificou o Belo para 
a Série C do Campeo-
nato Brasileiro de 2014 
e para as semifinais da 
Série D. Ele veio em 
companhia do treina-
dor de goleiros, Walter 
Bahia, que também foi 
a capital cearense. Am-
bos comandaram um 
treino técnico-tático, 
ontem à tarde, com a 
participação de todo o 
elenco.

Segundo a progra-
mação distribuída pela 
assessoria de imprensa 
do Botafogo, o time 
deverá treinar hoje, 
apenas no horário da 
tarde. Será um coletivo 
apronto para definir o 
time que enfrentará o 
Salgueiro, no próximo 
domingo, no Sertão 
pernambucano. Este 
será o primeiro jogo 
das semifinais, que vai 
apontar um dos fina-
listas da Série D 2013.

Para esta partida, 
o técnico Marcelo Vi-
lar só terá um proble-
ma. O volante Zaqueu 
levou o terceiro cartão 
amarelo e terá de cum-
prir suspensão. Apesar 
de não confirmar, Vilar 
deverá optar por Hér-
cules para substituir 
o jogador, fazendo o 
meio campo com Pio, 
Doda e Lenilson. "Não 
temos nada definido 
ainda. Estou observan-
do o comportamento 
dos jogadores, para só 
depois definir quem 
está em condições me-
lhores de jogar. Ain-
da temos o treino de 
hoje para fazer novas 
observações", disse o 
treinador.

Dando continuida-
de a política de anteci-
par as viagens para dar 
um maior descanso ao 
elenco, a delegação 
do Botafogo viajará 
para Salgueiro já ama-
nhã pela manhã. Não 
haverá treino durante 
todo o dia. No sábado, 
a equipe fará um trei-
no recreativo,às 8h30, 
em local ainda indefi-
nido.

Vilar reassume o comando

Lenílson, destaque nos últimos jogos, segue treinando

Esporte vai em busca do segundo título
na Segundona contra o Santa no domingo

Classificados para a 
Série A do Estadual de 2014 
as equipes do Esporte de 
Patos e Santa Cruz de Santa 
Rita, fazem a decisão da 
Segundona, no próximo do-
mingo, às 17h, no Estádio 
José Cavalcanti, na Morada 
do Sol. O vencedor ficará 
com o título, encerrando as 
atividades da temporada, 
retornando no mês de no-
vembro ou dezembro para o 
início dos preparativos para 
o Campeonato Paraibano do 
próximo ano. 

Caso termine empata-
do a decisão será nos pên-
altis. Na fase classificatória 
o Patinho ficou na frente da 
Cobra Coral, somando 13 
pontos ganhos, ao vencer 
o Sport de Campina Grande 

(3 a 0 e 6 a 0), Santa Cruz de 
Santa Rita e Queimadense, 
ambos por 2 a 0, empatou 
contra o Santa Cruz (0 a 0) 
e uma derrota para a Que-
imadense no jogo de volta 
(1 a 0). 

A Cobra Coral faturou 11 
pontos, derrotando a Quei-
madense (2 a 0), Sport Club 
Campina Grande (1 a 0 e 4 a 
0), perdendo para o Esporte 
de Patos (2 a 0) e empatando 
diante do Esporte de Patos e 
Queimadense, ambos por 0 a 0. 

A t u a n d o  e m  s e u s 
domínios o Patinho corre 
em busca do segundo título 
da Segundona (o último foi 
em 2005), com o tricolor dos 
canaviais tentando a terceira 
façanha (os outros aconte-
ceram em 94 e 2000). Para 
realizar a festa ao lado da tor-
cida o Esporte tentará fazer o 
dever de casa e encerrar com 

chave de ouro a competição. 
De acordo com o presidente 
do representante patoense, 
Marcos César, o torcedor 
ainda continua devendo um 
comparecimento maior ao 
estádio. 

Ele ressaltou o esforço 
dos dirigentes que mon-
taram um time forte e ca-
paz de alcançar a vaga na 
busca pelo título. "Falta um 
maior reconhecimento dos 
torcedores que podem com-
parecer e prestigiar o time a 
obter o título da Segundona. 
Quero convocar a torcida 
para fazer a festa no encerra-
mento da temporada", disse 
o dirigente. 

Disposto a superar o 
atacante Lee, que atuou na 
Queimadense, e marcou 
seis gols na competição o 
também atacante Eduardo 
Rato, que tem cinco, espera 

terminar sendo o artilheiro 
da Segundona. Para o atleta 
do vermelho e branco de 
Patos a equipe tem totais 
condições de obter o título 
e encerrar como artilheiro.     

Time misto
Já o Santa Cruz pode en-

trar em campo com um time 
misto. Alguns atletas podem 
ser poupados, dando oportuni-
dade para atletas que tiveram 
poucas chances de atuarem 
durante a fase classificatória. 
Na avaliação do diretor de 
futebol da Cobra Coral, Seve-
rino Pedro dos Santos, mais 
conhecido como Raminho, os 
atletas com idade mais avança-
da, a exemplo de Esquerdinha, 
Tazinho (meia) e Ricardinho 
(atacante), podem ficar de fora, 
dando vez aos novos garotos e 
atletas que estão aguardando 
uma chance. 

O Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, foi inaugurado com capacidade para apenas 5 mil pessoas e recentemente ampliado para 10 mil



Ainda muito longe dos números 
de Romário, Ronaldo e Rivaldo, que 
brilharam em seus primeiros jogos pelo 
Barcelona, Neymar já mostrou com cinco 
assistências e um gol no Campeonato 
Espanhol, que sua adaptação ao clube 
catalão está sendo mais rápida do que 
o esperado. Cerca de dois meses depois 
de sua aterrissagem em Barcelona, as 
dúvidas que pairavam sobre o choque que 
sofreria no futebol europeu e a respeito 
de sua relação com o maior jogador de 
futebol da atualidade, a estrela da equipe, 
Lionel Messi, se dissiparam.

A diretoria do Flamengo reuniu-
se com o grupo de jogadores para se 
posicionar sobre os salários atrasados. 
Há uma grande insatisfação por parte 
dos jogadores, que deram um ultimato 
até amanhã para que uma solução seja 
tomada. Alguns rubro-negros, inclusive, 
já cogitam procurar a Justiça. Os direitos 
de imagem estão pendentes desde 
maio. Somente a parte do salário paga 
na carteira via CLT está em dia. Este 
montante, por sua vez, não representa, 
em muitos casos, 20% dos vencimentos 
totais dos jogadores.

Neymar mostra
boa adaptação

Flamengo não
paga jogadores

Jogos de hoje

Copa do Brasil
21h 
Internacional x Atlético-PR

Copa Sul-Americana
19h30 
River Plate x Liga de Loja
22h 
São Paulo x Universidad Católica
22h 
Atlético Nacional x Bahia

Espanhol
15h 
Athletic Bilbao x Betis
17h 
Getafe x Celta
17h 
Villarreal x Espanyol

Francês
16h 
Montpellier x Rennes

Italiano
15h45 
Internazionale x Fiorentina
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NACIONAL
& Mundo

Primeiro jogo acontece 
em Porto Alegre e Dunga 
tem receita para vencer

Duelo entre Inter e Atlético-PR
COPA DO BRASIL

Curtas

Prass defende a
vaga do Verdão

Técnico do Benfica 
vai parar na polícia

Argentina vistoria
a Toca da Raposa

Coritiba demite o 
técnico em derrota

BORGES AINDA SEM TREINAR

Líder da Série B, o Palmeiras tem 
em sua defesa um dos pontos a serem 
acertados pelo técnico Gilson Kleina. 
Apesar da boa vantagem na ponta, o time 
vem apresentando espaços entre o meio 
e defesa, e para o goleiro Fernando Prass a 
característica do time é ofensiva e por isso 
sofreu  poucos gols.

O técnico do Benfica, Jorge Jesus, 
reagiu com normalidade ao se convocado 
para depor no tribunal de Guimarães, após 
a confusão em que se meteu após a vitória 
do Encarnado em cima do Vitória. Ele deu 
um tapa no braço de um agente da polícia ao 
tentar proteger a torcida, que tinha entrado 
no campo para disputar camisas.

A derrota para o Itagüi-COL 
na última terça-feira, pela Copa Sul-
Americana, causou uma verdadeira 
revolução no Coritiba. O técnico Marquinhos 
Santos e o coordenador de futebol 
Felipe Ximenes foram demitidos pelo 
presidente Vilson Ribeiro Andrade. 
O mandatário apontou que os maus 
resultados recentes  foram cruciais para 
a sequência da dupla no clube.

Na reapresentação do Cruzeiro após dois dias de folga, a semana na Toca da Raposa 
iniciou com duas novidades. O meia Elber e o volante Everton, que também é opção 
para a lateral esquerdo, foram liberados pelo Departamento Médico para realizar 

trabalhos físicos. O atacante Borges depende de reavaliação para voltar a treinar. Elber 
sofreu uma lesão muscular na coxa direita na goleada sobre o Vitória, por 5 a 1, em jogo 
válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele estava fazendo a sua segunda 
partida depois de se recuperar de uma lesão muscular na outra coxa.

O  Centro de Treinamentos do Cruzeiro, 
a Toca da Raposa II, tem tudo para ser o quartel 
general da seleção argentina que disputará a 
Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O local foi 
visitado recentemente por Carlos Bilardo, 
diretor de seleções da Associação de Futebol 
Argentino (AFA), e Juan Carlos Crespi, vice-
presidente do Boca Juniors. Ambos fizeram 
muitos elogios à estrutura encontrada em 
Belo Horizonte.

Time será escalado
pelos torcedores

O goleiro será Márcio Greyk ou 
Pesão? Quem vai começar na lateral 
direita: Caique ou Tony Angelo? Será 
Thiago Sebastian o responsável pela 
criação dos lances de ataque? Essas são 
perguntas que o técnico do Jacuipense, 
Emerson Pereira, não poderá responder 
na Copa Governador da Bahia, que começa 
neste fim de semana. O treinador perdeu 
a autonomia para definir a escalação do 
time. Irá apenas cumprir ordens. Dos 
torcedores.

A decisão foi tomada pela HWT, 
empresa de marketing esportivo que gere 
o futebol da equipe de Riachão do Jacuípe, 
cidade de 43 mil habitantes a 186 km de 
Salvador. “A ideia nasceu de uma decepção. 
Éramos líderes do Baiano, mas começamos 
a tropeçar. A torcida pedia mudanças de 
jogadores, mas mantivemos a ética do 
futebol e deixamos o treinador montar o 
time dele. Não deu certo”, conta Wilson 
Trecenti, dono da empresa.

Internacional e Atlético-PR já jogaram este ano pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno e deu empate em 2 a 2

CBF diz que está aberta ao diálogo
Um dos responsáveis por 

organizar as tabelas e o calen-
dário do futebol brasileiro, o 
diretor de competições da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), Virgílio Elísio, 
ainda não foi comunicado 
oficialmente sobre manifesto 
de 75 jogadores das séries 
A e B, contrários ao calen-
dário de 2014, divulgado 
nesta semana pela entidade. 
O dirigente, que soube pela 
imprensa do comunicado, 
deixou claro que a entida-
de não se opõe a receber os 
atletas, mas frisou que esse 
é um assunto político, que 
cabe apenas ao presidente 
José Maria Marin.

“Sequer recebemos (o 
manifesto dos jogadores). 
Eu, particularmente, não vi. 
Soube pela imprensa. Não 
vi, não li, não conheço. Mas 
já pedi para verificarem. 
Preciso ver o que é que eles 
(jogadores) pretendem. Mas 
é claro que se eles quiserem 
se reunir com a CBF, a enti-
dade deve recebê-los. Mas 

AMEAÇA DE GREVE NO FUTEBOL

quem fala sobre esse assunto 
é a presidência. Esse é um as-
sunto político que não cabe à 
direção de competições - dis-
se Virgílio Elísio.

Apesar de ressaltar que 
o presidente José Maria 
Marin é quem deve deci-
dir e se pronunciar sobre o 
assunto, Virgílio Elísio ad-

mitiu que mudanças para 
o calendário da próxima 
temporada são imprová-
veis, apesar do manifesto 
dos atletas.

FOTOS: Divulgação

O Inter conhece bem o 
adversário de hoje pela Copa 
do Brasil. O Atlético-PR foi o 
time que ‘estreou’ o Estádio 
do Vale como casa colorada, 
pela 13ª rodada pelo Bra-
sileirão. Resultado: empate 
em 2 e 2, com o time colo-
rado correndo duas vezes 
atrás do placar (ver vídeo 
ao lado). “Vacinado” pela 
primeira partida, Dunga já 
tem em mente a receita para 
o primeiro confronto pelas 
quartas de final no mesmo 
local às 21h. Deseja que o 
Colorado tome a iniciativa no 
placar.

“Já jogamos contra eles, 
saímos atrás e buscamos. 
Agora, precisamos sair na 
frente para fazer o resulta-
do”avalia o técnico colorado.

Por outro lado, Dunga 
é humilde ao falar sobre o 
adversário. Na terceira co-
locação do Brasileirão, o 
Atlético-PR vem em uma 
crescente. Por isso, o trei-
nador prega por cuidado 
contra Furacão.

“Eles montaram um time 
que se encaixou e têm uma 
forma de jogar. Conseguem 
resultados importantes. Isso 
passa confiança” comple-
menta.

No Atlético, o atacante 
Ederson já sabe qual é a es-
tratégia que deverá utilizar 
no duelo diante do Interna-
cional pelas quartas de final 
da Copa do Brasil. Para ele, o 
time atleticano precisa jogar 
com cautela e, se possível, 
marcar gol na partida em 
Novo Hamburgo (RS).

“É mais um jogo com-
plicado nesta semana, uma 
competição totalmente dife-
rente do Campeonato Bra-
sileiro, e por isso é preciso 
jogar com cautela, mas pro-
curando fazer gols, pois são 
importantes na Copa do Bra-
sil”, diz o atacante.

No Brasileiro, as duas 
equipes vivem momentos 
distintos. Após derrotar a 
Ponte e contar com tropeço 
do Grêmio, o Atlético-PR as-
sumiu a terceira colocação, 
com 41 pontos. Já o time gaú-
cho vem de duas derrotas 
seguidas, estacionou em 34 
pontos (5ª posição) e vê seu 
técnico Dunga cada vez mais 
pressionado no cargo.

O diretor de competições da CBF, Virgílio Elisio, defende o entendimento para contornar a crise
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Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cajazeiras

Tomada de Preços nº 05/2013
RETI-RATIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação, em conformidade com a Lei 8.666/93, retifica a  pu-
blicação do Aviso de RESULTADO FASE HABILITAÇÃO, publicado no D.O.E do dia 25/09/2013. 
Onde se lê 05 de Julho, leia-se 02 de outubro. Ratifica as demais informações.

Cajazeiras - PB, 25 de setembro de 2013
ROGÉRIO BEZERRA RODRIGUES
Presidente da Comissão de Licitação

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilar

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N 02/2013

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2013.
Tipo de Licitação:MENOR PREÇO POR ITEM, 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (impressoras, computadores e outros).
Considerando problemas ocorridos na area de Tecnogia de Informação da Prefeitura Municipal, 

Foi adiado para o dia 16 de outubro de 2013 às 09:30 horas, no mesmo endereço não havendo 
qualquer alteração em seu edital e anexos., informamos por fim que o Edital e seus Anexos estão 
à disposição dos interessados no endereço Praça João José Maroja, 259- Centro – Pilar – PB, de 
2ª a 6ª feira, no horário das 07:00 às 13:00 horas. No valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) Telefone: 
(083) 3282-1247 , e-mail: cplpilar@hotmail.com . 

Pilar- PB, 23 de setembro de 2013.
Eduardo Jose Rodrigues da Silva

Prefeito em exercício

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de peças para 
os tratores e máquinas desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: cpl.donaines@gmail.com

Dona Ines - PB, 25 de Setembro de 2013
MARIA GORETE DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preço nº 003/2013, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de capeamento asfáltico 
de diversas ruas, neste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: AGC Construções e Empreendimentos Ltda. - R$ 356.661,66 (trezentos e cinquenta e seis mil, 
seiscentos e sessenta e um reais, sessenta e seis centavos).

Bayeux - PB, 25 de setembro de 2013.
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
Gabinete da Prefeita

TERMO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013.

O MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO, por intermédio de sua gestora, a Prefeita Municipais 
abaixo subscritos, respeitados os princípios gerais de direito publico, as prescrições da Lei Federal 
nº 8.666/93 (Lei de Licitações), procedem, em nome deste Ente de Direito Publico, e em defesa 
do interesse público, REVOGAR o procedimento licitatório TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013, 
devidamente fundamentado no Parecer da Assessoria Técnica Municipal, presente nos autos do 
processo em epígrafe, impossibilitando assim, o prosseguimento da referida licitação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete da Prefeita Municipal de Caldas Brandão, 25 de Setembro de 2013

NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
Gabinete da Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N 003/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão – PB, 
tornar publico aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇO do tipo menor preço, objetivando a Contratação de Empresa para realizar obra civil pública de 
Construção de unidade básica de saúde e academia de saúde no Município de Caldas Brandão em 
sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-à as 16:00hs 
do dia 09/10/2013, na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão/PB, na CPL localizado na 
rua José Alípio de Santana, 371 Centro,Caldas Brandão-PB. Maiores informações e obtenção do 
edital na CPL no endereço citado.

Caldas Brandão, 25 de Setembro de 2013
Jorge Carneiro dos Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Decreto nº 016/2013

Dispõe sobre a CONTRATAÇÃO DE EMERGÊNCIA, na aquisição de Merenda Escolar no 
Município de Desterro - PB e dá outras Providências.

A Prefeita Municipal de Desterro, Paraíba, no uso das suas atribuições conferidas pelo artigo XX, 
inciso XX, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente em vigor;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, na DECISÃO SINGULAR–
DS1–TC – 00061/13 conferiu medida cautelar para suspensão de diversos Pregões Presenciais e 
os contratos deles decorrentes, incluindo os que compõem a Merenda Escolar;

CONSIDERANDO os direitos fundamentais sociais de segunda geração, assim entendidos os 
direitos de grupos sociais menos favorecidos, e que impõem ao Estado uma obrigação de fazer, 
de prestar (direitos positivos, como saúde, educação, moradia, segurança pública e, agora, com a 
EC 64/10, também a alimentação);

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e Adolescente-ECA (Lei 8.069/90) protege as 
crianças e determina ao Ente Federado o rigor e cuidado no seu desenvolvimento sustentável;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB (Lei 9.394/96), 
que uma alimentação saudável, sobretudo na fase escolar, é fundamental para o pleno desen-
volvimento de crianças e adolescentes e pode prevenir uma série de doenças, como diabetes, 
anemia e obesidade infantil. 

DECRETA:
Art. 1° Fica decretado a CONTRATAÇÃO DE EMERGÊNCIA com base no art. 24, IV, da Lei 

8.666/93, para aquisição de merenda escolar, no atendimento às escolas, creches e afins no Muni-
cípio de Desterro - Pb, a contar da publicação do presente Decreto, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
ou até a sustação da Medida Cautelar pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;

Art. 2° Para contratação, deverá observar os ditames do art. 43, IV, c/c com o art. 27, I e IV, 
todos da Lei Geral das Licitações.

Art. 3º O acompanhamento, execução e fiscalização do Contrato na Emergência, deverão ser 
efetuados pela Secretaria de Controle Interno da Prefeitura de Desterro/PB.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.
Paço Municipal, Desterro – PB, em 16 de setembro de 2013.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013
Proc. Administrativo nº 154/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO 
ÔNIBUS OU VAN SEM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS 
DIARIAMENTE PELO TEFD (TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO) PARA 
JOÃO PESSOA-PB, conforme Especificações estabelecidas no Termo de Referência, constantes 
no ANEXO I. Somente para pessoa física.

ABERTURA: 10/10/2013, às 09:30 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / CONSTANTE NO ORÇAMENTO 

EXERCÍCIO 2013.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 

na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário 
das 08:00 às 11:00 horas

Nova Olinda, 25 de setembro de 2013.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro Oficial

CSQ ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF N° 08.921.890/0001-86 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de administração do Meio Ambiente, emitiu a licença prévia n° 2726/2013 em João 
pessoa, 16 de setembro de 2013 – prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar 
Na(o) – AV. SANTOS COELHO NETO, BAIRRO MANAÍRA, Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2013-005087/TEC/LP-1765.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2013.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h30min, do dia 08 de Outubro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições por compra 
de bolas infantis para distribuição com as crianças do Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 25 de Setembro de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 015/2013

 
OBJETO: Aquisição de Kit Escolar. Abertura do certame no dia 09/10/2013, às 09:00hs, no prédio 

sede da Prefeitura Municipal de Natuba/PB. 
Natuba, 25 de setembro de 2013.
Esmeraldina Montenegro Borba 

Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Com fundamento, no que preceitua a Lei Federal de Nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações posteriores, e demais razões que nos autos constam, e tendo em vista a conclusão 
dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação desta PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DE PIRANHAS. 

RESOLVE: 
ADJUDICAR o objeto do Processo Licitatório, referente à TOMADA DE PREÇO de nº 02/2013 de 

24 de Junho de 2013, da (s) Empresa (s) :LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF n.º 11.485.629/0001-95, e INSC. EST. nº. 16.164.812-6, estabelecida à Rua Rotary ,1081 
- Jardim Oasis, Cajazeiras, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 229.323,64(Duzentos 
e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, em 20 (Vinte) de Setembro de 2013 (Dois Mil e Treze).
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito (a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA- PB
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Que o aviso de licitação  constante da folha de nº 30 do diário oficial do estado do ultimo dia 
21 de setembro de 2013, relativa as tomadas de preços 002/2013 e tomada de preços 0003/2013, 
onde não constavam as datas e horas prevista para abertura da sessão pública para recebimento 
da documentação e propostas, dos processos epigrafados , ficando marcadas para o dia: 11 de 
outubro de 2013 as 08:30h e 14:30h respectivamente. As datas acima mencionadas obedeceram 
aos prazos legais constantes no artigo 21 da lei federal 8.666/93. Maiores informações poderão 
ser obtidas das 08h as 12h na sala da CPL na prefeitura municipal de Itapororoca, localizado á Rua 
Frei Damião de Bozzano, 07 Centro de Itapororoca-PB.

Itapororoca-PB, 24 de setembro de 2013.
Ruy Sousa da Silveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL D MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2013

O Pregoeiro Oficial do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro – PB, TORNA PÚBLICO que o 
pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 034/2013, tempestivamente 
interposto pela empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, foi analisada e julgada 
IMPROCEDENTE, conforme Ata de Julgamento constante nos autos do Processo que encontra-se 
a disposição dos interessados na sala da CSL do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro – PB.

Monteiro - PB, 24 de Setembro de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2013/PMM

A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, em atendimento as disposições contidas na Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, 
que reunir-se-á em sessão pública às 15h00min do dia 28 de Outubro de 2013, ou no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário, na hipótese de não haver expediente nesta data, na Sala de 
Licitações deste Órgão, para receber os envelopes nº. 01 e 02, “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”, 
respectivamente, de todos os interessados, bem como para processar a licitação na modalidade 
de CONCORRÊNCIA, sob o N.º 003/2013, do tipo Maior Lance, cujo objeto é a PERMISSÃO DE 
USO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO ONEROSO DE BOXES, 
LOCALIZADOS NA PRAÇA PARQUE DAS ÁGUAS, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO”. O Edital 
encontra-se a disposição dos interessados na sala da CPL, situada à Rua Desembargador Feitosa 
Ventura, 04, 1º Andar, Centro – Monteiro - PB, maiores informações através do tel: (83) 3351-1514, 
no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.

Monteiro - PB, 25 de Setembro de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.02.003/2013

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, HOMOLOGA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 

2.02.003/2013, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS 
SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INTERLIGADA EM 
TEMPO REAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM-
PINA GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E TERMO DE REFE-
RÊNCIA, EM FAVOR DE PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ Nº 07.553.129/0001-76, 
VENCEDORA DOS ITENS 01 AO 03 COM PROPOSTA NO VALOR DE R$ 401.000,00 (QUATRO-
CENTOS E UM MIL REAIS),CONFORME ANÁLISE E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA.

CAMPINA GRANDE, 09 DE SETEMBRO DE 2013.
JACY TOSCANO DE BRITTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

Data: 25 de setembro de 2013
PROCESSO                       Nº 048/2013 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2013
INSTRUMENTO: Aquisição direta de 01 (um) Terreno medindo 40,30m de cumprimento por 

27,40m de largura, perfazendo uma área de 1.104,22m², localizado no sitio Poço do Cavalo, Zona  
Rural, Monte Horebe, Estado da Paraíba

PARTES:  MARIA FERREIRA DIAS e 
Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE. 
OBJETO: Aquisição direta de 01 (um) Terreno medindo 40,30m de cumprimento por 27,40m 

de largura, perfazendo uma área de 1.104,22m², localizado no sitio Poço do Cavalo, Zona  Rural, 
Monte Horebe, Estado da Paraíba, subordinado a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBA-
NISMO E TRANSPORTE.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática – 4.4.90.61 – Aquisição de Imóveis.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31.12.2013.
SIGNATÁRIOS:

MARIA FERREIRA DIAS - Pela Contratada
CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE .

Responsavel.: MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 033127314-45
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$         39.279,25
Apresentante: TEIXEIRA E TARGINO ADVOGADOS
Protocolo...: 2013 - 056124
Responsavel.: NAJA SERVICOS E SOLUCOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014117372/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057481
Responsavel.: SOCIAGRO
CPF/CNPJ....: 009113820/0001-64
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            140,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056095
Responsavel.: SOTERRA CONSTRUCOES E PRO-
JETOS LTDA
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.790,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053419
Responsavel.: VIVERE DELANO - MODULADOS COM.
DE MO
CPF/CNPJ....: 006200070/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            880,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056615
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,  26/09/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADAUTO LEITE NETO
CPF/CNPJ....: 011530199/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            447,35
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057648
Responsavel.: AUREO F GUIMARAES MOVEIS ME
CPF/CNPJ....: 016986781/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            117,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056653
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            630,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057065
Responsavel.: INSTITUTO MODUS EDUC CORPO-
RATIVA LT
CPF/CNPJ....: 015121770/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            809,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 054176
Responsavel.: JEFFERSON ALVES OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010905232/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            471,85
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056419
Responsavel.: JOSE MEIRELLES DE LIMA 15112500468
CPF/CNPJ....: 011829200/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            576,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056432

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilar

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N 01/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público para conhecimento dos interessados que 
na sala de reunião, situada à Praça João José Maroja, 259- Centro – Pilar – PB.  Através da sua 
Área de Compras e Licitações, que realizará, no dia 11/10/2013, as 09h30 realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº.001/2013, MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a AQUI-
SIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, TRATOR AGRICOLA, CAÇAMBA BASCULANTE E CAMINHÃO, 
processo nº 0205/2013,. Recursos: previstos no orçamento vigente contrato de Repasse  anexo 
ao Termo de Compromisso nº. 0365978-34/2011/MAPA/CAIXA. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei 
Complementar n. 123/06 e legislação pátria pertinente em vigor, consoante as condições estatuídas 
neste instrumento convocatório e seus anexos, constantes do processo mencionado. Informações, 
cadastro e aquisição de edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3282-1247 ou através do e-mail: cplpilar@hotmail.com . Valor do edital 
R$ 100,00(cem reais). Condições mínimas para participação: interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, cadastrados ou não no SICAF,no SIREF ou na PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, 
que preencham os demais requisitos deste edital – Documentos para Habilitação. 

Pilar- PB, 18 de setembro de 2013.
Eduardo Jose Rodrigues da Silva

Prefeito em exercício

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços na realização 
de exames laboratoriais diversos ao município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-
1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com.

Solânea - PB, 25 de Setembro de 2013
AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
(HOMOLOGAÇÃO) RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores e Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarada em 
atendimento a Comissão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 048/2013; Considerando 
o pronunciamento da Comissão de Licitação, através de Relatório, que resultou na DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, e o mais que dos autos constam,

RESOLVE:
HOMOLOGAR / RATIFICAR O PROCESSO N.º 048/2013 
Ante o exposto, e o mais que constam dos autos, esta Comissão após parecer da Procuradoria 

Jurídica do Município, recomenda a RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do processo em apreço 
e a lavratura do Contrato em favor da senhora: MARIA FERREIRA DIAS., inscrita no CPF/MF n° 
674.749.184-04, residente a Rua Presidente Médici n° 72, Centro, Monte Horebe, Estado da Paraíba, 
pelo Valor de R$ 40.000,00 (quarenta  mil reais).

Fonte de Recursos: Orçamento Vigente do Município (Recursos Próprios do Município).
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete DA PREFEITA Municipal de MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, em 25 de setembro 

de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DIAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 026/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de Apoio, TORNA 

PÚBLICO que fará realizar no dia 08/08/2013 às 08:00 hs, na Sala de Licitação deste Órgão, situ-
ada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO, destinado a Aquisição de Refeições de Forma Parcelada., Cópia do Edital e demais 
documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua José Araújo 
Dantas, n.° 229,  Centro – Cubatí – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 
Ou pelo Tel. (83) 3385 - 1110. 

Cubatí, PB, 24 de Setembro de 2013.
ADRIANO CUNHA DE SOUTO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Outubro de 2013, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 25 de Setembro de 2013
AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Outubro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo 0KM, adaptado 
para Ambulância simples remoção, tipo A, ano e modelo a partir de 2013. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 25 de Setembro de 2013
AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS 

Pregoeiro Oficial

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. 

CNPJ: 02.963.253/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de Notas

EDITAL

Responsável: ISAIAS JOSE DOS SANTOS
CPF/CGC: 581.254.424-72
Título: Espécie: CONTRATO DE ARRENDA-
MENTO MERCANTIL; 
Valor R$ 3.826,22
Protestante: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIA-
MENTO E INVESTIMENTO S.A.
Apresentante: GISELE BERGAMASCO WE-
BER.
Protocolo.: 2013   -   000771
Responsável: AMARO SERAFIN DA SILVA
CPF/CGC: 06.371.683/0001-70
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA 
MERCANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 700,00
Protestante: A & I PAPELARIA LTDA.
Apresentante: BANCO BRADESCO S.A.
Protocolo.: 2013   -   000764
Responsável: CONCEIÇÃO MARIA DA SILVA
CPF/CGC: 353.022.404-91

Título: Espécie: CONTRATO DE ARRENDA-
MENTO MERCANTIL; 
Valor R$ 6.229,97
Protestante: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIA-
MENTO E INVESTIMENTO S.A.
Apresentante: GISELE BERGAMASCO WE-
BER.
Protocolo.: 2013   -   000734
Responsável: LUCAS JOSE CORDEIRO DA 
SILVA-ME
CPF/CGC: 12.054.510/0001-20
Título: Espécie: DMI – DUPLICATA DE VENDA 
MERCANTIL POR INDICAÇÃO; 
Valor R$ 845,00
Protestante: ABBAS IND. E COM. DE MO-
VEIS LTDA.
Apresentante: BANCO BRADESCO S.A.
Protocolo.: 2013   -   000752
Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 
10.09.1997, intimo a pessoa física acima citada 
a vir pagar, ou dar por escrito as razões que tem, 
neste 2° Ofício de Protesto, a rua Travessa do 
Fórum s/n,  na cidade de Caaporã-PB, no prazo 
de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido 
Título Protestado na forma da LEI. 

Caaporã-PB, 11 de Setembro de 2013. 
Bela.  IVANISE DE SOUSA

-  Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 
CORONEL JUVÊNCIO CARNEIRO, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 09 de 
Outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS 
FISIOTERAPÊUTICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLÍNICA, ATENDIMENTOS 
EM DOMICÍLIO E ABRIGOS DOS IDOSOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 25 de Setembro de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Rua Alfredo Chaves, s/nº - Centro - Lagoa de Dentro - PB, na sala de reunião da CPL, às 10:00 horas 
do dia 09 de outubro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição parcelada de materiais de construção diversos, mediante requisição diária e periódica, 
devendo a entrega ocorrer nos locais das obras e serviços na sede do município. Recursos: FUNDEB, 
Programas do Governo Federal, Transferência da Saúde, Fundo Municipal de Saúde e Próprios do 
Município de Lagoa de Dentro, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 109, de 22 de junho de 2009. Informações: 
os interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos 
do certame, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Lagoa de Dentro - PB, 25 de setembro de 2013.
ERIVELTON DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE SUSPENÇÃO
(REUNIÃO ABERTURA DE PROPOSTAS)

Tomada de Preços n. 008/2013
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de CACIMBA DE 

DENTRO, no uso de suas atribuições legais, torna público à população de CACIMBA DE DENTRO 
e a quem interessar possa que abertura das propostas da Tomada de Preço 008/2013, que ocorreria 
no dia 26/09/2013 as 11:00 está SUSPENSO devido o recurso administrativo interposto pela em-
presa WELTON ARAUJO DE FARIAS - ME contra sua inabilitação no certame em epígrafe. Desde 
já ficam intimados todos os participantes nos termos do art. 109, § 3º da lei de licitações. Maiores 
informações encontram-se na sala da COPELI ou pelo Fone: 083-3379-1045.

Cacimba de Dentro, 25 de Setembro de 2013.
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
COMUNICADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2013.
OBJETO: Construção de Ginásio de Esporte na Rua Projetada, s/n – Conjunto Clócio Beltrão 

Alagoinha/PB, regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, de acordo 
Contrato de Repasse com a UNIÃO FEDERAL, através do ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE, 
representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, 
de nº 0367009-44 / 2011. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO: Empresa: NSEG CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, contra o resultado de julgamento de habilitação que a 
julgou inabilitada no referido certame. A CPL nos termos do § 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações comunica aos interessados para, querendo, impugnar no prazo de 05 (cinco) dias úteis o 
recurso interposto. Fica suspensa a abertura do envelope Proposta de Preços conforme publicado. 
O Processo encontra-se a disposição dos interessados no endereço anteriormente informado.

Publique-se e intime-se.
Alagoinha, 25 de Setembro de 2013.

MARIA JOSÉ BARBOSA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO
20 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 038/2013

TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2013
INSTRUMENTO: Contrato para Execução dos SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DOS 

POSTOS DE SAUDE DOS DISTRITOS DE: BOA VISTA, BOM JESUS, E PIRANHAS VELHAS, 
deste município de São Jose de Piranhas- PB,.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
OBJETO: Contrato para Execução dos SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS 

DE SAUDE DOS DISTRITOS DE: BOA VISTA, BOM JESUS, E PIRANHAS VELHAS, deste muni-
cípio de São Jose de Piranhas- PB,, subordinados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 229.323,64 (Du-
zentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos), correndo 
a despesa à seguinte Função Programática 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 19/09/2014
SIGNATÁRIOS
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA  - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 038/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade TOMADA DE PREÇO de nº 02/2013 de 24 de Junho 
de 2013, com abertura para 15 de Julho de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, 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): 
LIMPEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 11.485.629/0001-95, e 
INSC. EST. nº. 16.164.812-6, estabelecida à Rua Rotary ,1081 - Jardim Oasis, Cajazeiras, Estado da 
Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 229.323,64 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Vinte 
e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assi-
natura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 20 de Setembro de 2013
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2013 – SRP
A Prefeitura Municipal do Congo – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
014/2013/SRP, do tipo “Menor Preço”, objetivando o Registro de Preços para aquisição de Gêneros 
Alimentícios, agendada para as 10h00min do dia 04/10/2013, foi remarcada para as 10h00min do 
dia 09/10/2013, em virtude do não atendimento ao prazo mínimo legal exigível. Cópia do Edital e 
demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações 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, 25 de setembro de 2013.
Abdias Ramos de Oliveira Filho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO
16 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 048/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2013
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DE 2 

LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
JOSE DENILTON SARAIVA CAVACANTI -ME.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DE 2 LITROS, 

DESTINADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO., subordinados a Secretaria Municipal de 
Administração

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 32.250,00(Trinta 
e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta 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
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                   - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de 

Piranhas, PB
JOSE DENILTON SARAIVA CAVACANTI -ME.   -  Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 048/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 027/2013 de 22 de 
Agosto de 2013, com abertura para 03 de Setembro de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, 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): 
JOSE DENILTON SARAIVA CAVACANTI -ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 08.928.282/0001-01, e 
INSC. EST. nº. 16.047.913-4, estabelecida à Rua Juvêncio Andrade,230 - Centro, São Jose de 
Piranhas, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 32.250,00(Trinta e Dois Mil, Duzentos 
e Cinquenta 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.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 16 de Setembro de 2013
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO
16 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 049/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2013
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFOR-

MATICA, DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO...
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES
116.633,50(Cento e Dezesseis Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 

DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.., subordinados 
a Secretaria Municipal de Administração

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 116.633,50(Cento 
e Dezesseis Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos), 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
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO  - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES                            Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 049/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 028/2013 de 20 de 
Agosto de 2013, com abertura para 03 de Setembro de 2013, às 10:30 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES, inscrita no CNPJ/MF n.º 10.293.888/0001-51, 
e INSC. EST. nº. 16.157.911-6, estabelecida à Av. Presidente João Pessoa,01 - Centro, Cajazeiras, 
Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 116.633,50(Cento e Dezesseis Mil, Seiscentos e 
Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assi-
natura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 16 de Setembro de 2013
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO
16 de Setembro de 2013
PROCESSO Nº 050/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2013
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, 

DESTINADOS AO USO DA DIVERSAS SECRETARIAS DESE MUNICIPIO..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
                DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, DES-

TINADOS AO USO DA DIVERSAS SECRETARIAS DESE MUNICIPIO., subordinados a Secretaria 
Municipal de Administração

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 70.002,35(Setenta 
Mil, Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos), 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
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                 - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de 

Piranhas, PB
DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. -  Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 050/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 029/2013 de 22 de 
Agosto de 2013, com abertura para 05 de Setembro de 2013, às 09:00 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, 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): 
DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 11.855.390/0001-06, e 
INSC. EST. nº. 16.169.040-8, estabelecida à Rua Comandante Vital Rolim,150 - Belo Horizonte, 
Cajazeiras, Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 70.002,35(Setenta Mil, Dois Reais e 
Trinta e Cinco Centavos); 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.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 16 de Setembro de 2013
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO: 

23/09/2013
PROCESSO          N.º 052/2013
INEXIGIBILIDADE N° 006/2013
INSTRUMENTO: CONTRATO DE BANDA MUSICAL DE RENOME REGIONAL
PARTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DE PIRANHAS  e
                JOSE WESCKLEY HEENRIQUE DA SILVA –ME 

OBJETO: Contratação de Bandas Musicais de renome regional, para apresentação artística 
durante as festividades alusivas a Dia da Emancipação Politica deste município, Edição 2013, na 
praça Getúlio Vargas, nesta Cidade.

VALOR: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: a partir desta data até 22.09.2014
SIGNATÁRIOS:  
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO  – Pela Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DE PIRANHAS 
JOSE WESCKLEY HEENRIQUE DA SILVA –ME. - Pela Contatada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS , ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, alteradas pelas Leis n.ºs 
8.883/94 e 9.648/98 etc. e

Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento a Co-
missão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 052/2013;

Considerando o pronunciamento da Comissão de Licitação, através de Relatório, que resultou 
na INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, e o mais que dos autos constam,

RESOLVE:
RATIFICAR E HOMOLOGAR O PROCESSO N.º 052/2013
Objeto: Contratação de Bandas Musicais de renome regional, para apresentação artística na 

festividade alusiva do Dia da Emancipação Politica deste município, edição 2013, e HOMOLOGAR 
em favor de: JOSE WESCKLEY HEENRIQUE DA SILVA – ME, CNPJ(MF) Nº 13.317.322/0001-
00, para apresentação artística das Bandas Musicais: Gabriel Diniz e Forró na Farra e Simone e 
Simaria, neste dia 23 de setembro do corrente ano, com início às 23:00 horas e encerramento às 
04:00 horas, no Valor total de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Empenhe-se a respectiva despesa,
Publique-se (art. 26. da Lei Federal 8.666/93)
Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS , Estado da Paraíba, em 

23 de setembro de 2013.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

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

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

ABERTURA: 14/10/2013 ás 9:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos (PB), 20 de setembro de 2013.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
A Associação dos Filhos e Amigos de Olho D’água – ASFID’ÁGUA, CNPJ n.º 09.215.647.0001-05, 

através do seu presidente, no uso das atribuições estatutárias, vem convocar todos os associados 
para participarem das Eleições para o biênio 2014/2015, que se realizará no dia 25 de Outubro 
de 2013, das 8h às 17h, na sede da FETASP-PB, à Rua Eurípedes Tavares, 410, Centro, CEP: 
58.013-290, João Pessoa-PB. Os interessados a concorrerem ao pleito eleitoral, deverão comparecer 
na sede da FETASP-PB, das 8h às 17h,  de segunda a sexta-feira, no prazo de até 10 dias antes 
da realização das eleições, para registro de suas chapas. João Pessoa, 25 de setembro de 2013. 
Manuel Leite de Araújo – Presidente.
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