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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Banhistas podem aproveitar 52 praias do litoral paraibano neste fim de semana

l Estação Ciência Cabo Branco oferece oficinas gratuitas de dança, flauta e HQ

l Ciclo de Palestras no HU/UFPB em outubro trata de temas toxicológicos

l Banda EmCanto e Choro e Xande Black são as atrações hoje do Sabadinho Bom
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Número 202

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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Mil dias de governo com anúncio de 
obras e ações de saúde e cidadania

Ações de cidadania, saú-
de e assinatura de ordens de 
serviços marcam hoje a pro-
gramação dos 1000 dias de 
governo. Em João Pessoa, o 
governador Ricardo Coutinho 
autoriza obras de esgotamento 
sanitário. À noite, em Areia, ele 
autoriza a construção de uma 
adutora. PágINAS 13 E 18
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Paraibanos dizem 
que PEC da Música vai 
ajudar na produção 
artística PágINA 5

Camerata Filipeia faz 
show hoje no Projeto 
Novos Palcos na cidade 
de Zabelê PágINA 8 

O meia Lenílson 
desfalca o Bota na 
partida de amanhã 
contra o Salgueiro  
PágINA 23

Botafogo faz festa 
hoje para celebrar 
os 82 anos de 
história e glórias
PágINA 21
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 Vacinação quer 
imunizar hoje mais 
de 600 animais 
contra a raiva

PágINA 14

 Ministério da 
Saúde pesquisa 
sobre uso de 
remédios na PB

PágINA 11

 Polícia prende 
acusados de 
assaltos em 
Campina Grande

PágINA 16

População da 
Paraíba cresce 10% 
em apenas um 
ano, diz IBGE 

 pnaD

A população paraibana 
chegou a 3,8 milhões de pes-
soas, um crescimento de 10% 
entre 2011 e 2012. É o que 
revela a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios do IBGE. 
O envelhecimento populacio-
nal se acentuou. PágINA  10

Escola Técnica de Mamanguape terá 1,2 mil vagas PágINA 4

DÓLAR    R$ 2,256 (compra) R$ 2,257 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,170 (compra) R$ 2,310  (venda)
EURO   R$ 3,044 (compra) R$ 3,046    (venda)

nublado com 
chuvas ocasionais

Relatos da passagem da Coluna 
Prestes pelo interior paraibano

MEMórIA

PágINA 17
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Binário de Bayeux é entregue e 
vai beneficiar 250 mil pessoas
O governador Ricardo Coutinho inaugurou a obra que vai desafogar o trânsito. 
O governo do Estado investiu cerca de R$ 10 milhões no projeto. PágINA 13

 Pagamento do 
funcionalismo 
estadual será na 
segunda-feira

PágINA 13



Há muito se sabe e diariamente se constata 
que um dos esportes preferidos dos brasileiros 
é descrer que, embora a trancos e barrancos, o 
país vai melhorando. Por mais que os indicado-
res sugiram o contrário e atestem os avanços 
sociais, resta sempre a dúvida de que os índices 
anunciados não retratam a realidade ou, quando 
o fazem, chegam atrasados na comparação com 
outras nações. 

Que o Brasil está atrasado em relação às 
conquistas sociais verificadas em países desen-
volvidos – disso não se duvida. Apesar da rela-
tiva estabilidade democrática, a instabilidade 
econômica sempre leva parcela considerável da 
população a acreditar que estaremos sempre 
condenados a posar na rabeira dos rankings 
mundiais.  Mas isto não necessariamente corres-
ponde à verdade dos fatos. 

Agora mesmo, a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicícilos – o Pnad – nos remete 
a outro patamar, confirmando que a diminuição 
do trabalho infantil no Brasil, entre os anos de 
2011 e 2012, foi um dos dados mais significati-
vos do trabalho divulgado pelo IBGE. De acordo 
com os números, em 2011 havia 704 mil crianças 
e adolescentes entre cinco e 13 anos no mercado 
de trabalho. Pois este número acaba de despen-
car para 504 mil brasileirinhos que, em vez de 
estar na escola, estão na lida diária para ajudar 
no sustento de suas famílias. Entre um ano e ou-
tro, há uma redução significativa: 21%. 

Mas como tudo não é festa registre-se igual-
mente que, no mesmo estudo, nem todos os da-
dos são positivos. A taxa de analfabetismo das 
pessoas de 15 anos ou mais, por exemplo, parou 
de cair no Brasil após um período de mais de 15 
anos de declínio, segundo dados da Pnad. O país 

não registrava crescimento na taxa de analfabe-
tismo desde 1997. Este, sem dúvida, é um dado 
preocupante que anseia por ações na área da 
educação – sejam elas, as ações, comandadas 
pelo governo central ou pelos governadores do 
Estado, além dos prefeitos municipais. 

No universo examinado pela pesquisa que 
exclui 4,1 milhões de pessoas que residem nas 
áreas rurais da região Norte, o índice de indi-
víduos que, em 2012, não sabiam ler e escrever 
foi de 8,5%. Esse dado representa aumento de 
0,1% em relação ao ano anterior. Na prática, os 
pesquisadores do IBGE registraram no ano pas-
sado 300 mil analfabetos a mais em comparação 
com a amostra de 2011. Por outro lado, o levan-
tamento feito pelo IBGE indicou que a taxa de 
escolarização das crianças de cinco e seis anos já 
atingiu 92%.  Em 2002, apenas 77,2% delas esta-
vam na escola com estas mesmas idades.

Os mesmos números permitem concluir 
que as pessoas não estão só entrando na escola 
mais cedo, como permanecendo mais tempo. Em 
2012, os jovens de 20 a 24 anos declararam ter 
passado, em média, 9,9 anos estudando ao longo 
da vida. Em compensação, pessoas com 60 anos 
ou mais informaram ter estudado apenas 4,4 
anos em média.

Não é uma situação que possa justificar 
qualquer tipo de ufanismo. Comparando o Brasil 
consigo mesmo – já que hoje é considerado uma 
das maiores economias do mundo – falta mui-
ta coisa pra se fazer. Se a comparação for com 
nações desenvolvidas, falta muito mais. Ainda 
assim – e apesar dos pesares – o país vai conse-
guindo eliminar grandes chagas do seu subde-
senvolvimento – como o analfabetismo e a utili-
zação de mão de obra infantil. 

Editorial

Crônica

Quem vem pra beira do mar, ai...

Os números do Pnad

                         William Costa - wpcosta.2007@gmail.com

UNIÃO  A
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de Álvaro Machado

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010 
Distrito Industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REDAÇÃO: 3218-6511 / 3218-6509

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de  setembro de 2013

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6511/3218-6509

SUPERINTENDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO

DIRETORA DE OPERAÇÕES

EDITORES SETORIAIS: Ademílson José, Geraldo Varela, Glaudenice Nunes,
Juneldo Moraes e Neide Donato

PROJETO GRÁFICO:  Ricardo Araújo, Fernando Maradona e Klécio Bezerra

Fernando Moura

José Arthur Viana Teixeira

Albiege Fernandes

CHEFE DE REPORTAGEM

SECRETÁRIA DE REDAÇÃO

EDITOR GERAL

EDITOR ADJUNTO

Conceição Coutinho

Renata Ferreira

William Costa

Clóvis Roberto

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira

H
um

or
D

om
in

go
s 

Sá
vi

o 
- 

sa
vi

o_
fe

l@
ho

tm
ai

l.c
om

DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Sonhei um dia percorrer a América 
Latina com um grupo de amigos, conhecen-
do pessoas, contextos sociais, paisagens... 
Enfim, a diversidade política e cultural 
dessa parte do planeta que os deuses (ou 
a natureza) elegeram para ser o berço de 
minha vinda ao mundo.

Sonhos de quem amava Guevara & 
Sandino, ouvia Jara & Rodríguez e tinha 
a cabeça feita pelos poetas loucos que 
revolucionaram a literatura estaduniden-
se e botaram gosto ruim no american way 
of life – Ginsberg & Kerouac à frente -, 
naquela década maravilhosa que deve ter 
sido a de cinquenta.

O Sertão me seduzia e, muitas vezes, 
pensei em retornar àquela região mítica, 
para ali desenvolver um estilo de vida 
franciscano, convivendo, nos pés de ser-
ra, com humildes camponeses. Delírios 
de quem ouvia Vandré & Valle e não se 
precavera, como Ulisses, contra o feitiço 
das “violas enluaradas”.

Viagens que não se concretizaram e, en-
tre “apocalípticos e integrados”, acabei mes-
mo entre os últimos, cantando, quando tenho 
tempo e saúde para embriagar-me, “não vou 
me adaptar...”, para depois sair em busca de 
um pague-fácil (?) com uma caixa de sapatos 
debaixo do braço cheia de contas a pagar.

Com os pés, a alma e a família enrai-
zados no Litoral, venci o medo e passei a 
alimentar o sonho de edificar algo não tão 
simples assim, porém menos onírico, por-

tanto passível de realizar-se, do ponto de 
vista material: construir uma casa em uma 
praia deserta, pertinho do mar, para “viver 
uma vida natural”.

Mas aí ligo a televisão e o apresentador 
anuncia, com uma voz que parece vir do 
Armagedon, que os cientistas estão convictos 
da ação deletéria do aquecimento global so-
bre os oceanos, portanto quem mora à beira-
-mar não estranhe se um dia acordar coberto 
de sargaço, boiando em água salgada.

O ar e a água estão mais quentes e, por 
consequência, a terra também. O quarto ele-
mento, é óbvio, não pode aquecer mais. Seria 
o fim da picada a constatação de que o fogo 
também estaria mais quente. As altas tempe-
raturas aumentam o volume da água do mar 
e derretem as calotas polares. Seria o fim?

Não sei. Acredito na (por uns) desa-
creditada tese do aquecimento global e, 
pelo que li até hoje sobre o assunto, estou 
com aqueles que atribuem esse fenômeno 
à atividade predatória do homem, cuja 
exploração-transformação dos recursos 
naturais em bens duráveis e efêmeros “não 
para, não/ não para...”

A quem devo me dirigir para pedir que 
desligue a chave desta engrenagem, apagando 
a chaminé da fábrica mundial de automóveis 
(navios, aviões, geladeiras, computadores...) e 
as chamas dos poços de petróleo? Como deter 
o tsunami que invadiu o meu sonho e derru-
bou a minha casa de praia? Alguém aí tem o 
e-mail ou número de telefone?

 

João Pessoa poderá ser palco, dia 11 próximo, durante 
o Fórum Nordeste, de uma importante decisão sobre um 
projeto para a região, quando a Sudene deverá assinar, 
com a Agência Nacional de Transportes Terrestres,  ter-
mo de cooperação com o objetivo de estudar a viabilidade 
técnica e econômica de uma ferrovia. Trata-se de um ou-
sado projeto, já chamado o “Trem da Costa do Sol”, que iria revolucionar o transporte de passageiro no 
Nordeste, ligando, através de rede ferroviária, as cidades de Salvador  (BA) e São Luís (MA), passando 
pelo litoral de todos os Estados nordestinos.
No caso da Paraíba, é bom as autoridades verificarem bem, durante o evento, qual a parte que nos 
cabe na iniciativa. Parece uma parte menor, bem diferente do que toca para Alagoas, que seria interli-
gada da foz do Rio São Francisco, em Piaçabuçu, a Maragogi, no extremo norte do  Estado, percorrendo 
os principais pontos turísticos daquele Estado.
O 2º Fórum Nordeste 2030 – Visão Estratégica de Longo Prazo,  reunirá, em João Pessoa , secretários 
de Estado da região e técnicos do Governo Federal. Uma vez pronto o projeto, será um salto enorme no 
desenvolvimento do turismo do Nordeste, com essa ferrovia litorânea interligando as principais capi-
tais da região. Viabilidade econômica existe, o problema vão ser preço e prazo e, sobretudo, vontade 
e política para realizar.

O deputado Carlos Dunga (PTB) fez requerimento à 
Mesa da Assembleia, pedindo que seja distribuído  
a todos os parlamentares uma cópia do relatório do 
Tribunal de Contas da Paraíba para que eles acom-
panhe as atividades do TCE. Dunga lembrou que 
o tribunal é um órgão acessório da  Assembleia, 
cujos conselheiros saem da avaliação do Poder 
Legislativo. Sem entrar diretamente no mérito da 
questão que embasava seu pedido, Dunga deu a 
entender que a relação TCE e Assembleia não devia 
se ater a uma entrega burocrática de um relatório 
de atividades. “Todos os deputados devem acom-
panhar as atividades do tribunal”, reforçou. Na ver-
dade, poucos sabem a subordinação, em tese, do 
TCE à Assembleia.

Os bancários em greve fecharam acordo com o Ministério Público para não criar problemas para o 
pagamento de servidores e aposentados, mas, na prática, a realidade foi outra. Muita gente que 
procurou os caixas eletrônicos para sacar dinheiro sentiu na pele o peso do boicote dos grevistas. 
Máquinas travadas, desabastecidas e outros problemas que enervaram os clientes.

O deputado Sérgio Moraes (PTB-RS) 
será o relator da representação por 
quebra de decoro parlamentar contra 
o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ), 
acusado pelo Psol de ter agredido 
com um soco no estômago o senador 
Randolfe Rodrigues, durante visita de 
parlamentares à sede do 1º Batalhão 
de Polícia do Exército no Rio de Janei-
ro, que sediou o DOI-Codi durante a 
ditadura militar. Para quem não liga 
o nome à figura, Sérgio é  aquele que 
disse que se “lixa para a opinião pú-
blica”.

VAI SE LIXAR

ROBSOM-PSL

NÃO CUMPREM

DE OLHO NO TCE

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

FÓRUM EM JOÃO PESSOA

O ex-deputado Rob-
som Dutra, ex-PMDB, 
está entrando no PSL 
e deverá disputar uma 
vaga na Assembleia 
no próximo pleito. 
Com vasta experiência 
na política do Estado, 
Robsom integrava a 
equipe do ex-prefeito 
de Campina Grande, 
Veneziano Vital do 
Rêgo Segundo Neto, 
como secretário.

Fechado o pacto entre Eduardo 
Campos, presidente do PSB e os 
irmãos Gomes – Cid e Ciro -, que 
querem continuar na base da 
presidente Dilma. 
Eles vão deixar o PSB, indo pro-
vavelmente para o PROS, e o 
partido não pede o mandato na 
Justiça. 
Isso não impede a intervenção 
no diretório do PSB no Ceará. 
O acordo foi feito por intermedi-
ários, já que as figuras de proa 
citadas já não se bicam.

Em suas andanças pelas emissoras 
de rádio, tentando massificar seu 
nome visando ao pleito do próxi-
mo ano, o ex-prefeito de Campina 
Grande e virtual candidato do PMDB 
ao governo do Estado, Veneziano 
Vital do Rêgo tem se deparado com 
um sério problema que trava suas 
respostas. Sempre que ele elenca 
as prioridades de seu projeto de 
governo, alguém sempre liga com 
uma pergunta fatal: o PMDB passou 
12 anos no governo e por que não 
fez? Não é uma boa herança.

Relatório da ONU confirma que mundo pode viver catástrofe ambiental 
em 2050! Veja agora, no Jornal Nacional!”

ACORDÃO “HERANÇA”



Pierre Lucena
Economista

Formação de pirâmides 

Qual a diferença da Pirâmide 
Financeira para o Marketing Mul-
tinível?

O problema é diferenciar 
uma empresa legítima de um gol-
pe. Mas podemos observar dois 
fatos que são a sustentabilidade 
do negócio e o produto. Em uma 
pirâmide, a base da negociação é 
apenas o dinheiro em si. Em mui-
tos casos acabamos confundindo 
com Marketing Multinível porque 
este também se organiza como um 
sistema de pirâmide. A dica nestes 
casos é ver se o produto vendido 
não está com preço muito acima 
do mercado.

Como surgiu o esquema das 
pirâmides?

O esquema das pirâmides fi-
nanceiras é algo muito antigo, mas 
que ganhou grande repercussão 
nos EUA no início do século passa-
do, quando um italiano chamado 
Carlos Ponzi, após sair do Canadá 
(condenado por uso de cheques 
falsos), montou um golpe prome-
tendo alta rentabilidade caso o 
investidor aplicasse dinheiro com 
ele. O golpe, conhecido depois 
como Esquema Ponzi, consistia em 
remunerar as pessoas de forma 
absurdamente alta, e para isso era 
preciso que mais gente entrasse 
no esquema, para que os que in-
vestiram antes continuassem rece-
bendo. Por isso é conhecido como 
pirâmide, já que a base de pessoas 
investindo aumenta, remuneran-
do os que entraram antes. Quando 
novas pessoas param de entrar na 
rede, esta desmorona porque o di-
nheiro captado não foi investido 
com a mesma rentabilidade. Curio-
so é que Charles Ponzi foi preso 

pelo golpe, e acabou se mudando 
para o Brasil, onde morreu pobre.

Explique como foi criado o 
Marketing Multinível?

O Marketing Multinível se 
popularizou na década de 90, 
através de uma empresa ame-
ricana chamada Amway. Ela se 
formava em formato de pirâmi-
de, remunerando as pessoas pelo 
consumo do produto. Então se 
você levasse pessoas e estas mais 
pessoas, você recebia um per-
centual do produto que esta con-
sumisse. A ideia era boa, porém 
nestes anos o que percebemos é 
que, para as pessoas se sentirem 
atraídas, a remuneração precisa 
ficar muito elevada. Como con-
sequência tem-se que o preço do 
produto fica muito elevado.

Nos últimos meses a mais 
nova e popular empresa do ramo 
multinível no Brasil, a TelexFree, 
foi alvo de denúncias e investi-
gação pela prática abusiva que 
pode causar prejuízos a milhares 
de brasileiros em um curto pe-
ríodo de tempo. Como o senhor 
analisa esse tipo de negócio?

Este é um caso típico, já iden-
tificado pela justiça, de empresa 
que não se sustentava. Tinha aler-
tado para este fato em meu blog 
em vários textos, que inclusive 
serviram como base para a justiça 
no processo. Estudo isso há anos 
na Universidade e vi que os órgãos 
de controle estavam demorando a 
agir. A TelexFree era uma empresa 
tipicamente no formato de pirâmi-
de, e pode ser considerado como 
uma das maiores pirâmides da his-
tória.

A

Quais são os reais ganhos e 
perdas para as pessoas que in-
vestiram no TelexFree?

Para quem chegou no começo, 
assim como em toda pirâmide, o 
lucro é alto, mas na grande maio-
ria dos casos, o prejuízo é imenso. 
Muita gente vendeu tudo o que 
tinha e ainda pegou empréstimo 
para colocar seu dinheiro nisso. 
Conheci gente que vendeu a casa, 
outros que venderam o negócio. 
Cheguei a conhecer um rapaz que 
vendeu os dois postos de gasolina 
que tinha para colocar tudo na Te-
lexFree.

Em tempos remotos surgiu 
no Brasil a prática da pirâmide 
que permaneceu durante muito 
tempo na atividade. O TelexFree 
é caracterizado como essa prá-
tica?

A própria justiça já considerou 
que sim. E como disse antes, uma 
das maiores da história. Em núme-
ro de participantes só perde para 
uma pirâmide na Colômbia e uma 
na Albânia. Esta última patrocina-
da pelo próprio Governo, e quando 
quebrou praticamente levou o país 
à ruína. 

A formação dessas pirâmides 
financeiras é proibida no Brasil?

É crime, já que no fim trará 
enorme prejuízo financeiro às pes-
soas. O grande problema é a cortina 
de fumaça feita em torno do negó-
cio, passando a impressão que é 
uma empresa sustentável, quando 
na prática não é.

Que tipo de penalidade é apli-
cado aos formadores?

Infelizmente ainda não sabe-
mos como a justiça vai enquadrar 
estas pessoas. É um caso novo no 
Brasil. Espero que a punição seja 
pesada, para servir de exemplo.

Os participantes também so-
frem penalidades na lei?

Apenas se ficar caracterizado 
que as pessoas sabiam que se trata-
va de uma pirâmide. Na prática nin-
guém será enquadrado, a não ser os 
sócios da empresa.

Cerca de quantos investido-
res TelexFree existem atualmen-
te no Brasil?

Pelos números divulgados, 
mais de 1 milhão de pessoas. Em al-
guns casos chama a atenção, como 

por exemplo, no Acre, onde 20% da 
população economicamente ativa 
do Estado estavam na TelexFree. 
Tem uma cidade do Mato Grosso 
onde todos os habitantes acima dos 
18 anos estavam na pirâmide.

Por que as pessoas entram 
no negócio?

O problema é que as pessoas 
se acostumaram no Brasil a terem 
remuneração alta de investimen-
tos, especialmente durante a época 
em que a inflação era alta. Então 
há aquela ideia de que é possível 
ganhar muito sem trabalhar. Isso 
aliado ao fato de que a internet 
possibilita ganhos elevados para 
alguns, serve como pano de fundo 
para este fenômeno. E o pior é que, 
no “sucesso” da Telexfree, acabou 
surgindo uma série de pirâmides 
parecidas.

É verdade que tem pessoas ad-
quirindo bons lucros no TelexFree?

Só as que chegaram no começo, e 
muitas destas acabaram reinvestindo 
o lucro dentro do negócio e acabaram 
perdendo. O golpe é antigo, e vai acon-
tecer de novo. Cabe aos órgãos de con-
trole acabar com esta prática.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de setembro de 2013

EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

busca por dinheiro fácil e rápido tem levado 
pessoas a procurar o Marketing Multinível, um 
modelo comercial de distribuição de bens ou 
serviços em que os ganhos podem advir da venda 
efetiva dos produtos ou do recrutamento de novos 
vendedores. O perigo é que as pessoas confundem 
esse tipo de negócio com os chamados “esquemas 
de pirâmides”. Por isso é bom ficar atento e saber 
que o Marketing Multinível diferencia-se por ter a 
maior parte de seus rendimentos oriunda da venda 
dos produtos, enquanto, na pirâmide, os lucros vêm, 
apenas ou maioritariamente, do recrutamento de 
novos vendedores. De acordo com o economista 
e doutor em finanças Pierre Lucena, que também 
é diretor acadêmico Laureate na Paraíba e em 
Pernambuco, em muitos casos as pessoas acabam 
se confundindo porque o Marketing Multinível 
também se organiza como um sistema de pirâmide. 
Nesses casos, ele dá como dica ao consumidor 
observar se o produto vendido não está com preço 
muito acima do mercado. Na entrevista a seguir 
ele explica detalhadamente sobre o surgimento e 
as diferenças entre a Pirâmide Financeira para o 
Marketing Multinível e revela que o TelexFree era 
uma empresa tipicamente no formato de pirâmide, 
e pode ser considerado como uma das maiores 
pirâmides da história.

financeiras é crime
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Cupom Legal premia mais 6 pessoas
cidadania fiscal

Cinco consumidores ganharam 
R$ 1 mil cada e um levou a pre-
miação quinzenal de R$ 10 mil

Seis novos ganhadores 
da campanha Cupom Legal, 
que estimula o exercício da 
cidadania fiscal dos paraiba-
nos, foram conhecidos on-
tem, na sede da Lotep. Cinco 
consumidores receberam 
prêmios de R$ 1 mil e o sex-
to recebeu o valor mais alto 
da semana: R$ 10 mil em 
dinheiro, que é referente ao 
prêmio quinzenal.

Os códigos dos bilhetes 
eletrônicos premiados com o 
valor de R$ 1 mil em dinhei-
ro foram 1º AA037745; 2º 
AA010290; 3º AA013430; 4º 
AA043965; 5º AA031408, en-
quanto o prêmio de R$ 10 mil 
saiu para o bilhete AA022254. 
Concorreram aos sorteios to-
dos os torpedos enviados des-
de o início da campanha até 
aqueles que chegaram ao ban-
co de dados da campanha no 
horário das 23h59 de quinta-
feira.

O número de participan-
tes da campanha Cupom Legal 
da semana passada para esta 
cresceu 74%. Até o dia 19 de se-
tembro, havia 27 mil torpedos 
enviados para a base de dados 
da campanha e, até quinta-fei-
ra, o número de SMS enviados 
subiu 20 mil, atingindo 47 mil 
torpedos. É bom lembrar que 
os torpedos enviados para a 
campanha concorrem aos sor-
teios de prêmios durante 90 
dias, a contar da data do envio.

Os contemplados nos sor-
teios receberam ainda no final 
da tarde de ontem um torpe-
do pelo celular, comunicando 
que foram os ganhadores da 
semana. Cada participante da 
campanha recebe um código, 
via SMS, do Programa Paraíba 
Legal, como confirmação de 
validade de participação da 
campanha de sorteios. Cada 
cupom fiscal enviado equivale 

a um código.
É bom lembrar que, para 

resgatar o prêmio, o consumi-
dor que for sorteado precisa 
guardar o cupom fiscal origi-
nal de forma íntegra, legível e 
sem rasura. A documentação 
poderá ser entregue na sede 
da Lotep ou em qualquer re-
partição fiscal da Secretaria 
de Estado da Receita infor-
mada no site do Programa 
Paraíba Legal– Receita Cidadã 
– www.paraibalegal.pb.gov.br.

Fabrícia Ribeiro, uma 
sorteada do Cupom Legal na 
semana passada, fez questão 
de assistir ao sorteio de on-
tem na Lotep. “No início eu 
não acreditava, agora vi que 
é possível. Com uma compra 
de apenas R$ 6,84 eu fui pre-
miada com mil reais”, come-
mora a moradora da cidade 
de Itapororoca.

O secretário de Estado 
da Receita, Marialvo Laurea-
no, revelou que os sorteios do 
Programa “Paraíba Legal-Re-
ceita Cidadã” continuam em 
outubro, mas com uma única 
mudança: a obrigatoriedade 
do CPF no cupom fiscal para 
efeito de prêmio.

“A suspensão até o dia 
30 de setembro do CPF no 
cupom fiscal foi no intuito 
de elevar a participação dos 
cidadãos paraibanos no exer-
cício da cidadania fiscal e não 
prejudicarmos os premiados 
que reclamaram desde os pri-
meiros dias que muitos ope-
radores de caixas nos estabe-
lecimentos não estavam ainda 
preparados para inserir o nú-
mero do CPF. Contudo, essa 
medida só teve validade para 
efeito de premiação da cam-
panha Cupom Legal. Apesar 
da maior parte dos estabele-
cimentos serem parceiros da 
Campanha, as equipes de fis-
calização da Receita Estadual 
estão nas ruas notificando e 
autuando os estabelecimen-
tos que não cumprirem com a 
legislação fiscal via denúncias 

que chegam à Receita Esta-
dual”, comentou.

 
Cupom fiscal com CPF
Os consumidores parai-

banos que realizarem compras 
a partir da próxima terça-feira, 
1º de outubro, terão de exigir 
no ato da compra nos estabele-
cimentos que os operadores de 
caixa insiram no cupom fiscal o 
número do CPF para concorrer 
aos prêmios. A coordenação 
do Programa “Paraíba Legal 
-Receita Cidadã” explica que 
todos os cupons impressos até 
o dia 30 de setembro e que fo-
ram enviados sem o número do 
CPF, via torpedo, não terão pro-
blemas para receber o prêmio, 
caso sejam sorteados.

Porém, aqueles que envia-
ram após o dia 1º de outubro 
ficarão sem poder receber os 
prêmios, caso o cupom fiscal 

esteja sem o número do CPF. 
É importante lembrar que o 
CPF além de identificar o real 
ganhador, traz mais segurança 
aos participantes da campanha.

 
Denúncias
Os estabelecimentos que 

se negarem a emitir cupom 
fiscal nas compras dos consu-
midores de qualquer valor ou 
então não inserir o número 
do CPF, quando solicitado pelo 
consumidor, poderão ser de-
nunciados à Receita Estadual 
via Programa Paraíba Legal. 
Receita Cidadã. Na página da 
internet, o programa dispõe de 
um link http://www.paraiba-
legal.pb.gov.br/denuncia.php 
para receber denúncias.

 
Próximo sorteio
Na próxima sexta-feira, 

4 de outubro, a campanha 

Cupom Legal volta a realizar 
cinco novos sorteios em di-
nheiro aos participantes. Se-
rão cinco prêmios com valor 
de R$ 1 mil cada.

Para participar dos sor-
teios, o consumidor deverá en-
viar uma mensagem (SMS), via 
celular, para o número 8383, 
informando os seguintes da-
dos 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. A digitação desses núme-
ros terá de ser nessa sequên-
cia, mas não será necessário 
dar espaço entre os dados, co-
locar vírgula ou mesmo ponto. 
Após envio do SMS, o consumi-
dor recebe automaticamente 
uma mensagem de volta, con-
firmando a sua participação 
com um código de bilhete ele-

trônico com o qual passará a 
concorrer aos prêmios.

O programa “Paraíba Le-
gal–Receita Cidadã”, lançado 
em agosto pelo Governo do 
Estado, consiste em uma série 
de campanhas educativas com 
entrega de prêmios para es-
timular a cidadania fiscal dos 
paraibanos como, por exemplo, 
passar a exigir o cupom fiscal 
nas compras com a inclusão do 
número do CPF. Uma das ações 
do programa é o sistema de 
sorteios públicos de prêmios 
em dinheiro denominado ‘Tor-
pedo Premiado – Cupom Legal’, 
que vai sortear prêmios de R$ 1 
mil a R$ 30 mil até o final deste 
ano. O programa é coordenado 
pela Secretaria de Estado da 
Receita, que firmou parceria 
com a Lotep e também licitou a 
empresa MJV para gerenciar os 
torpedos da campanha.

Uma das vencedoras da semana passada é Fabrícia Ribeiro, que fez uma compra de apenas R$ 6,84 e levou para casa R$ 1 mil
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A partir de 2014, os jo-
vens do Vale do Mamanguape 
terão a oportunidade de op-
tar por cursos profissiona-
lizantes na Escola Técnica 
Estadual de Mamanguape, 
uma das seis unidades em 
construção pelo Governo 
do Estado na Paraíba. Cada 
escola vai ter capacidade de 
ofertar 1.200 vagas. Setenta 
operários estão trabalhando 
na obra.

As demais escolas estão 
sendo construídas em João 
Pessoa, Bayeux, Cuité, Caja-
zeiras e São Bento. Cada uni-
dade custa em média R$ 7,2 
milhões, recursos do Gover-
no Federal, que totalizam R$ 
43,2 milhões.

A secretária de Estado 
da Educação, Márcia Lucena, 
avalia que a instalação das es-
colas técnicas significa inves-
tir no Ensino Médio Integra-
do à Educação Profissional, a 
base do desenvolvimento de 
qualquer sociedade. “O nos-
so foco com esta iniciativa é 
inserir o jovem no mundo do 
trabalho com uma formação 
técnica para que ele seja ca-
paz de atuar na sua atividade 
com conhecimento e quali-

Vale do Mamanguape vai ganhar
Escola Técnica com 1,2 mil vagas

cursos profissionalizantEs

Setenta operários estão trabalhando na obra da unidade de ensino

FOTO: Roberto Guedes/Secom-PB

ficação profissional”, disse a 
secretária.

As escolas seguem um 
padrão estabelecido pelo 
Ministério da Educação e te-
rão primeiro andar, 11 salas 
de aula, auditório com ca-
pacidade para 145 pessoas, 
biblioteca, sala multimídia 
para professores, laborató-
rio de línguas, informática, 
física, química, biologia e ma-
temática, refeitório, cantina, 
cozinha industrial completa, 
sala para o grêmio estudantil, 
oficina de manutenção, anfi-

teatro, ginásio poliesportivo 
completo, laboratórios es-
peciais que vão depender da 
oferta dos cursos e centro de 
vivências. O Governo projeta 
a construção de mais nove 
unidades em outras cidades 
paraibanas.

 
Saúde e habitação
Em Mamanguape, o Go-

verno do Estado também cons-
troi o novo hospital regional e 
está concluindo o residencial 
Nossa Senhora da Penha com 
597 casas populares.

A Paraíba teve um 
decréscimo de 15% nas 
exportações em relação 
ao ano passado e, segun-
do o presidente da Fede-
ração das Indústrias do 
Estado da Paraíba  (Fiep), 
Francisco Gadelha, as 
perdas dizem respeito à 
seca que obrigou o Esta-
do a importar produtos 
(deixando de exportar 
muito açúcar e etanol), 
e à China, que está inva-
dindo o mundo com pro-
dutos a preços baixos, 
sem cargas tributárias e 
sem pagar os direitos dos 
trabalhadores.

Mesmo com o de-
créscimo, ele disse que 
a Indústria na Paraíba 
vem crescendo de for-
ma exponencial. “Eu di-
ria que nos três últimos 
anos, crescemos num 
ritmo chinês, ou seja, 
numa média de 2% 
no número de indús-
tria, 12% no número 

de empregados e 18% 
na massa salarial. Com 
esses resultados posso 
dizer que a indústria é 
o grande vetor de cres-
cimento do Estado.

Francisco Gadelha 
informou que os maio-
res exportadores da 
Paraíba são a Cotemi-
nas e a Alpargatas, mas 
enfatizou que a Paraíba 
não é um grande ex-
portador, exporta fun-
damentalmente calça-
dos, têxteis, confecções, 
açúcar, álcool e o titânio 
de Mataraca. Por outro 
lado, importa atual-
mente muitos produ-
tos via internet, como 
livros, roupas, equipa-
mentos hospitalares e 
medicamentos. “Trata-
se de uma gama muito 
grande de produtos in-
dustrializados. Por isso a 
nossa indústria tem um 
déficit na balança co-
mercial apesar do Brasil 
ser superavitário em sua 
balança comercial como 
um todo”, afirmou.

Estiagem prejudica
exportações da PB

Economia asdef seleciona 
recepcionista

A Asdef está realizando, na 
próxima quarta-feira (2), às 13h, o 
processo seletivo para o cargo de re-
cepcionista na entidade. A vaga está 
aberta para pessoas com deficiência 
que tenham concluído o ensino médio 
completo. 

O processo seletivo será realiza-
do com aplicação de prova e entrevista. 
A divulgação do resultado será no dia 
4 de outubro e o início das atividades 
no dia 8, das 9 às 17h. Os currículos 
devem ser enviados para inclusao@
asdef.com.br. 

A pessoa selecionada irá tra-
balhar com atendimento ao público, 
pessoalmente ou por telefone, redação 
de ofícios e estilização de documentos 
nos padrões da instituição. A coordena-
dora do Balcão de empregos, Giovanna 
Arruda, explica que a vaga está aberta 
apenas para pessoas com deficiência 
para abranger ainda mais o perfil de 
inclusão que a Asdef defende. “A porta 
de entrada da entidade deve represen-
tar seus objetivos de inclusão social da 
pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho”, ressaltou. 

A Asdef existe desde 2003, 
atuando na qualificação e inserção da 
pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho. Além disso, a entidade realiza 
articulação institucional, como uma das 
coordenadoras do Fórum de Luta da 
Pessoa com Deficiência. A associação 
é suplente no Conselho municipal da 
Pessoa com Deficiência. 

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Banda Matéria Orgânica 
se apresenta hoje na 
Praça do Coqueiral
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Sabadinho Bom traz 
hoje os grupos Emcanto 
e Choro e Xande Black

Camerata Filipeia toca 
em Zabelê no Projeto 
Novos Palcos e Plateias
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MÚSICA SHOW
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Na última terça feira, 24 
de setembro, o Senado 
aprovou a proposta de 
emenda à Constituição 
que concede isenção tri-
butária para a produção 
de CDs e DVDs de artis-
tas brasileiros. Mesmo a 

votação ocorrendo sob protestos dos 
senadores do Amazonas, como não 
houve alteração no texto que veio da 
Câmara, o presidente Renan Calheiros, 
do PMDB de Alagoas, convocou uma 
sessão solene para a promulgação da 
PEC marcada para o dia 1 de outubro. 

A proposta foi aprovada em segun-
do turno já que a bancada amazonense 
conseguiu impedir a votação quando o 
texto foi colocado em pauta, no dia 11 de 
setembro. Os parlamentares consegui-
ram atrasar a sessão e a matéria não teve 
quórum suficiente. Porém, na votação 
desta semana, a PEC da Música foi apro-
vada por 61 votos a favor e 4 contrários. 
Os senadores do Amazonas alegam que a 
proposta prejudica as empresas, insta-
ladas em seu Estado, que usufruem das 

Senado aprova PEC da Música que prevê isenção tributária 
para a produção de CDs e DVDs de artistas brasileiros

vantagens da Zona Franca de Manaus. 
Nos dois turnos, as sessões do 

Senado contaram com a presença de 
cantores e compositores que apoiavam 
a aprovação da PEC da Música. Dentre 
eles, estavam Marisa Monte, Sandra de 
Sá, Rosemary, Fagner, Ivan Lins, Xandy 
do Grupo Revelação, integrantes do 
Lelek’s e a produtora Paula Lavigne. Os 
artistas defendem que, com a propos-
ta, os CDs e DVDs poderão concorrer 
com os produtos piratas, atualmente 
com um preço bem mais baixos que os 
originais. Com o intuito de conhecer as 
opiniões e os impactos dessa proposta 
no mercado paraibano, é que o jornal 
A União conversou com três artistas 
da área: o cantor e compositor Adeildo 
Vieira; a produtora fonográfica da Ban-
da Brasis, Marina Pessôa; e a cantora e 
compositora Eleonora Falcone. 

Adeildo Vieira
“Essa proposta é importante para 

aproximar o consumidor das músi-
cas que estão nas prateleiras. Quem 
gosta muito de um artista e quem tem 
oportunidade de comprar um origi-
nal, vai se beneficiar bastante com 
essa PEC. Hoje em dia, a maioria das 
pessoas adquirem os produtos piratas 

Vanessa Queiroga 
vanessaqueiroga@gmail.com

por causa dos impostos, então com a 
isenção o público irá se aproximar da 
obra original. Com a internet, acredito 
que a indústria fonográfica precisa re-
pensar suas estratégias em relação ao 
mercado e essa proposta pode ser uma 
medida essencial nessa fase. A cultura 
precisa de investimentos também”. 

Marina Pessôa 
“É uma notícia muito boa! Irá 

beneficiar tanto os artistas quanto o 
público. Em nosso caso, que lançamos 
o primeiro CD esse ano, não sofremos 
com a questão dos impostos. Muitos 
artistas não têm conhecimento, mas, 
na Paraíba, quando você produz seu 
registro fonográfico por meio de in-
vestimento de um edital público, seja 
municipal ou estadual, não se paga 
tributações sobre ele. Pressinto Calor, 
nosso primeiro álbum, foi financia-
do pelo Fundo Municipal de Cultura, 
então não deduzimos impostos dos 
CDs. Já são tantos impostos que paga-
mos que não ter essas tributações em 
nossas obras é realmente uma notícia 
muito boa! Para quem não tem o há-
bito de adquirir piratas, como eu, vai 
ajudar bastante, pois os preços ficarão 
mais baixos”.  

Retorno dos originais

os artistas defendem 
que, com a proposta, 
os CDs e DVDs 
poderão concorrer com 
os produtos piratas, 
atualmente com um 
preço bem mais baixos 
que os originais.

Eleonora Falcone
“Essa proposta já veio bem tarde. A 

cada dia as pessoas consomem menos 
os CDs e DVDs originais. O caminho 
natural com o avanço das tecnologias é 
adquirir os álbuns por meio da inter-
net. Com essa isenção dos tributos, o 
público tem um atrativo a mais, que 
é o preço baixo, se voltando portanto 
para os originais. No caso das produ-
ções independentes, como são os meus 
álbuns, é um benefício importante. O 
cenário está mudado e é necessário ter 
essas novas posições frente ao público 
consumidor. É algo que já surge com 
bastante atraso”. 

A cantora Eleonora 
Falcone acredita que a 
medida veio de forma 
tardia, mas que 
auxiliará muito as 
produções de música 
independente como a 
dela. Já Adeildo Vieira 
(destaque) acha que a 
proposta pode aproximar 
os consumidores dos 
discos nas prateleiras
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Quando seu pai governava a Paraíba, Zé Améri-
co Filho veio morar em João Pessoa e, na bagagem, 
trouxe não só o uniforme do Botafogo de Futebol e 
Regatas do Rio que João Saldanha (seu grande amigo 
e com quem jogara no juvenil de General Severiano) 
lhe dera de presente, como o desejo de fazer brilhar 
o nosso Botafogo, daqui da terra.  Fez-se  presiden-
te do clube, cercou-se de gente que queria trabalhar 
pelo futebol da capital e, graças ao prestígio do pai, 
montou um time de primeira. Como não podia pagar 
bons salários, aproveitou-se dos méritos de alguns jo-
gadores e os fez funcionários públicos federais, com a 
obrigação de dar expediente e de jogar pelo time da 
Estrela Solitária.

Disseram a Zé Américo Filho que o Esporte de 
Recife tinha um jogador que cabia como uma luva 
nos seus planos: jogava bem e tinha vontade de ser 
técnico. Era half direito (hoje se chama de volante), 
sabia armar o time e, de quebra, comandava os seus 
companheiros dentro de campo. Foi assim que Vavá 
veio para o Botafogo no começo dos anos 50 do sécu-
lo passado.

Contratado para trabalhar no Lóide Brasileiro, 
cujo agente era o próprio Américo Filho, Eurival-
do Guerra veio para ser vencedor. Ajudou a montar 
um time, cuja escalação todo mundo sabia de cor: 
Zé-Armando, Letárcio e Kleber; Vavá, Berto e Tita; 
Jonjoca, Arquimedes, Milton, Dega e Alfredinho. Na 
linguagem do futebol atual ele era médio  volante 
e compunha com Antônio Berto (contratado para o 
Ipase,  graças ao apoio de Alcides Carneiro) e Tita, 
uma linha intermediária que fez história no futebol 
da Paraíba.

Durante muitos anos Vavá jogou pelo Botafogo; 

O idoso não se lembrava do 
nome da esposa com quem con-
viveu mais de 50 anos. Sequer se 
lembrava que fora casado, mui-
to menos que fizera a festa das 
bodas de ouro. As pessoas ficaram 
mais longevas, mas as bodas de 
ouro, mesmo as de prata, rarea-
ram com os lamentáveis divórcios 
– às vezes litigiosos, com roupa 
suja lavada na lavanderia da Justi-
ça. Ainda bem que ela é cega.

No tempo do desquite, os 
casais se separavam, mas não 
podiam se casar 
outra vez. Havia 
uma censura na 
sociedade con-
tra esses casais. 
Um preconceito, 
se diria hoje. 
Será que se 
pode acusar de 
preconceito à 
continuidade da 
união conjugal? 
A lei já confe-
re o status de 
“união estável” 
aos casamen-
tos celebrados 
somente pelos 
noivos, sem o 
aval do sacerdote ou do juiz.

O senhor que fizera bodas de 
ouro não se lembrava que tivera 
esposa. Antigamente, chamava-
se a esses casos de caduquice. Na 
esquina de Tambiá com a Rua São 
José morava um senhor assim. Na 
esquina havia uma padaria, atrás 
residia o morador antigo. O povo 
se admirava porque o bacharel 
não se lembrava das letras. Não 
conseguia mais ler os códigos 
nem os jornais.

Era a caduquice, palavra 
mais suave de que demência, 
de que Alzheimer. O bacharel 

não sabia mais ler. A cadeira de 
balanço, onde ficava nas horas 
sempre vagas, perdera uma das 
funções: a de equipamento de 
leitura, em dueto com o pijama 
doméstico. Eu aprendia as pri-
meiras letras no grupo escolar 
em frente, o Epitácio Pessoa, e o 
solene senhor desaprendia seus 
últimos símbolos.

Esta semana, vi um filme 
amador encaminhado pelo múl-
tiplo artista Solha. Um documen-
tário íntimo sobre uma tragédia 

doméstica. O protago-
nista anunciado acima 
não se recordava do 
nome da esposa, ou se 
tivera esposa, nem do 
filho que filmava sua 
solidão absoluta – sem 
memória de parentes 
e amigos. Você é meu 
filho? – perguntava o 
ancião ao câmara com 
o celular na mão.

A tragédia é co-
mum, todos já vimos. 
Conheci de perto uma 
senhora que tivera 
onze filhos e não se 
lembrava do nome 

de nenhum, nem do seu próprio 
nome. Mas a tragédia relatada 
acima tinha continuidade. A 
família não tinha condições de 
ficar com o idoso, que foi para 
um depósito de velhos. O ancião 
escorregou na urina, caiu e que-
brou o fêmur. 

No hospital, ficou na maca 
alojada no corredor. Os médicos 
discutiam qual era a perna que 
estava quebrada; a parada cardíaca 
foi mais ágil, o velho parou. Trouxe-
ram o desfibrilador; não funciona-
va. O hospital era público, o velho 

também – era um homem do povo. 
O filho queixava-se que não podia 
ter levado o pai para um hospital 
particular, pois o imposto de renda 
tomava 60 %do seu dinheiro. 

A cena é comum nas repor-
tagens da televisão brasileira. 
Mas a triste história se passou na 
Alemanha, a quarta economia do 
mundo. Quem quiser ver o filme 
faça o pedido ao e-meio acima. 
Dia desses citei a listados hospi-
tais fechados – o primeiro sinal 
de falta de governo –, conforme 
o cronista Gonzaga Rodrigues. 
Para minha feliz surpresa, ontem 
o governo do Estado reabriu o 
hospital Prontocor.

O novo pronto-socorro de 
Tambiá foi o primeiro hospital 
cardiológico da Paraíba, agora 
transformado em hospital de 
trauma, pois o traumão e o trau-
minha não estão dando vencimen-
to dos acidentes da cidade e seus 
arredores – principalmente aos 
motociclistas acidentados, que 
ocupam 80% dos leitos. Em Nova 
York se resolveu o problema de 
acidentes com motociclistas: as 
motos foram proibidas.

O governo Ricardo Coutinho 
inaugurou também o caminho 
para o hospital, com a abertura 
do binário de Bayeux – a avenida 
Liberdade. Há tempos comentei 
a necessidade dessa obra. Pois o 
governo fez. Ainda falta fazer ou-
tras coisas, como reabrir o Hospi-
tal São Domingos, em Bayeux, às 
margens do binário. Ou o gover-
nador está lendo meus artigos, 
ou estou lendo seus projetos. 
Estamos acordes.

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Um mergulho no passado
Visitar o Instituto Histórico e Geográfico 

da Paraíba é uma experiência singular para 
quem gosta de vasculhar o passado. Com más-
cara e luvas que me foram cedidas, gentilmen-
te, pelo pessoal que atua naquela casa, vivi 
essa viagem e reencontrei, além dos meus pró-
prios rastros, muita gente que os escaninhos 
do meu cérebro haviam arquivado. O tempo 
foi curto, mas outras incursões farei ao valioso 
acervo que ali se encontra, bem catalogado e 
de fácil acesso.

Não fui muito longe para rever Archimedes 
Cavalcanti, secretário de redação da Tribuna do 
Povo, jornal mantido pelas então chamadas clas-
ses conservadoras, sob o patrocínio da UDN e 
dirigido pelo deputado Clóvis Bezerra que suce-
dera a Joacil de Brito Pereira na mesma missão. 
Archimedes foi o meu professor de jornalismo. 
A minha primeira escola foi a Tribuna. Como 
estudante do Lyceu comecei a levar uma coluna 
semanal com assuntos da educação. O meu noti-
ciário envolvia, principalmente, os movimentos 
estudantis, em efervescência nascente naqueles 
anos da década que se iniciara em 1960 e alcan-
çaria seu apogeu em 1968.( O livro de Rui Leitão 
é muito bom e chegarei a ele).

A minha coluna, Tribuna Estudantil, era re-
visada, minuciosamente, por Archimedes. Ele 
não se limitava à correção do texto, mas acres-
centava boas lições sobre a melhor forma de re-
digir. Abusar de adjetivo era um crime imperdo-
ável. Ir direto ao fato, a primeira lição. Aprendi 
muito com aquele grande paraibano, que, inclu-
sive, foi membro do IHGPB.

Manuseei uma coleção de A Tribuna do 
Povo e deparei-me com a manchete que desta-
cava uma entrevista em página inteira do gover-
nador Pedro Gondim: “Posição da Paraíba: con-
tra o golpe, pela legalidade e a Constituição”. O 
governador firmava posição com relação à posse 
de João Goulart, após a renúncia de Jânio Qua-
dros. Vivia-se a Campanha da Legalidade, evento 
que durou  exatos 14 dias e se propunha a ga-
rantir a posse do vice-presidente, em viagem à 
China, para estabelecer relações comerciais, por 
delegação presidencial. O governador da Gua-
nabara, Carlos Lacerda, amparado por militares 
contrários à posse, proclamava  que Jango fora 
à China conhecer o regime comunista para im-
plantá-lo no Brasil. Pedro Gondim deu a posição 
da Paraíba. Em 64, pretendeu repetir essa pos-
tura. Contam que chegou a redigir nota contra 
o golpe que depôs Goulart, rasgada, logo depois, 
por conselheiros menos apressados. As circuns-
tancias eram outras. Pedro terminou por apoiar 
o movimento militar, responsável pela cassação 
do seu mandato de deputado federal, alguns 
anos depois, quando ele tentou ressuscitar sua 
natureza rebelde.

Relembrei Adalberto Barreto, esparramado 
em uma velha poltrona da Associação Paraibana 
de Imprensa, da qual era presidente, enquanto 
nas janelas do prédio, bocas de som amplifica-
vam para a Rua Visconde de Pelotas e vizinhan-
ça, as notícias transmitidas pela Rádio Guaíba, 
diretamente do porão do Palácio Piratini. A voz 
de comando era de Leonel Brizolla, que forma-
ra a  Cadeia da Legalidade e, juntamente com o 
general Machado Lopes, assegurava a posse de 
Jango, a partir do Rio Grande do Sul.

Jango tomaria posse com seus poderes 
podados pela adoção de um parlamentarismo 
que já nasceu capenga, e entronizou Tancre-
do Neves no cargo de primeiro-ministro. Este 
seria o Chefe do Governo, enquanto Goulart, 
tornar-se-ía, apenas, Chefe de Estado. Uma 
Rainha da Inglaterra sem saias. Para evitar 
derramamento de sangue, Jango aceitou a im-
posição dos militares, como diria depois. Seu 
tumultuado governo caminhava para ser gol-
peado. No comício da Central do Brasil, uma 
sexta-feira 13, assinou decretos que desagra-
daram às elites e encantaram  as esquerdas. 
Eis o motivo que faltava para justificar o golpe. 
Jango,  apeado do poder e exilado, só voltaria 
ao Brasil depois de morto. Sua morte ainda 
gera muitas suspeitas. Mas esse é um assunto 
para a Comissão da Verdade. 

Ramalho 
LeiteSalve, o (Belo) Botafogo da Paraíba

O caminho do hospital

O governo Ricardo 
Coutinho inaugurou 
também o camin-
ho para o hospital, 
com a abertura 
do binário de 
Bayeux – a avenida 
Liberdade
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Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

Crônica

quando pendurou as chuteiras ainda permaneceu 
como técnico do time ao longo de um bom  tempo, 
mesmo depois que Zé Américo Filho deixou a presi-
dência do clube.

Eurivaldo Guerra, depois que abandonou o fu-
tebol, continuou a morar em João Pessoa, cidade que 
elegeu como residência definitiva. Cultor de boas 
conversas, cercado de amigos, tinha muitas estórias 
sobre futebol a contar e o fazia com graça, com ele-
gância e  com a segurança de quem, no esporte, tinha 
tanta  vivência.

Numa tarde de  domingo, há alguns anos,  enchi-
me de tristeza ao ouvir no rádio a notícia de que  na-
quele momento, antes de um jogo,  se cumpria um mi-
nuto de silêncio em homenagem póstuma a Vavá.

Vai ver que ele foi se juntar a Berto, Kleber, Mil-
ton, Zé Armando, Noca, Nininho,  Nuca e alguns ou-
tros que se foram para integrar o “Celestial Futebol 
Clube”  um inesquecível time com que o Botafogo dos 
anos cinquenta conseguiu feitos memoráveis, entre 
os quais destaco o triunfo sobre o Flamengo carioca, 
num domingo de sol de maio de 1954, com o campinho 
do Cabo Branco aqui em João Pessoa, completamente 
lotado. Além daquele Botafogo que em 1981 derrotou 
também o poderoso Rubro-Negro carioca em pleno 
Maracanã, num ano em que o Flamengo chegou a ser 
campeão do mundo.

Neste último sábado de setembro, dia  de  ani-
versário de fundação do  Glorioso Botafogo Futebol 
Clube, paixão de uma cidade inteira, presto minha 
homenagem aos craques do passado e enalteço os jo-
gadores do presente que fizeram  voltar, nos dias de 
hoje,  a alegria aos seus torcedores, cada vez mais or-
gulhosos do Belo da estrela solitária.

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

A Cara do Povo

“(TODOS OS ATORES EM CENA. MÚSICA “O QUE SERÁ”. FICA BG)
“ATOR 1 – (SOB FOCO) A experiência capitalista que se vem im-

plantando aqui – radical, violentamente predatória, impiedosamente 
seletiva – adquiriu um trágico dinamismo”.

Assim começava o meu texto teatral denominado “A Cara do 
Povo do Jeito Que Ele É’, à memória de Paulo Pontes. Todas as 13 falas 
constavam na primeira página da peça e todas, inclusive a que abro 
este artigo, foram integralmente proibidas pela Censura Federal.

A D E C L A R A Ç Ã O emitida pela Superintendência Regional 
da Polícia Federal na Paraíba, assinada pelo Bel. Pedro Fernandes de 
Sousa, datada de 01/03/1977, tinha as seguintes observações: “res-
trição etária para 18 anos (DEZOITO ANOS), e cortes nas páginas nú-
meros 01 – 04 – 07 – 08 – 012 – 014 – 023 – 024 e 027”.

Esses cortes abrangiam tanto aspectos políticos-ideológicos e 
algumas palavras e expressões tidas, na época, como palavrões. E foi 
neste último aspecto que, ao receber da Produção Executiva o texto 
censurado, que eu tive a coragem (imaginem quanta!) de topar o 
intocável chefe da Censura Federal na Paraíba, o então temível Dr. 
Pedro Fernandes.

O corte que marca a página 13, proibia a palavra “porra”, que, 
no texto, coloquei numa fala atribuída a Paulo Pontes, personagem 
naquele trecho, em que ele discutia comigo, com Elpídio Navarro, 
Pedro Santos, Rubens Teixeira, Ednaldo do Egypto e Arlindo Teixei-
ra a possibilidade de estrearmos a peça “Paraí-bê-a-bá” no Rio de 
Janeiro. E, como ele não podia ir com o grupo, me designava para 
conduzir a produção na capital carioca. Essa era a fala: “ATOR 4 – 
Porra, Alarico vocês precisam ter mais confiança em si mesmos. Eu 
não vou poder ir, mas irá o Rubens, Arlindo também vai, Ednaldo... 
Você cuidando da produção...”

E fui à montanha. A bem da verdade, fui bem recebido. Dr. Pedro 
sempre me tratava por “nobre jornalista”. De saída, perguntei-lhe: “Dr. 
Pedro, o senhor é mineiro?” Ele respondeu? “Não, nobre jornalista, eu 
sou carioca da gema. Por quê?” Eu retruquei: “Porque o senhor está 
muito conservador! O senhor cortou a palavra ‘porra’ do meu texto!” 
Após um breve momento em silêncio, ele falou: “Vamos fazer o se-
guinte: você me garante que respeitará os cortes políticos e o restante 
a vai ver no ensaio geral”.

Pois bem. Assim procedi e, de ambas as partes, cumprimos 
o acordo. As falas da primeira página, todas políticas, substituí por 
um mourão voltado de Livardo Alves, e, ao final do espetáculo, todo 
o elenco cantava um rock, que compus em parceria com Livardo, com 
a seguinte letra:

“Quem pode, pode/ Quem pode, pode / Quem não pode se esca-
pole./ Because, every-body / Quem amarra o bode/ É quase sempre 
/ Quem se fode”. Na estreia, no Teatro Santa Roza superlotado, com 
gente sentada no chão, havia muitas autoridades na plateia. C’est fi-
ni.´por enquanto. O resto depois eu conto.

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

Mídias em destaque

Em cartaz
Família do 
Bagulho

Família “fake” traz droga ilegalmente pela fronteira

Após ser roubado, o traficante 
de meia tigela David Clark é obrigado 
por seu chefe, Brad Gurdlinger, a viajar 
até o México para fechar uma negocia-
ção envolvendo um ande carregamento 
de maconha. Para tanto David precisa 
formar uma família de mentira e com 
isso convida a stripper Rose O’Reilly 
para ser sua falsa esposa. A delinquen-
te Casey e o virgem Kenny logo entram 
no plano e juntos eles formam os Miller, 
que aparentemente estariam fazendo 
uma pacata viagem rumo ao México a 
bordo do trailer da família. Entretanto, 
ao longo do caminho os antigos hábitos 
voltam à tona e nem tudo sai como o 
planejado.

Foto: Divulgação/BenderSpink
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Samuel de Gois
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Banda Emcanto e Choro e Xande Black são 
as atrações de hoje do Sabadinho Bom

Hoje o Sabadinho 
Bom traz o encontro do 
choro com o samba na 
Praça Rio Branco, a par-
tir das 11h30. As atra-
ções da vez são o grupo 
Emcanto e Choro e o 
cantor Xande Black.

Qualidade, espon-
taneidade e o jeitinho 
gostoso de tratar o choro 
são características mar-
cantes do grupo Emcan-
to e Choro, que prome-
te levar ao público um 
repertório clássico de 
nomes como Chiquinha 
Gonzaga, Ernesto Naza-
reth, Waldir Azevedo e 
Jacob do Bandolin. O gru-
po, que dá um tratamen-
to vocal ao choro como 
poucos no Brasil e já 
participou de outras edi-
ções do projeto, acredita 
que é muito importante 
a valorização das raízes 
do samba. “Percebemos 
que participam públicos 
de todas as idades e com 
isso mostramos o choro 
para todas as gerações, 
incentivando, valorizan-
do o ritmo. É sempre 
muito bom e animado”, 
afirmou a percussionis-
ta, Germana Mel.

O grupo Emcanto e 
Choro surgiu em 2011, 
com a proposta de forta-
lecer o gênero chorinho, 

A banda paraibana EmCanto e Choro é a primeira a se apresentar na Praça Rio Branco

Foto: Divulgação 

sem se fechar para o di-
álogo musical com ou-
tros gêneros e produções 
que valorizam a cultura 
local e nacional. Em sua 
trajetória, a banda tem 
se apresentado em oca-
siões e eventos culturais 
da cidade, traduzindo o 
carinho e o respeito pelas 
composições e as letras 
incorporadas a muitos 
choros tradicionais. Em-
Canto e Choro é compos-
to por Francinete Socor-
ro (voz), Raquel Dantas 
(violão de 6 cordas), João 
Maria Oliveira (violão de 

7 cordas), Leonardo Silva 
(clarinete), Germana Mel 
(percussão e pandeiro), 
João Medeiros Linhares 
(cavaquinho), todos en-
volvidos também em ou-
tros projetos musicais.

Já o cantor Xande 
Black vai levar a anima-
ção do samba de raiz ao 
público do Sabadinho 
Bom. No repertório, mú-
sicas de artistas como 
Zeca Pagodinho, Jorge 
Aragão, Beth Carvalho, 
Alcione, Dona Ivone Lara, 
Arlindo Cruz e Agepê.

O artista é um nome 

que representa muito 
bem o samba paraiba-
no. Ele faz parte do mo-
vimento do samba da 
cidade e é um veterano 
dos palcos, com 20 anos 
de trajetória musical. O 
cavaco e a voz de Xande 
Black serão acompanha-
dos por músicos locais. 
Entre os que sobem ao 
palco com o artista estão 
Júnior Pezão (bateria), 
Rafael Quirino (percus-
são, conga e pandeiro), 
Roliço Oliveira (tantan), 
Berg Jhoy (violão) e JB 
(surdo).

AS BEM-ARMADAS (The Heat, EUA, 2013). 
Gênero: Comédia. Duração: 117 min. Clas-
sificação: 14 anos. Direção: Paul Feig, com 
Sandra Bullock, Melissa McCarthy,  Demian 
Bichir. Ashburn é uma agente especial do 
FBI extremamente competente, apesar 
de ser mal vista pelos colegas de trabalho 
por ser arrogante e antipática. De olho em 
uma promoção no trabalho, ela pede ao seu 
chefe que a encarregue da investigação 
de um poderoso traficante de drogas em 
Boston, cuja identidade é desconhecida. 
Entretanto, logo ao chegar Ashburn decide 
interrogar um pequeno traficante preso por 
Mullins, uma desbocada policial local que 
não aceita ordens de ninguém. Não demora 
muito para que as duas batam de frente, 
mas elas precisam encontrar um meio de 
trabalhar juntas. Manaíra 3: 13h30, 16h, 
18h45 e 21h15. Tambiá 4: 13h50, 16h, 
18h10 e 20h20.

AVIÕES (Planes, EUA, 2013). Gênero: 
Animação. Duração: 94 min. Classificação: 
Livre. Direção: Klay Hall, com Dane Cook, 
Priyanka Chopra, Julia Louis-Dreyfus. Dusty 
é um avião que trabalha pulverizando plan-
tações. Seu grande sonho é participar de 
corridas internacionais, ao lado de alguns 
dos mais famosos competidores, mas seu 
medo de altura e a própria composição 
da carroceria impedem que esta 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 men-
tor de Dusty nesta empreitada. CinEspaço 
3/3D: 14h, 16h e 18h. Manaíra 8: 12h50, 
15h e 17h15 Tambiá 1: 14h20, 16h20 e 
18h20. Tambiá 6/3D: 14h15, 16h15, 18h15 
e 20h15.

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: 18h30.

CINE HOLLIÚDY (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 91 min. Classificação: 12 anos. Dire-

ção: 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 Francis-
gleydisson 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 1: 20h20. Manaíra 
1: 13h45, 16h15, 18h30 e 20h40.

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 pri-
meiro, 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. Tambiá 5: 14h20, 16h30, 
18h40 e 20h50. 

FAMÍLIA DO BAGULHO (We’re the Millers).  
Gênero: Comédia. Duração: 111 min. Classi-
ficação: 14 anos. Direção: Rawson Marshall 
Thurber, com Jennifer Aniston, Jason Sudei-
kis, Will Poulter. Após ser roubado, o trafi-
cante de meia tigela David Clark é obrigado 
por seu chefe, Brad Gurdlinger, a viajar até 
o México para fechar uma negociação envol-
vendo um ande carregamento de maconha. 
Para tanto David precisa formar uma família 
de mentira e com isso convida a stripper 
Rose O’Reilly para ser sua falsa esposa. A 
delinquente Casey e o virgem Kenny logo 
entram no plano e juntos eles formam os 
Miller, que aparentemente estariam fazendo 
uma pacata viagem rumo ao México a bordo 
do trailer da família. Entretanto, ao longo do 
caminho os antigos hábitos voltam à tona e 
nem tudo sai como o planejado. CinEspaço 
4: 14h20, 16h40, 19h e 21h30. Manaíra 4: 
14h15, 16h45, 19h15 e 21h50. Tambiá 2: 
14h, 16h10, 18h20 e 20h30.

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 fenô-

menos sobrenaturais que a atormentam, 
Roger Perron resolve chamar dois demo-
nologistas mundialmente conhecidos, Ed 
e Lorraine. O que eles não imaginavam 
era ter que enfrentar uma entidade de-
moníaca poderosa, que demonstra ser a 
maior ameaça às suas carreiras. Manaíra 2: 
13h15, 15h45, 18h15 e 20h50. Tambiá 2: 
14h10, 16h20, 18h30 e 20h40.

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: 
19h30 e 21h40.

R.I.P.D. - AGENTES DO ALÉM (R.I.P.D., EUA, 
2013). Gênero: Ação. Duração: 96 min. 
Classificação:  12 anos. Direção: Robert 
Schwentke, com Jeff Bridges, Ryan Rey-
nolds, Kevin Bacon. Nick Walker é um 
policial que morreu recentemente. Para sua 
surpresa, sua alma foi enviada para o De-
partamento Descanse em Paz, uma espécie 
de agência que trabalha às escondidas na 
Terra. Devido à sua experiência, Nick logo 
é enviado de volta à Terra para trabalhar 
ao lado do veterano Roy Pulsipher. Juntos, 
eles precisam encontrar o assassino de 
Nick. Manaíra 7/3D: 13h, 15h15, 17h30, 
19h45 e 22h. Tambiá 6/3D: 14h45, 16h45, 
18h45 e 20h45.

TESE SOBRE UM HOMICÍDIO (Tesis Sobre Um 
Homicídio, ARG, 2013). Gênero: Drama. 
Duração: 108 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Hernán Goldfrid, com Ricardo Da-
rín, Alberto Ammann, Arturo Puig. Roberto 
Bermudez é um especialista em Direito 
Criminal que foi chamado para  ajudar a 
solucionar o assassinato de uma jovem 
diante da universidade em que dá aulas. 
Com o tempo, ele passa a desconfiar que 
seu melhor aluno, Gonzalo, seja o res-
ponsável pelo crime. Decidido a descobrir 
a verdade, ele inicia uma investigação 
particular para encontrar o assassino. 
CinEspaço 1: 14h10, 16h20 e 22h.
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Música

Projeto Novos Palcos e Plateias apresenta hoje, 
na cidade de Zabelê, show da Camerata Filipeia

Catorze músicas compõem o 
repertório do show - com en-
trada gratuita - que a Camerata 
Filipeia realiza hoje, a partir das 
20h, na capela da Fazenda Santa 
Clara, uma construção do século 
XIX situada na cidade de Zabelê 
(Cariri Ocidental da Paraíba), 

dentro da programação do quarto ano do 
Projeto Novos Palcos e Plateias, idealiza-
do e promovido pelo Coletivo Atissar. “Acho 
super importante e gostaria que houvesse 
mais iniciativas desse tipo, inclusive com mais 
intercâmbio. Na capital ainda há outras opções 
na área cultural, mas no interior não se costu-
ma ter e só se empurra um tipo de expressão”, 
disse para o jornal A União o músico Bruno 
Marinheiro, um dos integrantes do grupo, cuja 
apresentação - a primeira vez no evento - será 
gravada para a produção de DVD, cuja previsão 
de lançamento é em maio de 2014.

“Estamos trabalhando muito para estar-
mos afiados e inspirados para realizarmos 
essa apresentação, pois queremos passar ao 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Formando público
público os momentos alegres e felizes que 
sentimos quando tocamos”, antecipou Bruno 
Marinheiro, que forma a Camerata Filipeia 
com os músicos Conan Mendes, Erik Pronk, 
Gustavo Seabra, Pablo Donoso e Mayra 
Ferreira. O repertório, a propósito, conforme 
ele revelou, é bem eclético: inclui o erudito, 
armorial, música latino-americana (a exem-
plo da andina) e brasileira. 

Nesta quarta edição, o Novos Palcos e 
Plateias começou no último mês de agosto 
e prosseguirá até dezembro. “Temos como 
metas a formação de público, o acesso a uma 
cultura musical ausente em grande parte dos 
meios midiáticos e festivo popular e, ainda, 
o registro em audiovisual destas práticas”, 
informou Romério Zeferino, um dos inte-
grantes do Coletivo Atissar, ao destacar o di-
ferencial do evento, que está sendo realizado 
em parceria com a Unidade de Arte e Mídia 
da Universidade Federal de Campina Gran-
de (UFCG). “Tem gente que nunca viu um 
violino ou algum outro instrumento musical 
e aqui ela tem essa oportunidade de ouví-lo 
e conhecê-lo, disse ele.

O Novos Palcos e Plateias começou 
em 2010, por iniciativa do Coletivo Atissar, 
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integrado por jovens e adultos de Zabelê. 
A inspiração surgiu quando eles descobri-
ram, na Fazenda Santa Clara - um complexo 
histórico composto por uma igreja do século 
XIX construída por escravos e um cemitério 
onde eram enterradas vítimas da cólera 
que assolava a região naquela época - um 
ambiente propício à formação de plateias 
e circulação de artistas pouco visíveis nas 
mídias de massa. Ao longo dos últimos três 
anos já se apresentaram pelo projeto vários 
artistas, a exemplo de Socorro Lira, Sandra 
Belê, Eloísa Olinto, Ângela Perazzo e Jorge 
Ribbas, Lêda Dias e André Vasconcelos e Sex 
on the Beach. 

Ao longo do período em que se reali-
za, pelo Projeto Novos Palcos e Plateias 15 
apresentações artísticas já foram registradas 
em DVDs / documentários produzidos pelo 
Coletivo Atissar, os quais foram distribuídos 
entre os artistas e parceiros envolvidos na 
realização do evento. O último show regis-
trado foi o do grupo A Troça Harmônica, de 
João Pessoa, cujo material está editado e 
deverá ser lançado - ou seja, disponibilizado 
pela internet - em maio do próximo ano, com 
o da Camerata Filipeia.

A Camerata Filipeia participa pela primeira vez do Projeto com apresentação que será gravada para produção do DVD 

O grupo vai mostrar um repertório com músicas próprias hoje na Praça do Coqueiral

Banda Matéria Orgânica faz show em Mangabeira

Hoje, a Praça do Coqueiral, em 
Mangabeira, traz uma série de ati-
vidades culturais com um tema em 
comum: o bem-estar da natureza. Li-
derando esse movimento em prol das 
causas ambientais, o grupo musical 
Matéria Orgânica traz uma apresen-
tação especial, a partir das 19h. Além 
do show, diversas atividades gratuitas 
movimentam a praça, com distribui-
ção de plantas, a Feira das Mulheres 
Empreendedoras, grupos de hip-hop 
e de idosos.

A banda apresentará repertório 
próprio, em sua maioria composto 
pela vocalista Gizeuda Campos. Tra-
balhando principalmente com a temá-
tica ambiental, as músicas são enga-
jadas e trazem letras que ensinam a 
cuidar bem das plantas, do estado de 
conservação da água e evitar polui-
ção. “É uma música totalmente dife-
rente do que se escuta na mídia, pois 
levamos uma mensagem de conscien-
tização da sociedade para este assun-
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André Luiz Maia
Especial para A União

to. Além disso, nosso ritmo não é tocado 
normalmente por aqui, puxando mais 
para o pop rock, blues e jazz”, salientou a 
compositora e vocalista.

Matéria Orgânica é formada por 
Gizeuda (composição, vocais, violão), 
José Carlos (guitarra) e Kalil Campos 

(contrabaixo), além de Gilberto Firmino 
(bateria) e do mais novo integrante da 
banda, Gláucio Lima (viola), que faz sua 
estreia hoje. A banda surgiu em 2007, 
com a criação do Projeto Cultura Ecoló-
gica. Os músicos da banda são os funda-
dores desse projeto, que tem a proposta 

de levar a praças, ginásios e teatros 
diversas atividades culturais e artís-
ticas de conscientização. “Levamos 
música, teatro de bonecos, dança e 
palestras com temática ambiental, 
além de distribuir mudas de planta”, 
conta Gizeuda.

Após várias experiências an-
teriores, a união de José e Gizeuda 
trouxe uma nova motivação para 
se engajarem em um projeto que 
lidesse com a temática ambiental. 
“José Carlos é meu marido e já está 
há 40 anos fazendo música, eu estou 
há um pouco menos, mais ou menos 
30 anos. Aliado a isso, tenho uma 
ligação e um amor muito forte pela 
natureza, por ter nascido e traba-
lhado no campo. Fazíamos outros 
estilos desde jovens, mas não era 
algo que não nos fazia completos e 
realizados, pois a música que faze-
mos agora é algo que está ajudando 
a cuidar e preservar nosso planeta”, 
salienta Gizeuda Campos. O projeto 
terá uma nova edição no mês de ou-
tubro, também na Praça do Coquei-
ral, sem data definida ainda.

Sesc inscreve 
para Oficina de 
Fotografia

Estão disponíveis trinta vagas 
para a oficina Fotografia de Es-
petáculos, ministrada por Bruno 
Vinelli, estudante do curso de 
Cinema e Audiovisual da UFPB. As 
aulas ocorrem, entre 7 e 11 de ou-
tubro, no Sesc Centro João Pessoa, 
das 10h às 12h e os interessados 
podem se inscrever gratuitamente 
no setor de cultura da instituição. 
Além da oficina, o fotógrafo rea-
liza a exposição individual Bruno 
Vinelli Em Cena - Três anos de 
Teatro Paraibano, entre 15 e 20 
de outubro, no Ponto de Cem Réis. 
A mostra fotográfica faz parte da 
programação da Aldeia Sesc 2013 
e conta com o registro profissio-
nal de espetáculos de dança e 
teatro.

O objetivo da oficina é ensi-
nar que não é necessário o uso 
de flash para fotografar em locais 
com pouca luz e também educar 
as pessoas a não usar esse acessó-
rio em espetáculos, pois atrapalha 
e interfere na luz do espetáculo 
seja ele de dança ou teatro. A 
metodologia da oficina inclui 
uma introdução à fotografia, onde 
serão mostrados os conceitos de 
ISO, velocidade e abertura. Em 
todos os dias, serão estudadas 
fotos que foram tiradas no decor-
rer dos trabalhos já realizados 
pelo ministrante e ainda exemplos 
de fotógrafos de reconhecimento 
internacional.

A fotografia está na vida de 
Bruno Vinelli desde criança, épo-
ca em que ganhou sua primeira 
câmera. Ao completar 30 anos, 
resolveu adquirir uma câmera 
profissional, e, após fazer um cur-
so com Rizemberg Felipe, foi ad-
quirindo experiência. A especiali-
dade e o interesse em espetáculos 
cênicos veio quando foi fotografar 
a peça A Farsa da Boa Preguiça, 
do grupo Ser Tão Teatro. 



Com mais de 600 atendimentos
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CAPS supera média e é referência no país
O Centro de Atenção Psicossocial 

Ad III Jovem Cidadão, que integra a 
rede de assistência do Estado na área 
de saúde mental, foi elogiado pelo Mi-
nistério da Saúde devido ao grande 
número de atendimentos realizados 
no mês de agosto deste ano.

De acordo com a diretora do 
CAPS, Marileide Martins, foram 627 
atendimentos, superando a média de 
vários Estados. Para receber recursos 
do Ministério da Saúde, o serviço tem 
que fazer no mínimo 58 atendimentos 
mensais como determina o Formulá-
rio de Atenção Psicossocial (RAAS).

Marileide Martins explicou que, 
além de parabenizar o serviço pelo 
volume de atendimentos, o Ministé-
rio da Saúde está indicando o CAPS 
como referência para outros Estados 
do Norte e Nordeste que estão im-
plantando esse serviço a exemplo do 
Piauí, Maranhão, Ceará, Amazonas e 
Pernambuco. 

“Esses Estados, estão nos procu-
rando e solicitando informações so-
bre o nosso funcionamento, as ações 
e serviços”, disse a diretora.

Qualidade e eficiência
Ela disse que esse reconheci-

mento por parte do Ministério da 
Saúde premia o esforço da equipe 
que todos os dias se põe em contato 
direto com os usuários e sempre bus-
ca um atendimento com qualidade, 
eficiência e humanizado. “Isso mos-
tra que estamos no caminho certo. O 
reconhecimento é um incentivo para 
continuarmos na luta contra as dro-
gas, que têm dizimado tantos jovens 
em nosso Estado e no país”, disse a 
diretora.

De acordo com Marileide Mar-
tins, o CAPS Ad III Jovem Cidadão 
oferece atendimento individual e fa-
miliar ao usuário de álcool e drogas. 
“Esse é um dos nossos diferenciais, 
porque outros serviços oferecem 
apenas o tratamento em grupo”, disse 
Marileide Martins. Outra ação desta-
cada por ela é o projeto de geração de 
renda, que já colocou no mercado de 
trabalho 112 ex-usuários de drogas 
por meio de parcerias com empresas 
e instituições.

Marileide Martins disse ainda 
que o CAPS oferece atendimento do-
miciliar. Ela explica que se a família 
não conseguir convencer o paciente a 
ir até o CAPS, pode ligar para o serviço 
e uma equipe de profissionais irá até a 
residência e, com ajuda da Unidade de 
Saúde da Família, fará uma avaliação 
do paciente e e toma as providências 
para o tratamento. “Também estamos 
fazendo busca ativa para identificar 
novos usuários de drogas e de álcool 
e providenciar o tratamento dessas 
pessoas”, disse a diretora.

No CAPS, os pacientes recebem 
assistência médica e participam de 
oficinas terapêuticas que ajudam na 
sua recuperação.

 Marileide Martins disse que mui-
tas vezes o paciente deixa o vício das 
drogas, mas fica com problema men-
tal e continua sendo atendido no ser-
viço. “Temos pacientes que deixaram 
o vício das drogas há mais 10 anos, 
mas como apresentam transtornos 
mentais, continuam em tratamento 
aqui no CAPS, mesmo não sendo a 
nossa referência nesse tipo de atendi-
mento”, afirma a diretora.
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Ministério da Saúde realiza 
pesquisa sobre uso de medica-
mentos na Paraíba

Projeto já colocou no 
mercado de trabalho 
112 ex-usuários de 
drogas por meio de 
parcerias com empre-
sas e instituiçiões

Uma das pessoas atendidas 
no CAPS é o músico Alisson, de 36 
anos. Ele conta que teve um surto 
psicótico, chegou a se internar em 
hospitais psiquiátricos onde tomou 
drogas “pesadas” e por isso teve 
problemas de saúde, a exemplo de 
intoxicação. “Depois que vim aqui 
para o CAPS, há dois anos, a mi-
nha vida mudou totalmente e hoje 
me sinto outro homem. Pretendo 
voltar a exercer a minha profissão 
de músico o mais rápido possível”, 
destacou.

O ex-morador de rua Severi-

no, 44 anos, fala emocionado da 
quantidade de vezes em que deu 
entrada em hospitais psiquiátricos 
na tentativa de se livrar do vício 
das drogas e do álcool: “Foram 128 
entradas no Juliano Moreira, 17 no 
Instituto de Psiquiatria da Paraíba 
e 90 no Hospital São Pedro, e só 
aqui no CAPS eu estou conseguin-
do me recuperar dessa vida que só 
me trouxe prejuízo”, disse. Severino 
atualmente trabalha como auxiliar 
de serviços gerais em um hospi-
tal de João Pessoa e está tentando 
construir uma família.

“Passei oito anos usando crack, 
me internei em quatro fazendas 
para desintoxicação de drogados 
e também passei pelo Instituto de 
Psiquiatria da Paraíba e só aqui no 
CAPS consegui o que tanto queria: 
me livrar das drogas”, disse o marce-
neiro Evandro, de 25 anos, que há 15 
dias vem sendo atendido pelo CAPS.

Ele disse que vai ao CAPS para 
participar das oficinas terapêuticas, 
reencontrar os amigos e conver-
sar com a equipe de profissionais. 
“Eu recebo aqui carinho, atenção 
e respeito. Atualmente estou tra-

balhando de servente de pedreiro, 
mas meu objetivo mesmo é voltar a 
exercer a minha arte, que é a mar-
cenaria”, confessou emocionado.

Pacientes estão satisfeitos e recuperados

Saiba mais

  l Localização:

O CAPS Ad III Jovem Cidadão 
está localizado na Rua Sinésio 
Guimarães, 163 – Bairro da Tor-
re, em João Pessoa. O telefone é 
(083) 3218-5902.

O Governo do Estado abriu 
ontem inscrições para contrata-
ção de coordenador e secretário 
executivo do projeto de implan-
tação do Conselho Estadual dos 
Direitos LGBT. De acordo com 
edital publicado no Diário Oficial 
do Estado, a contratação será 
por meio de Processo Seletivo 
Simplificado Público a ser realiza-
do pela Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Huma-
na. O contrato será por um ano e 
a jornada de trabalho será de 30 
horas semanais, podendo ter ho-
ras remanejadas para o horário 
noturno ou em fins de semana. 
A remuneração bruta correspon-
dente ao cargo de coordenador 
será de R$ 1.500,00 e para o car-
go de secretário executivo o va-
lor será de R$ 1.200,00.

 Os requisitos para os cargos 
são formação, experiência e co-
nhecimento dos direitos e legis-
lação de política pública dirigida 
ao público LGBTs. A seleção dará 
prioridade a graduados em Ci-

ências Humanas ou outra área, 
desde que comprove formação 
na área de direitos de LGBT. Tam-
bém serão aceitas inscrições s de 
candidatos com ensino médio 
completo. O cargo também exige 
capacidade de gerir pessoas e ha-
bilidades para trabalhar em equi-
pe, habilidade de escrita formal, 
com capacidade para elaboração 
de relatórios e outros textos e ter 
domínio das ferramentas de in-
formática Word, Excel e Internet.

 O processo seletivo com-
preenderá três etapas: análise 
de currículo, carta de motivação 
e entrevista presencial. As inscri-
ções serão realizadas no Centro 
Estadual de Referência dos Direi-
tos de LGBT e Enfrentamento à 
Homofobia da Paraíba – Espaço 
LGBT (Praça Dom Adauto, 58, 
centro, João Pessoa) até 24 de 
outubro, de segunda-feira a sex-
ta-feira, das 8h30 às 12h, e das 
14h às 17h. As inscrições realiza-
das pela internet ocorrerão das 
8h às 23h59. Os documentos 

(currículo e carta de motivação) 
deverão ser enviados, exclusiva-
mente, através do endereço ele-
trônicogerencialgbtpb@hotmail.
com. Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria de Es-
tado da Mulher e da Diversidade 
Humana pelos telefones (83) (83) 
3221 2118 e (83) 8795 2288.Não 
será cobrada taxa de inscrição. 

Preconceito
A escolaridade é um dos 

fatores que mais influenciam o 
nível de preconceito da popula-
ção em relação a homossexuais: 
quanto mais anos de estudo, 
maior é a aceitação do indivíduo 
em relação à diversidade sexual. 
É o que aponta pesquisa realiza-
da pela Fundação Perseu Abra-
mo e coordenada pelo professor 
da Universidade de São Paulo 
(USP) Gustavo Venturi. O estudo, 
com 2 mil entrevistados em 150 
municípios, foi transformado em 
livro. A pesquisa identificou que 
um em cada quatro brasileiros 

é homofóbico. Foram conside-
rados homofóbicos aqueles que 
têm tendência – forte ou fraca 
- em transformar o preconceito 
que sentem em relação a esse 
público em atitudes discrimina-
tórias. Esse perfil foi detectado 
a partir da resposta dada aos 
participantes a perguntas como 
“homossexuais são quase sem-
pre promíscuos”, “homossexuali-
dade é safadeza” ou “a homos-
sexualidade é uma doença que 
precisa ser tratada”. 

Cruzando as respostas ob-
tidas com as características da 
amostra, foi possível detectar, 
por exemplo, que mulheres 
são menos homofóbicas (20%) 
do que os homens (30%) e que 
a variação de renda não tem 
grande impacto nesse compor-
tamento. Já a escolaridade é 
um dos fatores com mais peso: 
enquanto entre os que nunca 
frequentaram a escola o índice 
de homofóbicos é 52%, no nível 
superior é apenas 10%.

Secretaria da Mulher oferece 2 vagas de emprego
PÚBLICO LGBT

Equipe do CAPS Ad presta atendimento humanizado, individual e familiar por intermédio do Programa Jovem Cidadão a usuários de drogas na Paraíba

Foto: Secom-PB
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PB tem 3,861 milhões de habitantes
crescimento de 10% em dois anos

Estado já é o terceiro no 
país com maior porcenta-
gem de população idosa

Somos 3,861 milhões 
de pessoas residindo na 
Paraíba. Esse número cres-
ceu quase 10% entre os 
anos de 2011 e 2012. Isso 
é o que revela a Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios 2012 (Pnad), 
divulgada ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. Mais de 90% 
dos moradores da Paraíba 
nasceram no próprio Esta-
do, e 70% deles vivem nas 
cidades onde nasceram.

Somos o terceiro Esta-
do do país com maior por-
centagem de pessoas ido-
sas (com 60 anos ou mais). 
Ficamos atrás apenas do 
Rio de Janeiro e de Minas 
Gerais. Em 2012, 2,9 mi-
lhões de pessoas estavam 
em idade ativa para o tra-
balho.

A Paraíba continua 
apresentando envelhe-
cimento populacional. O 
percentual de pessoas 
com idade entre 40 e 59 
anos aumentou de 16,6%, 
em 2001, para 22,9%, em 
2012. As mulheres ainda 
são maioria no Estado, em 
2011 elas eram 51,3% da 
população e em 2012 pas-
saram para 52,5%.

O Estado também está 
mais urbanizado. A pro-
porção dos residentes em 
domicílios urbanos saiu 
de 74,9%, em 2001, para 
80,6%, em 2012.

Em relação à etnia, se-
gundo a pesquisa, a maior 
parte dos paraibanos se 
declarou pardo. Eles foram 
59,52%, contra 56,07% 
em 2011. Já os brancos 
são 33,86% da população 
(em 2011 eram 36,08%). 
Pretos são 5,62% (contra 
6,60% em 2011), amarelos 
são 0,65% (contra 0,06% 
em 2011) e indígenas são 
0,35% (contra 1,18% em 
2011).

Os números da Educa-
ção apresentaram melho-
ria. Em 2001 eram 2,307 
milhões de alfabetizados, 
72,64% da população. Em 
2012 esse número subiu 
para 2,917 milhões, au-
mentando também o per-
centual de alfabetizados, 
que passou para 81,38%. 
Em consequência, o núme-
ro de não alfabetizados di-
minuiu. Em 2001 eram 869 
mil, 27,36% da população, 
quando em 2012 esse nú-
mero diminuiu para 668 
mil, diminuindo também 
a porcentagem da popula-
ção, que ficou em 18,62%.

Enquanto isso, no Bra-
sil a taxa de analfabetismo 
cresceu de 8,6% para 8,7%, 
pode parecer pouco, mas 
isso significa que 13,2 mi-
lhões de pessoas ainda são 
analfabetas no país. O anal-
fabetismo ainda é maior 
na faixa etária que engloba 
pessoas acima dos 60 anos.

Trabalho
Em 2012, havia 2,9 mi-

lhões de pessoas na popu-
lação ativa (com 15 anos ou 
mais), no entanto, dessas, 
1,8 milhão compunham a 
força de trabalho do Esta-

do, a chamada “população 
economicamente ativa”. A 
taxa de atividade, indicador 
que mede a proporção de 
pessoas em idade ativa que 
estavam na força de traba-
lho, foi de 62,2% em 2012, 
contra 59,3% de 2001, um 
aumento de 2,9%. O IBGE 
explica que a elevação da 
taxa de atividade, nesse 
período, deveu-se ao cres-
cimento da população em 
idade ativa em percentual 
inferior ao crescimento da 
população economicamen-
te ativa, respectivamente, 
em 21,8% e 27,8%%.

População ocupada
Segundo a pesquisa, a 

Paraíba tinha 1,681 milhão 
de trabalhadores (pessoas 
ocupadas com idade aci-
ma de 15 anos), um cres-
cimento de 27,4% quando 
comparado ao ano de 2001, 
quando eram 1,320 milhão. 
O nível da ocupação (pro-
porção de pessoas ocupa-
das na população em idade 
ativa) passou de 54,7%, 
em 2001, para 57,2%, em 
2012, apresentando, por-
tanto, elevação de 2,5 pon-
tos percentuais nesse pe-
ríodo. Entre 2001 e 2012, 
os grupos etários compre-
endidos por pessoas de 
40 ou mais anos de idade 
apresentaram tendência 
de elevação de participa-
ção, enquanto aqueles com 
pessoas com até 24 anos de 
idade tiveram redução.

Do universo de pes-
soas ocupadas em 2012, 
54,1% (908 mil pessoas) 
eram empregas, 24,1%% 
trabalhadores por conta 
própria (405 mil), 6,3% de 
trabalhadores domésticos 
(106 mil) e 2,7% de empre-
gadores (45 mil).

População desocupada
Em 2012, eram 148 mil 

pessoas desempregadas, 
enquanto em 2001 eram 
111 mil, uma redução de 
33,3%, ou seja menos 37 
mil desempregados. Quan-
do comparado a 2011, a 
taxa de pessoas desocupa-
das também teve uma di-
minuição em 2012, passan-
do de 9% para 8,1%.

Apesar desses núme-
ros positivos, o percentual 
de desocupação teve acrés-
cimo comparando o perío-
do de 2001 a 2012 e tam-
bém 2011 a 2012. A taxa de 
desocupação em 2012 foi 
de 8,1%, o que representou 
queda em relação à taxa 
de 2011 (9,0%) e eleva-
ção frente a 2001 (7,8%). 
Neste último caso, isso 
ocorreu porque o ritmo de 
crescimento da população 
desocupada (33,3%) foi 
superior ao verificado com 
a população economica-
mente ativa (27,8%), entre 
2001 e 2012.

crianças com down 
têm ajuda de cartilha

Rio de Janeiro – A ONG Movi-
mento Down, em parceria com os Cor-
reios, lançou uma série de cartilhas 
para auxiliar pais e profissionais em 
brincadeiras e jogos adaptados para 
crianças com síndrome de Down. O 
material, chamado TO Brincando tem 
propostas pedagógicas para facilitar 
o aprendizado de conceitos relacio-
nados à comunicação, ao raciocínio ló-
gico e à percepção corporal. A coleção 
foi elaborada junto com o Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), será disponibili-
zada para download gratuito no portal 
da organização. “O projeto nasce de 
uma necessidade de formação e in-
formação de pessoas que trabalham 
com crianças com síndrome de Down”, 
disse a coordenadora do projeto TO 
Brincando, Miryam Pires.

endividamento das 
famílias se amplia

Brasília – O endividamento das 
famílias com o sistema financeiro cres-
ceu pelo sétimo mês seguido, em julho, 
segundo dados divulgados ontem pelo 
Banco Central (BC). Em julho, a dívida 
total das famílias equivalia a 45,1% 
da renda acumulada nos últimos 12 
meses. Este é o maior percentual da 
série histórica do BC, iniciada em ja-
neiro de 2005. Desconsiderando-se 
desse indicador o endividamento com 
financiamento imobiliário, o percentual 
ficou em 30,42%, com leve redução em 
relação ao de junho (30,49%). Para 
o chefe do Departamento Econômico 
do BC, Túlio Maciel, o crescimento do 
endividamento das famílias ocorre “em 
condições seguras e sustentáveis do 
sistema financeiro”. Segundo ele, a ex-
pansão é influenciada pelo crescimento 
do crédito imobiliário. 

número de doadores 
dobra em 10 anos

Brasília – Dados do Ministério 
da Saúde mostram que aumentou a 
disposição dos brasileiros em doar 
órgãos e tecidos. A negativa para 
doação caiu de 80%, em 2003, 
para 45%, em 2012. Nos últimos 
10 anos, o número de doadores do-
brou, passando de 6,5 por milhão 
de pessoas para 13,5 por milhão de 
pessoas em 2013. 

A meta é chegar a 15 doadores 
por milhão até 2014. Os dados revelam 
também queda de 40% na quantida-
de de pessoas na fila de espera por 
transplantes nos últimos anos. Em 
2008 havia 64.774 pessoas na fila, 
em 2013, são 38.759. O ministério 
avalia que campanhas de incentivo à 
população e os incentivos financeiros 
do governo em ampliar a rede habili-
tada para realizar transplantes contri-
buíram para o avanço.

crédito imobiliário 
aumenta em agosto

Brasília – O saldo do crédito 
para a compra da casa própria pelas 
famílias ultrapassou o crédito pessoal, 
em agosto, de acordo com os dados do 
Banco Central (BC). No mês passado, o 
saldo do financiamento imobiliário para 
pessoas físicas ficou em R$ 314,896 
bilhões. Em agosto de 2012, esse saldo 
estava em R$ 233,154 bilhões. 

O crédito pessoal, incluídas ope-
rações consignadas em folha de paga-
mento, direcionado ao consumo, che-
gou a R$ 311,515 bilhões, em agosto 
deste ano, contra R$ 270,538 bilhões 
em igual mês de 2012. Apesar dessa 
expansão , o chefe do Departamento 
Econômico , Tulio Maciel, espera mo-
deração, no médio prazo.  As famílias 
estão deixando despesa de consumo, 
o aluguel, para adquirir a casa própria. 

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

O trabalho infantil ainda é preo-
cupante no Estado. Em 2012, a Paraíba 
registrou 73 mil trabalhadores entre 5 e 
17 anos, apesar de ser ilegal. No entanto 
em 2001, o número era bem maior, 127 
mil. O contingente de crianças e ado-
lescentes nessa condição, portanto, di-
minuiu mais de 40%, são menos 51 mil 
pessoas nesta situação. O IBGE apontou 
que a redução mais forte nas atividades 
agrícolas (-55,2%) do que nas atividades 
não agrícolas (-24,6%). Por conta disso, 
a proporção de trabalhadores em ativi-
dades agrícolas no total do contingente 
infantojuvenil caiu de 54,0%, em 2001, 
para 41,1%, em 2012.

Em 2012 eram 1,181 milhão de do-
micílios particulares no Estado, 35% mais 
que em 2001, um total de 306 domicílios 
particulares a mais. Apesar do aumento 
no número de habitação particular, a 
porcentagem diminuiu, quando compa-
rados 2001 e 2012. Em 2012 eram 69,4% 
eram domicílios próprios, contra 73,6% 
verificado em 2001. Também houve re-
dução na proporção de domicílios ce-
didos passando de 13,6%, para 9,9%.
No entanto, aumentou a proporção de 
domicílios alugados, de 12,1%, em 2001, 
passou para 20,5%, em 2012. Em relação 
ao tipo de domicílio, houve aumento na 
proporção de apartamentos, que eram 
4,9%, em 2002, e em 2012 7,6%. Mos-
trando o processo de verticalização das 
cidades. A quantidade de pessoas mo-
rando na mesma habitação também di-
minuiu, passou de uma média de quatro 
pessoas para 3,3 pessoas, quando com-

parados os anos de 2001 e 2012.
Em 2012, dos 1,181 milhão de domi-

cílios particulares 954 mil eram beneficia-
dos por rede geral de abastecimento de 
água. A pesquisa mostrou que houve a 
manutenção do ritmo de crescimento e 
aumento de 12,7 pontos percentuais na 
participação de domicílios com esse ser-
viço. Passou de 68,1% do total dos do-
micílios, em 2001, para 80,8%, em 2012. 
Segundo a pesquisa foram mais 358 mil 
unidades atendidas.

Já os domicílios que tinham coleta 
de esgoto, o crescimento foi de 18,7% 
entre 2001 e 2012, passando de 32,2%, 
para 50,9%. Já a coleta de lixo pulou de 
586 mil domicílios paraibanos para 938 
mil unidades habitacionais, representan-
do, um crescimento de 12,4%, que era de 
67% em 2001 e passou para 79,4% em 
2012. A iluminação foi outro dado positi-
vo para a Paraíba, em 2001 a proporção 
de domicílios que possuíam iluminação 
elétrica era de 96,4%, em 2012 passou a 
ser 99,8% do total de domicílios investi-
gados na Paraíba (1,178 milhão de unida-
des domiciliares atendidas, em 2012). 

Um dos maiores crescimento apre-
sentados foi o acesso a telefonia, que au-
mentou em 231,4% entre 2001 e 2012. 
São 745 mil novos domicílios atendidos 
por uma linha telefônica. Em 2001 eram 
36,8% dos domicílios com algum tipo de 
telefone e em 2012 eram 90,4%. O prin-
cipal causador do aumento é o telefone 
celular, que passou de 9,5% do total dos 
domicílios paraibanos, em 2003, para 
73,0%, em 2012.

Trabalho infantil teve redução em 2012

O número de computado-
res teve o incrível crescimento 
de 479,7% no número de do-
micílios com este equipamen-
to se comparados os anos de 
2003 e 2012, passando de 64 
mil para 371 mil. Com isso, a 
proporção de domicílios com 
microcomputador teve ele-
vação de 24,8%, saindo de 
6,6% para 31,4%. Já o acesso 
a internet passou de 4,4%, em 
2003, para 27,4% do total dos 
domicílios, em 2012.

A PNAD confirmou o 
avanço na conquista de alguns 
bens duráveis entre 2001 e 
2012, podendo ser destaca-
dos: fogão (passou de 93,7%, 
em 2001, para 97,0%, em 
2012), geladeira (de 70,2%, 
para 94,3%); máquina de 
lavar roupa (de 9,4%, para 
27,2%) e televisão (de 87,8%, 
para 98,1%, respectivamente).

Cenário Nacional
Nacionalmente o cenário 

aponta que a desocupação de 
pessoas com 15 anos ou mias 
foi de 6,1%, um pouco me-
nor que o índice mostrado em 
2011, que foi de 6,7%. Os em-

pregados com carteira assina-
da em setor privada cresceram, 
em números absolutos, 3,2%, 
por isso o IBGE considerou que 
esse índice manteve-se estável. 
Menos 156 mil crianças e ado-
lescentes estavam trabalhan-
do, quando comparados os 
anos de 2011 e 2012.

A pesquisa aponta ainda 
que houve um ganho real no 
rendimento mensal das pes-
soas com 15 anos ou mais, 
5,8%. A média em 2011 era 
de R$ 1.425,00 e em 2012 foi 
de R$ 1.507,00. Apesar isso, 
aumentou a desigualdade en-
tre homens e mulheres nesse 
período.  Em 2012, as traba-
lhadoras recebiam o equiva-
lente a 72,9% (R$ 1.238,00) 
do rendimento dos homens 
(R$ 1.698,00); em 2011 esta 
proporção era de 73,7%.

Um dos dados alarmantes 
da pesquisa é que o número de 
analfabetos com mais de 15 
anos passou de 12,9 milhões 
de pessoas para 13,2 milhões 
quando comparados os anos 
de 2011 e 2012. Isso elevou a 
taxa de analfabetismo do Bra-
sil, que era de 8,6% e aumen-

tou para 8,7%. Os números 
do Nordeste, chamam ainda 
mais atenção, pois é nesta re-
gião que estão mais da metade 
dos analfabetos do país. Em 
2011 eram 6,8 milhões e em 
2012 esse número saltou para 
7,1 milhões. A taxa passou de 
16,9% para 17,4% em 2012.

Na educação os números 
positivos são mais modestos que 
os negativos. O percentual de 
pessoas de 25 anos ou mais de 
idade sem instrução ou com 
menos de um ano de estudo 
caiu de 15,1% para 11,9% no 
Brasil, uma diminuição 3,4 mi-
lhões de pessoas em um ano. 
Já o percentual de pessoas 
com nível superior comple-
to passou de 11,4% em 2011 
para 12,0% em 2012, um au-
mento de 6,5% (867 mil pes-
soas a mais), totalizando 14,2 
milhões de pessoas. Norte e 
Centro-Oeste tiveram os maio-
res aumentos de população, 
1,4% e 1,3%. Em 2012 as mu-
lheres eram maioria 51,3% e 
63,2% da população tinha até 
39 anos e as pessoas com 60 
anos ou mais, 12,6% (12,1%, 
em 2011).

Uso de computador e internet

Envelhecimento populacional paraibano continua se ampliando e teve aumento de 22,9% 

Mais de 90% 
dos moradores 
nasceram em 
território parai-
bano e 70% 
vivem em cidades 
de origem
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Ministério da Saúde realiza pesquisa na Paraíba

Uso de medicamentos
A coleta de dados da Pesquisa 

Nacional sobre Acesso, Utilização e 
Promoção do Uso Racional de Me-
dicamentos (Pnaum), do Ministério 
da Saúde, teve início, na Paraíba e 
em Alagoas. No país, serão entrevis-
tados 38,4 mil pessoas, em 245 mu-
nicípios brasileiros, sobre o uso de 
remédios, acesso aos produtos no 
Sistema Único de Saúde (SUS), uso 
racional de medicamentos e a auto-
medicação.

No Estado da Paraíba, serão en-
trevistadas mais de 500 pessoas de 
quatro municípios: Itaporanga, João 
Pessoa, Manaíra e Patos. Já em Ala-
goas serão entrevistadas cerca de 

400 pessoas de três municípios: 
Maceió, Penedo e São José da Laje. O 
público será dividido por gênero, es-
colaridade e em sete faixas etárias 
- desde crianças a idosos. As infor-
mações serão transmitidas em tem-
po real por tablets. A previsão é que, 
no início de 2014, a coleta de dados 
seja finalizada.

A pesquisa vai mostrar como é 
a utilização dos medicamentos para 
as doenças mais comuns e para as 
crônicas. O levantamento também 
vai revelar se as pessoas seguem as 
prescrições médicas e se persistem 
no tratamento com medicamentos; 
se há variação no acesso aos remé-

dios de acordo com condições so-
ciais, econômicas e demográficas; e 
a avaliação dos serviços de assistên-
cia farmacêutica na Atenção Básica 
e uso racional de medicamentos da 
população.

Em todo o país,140 entrevis-
tadores vão coletar os dados que, 
posteriormente, serão analisados 
por professores-pesquisadores de 
12 instituições parceiras do Minis-
tério da Saúde. Ao todo, serão in-
vestidos R$ 9,4 milhões no inqué-
rito. A coordenação dos trabalhos 
será de responsabilidade da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Só nos últimos cinco anos, houve 
quase 60 mil internações por intoxi-
cação medicamentosa. No Estado da 
Paraíba, neste período, foram regis-
tradas 885 internações por intoxica-
ção de medicamentos.

Etapas
A pesquisa está dividida em 

duas etapas. A primeira, que come-
çou na segunda-feira (23), será rea-
lizada nos domicílios dos 26 estados 
e no Distrito Federal. Os entrevis-
tadores, identificados com crachás 
e com a carta de apresentação do 
Ministério da Saúde, vão questionar 

sobre os hábitos e, inclusive, verifi-
car quais os medicamentos a popu-
lação possui em casa.

A segunda parte da Pnaum será 
a aplicação de questionário nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
e nos locais de entrega dos medi-
camentos nesses serviços. Nesta 
etapa, secretários de Saúde, coor-
denadores municipais da assistên-
cia farmacêutica, responsáveis pela 
distribuição de medicamentos nas 
farmácias ligadas ao SUS, médicos 
e usuários também serão entrevis-
tados. O enfoque será o funciona-
mento dos serviços de assistência 
farmacêutica.

Brasília – As vítimas de 
acidentes de trânsito agora 
podem optar por acionar 
judicialmente a segurado-
ra para pedir a indenização 
do seguro Dpvat de acordo 
com a cidade em que for 
mais conveniente. Segundo 
decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), a competên-
cia para decidir sobre o caso 
pode ser da Justiça do local 
do acidente, da cidade onde 
mora o requerente ou de 
onde mora o réu.

A falta de clareza sobre 
essas opções levou, pelo me-
nos, uma pessoa, a reclamar 
por uma revisão da Justiça, 
depois que a seguradora 
responsável pelo pagamen-
to do seguro obteve vitória, 
em ação de cobrança, argu-
mentando que o pedido foi 
protocolado no Rio de Ja-
neiro, fora da cidade onde 
a vítima morava, São Paulo, 
mesmo local onde ocorreu o 
acidente.

Em decisão ocorrida na 
última terça-feira, ministros 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) decidiram em favor 
da consumidora e definiram 
que agora a regra vale para 
todos os casos semelhantes, 
mesmo nos processos que 
foram suspensos. “Como o 
seguro Dpvat tem finalida-
de eminentemente social, 
é imprescindível garantir à 
vítima do acidente amplo 
acesso ao Poder Judiciário 
em busca do direito tute-
lado em lei”, diz o voto do 
relator, ministro Luis Felipe 
Salomão. “Essas alternati-
vas já existiam, mas não é 
incomum as seguradoras 
alegarem exceção de incom-
petência”, disse a advoga-
da cível Simone Cerqueira. 
“Há dois anos, por exemplo, 
uma cliente que trabalhava 
com moto foi atropelada 
e pedimos a indenização. 
A empresa tentou evitar o 
pagamento pelo fato de a 
ação ter sido apresentada 
em outra cidade, mas foi 
tranquilo: no juizado espe-
cial, mesmo, a decisão foi a 
favor da vítima”, contou.

Vítima pode 
escolher local
do pagamento

DPVAT

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Brasília - Relatório divulgado 
ontem pelo Painel Intergoverna-
mental de Mudanças Climáticas 
(IPCC, na sigla em inglês) mostra 
que a influência humana no clima 
é a principal causa do aquecimen-
to global observado desde meados 
do século XX. O aumento das tem-
peraturas é evidente e cada uma 
das últimas três décadas tem sido 
sucessivamente mais quente, in-
forma o Sumário para os Formu-
ladores de Políticas do Grupo de 
Trabalho 1 do IPCC.

“O relatório concluiu que a 
temperatura da atmosfera e dos 
oceanos se elevou, a quantidade 
de neve e de gelo diminuiu e que o 
nível do mar e de concentração de 
gases de efeito estufa aumentou”, 
destacou um dos coordenadores 
do documento, Qin Dahe. Segundo 
o texto, há 95% de probabilidade de 
que mais da metade da elevação mé-
dia da temperatura da Terra entre 

1951 e 2010 tenham sido causadas 
pelo homem. Os gases de efeito estu-
fa contribuíram para o aquecimento 
entre 0,5 e 1,3 graus Celsius (ºC) no 
período entre 1951 e 2010. “A conti-
nuada emissão de gases de efeito es-
tufa vai causar mais aquecimento e 
mudanças climáticas. Limitar a mu-
dança climática vai requerer subs-
tanciais e sustentadas reduções das 
emissões de gases de efeito estufa”, 
disse Thomas Stocker, outro coorde-
nador do documento.

O relatório ressalta que, até o 
fim do século XXI, há pelo menos 
66% de chance de a temperatura 
global se elevar pelo menos 2ºC em 
comparação com o período entre 
1850 e 1900. “A mudança na tem-
peratura da superfície da Terra no 
final do século XXI pode exceder 
1,5ºC no melhor cenário e, prova-
velmente, deve exceder 2ºC nos dois 
piores cenários”, disse Stocker. Na 
pior das possibilidades, a tempera-
tura pode alcançar 4,8ºC até 2100. 
Ele acrescentou que ondas de calor 
muito provavelmente vão ocorrer 
com mais frequência e devem durar 

mais tempo. “Com o aquecimento do 
planeta, esperamos ver regiões úmi-
das recebendo mais chuvas e regi-
ões secas recebendo menos chuvas, 
apesar de existirem exceções”, disse 
o cientista. O documento elaborado 
por 259 cientistas de 39 países apre-
sentado em Estocolmo, na Suécia, 
mostrou que a elevação da tempera-
tura dos oceanos até cem metros de 
profundidade pode variar entre 0,6 
ºC e 2 ºC  até 2100. Além disso, devi-
do ao aumento do degelo dos glacia-
res, o nível do mar deve subir entre 
26 a 55 centímetros considerando o 
melhor cenário e, entre 45 a 82 cen-
tímetros, no pior cenário. O gelo do 
Ártico pode diminuir até 94% du-
rante o verão no Hemisfério Norte 
até 2100. “Com o aquecimento dos 
oceanos e a redução dos glaciares, o 
nível global dos mares vai continuar 
a subir, mas em um ritmo mais rápi-
do do que experimentamos nos úl-
timos 40 anos”, disse o pesquisador 
Qin Dahe.

De acordo com o documento, 
as concentrações atmosféricas de 
dióxido de carbono, metano e óxi-

do nitroso aumentaram para ní-
veis sem precedentes nos últimos 
800 mil anos. As concentrações de 
dióxido de carbono subiram 40% 
desde a época pré-industrial (des-
de 1750), principalmente devido às 
emissões provenientes da queima 
de combustíveis fósseis. Segundo 
Stocker, como resultado das emis-
sões passadas, presentes e futuras 
de dióxido de carbono, a mudança 
climática é um fato. “Os efeitos no 
clima vão persistir por muitos sécu-
los mesmo que as emissões parem”, 
concluiu o cientista.

O IPCC foi criado em 1988 pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) e reúne milhares de cientistas 
de diversos países. Já foram publica-
dos quatro relatórios. A divulgação 
completa do quinto documento, in-
cluindo os trabalhos dos grupos 2 e 
3, deverá ocorrer até 2014. Ontem, 
foi lançado o documento do Grupo 
de Trabalho 1, que trata dos aspec-
tos científicos das mudanças climá-
ticas. Os dados do IPCC servirão de 
base para as negociações climáticas 
internacionais.

Influência humana no clima é a 
principal causa desde o século XX

AqUecimenTo globAl

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Emissão de gases de efeito estufa vai agravar o aquecimento global e causar drásticas mudanças climáticas, aponta relatório do Painel Intergovernamental 

FoTo: Divulgação
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Social

Ele disse Ela disse
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oretti G Zenaide
Arquitetos

 VEM AÍ o VI Salão  
de Imóveis da Paraí-
ba - SIM, que, em vez 
de ser realizado no 
Espaço Cultural por se 
encontrar em obras, 
vai acontecer na Do-
mus Hall, no Manaíra 
Shopping.

A novidade deste 
ano será a participação 
pela primeira vez de es-
critórios de arquitetura 
que vão se somar às 34 
construtoras. Já con-
firmaram presenças os 
arquitetos Fábio Galisa, 
Fábio Queiroz, Oliveira 
Júnior e Paulo Macedo.

Empresários Leonardo 
Sousa e Silva, Geisa 
Galvão, Manoel Rildo 
Claudino Braga e Alan 
Kardek Cavalcanti, 
advogado Humberto 
Melo, Sra. Palowa 
Borborema Arcoverde, 
Luciana Souza Pinto, 
assitente social Kli-
mene Jurema, nutricio-
nista Thelma França 
Bandeira, jornalista 
Abelardo Oliveira. 

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   A Assembleia Legislativa da Paraíba promoveu na última quinta-feira, 
sessão especial para debater a inclusão das Escolas Bilíngues para Surdos no Plano 
Nacional de Educação, numa proposição da Mesa Diretora.

Palowa Borborema Arcoverde e Geísa Galvão são as aniversariantes deste sábado

O poeta e 
repentista 
Oliveira de 
Panelas em 
noite 
iluminada na 
residência dos 
estimados 
Carmen e José 
Carlos 
Teixeira no ano 
de 2005, na 
comemoração 
do sucesso da 
tese dela no 
doutorado
em Letras

  Será neste domingo a 
segunda edição do Projeto Po-
derosas do Brasil, promovida pela 
marca C&A no Jockey Clube do Rio 
de Janeiro.

    Os looks da nova coleção 
serão apresentados na pas-
sarela  pela top Izabel Goulart 
e mais quatro garotas comuns 
escolhidas para representar a 
mulher brasileira, vindas de 
Belo Horizonte, Recife, Rio de 
Janeiro e Manaus.

FOTO: Dalva Rocha

Mega Ação 2013
AS INSTITUIÇÕES Nova Esperança lançaram na 

última quinta-feira em João Pessoa a campanha “Mega 
Ação 2013” que oferece serviços e ações de saúde, 
cidadania, embelezamento, lazer e doações.

O evento foi na Faculdade de Enfermagem e Me-
dicina da Facene/Famene, sob o comando da diretora 
Kátia Santiago Silveira, e teve como convidada ilustre a 
primeira-dama do Estado, Pâmela Bório.

   O encontro do Grupo de Líderes Empresariais que acontece até 
amanhã em Miame, EUA, com 120 presidentes de empresas brasileiras que 
debatem o comércio exterior entre o Brasil e aquele país, conta também com 
presenças das estrelas Ana Maria Braga, Bruna Lombardi, Daniela Mercury e 
Romero Britto.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide

Iates de luxo

O EMPRESÁRIO paraibano Samuel Brito, da 7Mares, 
vai comandar a Schaefer Experience, nos dias 11 a 13 de 
outubro no Cabanga Iate Clube, no Recife.

Trata-se da primeira exposição de iates de alto luxo 
no Estado de Pernambuco, da marca Schaefer Yachts, 
que é líder neste mercado no Brasil e que vai mostrar 
exclusivos modelos Phantom, que vão de 30 até 80 pés.

Os barcos estarão ancorados e abertos à visitação 
e o evento terá ainda a participação das marcas Porsche 
e Rolex que vão mostrar seus lançamentos para 2014.

Beto e Klimene Jurema, ela está hoje aniversariando

FOTO: Osmar Santos

Conferência de educação

TERMINA AMANHÃ no auditório do Unipê a II Confe-
rência Estadual de Educação da Paraíba, numa promoção 
do Fórum Estadual e da Secretaria de Educação do Estado.

O encontro serve de preparação para a II Conferência 
Nacional de Educação que será realizada no período de 17 
a 21 de fevereiro do próximo ano, em Brasília, DF.

Manoel e Lúcia Padilha, Linê Marinho, Lenir e Ginaldo Sousa Leal na churrascaria Sal & Brasa

FOTO: Goretti Zenaide

O CENTRO de 
Línguas do Esta-
do está oferecendo 
vagas para aulas em 
cinco idiomas, além de 
redação e literatura, 
em todos os níveis.

As inscrições vão 
até o final de outu-
bro e são gratuitas, 
incluindo o material 
didático.

Idiomas 

A UNIMED João 
Pessoa está selecio-
nando cooperados da 
especialidade de clínica 
médica para integrar a 
equipe de plantonistas 
da nova unidade hospi-
talar que irá inaugurar 
em breves tempos. A 
nova unidade funciona-
rá no antigo Hospital 
Memorial Santa The-
reza, e as inscrições 
estão abertas até o 
dia 4 de outubro na 
Secretaria Geral.

Nova unidade

COMO RESULTADO 
da 3a Conferência Esta-
dual de Cultura, realiza-
da semana passada em 
Sousa sob o comando 
do secretário de Cultura, 
Chico César, foram apro-
vadas 16 propostas que 
serão encaminhadas ao 
Governo Federal e 48 ao 
Governo do Estado.

O evento reuniu 
agentes do movimento 
cultural do Estado da 
Paraíba.

Cultura

“Uma boa novela nos diz
a verdade sobre seu
protagonista; uma
novela ruim nos diz a
verdade sobre seu autor”

“A melhor receita
para a novela policial é
que o detetive nunca
deve saber mais
que o leitor”

GILBERT KEITH CHESTERTON AGATHA CHRISTIE

   Será do dia 4 a 11 de outubro a VI Brincarte - Feira de Brinquedo Popular 
promovida pelo Governo do Estado através do Programa de Artesanato da Paraíba. 
O evento acontece na Semana da Criança no piso térreo do Manaíra Shopping.

Projeto Acolher
O GOVERNADOR Ricardo Coutinho e a secretária do 

Desenvolvimento Humano, Cida Ramos, convidando para 
a solenidade de apresentação dos projetos selecionados 
da pactuação do Projeto Acolher, destinado às Casas de 
Longa Permanência na Paraíba.

Será na próxima quarta-feira, às 9h, no Lar da Provi-
dência Carneiro da Cunha, no Bairro dos Estados.

Presença marcante da empresária Zilma Navaretti no Sonho Doce

FOTO: Goretti Zenaide
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Dia D da campanha de 
vacinação contra raiva 
animal acontece hoje
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Serviços de saúde também 
serão disponibilizados aos 
moradores da Zona Sul

Estado promove ação de cidadania
Programação Dos 1.000 Dias

O Governo do Estado 
realiza hoje, em João Pessoa, 
uma ação comunitária den-
tro das atividades alusivas 
aos 1.000 dias de gestão. O 
evento acontece das 11h às 
17h, e vai disponibilizar vá-
rios serviços de saúde e ci-
dadania para os moradores 
da Zona Sul, na Comunidade 
Laranjeiras, no Conjunto José 
Américo. A atividade reúne 
equipes da Defensoria Pú-
blica, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros, Secretarias de 
Estado da Saúde e do Desen-
volvimento Humano.

Durante todo o dia, em 
três bairros, o governador 
Ricardo Coutinho assina-
rá ordem de serviço para 
implantação do sistema de 
esgotamento sanitário. A 
assinatura das três ordens 
de serviços ocorrerão no 
Valentina Figueiredo (Av. 
Radialista Milton Júnior – 
Boa Esperança) às 9h30; 
na Penha (Praça Oswaldo 
Pessoa – Largo do Santuário 
da Penha), às 11h; e no José 
Américo (Rua Radialista Se-
verino Gomes de Brito – por 
trás da Escola Municipal Ra-
degundis Feitosa), às 15h.

Serão disponibilizados 

FOTOS: Marcos Russo

os serviços de testagem de 
HIV e Sífilis, tipagem sanguí-
nea, verificação de pressão 
arterial, orientação sobre 
amamentação e doação de 
leite humano, distribuição de 
preservativos e aplicação de 
vacinas. No local, ainda have-
rá uma unidade móvel para 
doação de sangue.

Cidadania
Em tendas montadas 

no local, serão emitidos do-
cumentos, como carteira de 
identidade, CPF e carteira de 
trabalho. Quem for ao local, 
ainda vai poder tirar dúvidas 
e receber assistência jurídica 
gratuita.

Além de orientação ju-
rídica, as pessoas vão con-
tar com serviços de corte 
de cabelo, recreação, sensi-
bilização sobre o perigo das 
drogas por meio do Progra-
ma Educacional de Resis-
tência às Drogas (Proerd). 
A população também pode-
rá participar de oficinas de 
pintura e o Projeto Corre-
dor da Leitura.

Obras no Brejo
Durante a noite, na cida-

de de Areia, no Brejo parai-
bano, o governador Ricardo 
Coutinho participará do Bre-
gareia. Lá assinará ordem de 
serviço para a construção da 
adutora de Areia.

A estrada João Pes-
soa-Santa Rita, (PB-004) 
foi a primeira via pública 
que na história rodoviá-
ria paraibana recebeu 
uma pavimentação de 
paralelepípedos, assen-
tados em base de con-
creto e rejuntados com 
cimento, tornando-se, 
assim, pioneira da fase 
de modernização das es-
tradas no Estado.

Sua construção foi 
iniciada em 1940 pelo 
interventor federal Ruy 

Carneiro, em regime de 
cooperação com a Ins-
petoria das Secas e a 
Prefeitura de Santa Rita. 
Apesar do alto preço 
do serviço, os trabalhos 
avançaram regularmente 
em 1941.

Em relatório de 1943, 
dirigido ao presidente 
Getúlio Vargas, Ruy Car-
neiro lembra que a es-
trada João Pessoa-Santa 
Rita é um dos melhores 
trabalhos de engenharia 
rodoviária executados na 

Paraíba. Já no relatório 
de 1944, informou que 
a estrada viria a ser uma 
das melhores do país.

Ao assumir o Gover-
no do Estado em 1947, 
Oswaldo Trigueiro de 
Albuquerque e Melo en-
controu os serviços da es-
trada paralisados, faltan-
do somente 7.408 metros 
quadrados, dando pros-
seguimento aos traba-
lhos. A obra foi concluída 
e inaugurada no dia 6 de 
março de 1950.

Modernização nas estradas da PB

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

O governador Ricardo 
Coutinho inaugurou ontem 
o Binário de Bayeux, uma 
obra prometida por gover-
nos anteriores, mas somente 
realizada na atual gestão es-
tadual, que vai beneficiar di-
retamente os municípios de 
Bayeux e Santa Rita, contem-
plando uma população de 
250 mil habitantes. A popu-
lação prestigiou a solenida-
de de inauguração, além de 
políticos e autoridades, entre 
eles o prefeito de Bayeux, Ex-
pedito Pereira. 

Em seu discurso o go-
vernador Ricardo Coutinho 
ressaltou o compromisso do 
seu governo com todos os 
223 municípios paraibanos, 
salientando que cumpre mais 
um compromisso de campa-
nha e o povo de Bayeux mere-
cia esta obra que era reivindi-
cada há mais de 50 anos, bem 
como a construção da escola 
técnica que será inaugurada 
brevemente.

Ele ressaltou ainda que 
o seu governo vem reali-
zando obras estruturantes 
em várias regiões do Estado 
com o objetivo de dar mais e 
melhor qualidade de vida a 
todos os paraibano. O gover-
nador também confirmou 
que na próxima segunda-
-feira às 10h, estará  na cida-
de de Santa Rita assinando a 
ordem de serviço da licita-
ção do Hospital de Trauma 
Metropolitano que irá bene-
ficiar vários municípios da 
Grande João Pessoa.

Já o superintendente do 
Departamento de Estradas e 
Rodagem (DER), Carlos Pe-
reira, enalteceu o esforço do 
Governo do Estado em cum-
prir  mais um compromisso 
e acabar com o corredor da 
morte e construir o “binário 
da vida”. 

Investimentos
Foram investidos na 

obra cerca de R$ 10 milhões, 
com recursos próprios do 
Estado. Do total de recursos 
aplicados, R$ 6,5 milhões fo-
ram destinados às obras de 
engenharia e cerca de R$ 3,3 
milhões em 117 desapropria-

Governo entrega Binário de Bayeux 
e beneficia 250 mil paraibanos

ções de imóveis residenciais, 
pontos comerciais, terrenos 
e benfeitorias, além de parte 
de uma igreja, os quais im-
pediam a abertura normal da 
nova avenida. O tráfego médio 
diário na Avenida Liberdade é 
de 18 mil veículos.

Com uma extensão de 9 
km (percurso total ida e re-
torno), com largura média 
de 7 metros de pista mais 
calçadas laterais com largura 
variável, o trajeto no sentido 
João Pessoa/Santa Rita segue 
pela Avenida Liberdade. No 
sentido Santa Rita/João Pes-
soa, o tráfego de veículos será 
pela Avenida Liberdade, Ruas 
Luiza Lila de Lima, Joaquim 
Fernandes, Pinheiro Macha-

do, Elvira Marsicano e Santa 
Rita.

Os principais serviços 
executados foram comple-
mentação e melhoramento 
do sistema de drenagem de 
águas pluviais e subterrâ-
neas, adequação do alinha-
mento das ruas paralelas à 
Avenida Liberdade que com-
põem o binário, recapeamen-
to asfáltico dessas avenidas, 
padronização de calçadas 
laterais, implantação de pa-
radas de ônibus, sinalização 
horizontal e vertical e ilumi-
nação ornamental.

A Avenida Liberdade fi-
cou conhecida como “Corre-
dor da Morte”, em face dos 
muitos acidentes ali ocorri-

dos. Durante muitos anos, 
foi o principal acesso rodo-
viário dos veículos que che-
gavam ou se deslocavam de 
João Pessoa para cidades do 
interior e de Estados como 
Rio Grande do Norte e Ceará. 
Com a construção do con-
torno da BR-230, a partir do 
planalto de Santa Rita pas-
sando por fora da cidade de 
Bayeux, o trânsito teve uma 
redução significativa, mas os 
engarrafamentos e aciden-
tes continuaram. Após mui-
tas promessas de governos 
anteriores, o atual governo 
encampou o projeto e agora 
inaugura a obra que dará um 
novo visual e um tráfego rá-
pido por vias duplicadas.

O governador Ricardo Coutinho ressaltou que o Estado investiu cerca de R$ 10 milhões no projeto

O Binário de Bayeux vai melhorar o fluxo de veículos, eliminando o congestionamento do trânsito na travessia do município

O Governo da Pa-
raíba, por meio da Se-
cretaria de Estado da 
Administração, paga, 
na segunda-feira (30), 
os salários dos servido-
res referentes ao mês 
de setembro. O paga-
mento ocorre, em um 
único dia, para aposen-
tados, pensionistas e 
servidores da ativa da 
administração direta e 
indireta.

A informação foi 
confirmada pela Secre-
taria de Estado da Ad-
ministração e reforça 
o compromisso do Go-
verno do Estado com 
o pagamento da folha 
sempre dentro do mês 
trabalhado.

Um acordo firmado, 
na última quinta-feira, 
entre o Procon da Paraí-
ba e o Ministério Públi-
co, com representantes 
das instituições finan-
ceiras e com o Sindicato 
dos Bancários, assegu-
ra que serviços como 
depósitos e saques em 
caixas eletrônicos sejam 
garantidos durante a 
greve da categoria. 

O secretário exe-
cutivo do Procon-PB, 
Marcos Santos, ressalta 
que, apesar da greve 
dos bancários, os caixas 
eletrônicos serão abas-
tecidos normalmente 
para garantir que não 
existam problemas no 
saque dos salários.

Servidores recebem 
pagamento segunda

FoLHa DE sETEmBro

Marcos Santos é secretário executivo do Procon-PB

FOTO: Ortilo Antônio
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Dia D da campanha de vacinação 
contra raiva animal acontece hoje

Cerca de 607.643 ani-
mais, sendo 414.892 cães e 
192.751 gatos, devem ser va-
cinados hoje durante a Cam-
panha Antirrábia 2013.  Pelo 
menos esta é a meta em todo 
o Estado da Paraíba para imu-
nizar os animais. Para tanto, 
oitocentas mil doses da vacina 
foram destinadas à Paraíba 
pelo Ministério da Saúde.  Em 
João Pessoa a campanha será 
aberta oficialmente às 9h na 
Praça Pedro Américo, no cen-
tro da capital, e a meta é vaci-
nar 60 mil cães e 30 mil gatos. 

Diversos postos serão 
colocados à disposição da po-
pulação nos 223 municípios 
do Estado e todos funciona-
rão das 8h às 17h, mobilizan-
do aproximadamente seis mil 
profissionais de saúde. Só em 
João Pessoa 600 profissionais 
da área de saúde trabalharão 
durante o Dia D da Campanha 
de Vacinação contra a Raiva 
Animal em 200 postos em to-
dos os bairros da capital. 

Todos os cães e gatos a 
partir de três meses de idade 
deverão ser vacinados, in-
cluindo também os animais 
gestantes, já que não existe 
contraindicação. Os animais 
devem ser levados aos pos-
tos de vacinação por pessoas 
adultas, com guia e coleira. 
“Lembramos que a vacina é 
gratuita e protege da raiva o 
seu animal e toda sua família. 
Nossa meta é alcançar 80% 
da população canina, repre-
sentando um total de 65 mil”, 

Em todo o Estado a meta 
é que sejam vacinados 
mais de 600 mil animais

explica Nilton Guedes, geren-
te de Vigilância Ambiental da 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS).

Pelo quinto ano conse-
cutivo 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 
assinado pelos países latinos, 
junto à Organização Mundial 
da Saúde, que pretende elimi-
nar a raiva humana transmi-
tida por cães, principal fonte 
de infecção no ciclo urbano, 
até o ano de 2015”, informou 
o chefe do núcleo de zoono-
ses da SES, Francisco de Assis 
Azevedo.

Todas as Gerências Re-
gionais de Saúde e o Nível 
Central, através do Núcleo 
de Controle de Zoonoses da 
SES, estarão de plantão hoje 
dando suporte aos municí-
pios 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 
contraindicação”, disse o co-
ordenador.

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

O primeiro mutirão 
de conciliações do Pro-
con Estadual da Paraíba 
(Procon-PB) conseguiu 
realizar  a maioria dos 
acordos pendentes entre 
empresas e consumidores. 
O mutirão, que teve início 
às 8h e se estendeu até 
as 17h, realizou mais de 
50 audiências. Segundo 
o secretário executivo do 
Procon-PB, Marcos San-
tos, muitas das audiências 
que estavam agendadas 
para os meses de outubro 
e novembro foram ante-
cipadas exclusivamente 
para as empresas dispos-
tas a apresentarem acor-
do. “Nossa meta é fazer 
mutirões nos municípios 
de Cajazeiras, São Bento, 
Guarabira, Patos e Cam-
pina Grande. Só em João 
Pessoa são cerca de 60 au-
diências por dia”, afirmou 
Marcos, enfatizando que 
a resolutividade através 
do Procon é mais célere 

do que na Justiça, afinal 
a média de tempo entre 
uma reclamação e uma 
audiência gira em torno 
de 20 dias, e o percentual 
de resolutividade está em 
torno de 80%. 

No ano passado o 
Procon-PB recebeu apro-
ximadamente 12 mil re-
clamações e este ano, 
até o início deste mês, as 
denúncias já chegaram 
a 16 mil e devem atingir 
20 mil até o final do ano. 
As principais queixas dos 
consumidores dizem res-
peito à telefonia móvel, 
eletroeletrônicos compra-
dos com vício, instituições 
bancárias, cobrança inde-
vida de juros nos cartões 
de crédito, operadoras 
de saúde, água, energia, 
hospitais, planos de saú-
de e filas de banco, entre 
outras. Enfim, são recla-
mações vindas de todos os 
segmentos de empresas e 
do comércio. 

“Nosso objetivo é 
tentar realizar o máximo 
possível de acordos para 

Mutirão realiza mais de 50 audiências
CONCILIAÇÕES

Até o mês de agosto de 
2013 a SES não registrou ne-
nhum caso de raiva canina na 
Paraíba. No ano passado foi 
registrado um caso em mor-
cego e oito em bovinos, onde 
a principal fonte de infecção 
é o morcego hematófago. A 
Paraíba não registra caso de 
raiva humana há 14 anos. O 
último caso da doença em hu-
manos foi em junho de 1999.

Segundo o coordenador 
de Controle de Zoonoses, 
Francisco de Almeida Ban-
deira,  a  imunização contra 
a raiva é muito importante 
para a saúde do animal e do 
dono respectivamente, pois a 
raiva é uma doença infeccio-
sa 100% letal. “Os cães e ga-
tos são as  principais fontes 
de infecção para o homem e 
a  raiva canina é uma doen-
ça 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 serem vacinados 
os animais deverão ser con-
duzidos com coleira e guia e 
por pessoas com idade e for-
ça 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 Campa-
nha  um posto volante percor-
rerá localidades no município 
onde não foi instalado  postos 
de vacinação ou a meta  foi 
abaixo do esperado. Somado 
a isso, a vacinação ocorre co-

tidianamente, de segunda-fei-
ra à sexta-feira, na Coordena-
ção de Controle de Zoonoses. 
Outras informações poderão 
ser obtidas através do telefo-
ne 3250-3265. 

A doença 
A raiva é uma doença in-

fecciosa aguda, de etiologia 
viral, transmitida ao homem 
por meio da mordedura, ar-
ranhadura, lambedura de 
mucosas ou pele lesionada 
por animais raivosos, pro-
vocando uma encefalite viral 
aguda. A transmissão ocorre 
quando o vírus rábico exis-
tente na saliva do animal 
infectado penetra no orga-
nismo. A doença acomete 
o sistema nervoso central, 
levando ao óbito após curta 
evolução. É letal em aproxi-
madamente 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 transmissão: no ci-
clo rural, os bovinos, ovinos, 
caprinos, suínos e equídeos 
são os principais elementos 
transmissores da raiva; no 
ciclo silvestre, as raposas, 
guaxinins, macacos e roedo-
res têm maior destaque na 
transmissão da doença; no 
ciclo aéreo, os morcegos re-
presentam o maior perigo; e 
no ciclo urbano os principais 
elementos responsáveis pela 
manutenção do vírus rábico 
são os cães e gatos.

Doença não tem cura

José Alves
zavieira2@gmail.com

evitar que o consumidor 
precise ficar mais tempo 
esperando a solução de 
seus problemas. Para tan-
to, notificamos as partes 
e chamamos as empresas 
para que elas já trouxes-
sem boas propostas de 
acordo para os consumi-
dores”, ressaltou Marcos 
Santos.

Ele disse também 
que, a partir da realiza-
ção do primeiro mutirão, 
outras ações semelhantes 
deverão ser promovidas, 
uma vez por mês, nos nú-
cleos do Procon-PB no in-

terior. “Com os mutirões, 
o maior beneficiado é o 
consumidor, que terá seu 
problema resolvido mais 
rapidamente. Além dis-
so, pretendemos evitar 
que as demandas preci-
sem ser levadas para o 
Judiciário. É importante 
destacar ainda que as em-
presas também saem fa-
vorecidas, pois, ao firmar 
acordos, os processos são 
arquivados e elas evitam 
entrar no cadastro de re-
clamações fundamen-
tadas não atendidas”, 
acrescentou.

O Procon-PB fun-
ciona no anel externo 
do Parque Solon de 
Lucena, número 234, 
por trás do Cassino da 
Lagoa, e o telefone 
para contato é o 151. 
O objetivo do Procon, 
segundo o secretário 
executivo do órgão, é 

resolver as demandas 
no menor espaço de 
tempo para que o con-
sumidor ao chegar no 
Procon, se ele não sair 
com o problema re-
solvido no mesmo dia, 
consiga a resolução da 
queixa no menor espa-
ço de tempo possível.

Funcionamento do Procon

Durante o mutirão de conciliações do Procon Estadual foram feitos diversos acordos entre empresas e consumidores

Foto: Luiz Vaz/Secom-JP

Diversos postos de vacinação serão colocados à disposição da população nos 223 municípios paraibanos e funcionarão até as 17h

Foto: ortilo Antônio



Governo apresenta projeto para 
estruturar a caprinovinocultura

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de  setembro de 2013

A proposta para im-
plantação de um projeto de 
comercialização dos produ-
tos da cadeia produtiva da 
caprinovinocultura na Pa-
raíba foi apresentada pelos 
diretores e equipe técnica 
da Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Serviços 
Agrícolas (Empasa) em reu-
nião com representantes da 
Sedap, Sebrae, Conab, Ema-
ter e Faepa/Senar.

O projeto visa estrutu-
rar o Arranjo Produtivo Local 
(APL) da caprinovinocultura 
no Estado, com a implantação 
de um ponto de comerciali-
zação na Empasa, tornando a 
cadeia produtiva do caprino 
(bode) e ovino (carneiro) de 
corte, autossustentável. Tam-
bém prevê a transferência de 
tecnologia validada, aumento 
do plantel e inclusão da pro-
dução no Semiárido.

Entre as estratégias da 
proposta, se destacam a capa-
citação de criadores; dispo-
nibilização do programa de 
motomecanização (plantio de 
forrageiras, limpeza de açu-
des, escavação de barreiros e 
passagens molhadas); viabili-
zação na transferência de tec-
nologias; aumento no plantel 
(aquisição de matrizes para 
melhoramento genético das 
raças); e construção do ponto 
de comercialização.

A execução da proposta, 
que tem como âncora a Em-
pasa, será feita por meio de 
projeto enviado ao Ministério 
de Integração Nacional (MIN), 
que vai beneficiar criadores 
em 22 municípios: Campina 
Grande, Cabaceiras, Boa Vis-
ta, Ingá, Pocinhos, Queima-
das, Caturité, Boqueirão, Ser-
ra Branca, São João do Carirí, 
Gurjão, Soledade, Olivedos, 
Puxinanã, Taperoá, Assunção, 
Juazeirinho, São Domingos do 
Carirí, Fagundes, Riachão do 
Bacamarte, Massaranduba e 
Santo André.

O objetivo da proposta é 
criar ponto de venda dos 
produtos da cadeia produtiva

O Programa de Arte-
sanato da Paraíba (PAP) 
participa do 13o Festival 
Nacional da Cachaça, da 
Rapadura e do Açúcar 
Mascavo, o Bregareia. 
O evento acontece até  
amanhã, na cidade de 
Areia, no Brejo paraiba-
no. O estande do PAP vai 
funcionar no Sindicato 
Rural de Areia, em fren-
te à Praça João Pessoa, 
onde serão expostos tra-
balhos de 22 associações, 
cooperativas e artesãos 
individuais, com as ti-
pologias brinquedo po-
pular, cerâmica, fibras, 
madeiras, fios, couro e 
habilidade manual. São 
234 artesãos de 10 muni-
cípios da Paraíba envol-
vidos na exposição.

De acordo com a 
coordenadora do PAP 
e primeira-dama do Es-
tado, Pâmela Bório, a 
participação no evento 
divulga os talentos e 
fortalece a produção de 
Areia. “A cidade possui 
um artesanato forte, 
com destaque para a 
cerâmica de qualidade 
premiada, como a do 
ceramista José Fábio. 
Também destaco a di-
versidade da categoria 
habilidade manual, com 

Programa participa do Bregareia
ARTESANATO

trabalhos de todos os ti-
pos para todos os gostos. 
Tenho certeza que o ar-
tesanato vai enriquecer 
com mais cultura popular 
o Bregareia e encantar 
turistas e visitantes”, des-
tacou a primeira-dama.

A artesã Luíza de Bar-
ros Pereira, da Coopera-
tiva Arteza, de Campina 
Grande, participa pela 
primeira vez do Brega-
reia. Ela espera aprovei-
tar o grande fluxo de 
turistas do evento para 
fechar bons negócios. 
“Estamos com boa expec-
tativa, espero que tudo 
que estamos levando seja 

vendido”, disse. A Arteza 
trabalha com couro e le-
vará 44 peças para o Bre-
gareia, entre chapéus, cin-
tos, bolsas e sandálias.

O Programa de Ar-
tesanato da Paraíba é 
vinculado à Secretaria de 
Estado do Turismo e do 
Desenvolvimento Econô-
mico (Setde).

Bregareia
O evento chega à 

sua 13ª edição depois de 
quatro anos sem ser rea-
lizado. Este ano, a festa 
vai contar com mais de 
30 atrações de música 
brega.

A exposição envolve 234 artesãos de 10 municípios na Paraíba

O estande do Programa de Artesanato da Paraíba funciona no Sindicato Rural de Areia

FOtOS: Secom-PB

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Campina Gran-
de, através da Gerência de 
Vigilância Ambiental e Zo-
onoses, em parceria com o 
Fórum Municipal de Prote-
ção e Bem-Estar Animal vai 
realizar a “1ª Semana Muni-
cipal de Conscientização dos 
Direitos dos Animais”. 

O evento, que aconte-
cerá entre os dias 30 deste 
mês a 4 de outubro, no Te-
atro Municipal Severino Ca-
bral, tem o objetivo de sensi-
bilizar a sociedade e discutir 
políticas públicas de prote-
ção animal.

As atividades terão ini-
cio na próxima segunda-feira, 
com abertura às 8h e con-
tará também com o lança-
mento do livro da professo-
ra da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB), Zélia 
Bora, que também é presi-
dente do Fórum Estadual 
de Proteção e Bem Estar 
Animal. 

Ainda estão previstas 
ações de interação com 
escolas públicas e priva-
das, além de seminários, 
que irão levar a sociedade 
temas como a Declaração 
Universal dos Direitos dos 
Animais, a lei de crimes re-
lacionados a maus-tratos e 
algumas legislações fede-
rais, estaduais e munici-
pais e alternativas de con-
trole da população animal.

Avanço
Para o diretor executivo 

do Fórum Municipal de Pro-
teção e Bem-Estar Animal, 
Rodrigo Freire Costa, as dis-

cussões são um avanço do 
município na defesa dos di-
reitos dos animais. “São te-
mas que devem ser levados 
à comunidade acadêmica e 
à sociedade civil organiza-
da, para que tenhamos uma 
consciência de que os ani-
mais também são detentores 
de direitos e que merecem 
cuidados”, disse.

Segundo a coordenado-
ra do Centro de Zoonoses de 
Campina Grande, Bárbara 
Barros, com o evento, es-
pera-se estimular ações de 
combate à violência e contra 
os atos de crueldade aos ani-
mais. “Outra proposta tam-
bém é promovermos ações 
para diminuir o abandono, 
que é o maior causador do 
crescimento populacional 
de animais”, explicou.  

1a Semana dos Direitos dos 
Animais será realizada em CG

Três acusados de 
assalto são presos

MPF vai inscrever 
para estágios

Estarão abertas de 30 deste 
mês a 6 de outubro de 2013, as 
inscrições do processo seletivo para 
o programa de estágio da Procu-
radoria da República na Paraíba e 
das Procuradorias da República em 
Campina Grande , Patos e Sousa. Na 
capital, as vagas são para as áreas de 
Administração, Ciências Contábeis, Bi-
blioteconomia, Arquivologia, Informá-
tica – Desenvolvimento de Sistemas, 
Engenharia Civil, Jornalismo e Publici-
dade. Já no interior, as vagas são  para 
Administração. As inscrições serão 
feitas exclusivamente pela internet, 
na página do Ministério Público Federal 
na Paraíba  (www.prpb.mpf.mp.br.)

Para participar, o estudante 
deve estar regularmente matriculado 
nos cursos das áreas contempladas 
das instituições de ensino convenia-
das com o órgão. Em João Pessoa, Ins-
tituto Paraibano de Educação e Cultura 
(FAP), Faculdade Potiguar da Paraíba 
(FPB), Sociedade de Ensino Superior 
da Paraíba (IESP/SESP), Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB - Campus 
de João Pessoa), Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Instituto Paraibano 
de Educação (UNIPE), Faculdade Mau-
rício de Nassau de João Pessoa (FMN), 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Paraíba (IFPB) e Asso-
ciação Paraibana de Ensino Renovado/
Instituto Paraibano de Ensino Renova-
do (Asper/Inper).

Em Campina Grande são conve-
niados o Centro Ensino Superior da Pa-
raíba (Cesed/Facisa), União de Ensino 
Superior de Campina Grande LTda (FAC-
-CG/Unesc), Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG - Campus de 
Campina Grande) e Faculdade Maurício 
de Nassau (FMN – Campus de CG).

As polícias Civil e Militar de 
Campina Grande apresentaram 
na manhã de ontem três homens 
presos nas últimas 24 horas, sendo 
dois acusados de roubo e um en-
quadrado no crime de receptação. 
Os detalhes das prisões foram re-
passados à imprensa durante uma 
entrevista coletiva.

Entre os presos, está 
Valtemir da Silva Bezerra, o “Pin-
guim”, 29 anos. Ele foi capturado 
por policiais militares na tarde da 
última quinta-feira, após assaltar 
uma loja de cosméticos no centro 
de Campina. O acusado foi pego com 
quase R$ 6 mil e um revólver. “A PM 
fez essa importante prisão no dia 
de ontem, e a Polícia Civil, com seu 
trabalho investigativo, conseguiu 
ampliar a identificação de outros 
crimes praticados por alguns indi-
víduos”, disse o delegado seccional 
Iasley Almeida.

De acordo com o delegado, 
o acusado já foi reconhecido por 
várias pessoas vítimas de assalto. 
Imagens de circuito de segurança 
analisadas pela polícia identificam 
claramente a ação de Valtemir con-
tra um mercadinho e uma loja de 
joias da cidade.

O subcomandante do 2o 

Batalhão de Polícia Militar, major 
Sinval, informou que a prisão é fruto 
do planejamento montado para o 
policiamento no centro da cidade. 
“Tivemos nessa ocorrência policiais 
da Rotam, da Rádio Patrulha e do 
próprio policiamento ostensivo a pé, 
circulando pelas vias centrais. Isso 
nos possibilitou uma ação rápida e 
eficaz, com esse acusado preso em 
flagrante”, disse Sinval.

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) iniciou na 
última  quinta-feira, por Boa 
Vista, na região do Cariri do 
Estado, os entendimentos 
com vistas à formalização de 
Termos de Ajustamentos de 
Conduta (TAC) que possibi-
litem o funcionamento, du-
rante os períodos de férias 
e de recesso escolar, de cre-
ches naquela localidade e nos 
municípios de Lagoa Seca e 
Massaranduba. Esse trabalho 
vem sendo conduzido pelo 
promotor Guilherme Costa 
Câmara, de Defesa dos Direi-
tos da Educação de Campina 
Grande, que também deverá 
ser inserida nesse projeto.

Nesse primeiro momento, 
o promotor Guilherme Câmara 
se reuniu com o secretário de 
Educação e o procurador do 
município de Boa Vista, res-
pectivamente Herbert Vagner 
Virgínio de Almeida e Franklin 

Carvalho de Medeiros. Ambos 
concordaram que os serviços 
de creches são essenciais no 
contexto da administração pú-
blica. Contudo, alegaram que 
só poderiam assinar o TAC 
nas condições propostas pelo 
MPPB após um planejamento 
para uma adequação pedagó-
gica/financeira da prefeitura 
diante dessa nova realidade.

 Diante das argumenta-
ções apresentadas pelos repre-
sentantes da Prefeitura Muni-
cipal de Boa Vista, o promotor 
Guilherme Câmara deu prazo 
até o dia 1º de novembro para 
que eles se manifestem a res-
peito da assinatura do TAC.

 Até lá, a Secretaria de 
Educação de Boa Vista irá 
realizar, um levantamen-
to para identificar quantas 
crianças daquele município 
irão necessitar dos serviços de 
creches durante os períodos 
de recesso e férias escolares.

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) 
abriu concurso público para o 
cargo de procurador do Minis-
tério Público junto ao órgão. 
São oferecidas três oportuni-
dades e também haverá a for-
mação de cadastro de reser-
va. A remuneração do cargo é 
R$ 22.791,16.

Os interessados em 
concorrer deverão possuir 
diploma de bacharelado em 
Direito e ter, no mínimo, três 
anos de atividade jurídica.

 As inscrições poderão 
ser feitas até o dia 26 de 
outubro, exclusivamente 
pelo endereço eletrônico 
www.cespe.unb.br/con-
cursos/tce_pb_13. A taxa é 
R$ 180,00 e é imprescin-

dível o número do CPF do 
candidato.

Os candidatos serão ava-
liados em cinco fases. A pri-
meira e a segunda serão de 
prova objetiva e provas dis-
cursivas, respectivamente. 
Na terceira, haverá inscrição 
definitiva e exame de higidez 
física e mental. Já a quarta 
fase é composta de prova 
oral. A última fase é de ava-
liação de títulos.

A prova objetiva terá a 
duração de 5 horas e será 
aplicada na data provável 
de 12 de janeiro. As fases 
do concurso e a perícia mé-
dica dos candidatos que se 
declararam com deficiência 
serão realizadas em João 
Pessoa.

MP quer que creches
funcionem nas férias

TCE anuncia concurso 
público para procurador

NO CARIRI

TRÊS VAGAS
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Pela cidade

Apesar de seguirem rumos diversos e terem se 
enfrentado em 2010, quando disputaram, sem sucesso, 
uma vaga na Câmara Federal, Walter Brito Neto e Walter 
Brito Filho estiveram na solenidade do PTB. Neto filiou-
se ao partido, mas Filho ingressou no PTC.

l CoNvIte 

Caso o senador Vital do Rêgo Filho (PMDB) venha a 
assumir, de fato, o Ministério da Integração, o vereador 
peemedebista Metuselá Agra já estaria, segundo 
informações de bastidores, convidado pelo correligionário 
para assumir um cargo no Governo Federal.

l De MuDANçA 

O prefeito Romero Rodrigues confirmou que seu irmão, 
o secretário adjunto de Interiorização do Governo do Estado, 
Moacir Rodrigues, está perto de se filiar ao PSD. Romero 
confirmou que manteve conversas, nos últimos dias, com o 
presidente estadual do partido, o vice-governador do Estado, 
Rômulo Gouveia, para tratar do assunto. Moacir já entregou 
à justiça Eleitoral os documentos de desfiliação do PSDB e 
também teria analisado a possibilidade de voltar a compor o 
PC do B, ao qual já foi filiado.

Novo partido  
Quem também promoveu uma reunião na manhã 

de ontem foi o PROS. O novo partido poderá conseguir 
a filiação de um terço dos vereadores da Câmara 
Municipal, inclusive o presidente do Poder legislativo, 
Nelson Gomes Filho, que deverá deixar o PRP. 

Nomes

Na reunião do PROS, presidida pelo deputado major 
Fábio, estiveram presentes oito vereadores: Alexandre do 
Sindicato (PTC, que vai presidir o diretório), Vaninho Aragão 
(DEM), Lafite (PSC), sargento Régis (PMN), além de Nelson e 
três peemedebistas. 

Nomes II

Os peemedebistas que poderão ingressar no PROS 
são: Pimentel Filho, Ivam Batista e Olimpio Oliveira. Ou 
seja, a sigla poderá perder três dos quatro vereadores 
que tem na Câmara Municipal de Campina Grande para 
o PROS, presidido na PB pelo major Fábio.

Nota
A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande 

soltou nota de esclarecimento na manhã de ontem, 
afirmando que “são inverídicas as denúncias divulgadas por 
alguns veículos de comunicação a respeito do funcionamento 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu”. As 
acusações, repercutidas pela assessoria do PMDB, afirma que 
o Samu da cidade estaria em condições precárias, inclusive 
com as ambulâncias em péssimas condições. A nota da PMCG 
desmente todas as acusações.

Nota II

Ainda de acordo com a nota da Secretaria de Saúde do 
Município, “desde o mês de janeiro deste ano a prefeitura 
vem adotando inúmeras medidas para melhorar a qualidade 
do serviço e as condições de trabalho dos profissionais que 
atuam no Samu, como a recuperação de ambulâncias que 
estavam em condições precárias e a aquisição de três novas 
unidades móveis”. Afirma a nota ainda que “A sede do Samu 
passou por diversas melhorias na sua estrutura física, a 
exemplo da criação de um auditório”. 

Presença

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues 
(PSDB), esteve presente, na manhã de ontem, na sede da 
ACI, na solenidade de anúncio do diretório municipal do 
PTB na cidade. Romero fez elogios ao ex-senador Wilson 
Santiago, presidente estadual do PTB.

Indefinição 

Wilson Santiago evita, a todo custo, fazer previsões para 
2014. Ele reconhece que quer ser candidato a senador, ou 
pelo menos figurar na chapa majoritária, abrindo, portanto, 
espaço para figurar como vice, mas avalia que o cenário ainda 
está bastante indefinido.

Juntos

Polícia prende suspeitos de assaltos
quADrIlhA

Entre os presos está 
Valtemir da Silva Bezerra,
o “Pinguim”, de 29 anos

As Polícias Civil e Militar 
de Campina Grande apresen-
taram na manhã de ontem três 
homens presos nas últimas 24 
horas, sendo dois suspeitos de 
roubo e um enquadrado no cri-
me de receptação. Os detalhes 
das prisões foram repassados 
à imprensa durante uma entre-
vista coletiva.

Entre os presos está Val-
temir da Silva Bezerra, o “Pin-
guim”, 29 anos. Ele foi captu-
rado por policiais militares na 
tarde dessa quinta-feira (26), 
após assaltar uma loja de cos-
méticos no centro de Campina. 
O acusado foi pego com quase 
R$ 6 mil e um revólver. “A PM 
fez essa importante prisão no 
dia de ontem, e a Polícia Civil, 
com seu trabalho investigativo, 
conseguiu ampliar a identifica-
ção de outros crimes pratica-
dos por alguns indivíduos”, dis-
se o delegado seccional Iasley 
Almeida.

De acordo com o delega-
do, o acusado já foi reconheci-
do por várias pessoas vítimas 
de assalto. Imagens de circuito 
de segurança analisadas pela 
polícia identificam claramente 
a ação de Valtemir contra um 
mercadinho e uma loja de joias 
da cidade.

O subcomandante do 2º 

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de setembro de 2013

Batalhão de Polícia Militar, 
major Sinval, informou que a 
prisão é fruto do planejamento 
montado para o policiamento 
no centro da cidade. “Tivemos 
nessa ocorrência policiais da 
Rotam, da Rádio Patrulha e do 
próprio policiamento ostensi-
vo a pé, circulando pelas vias 
centrais. Isso nos possibilitou 
uma ação rápida e eficaz, com 
esse acusado preso em flagran-
te”, disse Sinval.

Ainda na tarde de quinta-
-feira, a Polícia Civil prendeu 

em flagrante Flaverland Azeve-
do Ferreira, acusado de roubar 
uma moto e um computador de 
uma autoescola em Campina 
Grande. O Poder judiciário já 
havia expedido um mandado 
de prisão em desfavor do assal-
tante. “E prendemos também 
João Salviano de Souza Júnior, 
que estava com um Eco Sport 
roubado. Ele vai responder por 
receptação”, acrescentou o de-
legado Antônio lopes, da Dele-
gacia de Roubos e Furtos (DRF).

Iasley Almeida aprovei-

tou a ocasião para dizer que os 
órgãos de segurança pública 
mantêm o policiamento nas 
ruas, tanto de forma ostensiva 
como em ações de investiga-
ção. “As polícias, em nenhum 
momento, estão deixando de 
desempenhar suas funções, e 
isso fica claro nas ações desen-
volvidas diariamente. Como a 
própria imprensa é testemu-
nha, as prisões estão aconte-
cendo. O trabalho das polícias 
está sendo feito”.

Policiais civis e militares durante entrevista à imprensa quando da apresentação dos presos 

FOTO: Divulgação

Antropóloga 
sugere novos 
indicadores para 
o Semiárido NE

A antropóloga  Alícia 
Ferreira Gonçalves trouxe a 
discussão ontem, em Cam-
pina Grande, no Semiárido 
em Foco, o tema da econo-
mia solidária em comuni-
dades assentadas na região. 
Doutora em Ciências Sociais 
pela Universidade Estadual 
de Campinas, e professora 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), a convida-
da apresentou sua pesquisa 
sobre os aspectos metodo-
lógicos dos indicadores so-
cioculturais nos territórios 
semiáridos.

Para compor seu pro-
jeto “Indicadores sociocul-
turais com foco em territó-
rios semiáridos: aspectos 
metodológicos” ela coletou 
dados a partir dos relatos 
dos grupos de assentados 
da reforma agrária e de suas 
lideranças. 

Para realizar as análi-
ses manteve contatos com 
diversas ONGs e instituições 
que trabalham em conjun-
to com as comunidades ru-
rais do Semiárido, como a 
Articulação no Semiárido 
Brasileiro (ASA/PB), o Ser-
viço Pastoral dos Migrantes 
(SPM), a Cáritas Brasileira, 
e o Programa de Aplicação 
de Tecnologia Apropriada às 
Comunidades (Patac).

Ao todo foram apresen-
tados na pesquisa 10 indica-
dores de sustentabilidade, 
distribuídos nas áreas am-
biental, cultural e econômi-
ca. E utilizadas sete técnicas: 
1º observação participante, 
2º observação in loco 3º En-
trevistas, 4º Questionários, 
5º Grupo Focal, 6º Imagens 
e 7º Biografias.
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Ricardo assina adutora e
se encontra com Eduardo
Campos hoje em Areia
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Rebeldes famintos versus pelotão
ColunA PREstEs nA Pb

Relatos de João Francisco 
colocam Piancó como local
onde passagem foi violenta 

A chegada da Coluna 
Prestes na Paraíba foi pacifi-
ca a exceção de sua passagem 
pelo município Piancó, que 
ocorreu no dia 9 de fevereiro 
de 1926. Ainda no  acampa-
mento de Coremas, foram da-
das ordens ao Capitão Pires 
para fazer o reconhecimento 
da próxima cidade situada 
no roteiro do grupo. De acor-
do com informações pré-
vias, não haveria obstáculos 

à passagem da marcha, que 
acabou  surpreendida num 
piquete coordenado pelo 
sargento Arruda, que acabou 
ferido a tiros de rifle, o que 
resultou na  morte do cavalo 
do batedor prestista.

Este episódio desper-
tou a ira dos chefes do QG 
acampados em Coremas, que 
resolveram partir prá cima e 
acabar com qualquer resis-
tência encontrada pela fren-
te. Piancó dispunha apenas 
de 12 praças um cabo, um 
sargento, 30  paisanos e 2 ofi-
ciais (Manuel Marinho e An-
tônio Benício). 

O governador do Esta-
do, João Suassuna, solicitou 

ao deputado Padre Aristides, 
chefe político do município, 
que convocasse a população 
e se unisse às forças polí-
cias, na defesa do lugar. Em 
telegrama enviado ao parla-
mentar, Suassuna  informou 
que o grupo dos rebeldes 
era reduzido, faminto, sem  
munição suficiente e que 
um grande reforço policial 
estava sendo encaminhado 
ao Vale para se unir a resis-
tência. 

Um dia antes do ataque o 
Padre dividiu as forças locais 
em quatro grupos instalados 
em pontos estratégicos e os 
relatos a seguir são do histo-
riador João Francisco. 

Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br

 Era anoitecer do dia 8 de feve-
reiro de 1926 em Piancó. Quase ces-
sando o movimento de pessoas nas 
ruas da Vila. Dúvida e apreensão  ab-
solutas pairavam na mente de todos. 
Ao longe, os cães latiam como se avi-
sassem um mau presságio.

Na sala principal da casa do 
Padre Aristides e sua família,  os 
mosquitos circulavam as lâmpadas 
que iluminavam o ambiente tenso. 
Sentados em círculo, o prefeito João 
Lacerda, seu filho Osvaldo Lacerda, 
Manoel Clementino (escrivão do 
então distrito do Aguiar), Hostilio 
Gambarra (distribuidor em juízo), 
Pedro Inácio Liberalino, José Fer-
reira e o Padre Aristides Ferreira 
da Cruz, Falavam pouco, sempre 
conversas entrecortadas, nunca um 
diálogo demorado. 

Entra na sala uma senhora, de 
aspecto servil e em silêncio, distribui 
café e chá  aos presentes. Era dona 
Quita, mulher do padre e mãe dos 
seus quatro filhos adolescentes: Jor-
ge, Sebastião, Aristides e Joanita.

Novamente a sós, o silêncio im-
perava. Aqui, acolá uma frase curta. 

Todos sabiam do risco de continuar 
na cIdade. O mais sensato seria pro-
curar sair em busca de proteção, mas 
longe de tentar convencer o padre 
dessa ideia.

Logo um alvoroço, uma agita-
ção e  entra alguém informando a 
chegada do cachorro de estimação  
do senhor José Maria, irmão de D. 
Quita, e que residia em Coremas. 
Todos quiseram saber quem o ca-
chorro acompanhava. O temor au-
mentou quando se soube que este 
havia aparecido sozinho. Alguém 
devia estar chegando de  Coremas, 
a sete léguas e meia de distância, 
onde a coluna dos revoltosos aca-
bara de levantar acampamento.

As horas avançavam. Logo che-
garia o momento da despedida, das 
recomendações e do adeus. Estava 
já acertado. Dona Quita, e os filhos e 
os empregados deixariam a casa logo 
mais, permaneceriam o padre mais 
alguns amigos. Na manhã seguinte, 
outros que também resistiram, esta-
vam sendo aguardados.

Em meio a agitação gerada em 
torno da chegada do cachorro, sur-

ge à porta, um jovem, apressado, e 
pede a presença do padre. Uma vez 
atendido, o mensageiro se identifi-
cou e entregou-lhe um papel meio 
amassado e úmido de suor, com um 
escrito que dizia: “Não tente resistir, 
é uma ideia absurda. Passa de mil 
homens com armamento à disposi-
ção, alguns até com aparente falta de  
disciplina.  

A sala se encheu rapidamente. 
Todos estavam apreensivos. Fitavam 
o padre que, no no seu rosto, fazia 
transparecer tristeza. Ele sabia do 
perigo que corriam. Tentaram  con-
vencê-lo a deixar a cidade, agora com 
argumentos mais sensatos. A aflição 
do padre poderia ser notada também 
no semblante desolado de D. Quita e 
dos filhos. Todos temiam o pior. 

O padre estava dominado por 
uma sensação de impotência. A ideia 
de abandonar Piancó era covardia, 
para  um chefe político da sua en-
vergadura. Dúvida cruel. Enquanto o 
seu orgulho de homem público e de 
defensor do povo e da cidade, força-
vam-no a ficar, uma porção de medo 
de perder Quita e os filhos levava-o 

pensar em fugir.
Os amigos foram unânimes. 

O padre  devia sair com a família. 
Um grupo de homens   de confian-
ça ficaria protegendo a cidade. Ins-
tantes depois,  o padre consentiu 
em acompanhar os seus familiares 
a uma fazenda distante, até os re-
voltosos saírem de Piancó. O temor 
da separação deu lugar a agitação 
na arrumação dos objetos que le-
variam na viagem. Já havia alegria 
entre os presentes na casa grande. 
As carroças e os animais que seriam 
usados no transporte da família fo-
ram conduzidos atá a porta da frente.

Um levava, outro trazia, um ou-
tro escutava, mas, o padre continu-
ava pensativo, distante dali,  alheio 
ao que se falava na sala. Pelas jane-
las fronteiriças seu olhar vagueava 
mundo a fora. O “tigre¨ acuado em 
sua própria   morada. Recordou a 
hecatombe de1922, quando teve 
que fugir e buscar junto ao presi-
dente Epitácio Pessoa, seu chefe, a 
devida proteção para voltar a as-
sumir o poder do município. Foi a 
mais cruenta e desastrosa conten-

da com a família Leite. Agora teria 
que fugir de novo. E   o  telegrama 
do governador João Suassuna? Era 
a oportunidade ideal de conquistar 
a simpatia do governante, que por 
sua vez, demonstrava mais aproxi-
mação com os seus amigos políti-
cos. Não podia também decepcio-
nar  a população local, deixando 
que os seus bens fossem saqueados 
e destruídos.

A instantes da partida voltou 
atrás e mudou de ideia. Bateu o pé e 
não saiu além da calçada para des-
pedir-se da família. Era esperada 
uma reação de descontentamento 
dos amigos o que realmente acon-
teceu, mas não convenceu o sacer-
dote a fugir.

O inevitável cerco a Piancó 
aconteceu por volta das 08h da ma-
nhã. Mais de mil homens revoltosos, 
conduzidos em cavalos, recebiam a 
ordem para avançar contra todos os 
legalistas. Dois deles, bem trajados e 
armados, partem na frente e são re-
cebidos à bala pelo sargento Manuel 
Arruda que, com tiro certeiro faz um 
deles tombar sem vida”.

Fuzilaria e resistência em confronto à base de cem contra um 
“Estava desencadeado o 

maior confronto de todos os 
tempos, que minutos após já 
computava 56 feridos de am-
bos os lados. A desigualdade era 
eminente e a ação da fuzilaria, 
que mais parecia um rolo com-
pressor, conseguiu espantar os 
que ainda resistiam na cidade.               

As famílias haviam fugido   e 
grande parte dos voluntários da 
luta também. Somente os que 
ainda  se encontravam na casa 
do Padre Aristides resistiam en-
quanto o cerco aumentava em 
proporções assustadoras, che-
gando a quase cem por um. O 
sacerdote comandava a opera-

ção  quase perdida, disposto a 
queimar o último dos seus car-
tuchos. 

Ao lado de doze compa-
nheiros fiéis enpunhava uma 
pistola na mão direita, vestido 
de branco. Era mais ou menos 
15h quando as esperanças come-
çavam a dar sinais de fragilida-
de. Nesse momento a tentativa 
de atear fogo na residência do 
padre, utilizando gasolina, era 
abortada: a morte do sargen-
to Laudelino, atingido com um 
abala na cabeça, piorou a situ-
ação. Era também o instante de 
encarar a falta de munição para 
enfrentar os foras-da- lei. 

Duas bombas de gás asfi-
xiante foram lançadas no inte-
rior da casa,  provocando des-
maio em Ana Maria de Lima a 
senhora convidada pelo padre 
para fazer a comida do povo. A 
invasão da casa já estava conso-
lidada com centenas de rebeldes 
arrombando as portas e janelas. 

Começava  então a“ Via 
Crucis¨ contra o prefeito João 
Lacerda e seu filho Osvaldo La-
cerda; o funcionário público 
Manuel Clementino e seu filho 
Antônio; Rufino Soares, Joa-
quim Ferreira, José Lourenço, 
Antônio Leopoldo,  Juvino Rai-
mundo, Hostilio Túlio Gambar-

ra, Vicente Mororó e o padre e 
deputado Aristides que pediam  
garantias de vida, o que só foi 
concordado até a entrega das 
armas pelo grupo legalista.

Os dominados são condu-
zidos para perto da cidade, a 
uma distância de duzentos me-
tros onde existia um barreiro, 
escolhido como o palco da ma-
tança. A sequência do sacrifício 
é anunciada para  as centenas 
de Prestistas que integram  o 
enorme cerco. Primeiro os mais 
humildes, depois os comercian-
tes, em seguida o prefeito e, 
por último, o padre. 

Todos foram sangrados e os 

seus corpos jogados no pequeno 
barreiro. Padre Aristides, antes 
de receber o golpe final na goela 
foi esmurrado no rosto, apunha-
lado nas costas, no peito, e nas 
partes íntimas. Em pleno martírio 
conseguiu reafirmar  a sua crença 
de religioso, dizendo-se um após-
tolo de Deus.

O poder destruidor da Co-
luna Prestes não poupou o pa-
trimônio de Piancó. As casas 
foram saqueadas, os prédios 
públicos destruídos e incendia-
dos com a  utilização de milho 
seco do senhor  Paizinho Aze-
vedo. Móveis do Conselho Mu-
nicipal e papéis da Prefeitura. 

Na casa do padre, o QG do silêncio e da estratégia local

FotoS: Divulgação



Governador cumpre agenda com 
Eduardo Campos hoje em Areia
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Solenidade e reuniões estão
incluídas nas atividades dos
mil dias de gestão do PSB
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Por que o PMDB míngua na Paraíba 
sob o comando de Maranhão?

Fechando o cerco

Na Paraíba 32 municípios estão sem receber os recursos 
federais para alimentação e transporte escolar por não terem 
apresentado as prestações de contas de 2011 e 2012.  Quem não 
regularizar a situação com o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), responsável pela gestão do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae) e do Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar (Pnate), vai permanecer com os recursos 
bloqueados.

Com relação à prestação de contas de 2012, 321 municípios 
em todo o Brasil ainda não enviaram dados da alimentação 
escolar e 464, do transporte escolar. No caso de 2011, 287 
prefeituras não prestaram contas da alimentação escolar e 310, do 
transporte.

Que coisa...

Jogou duro

O senador Efraim Morais, presidente estadual do Democratas, esta 
jogando duro com o deputado Lindolfo Pires. Disse que se o deputado 
deixar o partido para entrar no PSDB vai procurar a Justiça Eleitoral para 
reaver o mandato dele. 

Lindolfo vem conversando com o PSDB. No último, há oito dias, 
portanto, Lindolfo, Domiciano Cabral e o senador Cássio Cunha Lima 
jantaram juntos. O jantar foi na casa de Domiciano. 

Os dois pensam e entrar no PSDB, abandonando o Democratas. 
Isso vai ser um rolo. 

Quando ouvi, li e vi o noticiário da mídia da 
Paraíba dando conta da possível saída do deputado 
Benjamin Maranhão do PMDB pensei que fosse um 
blefe. Mas errei. O deputado deixou o partido onde 
milita desde criança. E a partir daí comecei fazer uma 
análise do PMDB sob o comando do ex-governador José 
Maranhão. 

Descobri que o PMDB é um partido cheio de 
contradições sob o comando de Maranhão. Senão 
vejamos: em 1998 o então governador José Maranhão 
provoca um racha no partido depois do episódio 
daquela famosa Convenção. Os Cunha Lima e um 
punhado de gente deixam o PMDB e entram no 
PSDB. 

Maranhão é candidato à reeleição e vence Gilvan 
Freire numa disputa mais que desigual. Daí para cá, 
uma eleição atrás da outra, o PMDB só amarga derrotas 
e conseguiu chegar ao poder em 2009 através de uma 
manobra na Justiça. 

No processo das eleições de 2002, Ney Suassuna 
queria ser o candidato do PMDB. Numa reunião em Brasília, 
Ney negociou o apoio do então PFL, numa negociação com 
o senador Efraim Morais. Maranhão entrou na jogada, 
irritou Efraim, e o PFL passou a apoiar Cássio.

Em 2002 Maranhão se candidata ao Senado e 
apresenta o governador Roberto Paulino candidato 
à reeleição. Maranhão se elege, Paulino perde para o 
candidato Cássio Cunha Lima, do PSDB. “Cássio ganhou 
porque não enfrentou Maranhão. Se enfrentar, perde”, 
diziam setores do PMDB à época. Em 2006 Maranhão 
se candidata ao governo e perde para Cássio. 

É curioso que um partido como o PMDB, com 
estrutura em toda a Paraíba, não venha tendo sucesso 
eleitoral com Maranhão no comando. A última vez que 
o PMDB ganhou o governo no voto foi em 1998. De lá 
para cá perde uma eleição atrás da outra. 

Agora mesmo o PMDB perdeu Benjamin 
Maranhão. Antes, tinha perdido Wilson Santiago, 
Aracilba Rocha, Iraê Lucena, Ney Suassuna e um 
punhado de prefeitos, vereadores e lideranças 
políticas. Todos os que deixaram o PMDB denunciaram 
insatisfações com o ex-governador José Maranhão. 

O PMDB ainda é um partido bem estruturado 
na Paraíba. Talvez o melhor partido em estrutura no 
Estado. Mas, se é assim, porque o partido não ganha 
eleições na Paraíba? Os que analisam a política da 
Paraíba são unânimes em afirmar que o problema é 
Maranhão. 

Será? 

O governador Ricardo 
Coutinho(PSB) visita o mu-
nicípio de Areia no começo 
da noite de hoje, ocasião 
em que assinará a ordem de 
serviço de uma adutora e se 
encontrará com o presiden-
te nacional do seu partido e 
governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos. 

O encontro e a assinatu-
ra do benefício ainda estão 
incluídos nas atividades alu-
sivas aos mil dias do Gover-
no Ricardo Coutinho (PSB) 
e, segundo o presidente es-
tadual do PSB paraibano, 
Edvaldo Rosas, o encontro 
servirá também para uma 
avaliação sobre o quadro 
político regional e também 
sobre o quadro político da 
sucessão presidencial.

“Eduardo Campos é um 
político que faz a diferença 
porque, numa atitude iné-
dita na política brasileira, 
há poucos dias conduziu o 
partido a entregar todos os 

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

cargos que detinha no Go-
verno Federal”, frisou Edval-
do Rosas. 

Ele disse que o desem-
barque de Eduardo Cam-
pos em Campina Grande 
está previsto para as 19h, e 
que, de lá, ele seguirá para 
a cidade de Areia. Em Areia,  
Eduardo Campos participa 
não somente da solenidade 
de assinatura da ordem de 
serviço da adutora, mas tam-

bém de um bate-papo com a 
juventude, no Colégio Santa 
Rita, em frente à Praça Pedro 
Américo. 

O encontro com os jo-
vens está previsto para as 
20h e, de lá, juntamente com 
Ricardo Coutinho, o gover-
nador de Pernambuco vai 
prestigiar também o grande 
evento turístico da cidade 
que é o Bregareia. 

O evento, que tem na 

programação apresentações 
de músicas, palestras sobre 
a cana-de-açúcar e turismo 
em engenhos de cachaça, 
segue até amanhã, domingo, 
com shows de grandes artis-
tas locais e nacionais, entre 
eles, Zezo, Reginaldo Rossi, 
Bartô Galeno, Agnaldo Timo-
teo, Gilliard, Roberto Muller 
e Genival Santos. A organi-
zação estima que mais de 90 
mil pessoas visitem a cidade.

FOTOS: Divulgação

Eduardo Campos conversa com a juventude e se encontra com Ricardo Coutinho hoje à noite

O secretário de tec-
nologia da informação 
do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba, 
Leonardo Lívio, foi con-
vocado pelo Diretor 
Geral do Tribunal Su-
perior (TSE), Anderson 
Vidal Corrêa, para com-
por o Grupo de Traba-
lho responsável pela 
implantação da gover-
nança de Tecnologia da 
Informação e Comuni-
cação (TIC) em todos os 
tribunais eleitorais.

Conforme explicou 
Leonardo Lívio, a equi-
pe ficará incumbida de 
realizar estudos e pro-
por orientações para 
fomentar a implantação 
da governança  de TIC. 
“Não existe mais Tecno-
logia da Informação sem 
conhecimento do objeti-
vo da instituição, gestão 
do conhecimento e coo-
peração com o serviço 
de comunicação, pro-
priamente dito, em um 
órgão público”, disse.

E, dentro desse 
universo, novas ideias 

como colaboração e 
gestão do conhecimen-
to poderão ser edifica-
das. “Porém, mais uma 
vez é importante en-
fatizar que nenhuma 
infra-estrutura por si 
só promoverá a cola-
boração entre as pes-
soas, essa atitude faz 
parte de uma cultura 
que deverá ser disse-
minada por toda a or-
ganização; é necessário 
uma grande mudança 
de paradigma. É exa-
tamente onde entra a 
governança”, reiterou.

Entre tantos pro-
jetos, como exemplo, 
Leonardo Lívio destaca 
a Identificação Biomé-
trica do eleitor. “As ad-
ministrações do TRE exi-
giram metas ousadas, 
que colocam a Paraíba 
sempre entre os três Es-
tados que mais colabo-
ram para o objetivo de 
alcançar todos os elei-
tores do país até 2018 - 
meta comum a todos os 
Tribunais Eleitorais do 
país”, comentou.

Tecnologia do TRE
para outros Estados

INTERCÂMBIO

Leonardo Lívio explica troca de experiências entre TREs

O ex-senador Wilson 
Santiago esteve em Campina 
Grande na manhã de ontem 
para presidir a solenidade de 
apresentação do novo dire-
tório municipal do PTB e de 
ingresso de novos filiados ao 
partido. O primeiro a assinar 
a ficha foi o ex-vereador cam-
pinense Fernando Carvalho, 
que vai comandar o diretório 
municipal. 

Outro destaque foi o in-
gresso do deputado estadual 
Doda de Tião, oriundo do 
PPL. O ex-deputado federal 
Walter Brito Neto, que re-
centemente deixou o PMDB, 
também passa a integrar os 
quadros trabalhistas, para 
tentar voltar ao Congresso. 
Em seu discurso, Santiago 
afirmou que o PTB quer pro-
mover a reflexão sobre as de-
mandas do Estado. “Quere-
mos o melhor para a Paraíba 
e tenho certeza que daremos 
uma contribuição ao Estado 
e faremos aquilo que os pa-
raibanos esperam daqueles 
que os representam”, disse. 

Em conversa com a im-
prensa, o ex-senador ponde-
rou que o cenário para 2014 
ainda está indefinido e disse 
que tem os pés no chão. “Não 
há ainda definições em re-
lação às composições para 
o ano que vem. O PTB está 
percorrendo a Paraíba, fa-
zendo pesquisas de opinião, 
levantando dados, e essas 
pesquisas nos darão rumo 
à construção de um proje-
to. Diante disso, no ano que 
vem, vamos nos posicionar. 
Não sou de jogar pedra na 
lua. Sou de pisar firme no 
chão e planejar o futuro”, de-
clarou o petebista.

Wilson Santiago confir-
mou que pretende ser candida-
to ao Senado e assegurou que 
estará pronto ao diálogo com 

todos os segmentos partidá-
rios. “Ainda falta um ano para 
as eleições. Vamos estruturar 
o partido para termos mus-
culatura para chegar a uma 
chapa majoritária. Só o tempo 
nos dará rumo para a decisão 
necessária”, comentou.

Major Fábio 
Quem também esteve on-

tem pela manhã em Campina 
Grande para tratar da constru-
ção do seu partido foi o depu-
tado federal Major Fábio, que 
vai presidir o PROS, legenda 
que teve o registro concedido 
pelo Tribunal Superior Eleito-
ral no último dia 24. 

O deputado, que anun-
cia planos de ser candidato 
a governador nas eleições 
do ano que vem, reuniu oito 
vereadores que poderão 
ingressar nos quadros do 
partido em Campina: Ale-
xandre do Sindicato (PTC), 
Hércules Lafite (PSC), Vani-
nho Aragão (DEM), Pimentel 
Filho (PMDB), Ivam Batis-
ta (PMDB), Olímpio Olivei-
ra (PMDB), Sargento Régis 
(PMN) e Nelson Gomes Filho 
(PRP), presidente da Câma-
ra Municipal. Major Fábio 
confirmou que o PROS será 
presidido na cidade por Ale-
xandre do Sindicato. Se as 
adesões se confirmarem, o 
partido terá a maior bancada 
da Casa de Félix Araújo. 

PTB reúne lideranças e 
recebe novas filiações 

EM CAMPINA

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

Major Fábio 
também visita 
Campina para or-
ganizar o PROS, 
partido que já 
obteve registro 
junto ao TSE 
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Depois de cair 26 pontos em 
julho, o índice de aprovação 
subiu 9 pontos percentuais

Aprovação do governo Dilma volta
a subir e alcança 54%, diz pesquisa

Depois de cair 26 pon-
tos percentuais em julho, 
período posterior às ma-
nifestações que tomaram 
as ruas pelo Brasil, o índi-
ce de aprovação pessoal à 
presidente Dilma Rousseff 
subiu nove pontos per-
centuais. É o que aponta 
a pesquisa da CNI (Con-
federação Nacional da In-
dústria) em parceria com 
o Ibope, divulgada na ma-
nhã de ontem. O levanta-
mento aponta que 54% da 
população aprova e 40% 
desaprova Dilma, além de 
6% que não sabe. 

Em julho, o índice de 
aprovação pessoal da pre-
sidente era de 45% e a 
avaliação negativa atingiu 
49%.

Em relação ao gover-
no, em julho, 31% dos en-
trevistados o considera-
vam bom ou ótimo, 37% 
achavam que o governo 
era regular e 13% achavam 
a administração federal 
ruim ou péssima. À época, 
1% dos entrevistados não 
souberam ou não respon-
deram à pesquisa.

Esse quesito também 
obteve melhora em setem-
bro. De acordo com a pes-
quisa, 37% consideram o 
governo ótimo; 39% regu-
lar; 22% ruim ou péssimo; 
e 1% dos entrevistados 
não souberam ou não res-
ponderam à pesquisa.

A margem de erro é 
dois pontos percentuais 
para mais ou para menos. 

A CNI/Ibope ouviu 2.002 
pessoas em 142 municí-
pios entre os dias 14 e 17 
de setembro

Esta é a segunda 
pesquisa deste mês que 
aponta recuperação de 
popularidade no gover-
no. No início do mês, uma 
pesquisa promovida pela 
CNT (Confederação Nacio-
nal dos Transportes) junto 
ao instituto MDA apontou 
que a aprovação de Dilma 
subiu de 49,3% para 58% 
entre julho e setembro.

Na última quinta-feira, 
pesquisa também do Ibo-
pe encomendada pelo jor-
nal “O Estado de S. Paulo” 
apontou que a presidente 
Dilma tem 38% das inten-
ções de voto na corrida 
presidencial. 

Em relação à aprova-
ção pessoal da presiden-
te, 52% dos entrevistados 
diziam confiar em Dilma. 
Do total, 43% afirmam não 
confiar em Dilma e 5% não 
responderam. Em julho, 
45% confiavam e 50% não 
confiavam em Dilma.

Em comparação aos 
governos anteriores, a 
aprovação de Dilma está 
menor do que a de Fer-
nando Henrique Cardoso e 
maior do que a de Lula no 
mesmo período dos res-
pectivos mandatos. No ter-
ceiro semestre do primeiro 
mandato, FHC tinha 55% 
de aprovação e Lula, 45%. 

Recuperação lenta
Apesar de ter subido 

em relação à última pes-
quisa de popularidade da 
CNI/Ibope, o índice de 
aprovação de Dilma ainda 

BRASIL &
MUNDO

menor do que o apresen-
tado antes das manifesta-
ções. Em junho, 71% dos 
brasileiros aprovavam o 
governo brasileiro.    

O índice divulgado hoje 
é o segundo pior de Dilma 
na série histórica da CNI, 
realizada desde o início 
do mandato de Dilma, em 
2011. Desde 2011, a apro-
vação pessoal à presidente 
vinha se mantendo acima 
dos 70%, com exceção de 

julho de 2011, quando ela 
obteve 67% de aprovação.

“Em relação a julho, é 
natural perceber o cresci-
mento do governo até pe-
las medidas que ele tomou 
no período”, diz Renato da 
Fonseca, gerente executivo 
de pesquisa da CNI.

Entre os assuntos mais 
lembrados pelos entrevis-
tados, a espionagem nor-
te-americana lidera, com 
21% de menções. Políticas 

e programas sociais foram 
lembrados por 19% e ma-
nifestações, que em julho 
foram o assunto mais cita-
do, foram lembradas agora 
por 14% das pessoas. 

Saúde 
O levantamento da 

CNI/Ibope mostra ainda 
um grande descontenta-
mento da população em 
relação à saúde, área que 
apresentou maior rejeição: 

no total, 77% dos entrevis-
tados afirmaram desapro-
var as políticas e ações na 
área de saúde.

Em comparação ao mês 
de junho (período em que 
foi feita a última pesquisa 
sobre áreas específicas do 
governo e em que houve 
manifestações nas ruas em 
todo o Brasil), o desconten-
tamento da população em 
relação à saúde subiu de 
66% para 77%. 

A popularidade da presidente Dilma Rousseff começa a subir depois de forte queda após as manifestações de julho passado

FOTO: Divulgação

Nações Unidas - Especialistas em 
armas químicas devem começar a ins-
pecionar o arsenal sírio na próxima 
terça-feira, de acordo com o esboço 
de um projeto a ser submetido a vo-
tação ontem, em Haia. Na noite da 
última quinta-feira, os cinco membros 
permanentes do Conselho de Segu-
rança chegaram a um acordo sobre 
um projeto de resolução a ser votado 
também hoje para eliminar o estoque 
químico do país, um grande passo 
para retirar do campo de batalha as 
controversas armas. 

Paralelamente, inspetores da ONU 
que já estão na Síria vão investigar ou-
tros sete possíveis casos de uso de ar-
mas químicas. Três deles poderiam ter 
ocorrido depois do bombardeio de 21 
de agosto, que deixou mais de 1.400 
pessoas mortas, segundo relatório dos 
Estados Unidos. 

Ontem, o presidente americano, 
Barack Obama, disse que o acordo 
é uma enorme vitória em potencial 
para a comunidade internacional. O 
rascunho do texto, que foi discutido e 
votado ontem em Haia pelos 41 mem-
bros do Conselho Executivo da Orga-
nização para a Proibição de Armas 
Químicas (Opaq), exige que até 1º de 
novembro todos os equipamentos de 
produção de gases químicos na Síria 
sejam destruídos, informam fontes. Já 
a eliminação total das armas quími-

cas deve se completar até a primeira 
metade do ano que vem. Depois de 
votado, ele deve ser incorporado à re-
solução do Conselho de Segurança da 
ONU.

Ele também prevê a presença de 
especialistas da Opaq já na próxima 
semana e estabelece que a organiza-
ção está autorizada a investigar locais 
não declarados por Damasco. A recusa 
de Damasco em garantir acesso “ime-
diato e irrestrito” a qualquer lugar 
levaria a uma reunião dos principais 
membros em 24 horas. A equipe terá 
30 dias para visitar todas as instalações 
de armas químicas declaradas pelo 
regime. Ainda não está claro onde e 
como vão destruir os estoques.

O esboço do projeto solicita ur-
gentemente fundos para a contrata-
ção de inspetores e técnicos para des-
truir o que as agências de inteligência 
ocidentais acreditam que somem mil 
toneladas de gás sarin e outros pro-
dutos neurotóxicos, acumulados pelo 
regime sírio durante décadas e espa-
lhados por dezenas de localidades.

Criado para implementar a Con-
venção sobre Armas Químicas de 1997, 
a OPAQ tem um orçamento anual in-
ferior a 1 bilhão de euros e menos de 
500 funcionários. Não tem a mão de 
obra necessária para realizar a tarefa 
na Síria sem aumentar significativa-
mente os seus recursos.

ONU inicia no dia 1o vistoria
em arsenal químico na Síria

CONFLITO ÁRABE

O endividamento das 
famílias brasileiras voltou a 
crescer em julho, pelo sétimo 
mês seguido, e bateu recorde 
histórico. Segundo dados do 
Banco Central, o total de dí-
vidas das famílias representa 
45,1% de sua renda acumula-
da em um ano. Este é o maior 
percentual da série histórica 
do BC, iniciada em janeiro de 
2005. Há um ano, esse per-
centual era de 43,41%. Em 
junho, era 44,82%.

O nível de endivida-
mento mais que dobrou em 
oito anos, de acordo com o 
BC. Quando a série histórica 
foi iniciada, em janeiro de 
2005, o patamar de endivi-
damento era 18,39%, e de 
lá para cá tem aumentado 
constantemente.

Sem contar o crédito ha-
bitacional, o endividamento 
ficou praticamente estável 
em julho (30,42%) ante o 
mês anterior (30,41%). Em 

julho do ano passado, contu-
do, o endividamento sem con-
siderar o crédito imobiliário 
era de 31,4%.

Embora o endividamen-
to tenha subido, o peso men-
sal das dívidas no orçamento 
das famílias ficou estável. Em 
julho, 21,5% da renda das 
famílias foi destinada ao pa-
gamento de obrigações finan-
ceiras. Em junho, esse per-
centual era de 21,52%. Um 
ano atrás, era de 22,74%.

Endividamento das famílias 
sobe e bate recorde histórico

DADOS DO BC

O prefeito do município 
de São Gonçalo do Gurguéia 
(a 766 km de Teresina), An-
derson Luís Alves dos Santos 
Figueiredo (PT), terá de de-
volver a quantia de R$ 4.068 
aos cofres públicos.

Segundo o MPF (Ministé-
rio Público Federal) do Piauí, 
o dinheiro foi retirado irregu-
larmente da conta do Fundeb 
(Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) da 
prefeitura para pagar a empre-
gada doméstica da casa dele, 
Elizabete Carvalho de Souza.

A descoberta da irregu-
laridade ocorreu após inves-
tigação dos nomes listados 
na folha de pagamento do 
município feita pelo MPF.

De acordo com a reco-
mendação do MPF, o valor é 
resultado da multiplicação 
do salário mínimo, que é de 
R$ 678, pagos por seis meses 

a Elizabete, conhecida como 
Beta. O prefeito tem 30 dias 
para fazer o depósito do valor 
na conta do município.

A recomendação foi 
expedida pelo procurador 
da República da cidade de 
Floriano, Antônio Marcos 
Martins Manvailer, que reco-
mendou ainda que a prefei-
tura retire nomes de outras 
pessoas da folha de paga-
mento que não prestam ser-
viço ao município.

Prefeito pagava a empregada 
com verba do Fundeb, diz MP

NO PIAUÍ
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Lenílson está fora do 
jogo contra o Salgueiro
amanhã pela Série D

botafogo

82 anos 
de glórias
No dia de seu aniversário, o
clube comemora com festa
na Maravilha do Contorno

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTOS: Divulgação

O atual momento do Bo-
tafogo é fruto de uma união 
dos diversos setores do clube, 
sob o comando do presiden-
te Nelson Lira. O clube que 
tinha diversas alas, cada uma 
com seus interesses próprios, 
hoje é uma unidade, graças a 
um trabalho árduo que teve 
a participação, além do atual 
presidente,  de ilustres bota-
foguenses, como os conselhei-
ros Novinho e Breno Morais. 
Focados no sucesso do clube, 
os títulos e as conquistas apa-
receram e as perspectivas para 
2014 apontam para a realiza-
ção de sonhos ainda maiores.

“Estamos em um mo-
mento de crescimento, unidos 
em prol do clube, é por isso 
que estamos certos de que em 
2014 vamos continuar cres-
cendo. Vamos em busca do bi-
campeonato do Paraibano e 
do título da Copa do Nordes-
te, queremos a vaga na Sul-A-
mericana, para levar o Bota-
fogo ao lugar que ele merece 
estar, entre os melhores do 
país e ainda ser reconhecido 
em outros países”, promete 
Nelson Lira.

Se depender da vontade 

do presidente, as novidades 
para 2014 não se resumirão 
ao gramado. “Será com cer-
teza um ano para ficar para 
a história do clube. Fora de 
campo, vamos buscar por 
cada vez mais apostas na Ti-
memania e teremos um novo 
CT, com o espaço da Maravi-
lha do Contorno sendo bem 
aproveitado. Teremos o nosso 
estádio, nosso ginásio e nosso 
lugar para os treinamentos. 
O torcedor vai se orgulhar de 
vestir a camisa de um dos me-
lhores times do Brasil, dentro 
e fora de campo, com a orga-
nização patrimonial que es-
tamos implantando”, garan-
tiu o presidente esbanjando 
otimismo.

São promessas como esta 
para 2014, e as conquistas já 
alcançadas em 2013, que fa-
zem com que a torcida bota-
foguense viva um momento 
de muita euforia e tenha mui-
to para comemorar. Decidida-
mente, o Botafogo de tantas 
glórias no passado está de 
volta e ainda mais forte, para 
se consolidar como uma das 
forças do futebol nordestino 
e nacional.

Clube será ainda mais forte

a fundação

Beraldo de Oliveira, Manoel Feitosa, Livonete Pessoa, 
José de Melo, Edson de Moura Machado e Enock foram 
os grandes desportistas que fundaram o Botafogo 
Futebol Clube. Depois de uma Assembleia , a 28 de 
setembro de 1931, eles se decidiram por este nome e 
fizeram então, a primeira diretoria do clube.
A primeira diretoria do Botafogo ficou assim 
estabelecida:
Presidente: Olavo Rodrigues
Vice-presidente: Manoel Feitosa
Primeiro secretário: Livonete Pessoa
Segundo secretário: José de Melo
tesoureiro: Edson de Moura Machado
orador: Enock Lins

A caminhada do Botafogo começou no ano seguinte à fundação, 
em 1932, quando o clube ingressava na extinta Liga Suburbana. Seu 
primeiro jogo foi contra o São Bento, de Bayeux, que tornara-se o 
seu mais terrível adversário. O jogo entre ambos acabou registrando 
um empate em 2 x 2, na decisão do Campeonato Suburbano. Este 
resultado deu o primeiro título ao Botafogo. O Botafogo ganhou o 
seu primeiro título estadual em 1936, decidindo com o Sol Levante, 
num jogo disputado, no dia 13 de dezembro daquele ano. Vitória 
botafoguense por 3x2, resultado que lhe valeu a conquista do seu 
primeiro campeonato estadual. Lucas (2) e Pilota marcaram para o 
Alvinegro. O campeão utilizou os seguintes atletas: Pagé, Euclides, 
Márcio Teixeira, Pedro Macaco e Lemos; Américo Filho, Tonico, 
Ronal, Hélio e Evan Holmes. Em toda a sua história, o Botafogo é o 
maior vencedor de títulos estaduais com 26 conquistas.

A força da torcida, 
o maior patrimônio 
do clube, o time 
que segue vitorioso 
no campo e o 
presidente Nelson 
Lira que vem 
transformando 
o Botafogo que 
voltou a ser 
respeitado no 
Brasil

O aniversário dos 82 anos, que 
celebra hoje o Botafogo, tem tudo 
para ser uma grande festa. O clube 
vive um grande momento e um ca-
samento perfeito com a torcida. E 
não era para menos, afinal este tem 
sido o ano Belo, com a conquista do 
Campeonato Paraibano, após qua-
se 10 anos, e a classificação para 
o Campeonato Brasileiro da Série 
C. O resultado destas conquistas 
é que em 2014, o Belo terá um ca-
lendário cheio de competições. Só 
no primeiro semestre, o Botafogo 
participará do Campeonato do Nor-
deste, Copa do Brasil e Campeonato 
Paraibano. No segundo semestre, 
o clube se dedicará a participação 
no Campeonato Brasileiro da Série 
C, quando tentará uma vaga para a 
Série B de 2015.

O clube com o maior número 
de títulos paraibanos, e com par-
ticipações memoráveis no Cam-
peonato Brasileiro, sobretudo no 
de 1980 - quando ficou conhecido 
como o matador de tricampeões, 
por ter derrotado equipes como o 
Internacional e o Flamengo, este úl-
timo em pleno Maracanã e com Zico 
e C&A - vive um momento de gló-
rias, e sua apaixonada torcida cres-
ce a cada dia. O Almeidão já começa 
a ficar pequeno, para os torcedores 
do Belo, que a cada jogo dão um 
show superlotando as arquibanca-
das do estádio em reforma.

Hoje, para comemorar a data, 
a diretoria de um dos clubes mais 

antigos do Estado fará uma pro-
gramação especial na Maravilha do 
Contorno. A partir das 11h, além de 
conhecer as dependências do Belo, 
os torcedores poderão ver os tro-
féus, as fotos históricas e também 
as bandeiras. Um resumo das oito 
décadas de história do clube mais 
popular da capital paraibana. Ex-
dirigentes e jogadores também se 
farão presentes, relembrando gran-
des momentos do clube, ao longo 
de seus 82 anos.

Nesta festa de aniversário, a 
diretoria se preocupou até com as 
futuras gerações de torcedores. Um 
playground será montado para as 
crianças com vários brinquedos. 
Um telão exibirá os gols do Campe-
onato Paraibano e do Campeonato 
Brasileiro da Série D, com direito 
a narração das jogadas. Dentro da 
programação, estão previstos tam-
bém, discursos do presidente Nel-
son Lira e de outras autoridades. A 
festa será toda animada por um trio 
elétrico, e  uma loja móvel funcio-
nará com todos os produtos oficiais 
a venda e ainda recebendo inscri-
ções de novos sócios.



Paraibanos brilham nos Jogos 
Sul-Americanos da Juventude
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Fantástico...
Hoje mais do que nunca, me senti na obrigação 

de comentar o momento fantástico que vive o fute-
bol da Paraíba nas disputas do Brasileiro.

Até por questão de ordem, começo falando do 
Botafogo e da sua grande façanha deste ano.

Depois da conquista do titulo estadual, que 
ainda não foi esquecido, o Botafogo mais uma vez 
proporciona ao seu torcedor mais um momento de 
alegria, e ao lembrar que ao longo de dez anos essa 
alegria passava distante, vale a pena erguer o peito 
e soltar o grito com o nome de Beloooooo...

O motivo é o fato de o clube escrever no ca-
derno anual do futebol brasileiro o seu nome, como 
um novo integrante da Série C para 2014, feito que 
deixou o futebol da capital presente no calendário 
do futebol nacional do ano que vem e com todas 
as possibilidades de lutar para a Série B do ano 
seguinte.

Com todos os méritos, a campanha do Botafogo 
foi grandiosa e a vitória no jogo da ascensão por 1 a 
0 sobre o Tiradentes em pleno PV de Fortaleza,  era 
tudo o que queria o torcedor do Belo, vencer fora de 
casa é muito mais gostoso. 

Parabéns ao Botafogo pela façanha, e vida 
longa para o restante de Série D, que marca para 
amanhã mais uma batalha que será a primeira parti-
da que disputará contra o Salgueiro, aonde o vence-
dor das duas chegará à final da Série D.

Como sempre acreditei na força do time e de 
sua torcida, não tenho dúvidas alguma, de que o 
nosso Belo tem tudo para passar e também con-
quistar o certame nacional, que além de ser o mais 
importante titulo da sua história, também coloca 
o clube na cerimônia final do futebol brasileiro, na 
grandiosa festa da CBF...

Outro momento maravilhoso vive o nosso Treze 
depois da vitória diante do Fortaleza, no jogo que 
colocou o nosso Galo na liderança do seu grupo. 

Como o futebol é mágico, e como a sua ciência 
nunca foi, e nunca será exata, taí o Treze, que da 
zona de rebaixamento durante nove rodadas, agora 
é o líder do seu grupo.  

Nos traços desse caminho está um time que 
mesmo na zona, ainda assim nunca deixou de per-
seguir os pontos, e nessa corrida foi aprendendo 
que em casa não se pode desperdiçar pontos. Com 
a lição, o dever de casa foi feito e agora de perse-
guidor, o nosso Galo passa a ser o perseguido pelos 
demais. 

Amanhã a batalha do Alvinegro será contra o 
Brasiliense na Boca do jacaré, em Brasília, e como 
nessa fase o time vem matando um leão por dia, que 
venha também o jacaré...

Parabéns ao nosso futebol e avante Belo e Galo.

Jiu-Jitsu 
Cerca de 300 atletas da Paraíba, Pernambu-

co, Rio Grande do Norte e Ceará, participam hoje e 
amanhã, no Ginásio O Ronaldão, em João Pessoa, da 
II Etapa do Campeonato Paraibano de Jiu-Jitsu 2013, 
evento promovido pela Federação Paraibana da mo-
dalidade esportiva. “É uma competição que reúne os 
melhores nomes deste esporte em  âmbito estadual 
e de estados circunvizinhos”, garantiu Key Pessoa, 
presidente da Federação.

As disputas estão programadas para serem 
iniciadas às 9h. A última e decisiva etapa que apon-
tará os campeões paraibanos do corrente ano, está 
programada para o último final de semana do mês 
de novembro. “Até lá, os atletas estão treinando 
intensivamente, da mesma forma como treinaram 
para a competição que ocorre este fim de semana 
no Ronaldão”, afirmou Kei, lembrando que a primeira 
etapa aconteceu no mês de maio passado.

Os campeões e vice-campeões de cada etapa 
recebem medalhas e diploma pelo título, além de 
somarem pontos para os campeonatos brasileiros 
da próxima temporada que já estão marcados para 
os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, conforme 
disse Key Pessoa.

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Andressa Cavalcanti é 
ouro e George Wanderley 
prata no vôlei de praia

OutRAs
modalidades

A fábrica do voleibol 
não para de produzir ta-
lentos para o esporte olím-
pico brasileiro. Nos I Jogos 
Sul-Americanos da Juven-
tude Lima 2013, quatro jo-
vens promessas disputaram 
suas primeiras competições 
multiesportivas e já  alcan-
çaram um lugar no pódio, 
na última quinta-feira. 

Medalha de ouro no 
evento continental, a carioca 
Paula Hoffmann e a paraiba-
na Andressa Cavalcanti são 
as promessas no feminino, 
enquanto outro paraibano, 
George Souto Wanderley 
e o carioca Matheus Maia, 
bronze em Lima, despontam 
como revelações no mascu-
lino ao ganharem o bronze. 
Em comum, além do talento 
nato, o desejo de representar 

o Time Brasil nos Jogos Olím-
picos Tóquio 2020.

A carioca Paula e a pa-
raibana Andressa venceram 
as paraguaias Michele e Eri-
ka por 2 sets a 1 na decisão, 
parciais de 21/17, 21/23 e 
15/10, nesta quinta. “Conse-
guimos fazer história como 
muitos outros brasileiros 
vêm fazendo nesta compe-
tição. Estou muito feliz e es-
pero que este seja o primeiro 
título de muitos”, vislumbra 
Paula, de 17 anos. Este é o 
terceiro campeonato interna-
cional de Paula defendendo 
a Seleção Brasileira. Ao lado 
de Andressa, ficou em quinto 
no Sul-Americano adulto e no 
Mundial Sub-19, em 2013.

O primeiro ouro repre-
sentando o Brasil ficará na 
memória da atleta durante 
muito tempo. “Quero tentar 
conseguir os mesmos resul-
tados da geração que foi aos 
Jogos de Londres, como Ju-

liana e Larissa. Para mim é 
um sonho. 

A Larissa começou 
de baixo, pelas categorias 
Sub-19, Sub-18”, afirmou 
Paula, que treinou duran-
te cinco meses no Centro 
de Desenvolvimento da 
Confederação Brasileira 
de Voleibol (CBV), em Sa-
quarema, para disputar o 
mundial. Paula participou 
ainda dos Jogos Escolares 
da Juventude, em Cuiabá, 
em 2012, quando conquis-
tou o ouro para o Rio de 
Janeiro.

Na disputa pelo bron-
ze masculino, os brasileiros 
George e Matheus derrota-
ram os uruguaios Hannibal 
e Mauricio por 2 a 0, parciais 
de 22/20 e 21/16. “Parti-
cipar de uma competição 
como esta é uma oportuni-
dade muito legal, ainda mais 
podendo estar aqui com a se-
leção, viajando pelo Comitê 

Olímpico Brasileiro. É muito 
boa a oportunidade de estar-
mos conhecendo outros paí-
ses, interagindo com outros 
atletas, conhecendo outras 
culturas”, avalia Matheus 
Maia, carioca de 17 anos.

Segundo o assistente 
técnico das seleções de base 
femininas de vôlei de praia 
da CBV, Julio Kunz, o traba-
lho de detecção de talentos 
para a modalidade vem sen-
do bem feito. “O trabalho de 
renovação é constante. Há 
um encaminhamento da CBV 
para que estejamos sempre 
buscando meninas altas para 
que o investimento para 
2020, 2024 seja real. 

Temos colhido dentro 
dos campeonatos brasileiros 
as representantes que têm 
esse perfil e levado para Sa-
quarema”, explica Julio, que 
afirmou ainda que atletas da 
quadra são observadas para 
serem pinçadas para a praia.

FOTOS: Divulgação

Matheus, Paula Hoffmann e os paraibanos Andressa Cavalcanti e George Wanderley, medalhistas nos Jogos Sul-Americanos em Lima

Brasil busca o hexa na Argentina
Cinco paraibanos podem 

se sagrar hexacampeões hoje, 
às 17h30, da Copa América 
IBSA de Futebol de 5, com a 
Seleção Brasileira de Fute-
bol. Pela sexta vez consecu-
tiva, o Brasil está na final da 
competição, cuja edição 2013 
está ocorrendo na cidade 
de Santa Fé, na Argentina. O 
evento teve início no último 
dia 21 e uma grande festa 
está programada para o seu 

encerramento. Daniel Dan-
tas da Silva, Luan de Lacerda 
Gonçalves, Damião Robson 
de Souza Ramos, Marcos José 
Alves Felipe e Severino Ga-
briel da Silva, todos atletas 
da Associação Paraibana de 
Cegos (Apace), garantem não 
decepcionar os brasileiros.

Presente na final de todas 
as edições da Copa América 
IBSA de Futebol de 5, a Seleção 
Brasileira conquistou a vaga 
na decisão de forma antecipa-
da, após vitória por 4 a 0 sobre 
o Paraguai, na última quinta-

feira. O adversário brasileiro 
deve ser Paraguai ou Argenti-
na, dependendo do resultados 
da última rodada realizada no 
final da noite de ontem. A dis-
puta conta com oito partici-
pantes: Argentina, Brasil, Chi-
le, Colômbia, México, Paraguai, 
Peru e Uruguai. Todas as sele-
ções se enfrentaram em turno 
único, com as duas primeiras 
fazendo a final. 

Grandes craques do Fu-
tebol de 5 brasileiro fizeram 
história com a camisa verde e 
amarela conquistando diver-

sos títulos de expressão, en-
tre eles, a Copa América IBSA, 
o que poderá se repetir hoje 
com os paraibanos. Quatro 
anos após faturar o penta da 
competição, em Buenos Ai-
res, a seleção Canarinho bus-
ca mais um título do maior 
campeonato da América na 
modalidade. 

Favorito ao título, o Bra-
sil esteve presente em todas 
as finais, perdendo somente 
na segunda edição, em 1999, 
para os anfitriões desta com-
petição. 

FutEBOL DE CINCO

Quatro partidas vão 
movimentar hoje e amanhã 
o Campeonato Paraibano 
2013 Adulto de Beach Soc-
cer Masculino, nas areias da 
Praia do Cabo Branco, em 
João Pessoa, que poderão 
definir os semifinalistas em 
suas respectivas chaves. Às 
16h de hoje se enfrentam 

Porto de Cristo x Vitória, pela 
Chave B, enquanto, pela 
Chave A vão jogar, às 17h, 
Servicar x Betas. Amanhã, às 
10h, se confrontam Guarany 
x Gama e, às 11h, Santa Cruz 
s Pitimbu Fênix. O Campeo-
nato Paraibano é promovido 
pela Federação Paraibana 
de Beach Soccer, chancelado 

pela Confederação Brasileira 
de Beach Soccer.

Já na categoria femi-
nina, o Vasco da cidade de 
Cabedelo enfrenta o CCLB 
do Alto do Mateus na tarde 
de hoje, na arena oficial da 
Federação, na Praia do Cabo 
Branco, em frente ao Sesc, 
válida pelo primeiro turno 

do Campeonato Paraibano 
de Beach Soccer 2013 – fe-
minino na Chave B. O Vasco 
precisa apenas de uma vito-
ria simples, já o CCLB preci-
sa vencer no tempo normal 
para avançar na competição, 
e tentar a conquista do título 
do primeiro turno diante da 
Servicar. (ML)

Campeonato programa dois jogos para hoje
BEACh sOCCER

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Jogador foi vetado 
junto com o atacante 
Rafael aidar

A Federação Paulista de Futebol en-
viou ofício à Paraibana confirmando a 
participação de Centro Sportivo Paraiba-
no (CSP) e Auto Esporte na Copa São Pau-
lo de Junior de 2014. Agora os dois clubes 
têm até o próximo dia 30 para confirmar 
o convite e enviar o e-mail para que a en-
tidade paulista remeta a senha para os 
clubes fazerem as inscrições dos atletas. 
A relação com os 30 nomes devem ser 
enviadas até o dia 25 de novembro. No 
Congresso Técnico, já em São Paulo, ape-
nas vinte e cinco atletas poderão partici-
par da disputa. As equipes terão direito 
a hospedagem, alimentação e transporte 
interno para deslocamento de treinos e 
jogos e só para 25 pessoas entre jogado-
res e comissão técnica.

Agora,  os dois clubes esperam ter-
minar a Copa Ecohouse, que acontece 
em São Gonçalo do Amarante/RN, para 
iniciar o planejamento visando a 45a edi-
ção da Copa São Paulo de Futebol Ju-
nior/2014, que acontecerá no período de 
4 a 25 de janeiro. Os dois representantes 
paraibanos terão mais uma partida na 
fase classificatória do grupo A para saber 
se avançam ou se despedem na compe-
tição potiguar. O primeiro é o Clube do 
Povo, que enfrentará amanhã, às 19h, o 
Sport do Recife-PE, no Estádio Ninho do 
Periquito-RN. Para permanecer na dis-
puta os automobilistas terão que vencer 
e torcer que CSP e Sport - falta marcar 
a data e o horário - empatem para ficar 
com a segunda vaga. O Alecrim-RN ga-
rantiu a classificação antecipada, ao der-

Federação Paulista confirma CSP e Auto na disputa de 2014
coPa são PaULo

rotar o CSP e Sport do Recife-PE, ambos 
por 1 a 0 e Auto Esporte (2 a 1). O Alvir-
rubro empatou com o CSP (1 a 1) e per-
deu para o Alecrim/RN (2 a 1), obtendo 
apenas um ponto ganho, mesmo núme-
ro do Tigre, com o Sport-PE na lanterna, 
com nenhum ponto. 

Volta de Ramiro 
O CSP aguarda o retorno do treina-

dor Ramiro Sousa para iniciar o traba-
lho do time que vai a Copa São Paulo 
de Futebol Junior/2014. O comandante 
do Tigre encerra amanhã, a participa-
ção no Santa Cruz de Santa Rita, que 
decidirá o título da Segundona, diante 
do Esporte de Patos, às 17h, no Estádio 
José Cavalcanti, na Morada do Sol. Ele e 
um grupo de atletas que defenderam o 
Tigre no Estadual deste ano foram em-

prestados a Cobra Coral para conquistar 
o acesso da equipe a Série A do Cam-
peonato Paraibano/2014. Possivelmente 
na próxima semana o comandante as-
sumirá o grupo, que terá como auxiliar 
Esquerdinha. O time pessoense aguarda 
a definição da data e horário da parti-
da, contra o Sport do Recife-PE, último 
compromisso do azulão na fase classifi-
catória da disputa. 

A delegação do Treze já 
está em Brasília, onde ama-
nhã encara o Brasiliense às 
10h, na Boca do Jacaré, em 
Taguatinga. No duelo válido 
pela 16ª rodada do grupo A 
da Série C está em disputa a 
liderança da chave. 

As duas equipes têm 29 
pontos, mas os paraibanos 
levam vantagem no número 
de vitórias: 9 x 8. Para o con-
fronto, o técnico Luciano Sil-
va tem condição de mandar a 
campo a mesma equipe que 

bateu o Fortaleza no domin-
go passado.

Nessa Terceirona, o 
Galo não conseguiu repetir 
a escalação em nenhuma ro-
dada. E se depender do trei-
nador alvinegro ainda não 
será desta vez. Pelo que de-
monstrou durante a semana, 
Luciano vai optar pela volta 
de Rodrigo Celeste ao meio-
campo, deixando o volante 
Escobar como opção para o 
segundo tempo. No último 
treino tático, realizado on-

tem no final da manhã, para 
simular o clima que o Treze 
vai encarar em Brasília, o 
time titular foi formado com 
Éder, Júnior Barbosa, Mar-
co Tiago, Pitty e Anderson 
Paim; Sapé, Celeste, Cristian 
e Hudson; Túlio Renan e Tia-
go Chulapa.

O zagueiro Negretti con-
tinua sendo o único desfal-
que do técnico Luciano Silva. 
Brasiliense x Treze tem ar-
bitragem do mineiro Alício 
Pena Júnior.

Estratégia do 
Botafogo é 
evitar a derrota 
e tentar marcar 
gols na casa do 
adversário, para 
deciidir vaga no 
jogo da volta

FotoS: Divulgação

Foto: Marcos Russo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores da base do CSP já trabalhando visando à participação nas disputas da Copa São Paulo de Futebol Junior a partir de janeiro

Luciano Silva já tem a equipe definida

Jogadores do Alvinegro treinaram na manhã de ontem, visando o jogo contra o Brasiliense

Um treino recreativo, em 
local não divulgado pelo clu-
be, encerra hoje, em Salguei-
ro, a preparação do Botafogo 
para o jogo de amanhã, às 
16h, no Estádio Cornélio de 
Barros, contra o Salgueiro, 
pelas semifinais do Brasilei-
rão Série D. O Belo tem dois 
problemas para esta partida. 
O meia Lenílson e o atacante 
Rafael Aidar treinaram ape-
nas fisicamente, mas os dois 
estão vetados.

Antes do embarque para 
Salgueiro, o meia Lenílson con-
firmou que vem jogando no sa-
crifício, e que o pensamento do 
Departamento Médico é dar 
um repouso para intensificar 
os treinamentos. Já o atacante 
Rafael Aidar sentiu nos treinos 
desta semana, e também pas-
sou a ser dúvida, mas viajou 
com a delegação.

“Minha distensão foi de 
grau dois, e venho jogando no 
sacrifício com apenas 70 por 
cento de minha capacidade. 
Para tratar direito esta contu-
são, é necessário um repouso 

máximo e tratamento intensi-
vo. Agora é hora de parar para 
não se agravar mais e se pre-
parar melhor para os outros 
jogos decisivos que virão”, dis-
se Lenílson

Como sempre, o técnico 
Marcelo Vilar manteve o mis-
tério, mas ele tem várias op-
ções para substituí-los. Para 
o lugar de Lenílson, Fábio Ne-
ves e Doda aparecem como os 
nomes mais cotados. Já para 
o lugar de Rafael Aidar, Vilar 
dispõe de Warley, Romarinho 
e Paulinho Macaíba. Este últi-
mo, aparece com mais chan-
ces, porque tem características 
parecidas com Rafael Aidar, de 
muita velocidade e sabe atuar 
pelas laterais do campo.

A estratégia do Botafo-
go é evitar a derrota e tentar 
marcar gols na casa do adver-
sário, para decidir a vaga com 
mais calma no jogo da volta, 
no domingo, dia 6 de outubro, 
no Estádio Almeidão. Vale sa-
lientar, que o Salgueiro ainda 
não perdeu neste campeona-
to jogando no Salgueirão. “É 
um adversário de alto nível e 
sabemos que teremos muitas 
dificuldades lá, mas estamos 
preparados para brigar pelo 
título da competição, contra 
qualquer equipe”. disse Vilar.

Por outro lado, as come-
morações pelo aniversário do 
Botafogo começaram a acon-
tecer. Na última quinta-feira, 
por propositura do vice-pre-
sidente da Câmara Municipal, 
o vereado Zezinho do Bota-
fogo, a diretoria do Belo foi 
recebida na Casa. O vereador 
afirmou, ao microfone, que o 
Alvinegro da estrela vermelha 
merece as homenagens que 
lhe serão concedidas durante 
esta semana. Logo depois os 
vice-presidentes dos depar-
tamentos social e marketing, 
Francisco Di Lorenzo Serpa e 
Geraldo Moura e Ramos, res-
pectivamente, fizeram uso da 
palavra em nome do clube.

Lenílson continua sendo problema e confirmou que não vai participar do primeiro jogo em Salgueiro
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Tricolor joga hoje 
no Serra Dourada na 
abertura da 24a  rodada

Fluminense encara o Goiás
CAMPEONATO BRASILEIRO

Jogos de hoje

Série A
 18h30 Goiás  x  Fluminense
 18h30 Náutico  x  Coritiba
 21h Botafogo  x  Ponte Preta

Série B
 16h20 América-MG  x  Avaí
  Palmeiras  x  América-RN
  Icasa  x  Atlético-GO
 16h20 Bragantino  x  Sport
 21h ABC  x  Boa Esporte Clube
  ASA  x  Paraná Clube

Série C
 16h Fortaleza  x  Luverdense
  Grêmio Barueri  x  Duque de Caxias
  Macaé  x  CRAC-GO
 19h Mogi Mirim  x  Madureira
Espanhol
 11h Valencia  x  Rayo Vallecano
 13h Almería  x  Barcelona
 15h Real Sociedad  x  Sevilla
 17h Real Madrid  x  Atlético de Madri
Francês
 9h Lorient  x  Olympique
 12h  PSG  x  Toulouse
 15h  Lyon  x  Lille
   Saint-Etienne  x  Bastia
   Nice  x  Guingamp
   Sochaux  x  Valenciennes
   Evian  x  Bordeaux
Italiano
 13h  Genoa  x  Napoli
 15h45  Milan  x  Sampdoria
Argentino 
 16h  San Lorenzo  x  Gimnasia y Esgrima
 17h15  Atlético Rafaela  x  Olimpo

A vigésima quarta roda-
da do Campeonato Brasileiro 
da Série A será aberta nes-
te sábado com a realização 
de três jogos e um dos mais 
aguardados é Goiás x Flumi-
nense. Na 13ª colocação do 
Campeonato Brasileiro com 
trinta pontos conquistados, 
o Fluminense está a nove do 
G-4, a zona de classificação 
para a Copa Libertadores. 
Porém, apenas cinco pontos 
separam os cariocas do Cri-
ciúma, último dentro da zona 
de rebaixamento. 

Essa realidade torna im-
possível deixar claro o que 
é o objetivo do Tricolor na 
competição. Portanto, neste 
cenário, os jogadores prefe-
rem pensar apenas no jogo 
de hoje, às 18h30 (de Brasí-
lia), contra o Goiás, no Está-
dio Serra Dourada, em Goiâ-
nia, pela 24ª rodada.

“O Fluminense tem se 
concentrado em pensar sem-
pre na próxima partida, no 
adversário que está por vir. 
Não sabemos ainda em que 
posição vamos estar daqui a 
algumas rodadas, quando as 
coisas começarão a se definir 
no Campeonato Brasileiro. 
Claro que todos queremos 
estar brigando lá em cima, 
por uma vaga na Copa Liber-

tadores, por exemplo, mas 
ainda é muito cedo para fa-
larmos nisso. Agora a única 
coisa que estamos pensando 
é em encontrar uma manei-
ra de derrotarmos o Goiás ”, 
afirmou o lateral esquerdo 
Carlinhos.

O zagueiro Gum lembrou 
que o Fluminense vem fazen-
do um Campeonato Brasi-
leiro de recuperação. “Nós 
fizemos um jogo contra o 
Coritiba que poderia ter nos 
colocado em sétimo lugar. Se 
isso acontecesse estariam fa-
lando que a gente estava per-
to da Libertadores. Portanto, 
não adianta ficarmos fazen-
do projeções, pois as coisas 
estão mudando de rodada a 
rodada. Estamos fazendo um 
Campeonato Brasileiro de re-
cuperação. Assim, temos que 
pensar jogo a jogo e o foco 
agora é o Goiás”, afirmou o 
zagueiro.

Já o Goiás segue em 
grande fase, principalmente 
pelo bom futebol do meia 
Walter, já assediado por di-
versos clubes, inclusive o 
Botafogo que já fez propos-
ta, mas a direção do time 
goiano desconsiderou por 
achar a pedida muito pe-
quena. O time está em séti-
mo lugar e na briga por uma 
vaga para a Copa Libertado-
res, já que está a seis pontos 
do quarto colocado, no caso 
o Grêmio. O zagueiro Gum, abraçado a Leandro Euzébio, crê na recuperação

FOTO: Photocamera
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Hospital Universitário contará com 
Centro de Reabilitação Funcional

O Hospital Universi-
tário Lauro Wanderley da 
Universidade Federal da 
Paraíba, em João Pessoa, a 

partir do próximo ano con-
tará com um Centro de Rea-
bilitação Funcional, que vai 
operar em parceria com o 
Hospital Sarah Kubitschek, 
de Brasília. Os recursos são 
oriundos de emendas de 
bancadas da deputada fe-
deral Nilda Gondim e do se-

Unidade vai operar em
parceria com o Hospital
Sarah Kubitschek, de Brasília

DOCE LAR EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF N° 12.023.734/0001-75.Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n° 2527/2013 em João Pessoa, 29 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lote-
amento com 553 (quinhentos e cinquenta e três) lotes residenciais distribuídos em 22 quadras em 
área de 174.500m². Na(o) – Loteamento Nova Esperança IV, Nova Brasília, Município: Sapé – UF: 
PB. Processo: 2013/003634/TEC/LI-2240.

Estado da Paraíba
Fundo  Municipal  de Saúde de Cabedelo

Pregão Presencial 85/2013
Aviso 

A Comissão Permanente de Licitação,  do Fundo  Municipal  de Saúde de Cabedelo/PB,atraves 
da pregoeira  torna público que após realizada diligencia  e análise da  documentação apresentada 
pelas empresas particitantes do certame, ficam desclassificadas as empresas: Exa engenharia e 
Arquitetura Ltda e Manter – Manutenção Técnica Ltda.   só poderam  participar da fase de lance 
as empresas Dias e Costa Construções  e Desenvolvimento Ltda e TS Refrigeração Serviços Ltda 
–ME. A reunião para a Fase de Lances acontecerá no dia 30 de Setembro de 2013  às 09:00hs. 
Cabedelo/PB, 27 de Setembro de 2013. ISABELLA DUARTE GOUVEA/Pregoeira.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.850.034/0001-87, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Alteração nº 2624/2013 em João Pessoa, 6 de setembro de 2013 – Prazo: 160 dias. Para a atividade 
de: Implantação do piso da ilha de abastecimento e na área de descarga em concreto armado com 
drenagem direcionada para caixa separadora de água e óleo. Na(o) – Rua Padre Amâncio Leite, 
588 – Centro Município:  CONDADO – UF: PB. Processo: 2012-008319/TEC/LA-0258.

N. NÓBREGA DA SILVA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.385.527/0001-56, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2610/2013 
em João Pessoa, 4 de setembro de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte de 
Carga Perigosa (gasolina, etanol e diesel) Em Todo Estado da Paraíba, Veículo OGD-3065/PB. 
Na(o) – Em Todo Estado da Paraíba – Município: - UF: PB. Processo: 2013-004464/TEC/AA-2015.

MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.793.770/0001-
52, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Autorização Ambiental nº 1449/2013 em João Pessoa, 20 de maio de 2013 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Revenda de Combustíveis Automotivos Líquidos e Lubrificantes, Caminhão 
com Placa NQF-6657. Na(o) – Em Todo o Estado da Paraíba – Município: -  UF: PB. Processo: 
2013-001994/TEC/AA-1933.

PFBRASIL EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 13.822.137/0001-73, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2675/2013 em João Pessoa, 9 de setembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Edificação Multifamiliar com 15 Unidades Habitacionais, em 01 Blocos Térreo + 03 
Pavimentos Superiores, numa área de 746,66 m². Na(o) – Rua Marfin Pescador, S/N, ST. 51, QD.  118, 
LT. 0065, PARATIBE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005148/TEC/LO-5849.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA CEL/PAC Nº 18/2013 (REGISTRO CGE Nº 13-01827-0/2013) - PROCES-

SO SUPLAN Nº 2160/2013 - OBJETO: Contratação de Empresa para Construção do Hospital 
Metropolitano de Santa Rita/PB. Prazo de Execução: 450 dias corridos. DATA: 28/10/2013. HORA: 
15h00 – horário local. LOCAL: SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC/SALA DA CEL. 
ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-020. FONES: (83) 
3214-3418/3416/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 
26 de setembro de 2013.

RICARDO BARBOSA
Presidente da CEL/PAC

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/13

Registro CGE Nº. 13-01223-4
OBJETO: aquisição de equipamentos de informática (notebooks), conforme especificações 

detalhadas no Anexo 2 – Termo de Referência.
Nos termos da ata apresentada pelo Pregoeiro e no Despacho da Assessoria Jurídica, HOMO-

LOGO o Lote Único do Pregão Eletrônico PE009/13 à empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA, com o Valor Total de R$ 17.940,00 (dezessete mil novecentos e quarenta reais).

João Pessoa, 27 de setembro de 2013.
FRANKLIN DE ARAÚJO NETO

Diretor Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 024/2013
EXPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 024/2013, firmado entre a Prefeitura Municipal de Caaporã 

e as empresas: CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 10.609.902/0001-
83; NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME, CNPJ nº 10.226.284/0001-92 e PAPELARIA E 
MAGAZINE SILVA LTDA.-EPP, CNPJ nº 13.639.397/0001-08. MODALIDADE: Pregão Presencial 
nº 024/2013. OBJETO: contratação de empresa especializada para registro de preços, consigna-
do em ata, para eventual fornecimento de mobília em geral, destinados a creche da proinfância. 
VALORES TOTAIS REGISTRADOS: R$60.372,00 (Sessenta Mil e Trezentos e Setenta e Dois 
Reais); R$70.466,00 (Setenta Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais) e R$2.456,00 (Dois 
Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais), respectivamente. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 
10.520/02 e Decreto Municipal 005/2009 e demais legislações correlatas. DATA DE ASSINATURA: 
27/09/2013. VIGÊNCIA: 27/09/2013 à 26/09/2014. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013

Extrato do Contrato do Pregão Presencial nº 024/2013. Contratados: Prefeitura Municipal 
de Caaporã e as empresas: CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 
10.609.902/0001-83; NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ME, CNPJ nº 10.226.284/0001-92 e 
PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA.-EPP, CNPJ nº 13.639.397/0001-08. Objeto: contratação 
de empresa especializada para registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento 
de mobília em geral, destinados a creche da proinfância. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº. 
024/2013. VALORES: R$60.372,00 (Sessenta Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais); R$70.466,00 
(Setenta Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais) e R$2.456,00 (Dois Mil e Quatrocentos e 
Cinquenta e Seis Reais), respectivamente. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 27 de Setembro de 2013
João Batista Soares
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Processo nº 024/2013
PREGÃO PRESENCIAL

Com base nas informações constantes do Processo referente à licitação na modalidade PREGÃO 
nº 024/2013, destinado a contratação de empresa especializada para registro de preços, consig-
nado em ata, para eventual fornecimento de mobília em geral, destinados a creche da proinfância, 
HOMOLOGO e ADJUDICO, o objeto desta licitação as empresas: CONQUISTA COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 10.609.902/0001-83, com o valor de R$60.372,00 (Sessenta 
Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais), vencendo nos seguintes itens: 3, 7, 9, 13, 14, 17, 21, 25, 
29, 30, 33, 41, 44, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 60, 62, 67, 68; NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-
-ME, CNPJ nº 10.226.284/0001-92, com o valor de R$70.466,00 (Setenta Mil e Quatrocentos e 
Sessenta e Seis Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 
63, 64, 65, 66, 69 e PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA.-EPP, CNPJ nº 13.639.397/0001-08, 
com o valor de R$2.456,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais), vencendo nos 
seguintes itens: 4, 12, 20 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 27 de Setembro de 2013
João Batista Soares
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  028/2013

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 08:00 horas do dia 10 de outubro de 2013, para contratação de empresa especializada, 
para registro de preços, consignado em ata, para eventual realização de serviços de manutenção 
corretiva e preventiva de mobiliários diversos, destinados a atender as necessidades das diversas 
secretarias do Município. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 
123/06. Edital, anexos e outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 27 de Setembro de 2013
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE REVOGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura de Bayeux, revendo seus atos administrativos, torna público para o conhecimento 
dos interessados, REVOGA o despacho Homologatório datado de 25/09/13, em favor da empresa 
AGC Construções e Empreendimentos Ltda, concernente a Tomada de Preço nº 003/2013, Publi-
cado no Jornal A União 26/09/13 fl. 25 e Diário Oficial da União de 26/09/13, fl 219 e Diário Oficial 
do Estado em 27/09/13. 

Bayeux/PB, 27 de setembro de 2013
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

nador Vital do Rêgo Filho.
 A conquista foi anun-

ciada ontem, às 10h, em 
solenidade realizada no 
auditório do Hospital Uni-
versitário, no Campus I da 
instituição, em João Pessoa. 
Além da reitora Margareth 
Diniz, também estavam 
presentes o senador Vital 
do Rêgo, a deputada Nilda 
Gondim, o ex-prefeito de 
Campina Grande, Venezia-
no Vital, além de médicos, 
enfermeiras e o corpo de 
funcionários do hospital.

O diretor-médico do 
HU, Otávio Pinho, disse 
que os R$ 5 milhões serão 
aplicados na reabilitação 
de pacientes, junto com 
neurologia e fisioterapia. E 
será construído um Centro 
de Reabilitação que terá a 
parceria com o hospital Sa-
rah Kubitschek, de Brasília. 
Otávio Pinto disse que, em-

bora a planta esteja pronta, 
haverá ainda licitação.

Sequelas neurológicas
Para Otávio Pinho “am-

pliar os serviços do hospi-
tal é de suma importância 
para atender a demanda 
de pacientes com sequelas 
neurológicas e que preci-
sam de fisioterapia, chega 
em boa hora”.

A reitora da UFPB, 
Margareth Diniz, comentou 
que os R$ 5 milhões decor-
rentes das emendas dos 
parlamentares paraibanos 
são de grande importância 
para João Pessoa, a Paraíba 
e o Nordeste.

“Você criar um Centro 
de Reabilitação e Neuroci-
rurgia Motora e Funcional, 
será de um impacto ex-
traordinário, porque tere-
mos aqui uma espécie de 
Sarinha, um centro chan-

celado pelo hospital Sarah 
Kubitschek”.

Para a deputada fede-
ral Nilda Gondim, de quem 
partiu uma emenda no to-
tal de R$ 2,5 milhões para a 
implantação desses servi-
ços, “isto é mais uma con-
quista para os paraibanos, 
sobretudo porque o Hospi-
tal Lauro Wanderley é uma 
referência e que necessita-
va de novos investimentos”.

Ela acrescentou que os 
recursos já estão liberados 
e a Universidade apresen-
tou uma demanda de mais 
R$ 3 milhões em que Vi-
tal do Rêgo se propôs a se 
empenhar para compra de 
equipamentos.

O senador Vital do 
Rêgo Filho disse que estes 
serviços é um sonho que 
ele realiza. Ele disse que 
divide a alegria com a rei-
tora Margareth Diniz e com 

todos aqueles que se em-
penharam para a concreti-
zação desse sonho. “Eu so-
nhava trazer para a Paraíba 
um braço do hospital Sarah 
Kubitschek, mas eles não 
tinham recursos humanos 
para disponibilizar para o 
nosso Estado”.

Procedimentos caros
De acordo com a rei-

tora Margareth Diniz“os 
recursos permitirão, em 
futuro próximo, a realiza-
ção de procedimentos ex-
tremamente necessários e 
que, no geral, fogem do al-
cance da população por se-
rem ‘caríssimos’ e pela fal-
ta de acesso nos hospitais 
da rede pública. Como hos-
pital de média e alta com-
plexidade, o Hospital Uni-
versitário poderá ampliar 
o seu leque de atendimento 
à população do Estado”.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA CEL/PAC Nº 18/2013 (REGISTRO CGE Nº 13-01827-0/2013) - PROCES-

SO SUPLAN Nº 2160/2013 - OBJETO: Contratação de Empresa para Construção do Hospital 
Metropolitano de Santa Rita/PB. Prazo de Execução: 450 dias corridos. DATA: 28/10/2013. HORA: 
15h00 – horário local. LOCAL: SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC/SALA DA CEL. 
ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-020. FONES: (83) 
3214-3418/3416/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 
26 de setembro de 2013.

RICARDO BARBOSA
Presidente da CEL/PAC

A Secretaria de Es-
tado da Administração 
Penitenciária (Seap) reali-
zou a primeira apreensão 
de um aparelho celular 
com o novo detector de 
metais, adquirido há dois 
dias. O detector está em 
fase de testes na Peni-
tenciária Desembargador 
Flósculo da Nóbrega, mais 
conhecida como Presídio 
do Roger. O telefone es-
tava nas partes íntimas da 
visitante Geany Leandro 
da Silva, de 20 anos, que 
foi flagrada na revista 
realizada pelas agentes 
femininas de plantão de 
ontem pela manhã. Ela é 
companheira do interno 
Marcos Rafael Domingos 
da Silva.

O diretor adjunto da 
unidade prisional, Lincoln 
Gomes, explicou que o 
procedimento nos dias de 
visita são sempre rigoro-
sos, principalmente por 
parte das agentes femi-
ninas, que realizam as re-
vistas íntimas. “Este novo 
detector de metais em for-
ma de banco veio na hora 
certa aqui para o Presídio 
do Roger, estamos certos 
que as apreensões de te-
lefones vão aumentar por 
causa do equipamento. 

A Seap está de parabéns 
pela nova aquisição, espe-
ro que todas as unidades 
prisionais da Paraíba re-
cebam o equipamento”, 
afirmou.

O secretário de Ad-
ministração Penitenciá-
ria, Wallber Virgolino, 
destacou mais uma vez 
a importância da aquisi-
ção do novo equipamen-
to, que em poucos dias 
já está dando resultado. 
“Em apenas dois dias já 
realizamos a primeira 
apreensão de celular, isso 
demonstra a eficiência do 
equipamento. Conforme 
prometido pelo Gover-
no do Estado, estamos 
alinhando o processo de 
mudança de mentalida-
de dos agentes peniten-
ciários com a utilização 
das novas tecnologias 
nas unidades prisionais, 
evitando constrangimen-
tos durante as revistas 
íntimas, em consonância 
com os direitos humanos. 
Pretendemos adquirir 
exemplares deste equipa-
mento moderno, portátil 
e que não oferece risco a 
portadores de marca-pas-
sos nem a gestantes para 
todos os presídios do Es-
tado”, comentou.

Detector de metais 
flagra celular no Róger

durante revista

Mulher tentou entrar no presídio com o celular

FOTO: Secom-PB

Mais de 300 técnicos 
dos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) 
e dos Centros de Referência 
Especializados de Assistência 
Social (Creas) participaram 
quinta-feira e ontem em Ala-
goa Grande e João Pessoa do 
Capacita Suas – qualificação 
nacional para os trabalha-
dores do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas). A 
Paraíba é o segundo Estado a 
implantar o curso. 

O evento é realizado 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), em parceria com 
o Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à 
Fome (MDS) e a Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
com o objetivo de melhorar o 
atendimento na Rede Suas, 
formada pelos Creas, Cras, 
Centros Pop, Residências In-
clusivas e outros.

O coordenador-geral de 
Disseminação do Ministério 
do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS), 
Antônio de Castro, acom-
panhou os dois do Capacita 
Suas no Estado. “A Paraíba é 
o segundo estado a iniciar a 
qualificação, que tem como 
objetivo nacional melhorar 
os serviços oferecidos pelo 
Sistema Único de Assistência 
Social (Suas) aos usuários da 
Rede Suas”, ressaltou.

No primeiro momento 
houve palestra sobre o Pro-
cesso de Trabalho relacio-
nado à provisão dos serviços 
socioassistenciais com a pro-
fessora Socorro Vieira, que 
coordena o curso pela UFPB. 
“Inicia-se um novo marco 
de consolidação do Sistema 
Único de Assistência Social 
com o Capacita Suas, quan-
do os trabalhadores, a par-
tir deste aprimoramento de 
conhecimentos e reflexões 
sobre o fazer, eles se unem 
aos usuários da assistência 
para fortalecer o processo de 
efetivação da assistência so-
cial como política de direito”, 
afirmou.

Técnicos discutem
processo de trabalho

assistência social

Centenas de veículos que 
passaram pelo Parque Solon 
de Lucena, na manhã de ontem, 
receberam o adesivo com men-
sagem educativa da Operação 
Lei Seca. O comando educativo, 
com distribuição de panfletos, 
adesivos e abordagem corpo a 
corpo sobre os riscos da mistu-
ra álcool e direção, foi um dos 
eventos da programação de en-
cerramento da Semana Nacio-
nal de Trânsito 2013, que teve 
como tema Álcool, outras dro-
gas e a segurança no trânsito!.

Na Paraíba, as atividades 
da Semana Nacional de Trânsito 
coincidiram com o aniversário 
de um ano de criação da Opera-
ção Lei Seca, no dia 21 de setem-
bro, marcada por um comando 
educativo na Praça da Paz e pelo 
lançamento de um selo per-
sonalizado em homenagem à 
Operação, durante um seminá-

rio realizado na quinta-feira na 
Faculdade Maurício de Nassau.

A atividade realizada no 
Parque Solon de Lucena teve a 
intenção de envolver os condu-
tores e a sociedade paraibana na 
operação que, desde 21 de se-
tembro do ano passado, integra 
as ações do Detran e Batalhão 
de Policiamento de Trânsito.

O comando educativo, rea-
lizado pela Divisão de Policia-
mento de Trânsito do Detran, 
teve a participação da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, Di-
visão de Educação para o Trân-
sito e dos 60 agentes de trânsi-
to nomeados pelo Governo do 
Estado, no mês de julho, após 
aprovação no concurso público 
do Detran. Foram adesivados 
carros e motocicletas e distri-
buídos panfletos sobre a Ope-
ração Lei Seca para condutores, 
passageiros e pedestres.

Semana de Trânsito 
encerra atividades

adesivagem



CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 431/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste Órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 05/11/2013 às 09:00 horas para:

Registro de Preços para Serviços de Locações Diversas, destinado a Secretaria de Estado de 
Governo – SEG, 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 - 13-01830-2.
João pessoa, 27 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

João Pessoa > Paraíba > sábado, 28 de setembro de 2013Publicidade
26 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 44/2013
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 44/2013, do tipo menor preço por item, para aquisição de uma motocicleta, cuja 
abertura será no dia 14.10.2013 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar-PB.

O edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 27 de setembro de 2013
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/13

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, às 10:00 horas do dia 14 de 
outubro de 2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de revitalização de pavimentação em diversas ruas, neste Município. Recursos: Próprios 
do Município de Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Mamanguape - PB, 27 de setembro de 2013.
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00028/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº. 00028/2013, que objetiva: Aquisição de Carnes, 
Frangos e Peixes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULO 
PONTES DA SILVA - R$ 23.205,00; SILVA & LOPES LTDA - R$ 21.780,00; VALDEMIR RAMOS 
DE ANDRADE - R$ 38.240,00.

Solânea - PB, 21 de Agosto de 2013.
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ

Prefeito 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2013, que objetiva: Locação de veículos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDREA BEZERRA FIDÉLIS 
- R$ 7.200,00; EVERALDO FERREIRA DE ARAÚJO - R$ 7.200,00; IDAEL FÉLIX DOS SANTOS 
- R$ 6.400,00; LUANA DOS SANTOS SILVA - R$ 10.600,00.

Solânea - PB, 27 de Agosto de 2013
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Carnes, Frangos e Peixes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº. 00028/2013. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
SOLÂNEA/FEDERAL - 2:02:00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - 04.12
2.0054.2004/06.181.0044.2005 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO; 2:05:00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO - 12.243.0
051.2042/12.361.0030.22/13.392.0046.2017/ ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 - OUTROS 
MATERIAIS DE CONSUMO; 2:07:00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS SOCIAIS -08
.243.0051.2039/08.243.0051.2040/08.244.0043.2053 - ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO E 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO; 2:08:00 - SE-
CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 15.122.0055.2047 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 
- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº. 00140/2013 - 21.08.13 - 
PAULO PONTES DA SILVA - R$ 23.205,00; CT Nº. 00141/2013 - 21.08.13 - VALDEMIR RAMOS DE 
ANDRADE - R$ 38.240,00 e CT Nº. 00142/2013 - 21.08.13 - SILVA & LOPES LTDA - R$ 21.780,00.

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.449,23
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057922
Responsavel.: L & Z PRODUTOS OTICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 012777767/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            598,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057753
Responsavel.: MARIA JOSE VITORINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 075134234-31
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             54,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057907
Responsavel.: SEVERINO CABOCLO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 012419717/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            590,51
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057376
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,  28/09/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ABR CONST DE P E REVESTIMENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 014527387/0001-43
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            660,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056338
Responsavel.: ASS. BEN. CRIAN. CAR  DESMP. PARAIB
CPF/CNPJ....: 004153399/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.363,93
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057629
Responsavel.: CFTV SISTEMA INTELIGENTE DE SE
CPF/CNPJ....: 010862502/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            938,84
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 056881
Responsavel.: FOTOGRAFE SERVICOS DIGITAIS LT
CPF/CNPJ....: 008676844/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.059,87
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 057574
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS 
SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 008473082/0001-01

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 SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de veículos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2013. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2013 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/
FEDERAL - 2:02:00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - 04.122.0054.2004 
- ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA E 3.3.90.39.01 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 2:05:00 - SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO - 12.361.0030.2020/12.361.0024.201
6 - ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA E 3.3.90.39.01 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 2:06:00 - 
SECRETARIA DE SAÚDE - 10.301.0038.2052/10.301.0060.2058 - ELEMENTOS DE DESPESAS: 
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E 3.3.90.39.01 - DEMAIS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00143/2013 - 27.08.13 - 
ANDREA BEZERRA FIDÉLIS - R$ 7.200,00; CT Nº 00144/2013 - 27.08.13 - EVERALDO FERREIRA 
DE ARAÚJO - R$ 7.200,00; CT Nº 00145/2013 - 27.08.13 - IDAEL FÉLIX DOS SANTOS - R$ 6.400,00 
e CT Nº 00146/2013 - 27.08.13 - LUANA DOS SANTOS SILVA - R$ 10.600,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Maciel de Souza, 154 - Centro - Salgadinho - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3424-1014. Email: salgadinho_prefeitura.cpl@hotmail.com

Salgadinho - PB, 27 de Setembro de 2013
SANDRO FERREIRA DE SOUSA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 02/2013 
Objeto: Contratação de empresa para CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, na Rua 

Francisco Pedro de Andrade, Comercial Norte, Mário Andreazza,  Bayeux-PB. 
A Prefeitura Municipal de Bayeux através da Comissão Especial de Licitação da SEINFRA, 

constituída através da Portaria Nº 407/2013, datada de 21/02/13, comunica aos interessados, 
que após exame da documentação da referida Concorrência 02/2013 foram HABILITADA(S): 
ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI – EPP e GASA ENGENHARIA LTDA; e INABILITADAS: 
CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS LTDA. – ME  – Por não ter atendido aos itens 
6.5.3 , 6.11.2 e 6.11.3 do Edital; LD CONSTRUTORA LTDA – Por não ter atendido aos itens 6.5.1.1., 
6.5.1.2, 6.5.1.3, 6.5.1.4, 6.5.1.5, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.5, 6.6.2, 6.6.5, 6.11.12 e 6.11.13 do Edital; CONS-
BRASIL E CONSTRUTORA BRASIL LTDA – Por não ter atendido ao item 6.5.4 do Edital;– EPP; e 
POLIGONAL PROJETOS, CONSTRUÇÕES LTDA. - Por não ter atendido aos itens: 6.5.4, 6.11.12 e 
6.11.13 do Edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei. 

Bayeux, 26 de setembro de 2013.
LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 27 de Setembro de 2013.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.018/2013

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através do 
Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 10 horas do 
dia 09 de Outubro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.06.018/2013, 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto a contratação de empresas especializadas 
no fornecimento de material de expediente para compor o Kit Institucional, para o VIII Seminário 
de Educação inclusiva da rede Municipal de Ensino do Município de Campina Grande, Estado da 
Paraíba, conforme especificações do Edital. O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à rua Dr. João Moura, N°528, bairro São José, no Município de Campina Grande-
-PB, no horário comercial.

Campina Grande, 26 de Setembro de 2013.
FELIPE SILVA DINIZ JUNIOR

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.019/2013

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através do 
Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 8 horas do 
dia 09 de Outubro de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.06.019/2013, 
tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, tendo como objeto a contratação de empresas especializadas 
no Fornecimento de Hospedagem, Alimentação, Passagens Aéreas, Locação de Espaço Físico, 
Equipamentos e Transporte de Passageiros, para o VIII Seminário de Educação inclusiva da Rede 
Municipal de Ensino do Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, conforme especifica-
ções do Edital. O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à rua Dr. 
João Moura, N°528, bairro São José, no Município de Campina Grande-PB, no horário comercial.

Campina Grande, 26 de Setembro de 2013.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

POLIANA ALENCAR DA COSTA – CNPJ/CPF N° 41.124.546/0001-31. Torna público que solicitou 
junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente –Licença de Operação 
para as atividades de Fabricação de P. de Frutas Congeladas AC-214. 14M², localizada na PB 383, 
Rodovia Estadual Mauro Abrantes Sobrinho, KM 05, Sítio Campinho, Zona Rural, Município de 
Sousa-PB. PROCESSO: 2013-006107/TEC/LO-6102. Data de abertura: 20/09/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado o parecer jurídico. 
HOMOLOGO o Processo Administrativo nº. 030/2013 – Pregão Presencial nº 006/2013. Objeto 
Contratação de empresa para prestação de serviços no faturamento, processamento e atualiza-
ções dos dados dos sistemas de saúde da atenção básica, média e alta complexidade (ACS, PSF, 
SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES). Em favor de:ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM-CNPJ 
Nº 14.986.805/0001-60.Valor global de R$ 20.400,00. 

Imaculada-PB, 13 de Setembro de 2013
JOSÉ MISAEL RIBEIRO GOMES

Secretário

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado o parecer jurídico. 

HOMOLOGO o Processo Administrativo nº 031/2013 – Pregão Presencial nº 007/2013. Objeto Con-
tratação de empresa especializada em serviços de mecânica para manutenção preventiva e corretiva 
em diversas máquinas do tipo trator de esteira, trator de pneu e motoniveladora de propriedade 
deste município. Em favor de: GERALDO DANIEL DE LIMA - ME-CNPJ Nº 09.411.193/0001-48. 
Valor global de R$ 41.780,00. 

Imaculada-PB, 13 de Setembro de 2013
ALDO LUSTOSA DA SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FATURAMEN-

TO, PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÕES DOS DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATEN-
ÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ACS, PSF, SAÚDE BUCAL PAB, NASF, CNES).

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº. 006/2013 
DOTAÇÃO: 02.110 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.1005.2012 Manutenção das Ativi-

dades da Saúde - 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: (12) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde De Imaculada-PB e CT Nº 040/2013 

10/09/13 ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIMCNPJ Nº 14.986.805/0001-60. Valor global de 
R$ 20.400,00.

José Misael Ribeiro Gomes
Secretário. 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de mecânica para manutenção 

preventiva e corretiva em diversas máquinas do tipo trator de esteira, trator de pneu e motoniveladora 
de propriedade deste município.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº. 007/2013 
DOTAÇÃO: 02.050 – Sec de Obras Públicas, Serviços Urbanos, Transporte e Estradas
 - 26 782 1003 2011 Manutenção das Atividades de Transporte e Estrada - 3390.39 Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: (12) meses 
PARTES CONTRATANTES: Município de Imaculada-PB e CT Nº 041/2013 11/09/13 GERALDO 

DANIEL DE LIMA - ME-CNPJ Nº 09.411.193/0001-48. Valor global de R$ 41.780,00.
Aldo Lustosa da Silva 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 09 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fardamento 
para as novas alunas do balé do Teatro Santa Catarina. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.Email: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 27 de Setembro de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tertuliano Aires de Queiroz, 168 - Centro - Parari - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTIVEIS COM FORNECIMENTOS PARCELADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS 
DESTA PREFEITURA.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3645-1021 / 9946-0272.

Email: pmparari_cpl@hotmail.com
Parari - PB, 27 de Setembro de 2013

 SANDRO F SOUSA
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tertuliano Aires de Queiroz, 168 - Centro - Parari - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
NOVOS OKM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PRE-
FEITURA.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3645-1021 / 9946-0272.

Email: pmparari_cpl@hotmail.com 
Parari - PB, 27 de Setembro de 2013

 SANDRO F SOUSA
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tertuliano Aires de Queiroz, 168 - Centro - Parari - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO DIVERSOS COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal  Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3645-1021 / 9946-0272.

Email: pmparari_cpl@hotmail.com 
Parari - PB, 27 de Setembro de 2013

 S ANDRO F SOUSA
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Outubro de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de construção da USF do Bairro de Oceânia VI - conclusão. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: saudecabedelo@bol.com.br

Cabedelo - PB, 23 de Setembro de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVÉA

Presidente da Comissão

ALUGA-SE
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2013
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 11 de Outubro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços 
de conserto com substituição de peças do motor e bomba injetora do veículo ônibus. 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, 27 de Setembro de 2013
MARIA GORETE DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2013

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 11:00 horas do dia 11 de Outubro de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratar serviço de mão de obra 
de pessoa física para realizar tarefas, reparos, consertos, demolição e construção, por administração 
direta, para atender as necessidades desta Administração, pelo período de um ano. 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 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Dona Ines - PB, 27 de Setembro de 2013
MARIA GORETE DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 037/2013
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através de sua CPL, torna público que realizará licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 037/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a contratação de um profissional especializado, para prestar Serviços Técnicos de 
Engenharia em trabalhos de fiscalização e acompanhamento das obras realizadas pelo Município 
de Juripiranga, no dia 18/10/2013 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Brasil, 380 - Juripiranga – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 15/10/2013.  

Juripiranga, 27 de setembro de 2013.
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS

PRESIDENTE DA CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Gabinete do Prefeito
Nos termos do Julgamento da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013, feito pela Comissão 

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

     HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: RISOMAR OOFRE DE PAIVA ME, no valor de R$ 

90.186,40 (Noventa mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos) pelas razões expostas 
no referido Laudo

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

Prefeito Constitucional

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

quando do julgamento da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013, ADJUDICAMOS a Presente TO-
MADA DE PREÇOS para a empresa: RISOMAR OOFRE DE PAIVA ME, no valor de R$ 90.186,40 
(Noventa mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos).

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

Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DO CONTRATO 

Gurinhém, 20 de Setembro de 2013
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E MADEIRAMEN-

TOS, DESTINADOS A MAUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
CONTRATO Nº 091/2013
CONTRATADO: RISOMAR ONOFRE DE PAIVA
CNPJ: 08.222.560/0001-00
PRAZO: 31/12/2013
VALOR TOTAL: R$ 90.186,40 (Noventa mil, cento e oitenta e seis mil e quarenta centavos)
RUBRICA ORÇAMENTARIA: 02.070 – Secretaria de Infra Estrutura – 02070.04.122.0009.2025 

– Gerenciamento da Sec. De Infra Estrutura – 02.030 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambien-
te – 02030.04.122.0009.2006 – Gerenciamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
-  3390.30.0099 – Outros Materiais de Consumo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2013.

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 09h00min, do dia 11 de Outubro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
por compra de Colchões Infantis e Lavadoras de Roupas para atendimento as Creches e demais 
setores do Município até dezembro de 2013. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento 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, 27 de Setembro de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 420/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste Órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/11/2013 às 14:00 horas para:

Serviço de Manutenção de Gramado, destinado a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte 
e Lazer - SEJEL, 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 - 13-01826-2.
João pessoa, 27 de setembro de 2013.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2013

O Fundo Municipal de Educação de Prata, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 004/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Locação de veículos com mo-
torista para o transporte escolar de alunos residentes na zona rural e adjacências para a sede do 
município e demais localidades. Data de abertura: 15/10/2013 às 10h00min (Horário Local). Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações do Fundo 
Municipal de Educação, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1020.

Prata, 27 de setembro de 2013.
Cristiana de Fátima da Silva 

Pregoeira

PREFEITURA MUN ICIPAL DE MASSARANDUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n° 015/2013
Objetivo: Aquisição parcelada de materiais de higiene e limpeza para provimento de todas as 

secretarias municipais.
Data da sessão: dia 10 de Outubro de 2013, às 14:00h, na sala da CPL, no prédio da sede do 

município. 
Informações: Rua José Benício de Araújo, 121, Centro – Massaranduba – PB, no prédio da 

Prefeitura Municipal. Informações: todos os dias úteis das 7:00h às 11:00h.
Massaranduba-PB, 27 de Setembro de 2013.

Dnusia Pereira Porto
Pregoeira Oficial

João Pessoa, 26 de setembro de 2013.

PUBLICAÇÃO

•A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO, através do Proc.2013-006177/TEC/LO-6132, para construção de conjunto habitacional 
popular, com 20 (vinte) unidades, no município de CARAÚBAS-PB. 

•A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO, através do Proc.2013-006176/TEC/LO-6131, para construção de conjunto habitacional 
popular, com 10 (dez) unidades, no município de PARARI-PB.

CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS
Diretor Presidente em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 038/2013 
e Pregão Presencial nº 009/2013. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADO: VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - EPP.
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza para diversas Secretarias e ao PDDE.  
VALOR GLOBAL: R$ 20.748,50 (vinte mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta 

centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Olho D`água - PB,   23  de  Setembro de 2013
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 039/2013 
e Pregão Presencial nº 010/2013. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADO: AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME.
OBJETO: Fornecimento de material de expediente e escolar para diversas Secretarias e ao PDDE.  
VALOR GLOBAL: R$ 35.558,10 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e dez 

centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Olho D`água - PB,   23  de  Setembro de 2013
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito
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