
clima & tempo
Sertão

25o Máx.
20 o  Mín.

31o   Máx.
19o  Mín.

32o   Máx.
20 o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,249 (compra) R$ 2,250 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,160 (compra) R$ 2,300 (venda)
EURO   R$ 2,925 (compra) R$ 2,927    (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

00h51

13h17

2.0m

1.9m

baixa

baixa

07h08

19h26 

0.7m

0.7m

l  IFPB inicia na próxima sexta-feira a pré-matrícula para o período 2013.2

l UFPB Virtual tem vagas abertas para o curso sobre mapas conceituais

l Mostra A História Química da Humanidade fica até dia 14 na Estação Cabo Branco  

l Pré-Vest da UEPB inscreve até 12 de julho para nova turma em Monteiro

Ano CXX
Número 128 

R$ 1,00

R$ 160,00
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PF investiga fraudes em licitações 
feitas por 10 prefeituras da Paraíba

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

Congresso recebe 
do Executivo 
propostas para 
reforma política

Câmara arquiva 
projeto polêmico 
do tucano goiano 
João Campos

      Em BRasília “cuRa gay”

O Governo Federal apre-
sentou as propostas para o ple-
biscito sobre a reforma política. 
Entre os temas está o fim do 
voto secreto no Congresso e  do 
formato do sistema e da campa-
nha eleitoral. PágINA 19

A Câmara dos Deputados 
arquivou ontem à noite o pro-
jeto da “cura gay” a pedido do 
próprio autor da pro-
posta, o deputado 
João Campos.  
PágINA 25

A Operação Violência Invi-
sível da Polícia Federal, desen-
cadeada ontem em nove Esta-
dos, desarticulou um esque-
ma de fraudes em licitações. 
Na  Paraíba, as investigações 
acontecem em 10 cidades. Os 
desvios chegam a  quase R$ 72 
milhões. PágINA 17

O Hospital de Trauma passa a integrar a rede S.O.S. Emergências.  A assinatura do termo de compromisso feita 
ontem pelo governador Ricardo Coutinho vai garantir investimentos anuais de R$ 4,4 milhões.  PágINA 13

 Justiça Eleitoral 
precisa de 70 
dias para fazer 
plebiscito 

PágINA 18

chuvas

Paraibano vence prova da 
SuperBike em Interlagos

PágINA 21

2oCaderno

Esportes

Uma viagem no tempo: livro 
sobre a história de A União 
será lançado hoje PágINA 5

gonzaga Rodrigues recebe 
homenagem com edição do 
Correio das Artes PágINA 8

FOTO: Evandro Pereira

R$ 4,4 milhões para o Trauma
PágINA  3

Cristovam Tadeu 
fala sobre o sucesso 
da programação 
da Rádio Tabajara 

ENTREVISTA

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

 

PágINA 23

Mário Esteban 
chega para fazer 
história na zaga 
do Botafogo

O secretário do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães, e o governador Ricardo Coutinho assinaram o termo de adesão do hospital ao programa



Egito e Brasil. Dois países com o 
povo nas ruas. Duas realidades políti-
cas diametralmente opostas. No Norte 
da África, o povo está nas ruas exigin-
do a renúncia do presidente Mohammed 
Mursi, acusado de favorecer a Irmanda-
de Muçulmana em detrimento dos in-
teresses do país. No Sul das Américas, 
os estudantes estão nas ruas pedindo 
passe livre nos transportes coletivos e o 
povo uniu-se a eles, reivindicando servi-
ços públicos de melhor qualidade.

No Egito, o movimento liderado pelo 
grupo Tamarod levou milhões de pes-
soas às ruas de várias cidades, entre 
elas a capital Cairo, no domingo passa-
do, e deu a Mursi um ultimato para que 
ele renuncie ao cargo e antecipe a con-
vocação de eleições presidenciais. Caso 
não seja atendido até a tarde de hoje, o 
grupo ameaça liderar uma campanha de 
“completa desobediência civil”, pois en-
tende que não há outra alternativa a não 
ser o fim do mandato do presidente.

No Brasil, a presidente Dilma Rou-
sseff respondeu às “vozes da rua” pri-
meiramente com um atropelo de com-
petências, ao propor uma Assembleia 
Constituinte exclusiva para a reforma 
política. Depois remendou tudo e deci-
diu enviar ao Congresso Nacional uma 
mensagem sugerindo cinco pontos para 
integrar a lista reivindicatória a ser 
encaminhada, para plebiscito, além de 
propor cinco pactos para a melhoria dos 
serviços públicos no país.

O movimento popular arrefeceu nas 
ruas do Brasil, nos últimos dias, talvez 
ofuscado pelo luzeiro cívico aceso no 
domingo, após a conquista da Copa das 
Confederações, e é provável que tudo se 
resuma, a partir de agora, ao acompa-
nhamento da organização do plebisci-
to, sob o comando dos congressistas. A 
sensação é de que a consulta será feita 
de cima para baixo, com o povo ratifi-
cando (ou não) o que a “classe” política 
quer.   

A dilatação de prazos para o aten-
dimento das demandas populares tam-
bém pode funcionar como uma ducha 
fria no movimento popular. No caso do 
plebiscito, por exemplo, o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) já informou que 
uma consulta dessa natureza não pode 
ser realizada antes de 70 dias, ou seja, 
quase três meses. Se há prazo para a 
realização do plebiscito, não há data 
para a concretização do que a popula-
ção decidir.

Resta o otimismo. A esperança, en-
fim, que marca o caráter nacional. É 
possível que o “gigante” tenha de fato 
acordado e, de olhos abertos e músculos 
aquecidos, não só defina melhor o que 
pretende ver mudado no país, como exi-
ja para ontem esta mudança. Se o movi-
mento for transferido das ruas para as 
salas refrigeradas do Palácio do Planal-
to e do Congresso Nacional, ninguém se 
queixe de tudo continuar como dantes 
no quartel de Abrantes.  

Editorial

Artigo

A intolerância sai de casa
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Sim, a intolerância sai de casa, e 
não é somente nos Estados Unidos, 
em Londres ou nos países do Oriente 
Médio. A intolerância sai de casa em 
João Pessoa, com endereço residencial, 
carteira de identidade e propósitos 
bem definidos.

A intolerância sai de casa com suas 
vítimas perfeitamente marcadas na 
curta agenda do seu preconceito, das 
suas pobres crenças.  

A intolerância detesta mulheres, 
odeia homossexuais. 

Manifestações populares, festas 
que atraem multidões, grandes espe-
táculos. É nesses lugares que a intole-
rância gosta de estar, para também se 
manifestar, ao resguardo do tumulto, 
da agitação.

Há dias porém, em que não são 
necessários os grandes espetáculos. 
Nesses dias a intolerância sai de casa e 
ataca os da sua comunidade mesmo.

Vandaliza residências particulares, 
grita xingamentos, denigre seus vizi-
nhos, em alto e bom som, faz ameaças 
claras de morte, instaura o terror,ao 
som do forró e dos fogos de artifício, 
dos bares e restaurantes da vizinhan-
ça.

Neonazistas? Perguntará você, 
caro leitor dessas parcas linhas, cheias 
de indignação. Não, não são neonazis-
tas. São paraibanos, alimentados por 
uma vida onde só cabem eles pró-

prios, vestidos com sua armadura de 
egoísmo,abrigados muitas vezes sob 
o manto da impunidade, muitas vezes 
aliviados pelo carimbo da lei.

Ângela Chaves, professora, ativista 
social, servidora pública, tinha a alma 
ferida quando gritou pelo “direito das 
mulheres de viverem em paz”

E por que Ângela sairia da paz da 
sua casa para gritar desse modo?

Pois ela gritou, pediu proteção, e 
não estava empreendendo mais uma 
das suas lutas, lutas por um mundo me-
lhor, mais digno, um mundo onde todos 
tenham o direito de viver em paz. 

Dessa vez Ângela gritou por si 
mesma, por sua casa depredada, sua 
família ameaçada, sua vida pessoal 
achincalhada.

“As denúncias não procedem”, 
diz a nota oficial emitida pelos acu-
sados. Cria-se uma segunda versão 
do acontecimento, em que Ângela 
delira,inventa de modo incompreensí-
vel e deliberado, a história da sua paz 
ameaçada, da sua casa depredada, do 
seu corpo e da sua integridade pesso-
al violentados.

Pois se me é dado firmar posição, 
fico ao lado de Ângela. Ergo a minha 
mão e toco a sua face. Junto-me ao 
coro dos que com ela clamam por jus-
tiça, pela paz, pela convivência har-
mônica dos coletivos, em João Pessoa 
e no mundo.

O paraibano Aguinaldo Ri-
beiro, ministro das Cidades, 
teve a certeza de que real-
mente tem elevada cotação 
entre os auxiliares da pre-
sidente Dilma. Em cerimônia 
no Palácio do Itamaraty, em 
Brasília, durante as home-
nagens ao Dia do Diplomata, 
Aguinaldo recebeu a insíg-
nia da Ordem de Rio Branco, 
no grau de Grã-Cruz. “Eu me 
sinto muito sensibilizado por ter meu nome lembrado para receber a comenda ao lado de nobres bra-
sileiros”, comentou Aguinaldinho.
Além do ministro, receberam a comenda no mesmo grau, dentre outras autoridades, o presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, o vice-presidente do STF, Ricardo Lewandowski e o 
ator Marcos Caruso.

A temível Lei Seca, cuja aplicação aos motoris-
tas que dirigem sob o efeito de álcool somente 
acentuou-se este ano, completa hoje 5 anos de 
existência.
Esta lei  foi sancionada em 19 de junho de 2008, 
pelo então presidente da República Federativa do 
Brasil Luis Inácio Lula da Silva. 
Com o recrudescimento de seu teor, um cidadão 
que saia para jantar e tome um copo de vinho es-
tará passível de ser enquadrado. 
Terror dos motoristas, a Lei é uma “bênção” para 
alguns policiais...

Nem sempre a Justiça oferece guarida a quem tenta acabar com as aposentadorias de ex-governa-
dores. O senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, que teve sua aposentadoria suspensa 
desde 2011, conseguiu agora, via Mandado de Segurança, reverter a situação no Tribunal de Justiça 
daquele Estado. Receberá os 15 meses retidos.

O deputado Gervázio Maia está baten-
do nos bancos pelo fato de obrigar os 
compradores de veículos financiados 
a registrar o contrato em cartórios, 
pagando em média, R$ 500. Para ele, 
essa prática é uma exploração des-
necessária ao comprador, visto que 
o próprio Detran só garante a  trans-
ferência do veiculo, com a quebra da 
alienação fiduciária, após a liquidação 
do financiamento.

EXPLORAÇÃO

HOMENAGEM

RESGATE

UM LUSTRO

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

ASSENTADOS FUNASA

ORDEM DO RIO BRANCO

Em solenidade com início pre-
visto para 17h de hoje, na Sala 
das Sessões do Pleno, o Tribu-
nal de Justiça da Paraíba pres-
ta homenagem, com a outorga 
da Medalha Ordem do Mérito 
Judiciário, na categoria Alta 
Distinção, a dois ministros 
cuja vida foi dedicada à Justiça 
Brasileira: Djaci Alves Falcão 
(in memoriam) e Luiz Rafael 
Mayer. Ambos 
naturais da cidade de Monteiro 
e ex-presidentes do STF.

Aproximadamente cem agricul-
tores participaram ontem do  
1° Fórum Cooperativismo para 
Assentados da Zona da Mata 
Sul, realizado no auditório da 
Secretaria de Educação do mu-
nicípio de Pedras de Fogo (PB). 
O objetivo do evento, supervi-
sionado pelo Incra, foi apresen-
tar o modelo de organização 
cooperativista a grupos produ-
tivos de 29 assentamentos em 
várias cidades, como Alhandra, 
Conde, Pitimbu, dentre outras.

A Fundação Nacional de Saúde 
– Funasa -,  está convocando 
até sexta-feira, os prefeitos e 
representantes de municípios 
que tiveram seus projetos de 
abastecimento de água e es-
gotamento sanitário aprova-
dos pela entidade. 
Na oportunidade, os convo-
cados devem levar o deta-
lhamento dos projetos, o que 
poderá propiciar a prioridade 
na liberação dos  recursos 
federais.

A intolerância sai de casa com suas vítimas perfeitamente marcadas 
na curta agenda do seu preconceito, das suas pobres crenças.”



Cristovam Tadeu
Diretor de programação da Tabajara

Espaço para ouvir a 

om doze anos de existência a Rádio Tabajara 
FM 105.5 Mhz continua levando aos ouvintes 
a boa música popular brasileira, tendo como 
uma das principais características de sua 
programação diária o espaço para a música de 
artistas paraibanos. De acordo com o diretor 
de programação, Cristovam Tadeu, hoje a rádio 
apresenta os produtos que são frutos de uma 
gestão participativa, objetivando oferecer 
ao ouvinte a programação de qualidade, 
informação e a mais pura e boa música da 
Paraíba. Na entrevista a seguir ele revela que 
no início da atual gestão da direção do veículo, 
foi apresentada e aprovada pelo governador a 
programação da rádio aquecida de programas 
especiais, a exemplo de “Jardim Elétrico”, “Bate-
Papo Com a Música da Paraíba”, “Trilha Sonora”, 
“Transa Reggae” e “Fala Governador”, este 
último onde o chefe do Executivo Estadual 
presta contas à população das ações do 
Governo Estadual.

Como foi a participação da 
Rádio Tabajara no Projeto Cul-
tural do Tribunal de Justiça da 
Paraíba?

Foi uma colaboração nossa 
com o Tribunal de Justiça para que 
nós pudéssemos exibir um pouco 
sobre a história da Rádio Tabajara, 
já que dispomos de equipamentos 
de muito tempo atrás que não es-
tão em funcionamento mais que 
são verdadeiras relíquias. Então, 
através da nossa superintendên-
cia, aproveitando o evento cultu-
ral do Tribunal de Justiça, foi feita 
uma mostra de uma parte da cul-
tura paraibana que está localizada 
na Rádio Tabajara.

A Rádio Tabajara tem sido 
bastante elogiada porque é a 
única emissora da capital que 
dedica um horário para divulga-
ção do forró pé de serra. Como 
é feita essa programação?

Existe um hábito no Nordes-
te, principalmente em João Pessoa 
aqui na Paraíba, do pessoal que 
acorda logo cedo da manhã ou-
vir um forró. E isso é uma prática 
que já vem se realizando durante 
um longo tempo, basta dizer que 
é desde o tempo que a Rádio Ta-
bajara era apenas AM. Eu quando 
era ainda criança, por exemplo, já 
ouvia esse programa. Então, esse 
hábito é mantido na Tabajara FM 
e nós tocamos todo mundo, não é 

apenas músicos forrozeiros não, 
muito embora o forró ainda 

tenha uma audiência na 
época junina, em algum 
outro evento, porém, o 
músico que não toca em 
lugar nenhum e toca ape-
nas na Tabajara é o músi-
co local e não especifica-
mente o forrozeiro. Para 
se ter ideia, nós temos 
uma produção anual 
de 50 CDs e ninguém 
grava um CD para ficar 

guardado na gaveta, ele 
é produzido para tocar 
e é claro que os artis-
tas enviam esses CDs 

para serem tocados na 
Rádio Tabajara.

Qual o critério 
adotado para tocar esses 

CDs?
É claro que quan-

do os CDs chegam à rádio 
nós fazemos uma seleção, esco-
lhemos a música que está no per-
fil da rádio e colocamos para tocar. 
Isso é feito sem nenhum tipo de 
discriminação.

Existe algum programa de 
entrevistas com os músicos lo-

cais?
Nós já estamos 

com um programa 
chamado “Bate-Papo 
Com a Música da Pa-
raíba”, que vai ao ar 

todas as terças-feiras 
a noite, no período das 

20h às 21h. Esse programa na ver-

dade é uma espécie de conhecer 
quem está fazendo música, e nós 
já tivemos nele os músicos Milton 
Dornelas, Pedro Osmar, Tadeu Ma-
tias, Dida Fialho, enfim, uma gale-
ra nova como também outros que 
estão no batente há bastante tem-
po fazendo música na Paraíba. O 
programa conta a história desses 
músicos que já são ícones respei-
tados lá fora, como Pedro Osmar e 
Paulo Ró, por exemplo, por Lenine 
e Zeca Babeiro, enquanto que aqui 
na Paraíba as pessoas não conhe-
cem.

A Tabajara preparou uma 
programação especial para o 
São João. Como foi essa progra-
mação?

Na verdade essa programa-
ção já faz parte da nossa grade, 
nós apenas demos uma intensifi-
cada porque o São João é uma fes-
ta nordestina. Aproveitando o São 
João, durante esses três anos que 
estamos a frente da direção da 
rádio, nós estamos fazendo uma 
maratona de forró pé de serra de 
muita qualidade. Ou seja, isso vem 
favorecendo desde aquele sujeito 
que fez o CD dele em sua própria 
casa e que tenha um som de boa 
qualidade, tanto quanto o CD de 
Dominguinhos e outros músicos 
já consagrados. O incremento no 
programa foi feito de véspera pra 
o dia do São João quando ficou 
tocando músicas das 18h da vés-
pera até as 6h do dia de São João. 
O nosso objetivo foi exatamente 
o de favorecer aquelas pessoas 
que curtem o São João em casa e 
naquele momento sintonizaram 
a Rádio Tabajara FM, animando 
a festa com o autêntico forró nor-
destino.  

 
O que mudou na programa-

ção da rádio nos últimos anos?
Nós estamos querendo fazer 

uma rádio essencialmente brasi-
leira. Para que isso seja feito, a rá-
dio deverá tocar músicas brasilei-
ras e principalmente paraibanas, 
isso é fundamental. Até porque a 
Rádio Tabajara é o desaguadouro 
dessa produção, ou seja, os mú-
sicos vem à nossa rádio e, quan-
do outras emissoras gostam do 
trabalho deles  passam a tocar. É 
claro que nós tocamos as músi-
cas dos conhecidos também, mas, 
após a tecnologia do computador, 
a Tabajara possui uma infinidade 
de estúdios, desde aquele de pe-
queno porte até o de grande por-
te, onde os músicos estão fazendo 
suas produções. Ou seja, nós que 
fazemos a Tabajara não discrimi-
namos ninguém, nós apenas so-
licitamos que se tenha uma boa 
qualidade sonora para agradar o 
ouvinte.

A Rádio Tabajara leva infor-
mação aos ouvintes através de 
quais programas?

Nós temos dois telejornais 
que são produzidos pelo coorde-
nador Marcos Tomaz. Um vai ao 

ar no período da manhã, de se-
gunda a sexta-feira, das 6h às 7h, 
que é aquele noticiário da manhã 
com notícias locais, municipais, 
estadual, nacional e mundial, que 
é uma produção de Glaucia Ma-
galhães e apresentação dela mes-
ma e de Ivani Leitão. Na parte da 
tarde, nós temos um programa 
chamado “Fala Paraíba”, feito por 
Célio Alves e Fernando Caldeira 
que abrange tanto o noticiário 
local como a vida política da ci-
dade totalmente independente 
de partido. Na segunda-feira, das 
12h às 13h, o governador Ricardo 
Coutinho presta contas das ações 
do Governo no programa “Fala Go-
vernador”, entrevistado por Célio 
Alves. Além desses nós também 
temos na Rádio Tabajara alguns 
programas especiais.

Quais os programas espe-
ciais que são transmitidos?

Quando nós apresentamos ao 
governador o projeto de programa-
ção da rádio, nós incluímos alguns 
programas especiais, entre eles o 
Trilha Sonora que é transmitido na 
segunda-feira e toca músicas de cine-
ma; na terça-feira tem o “Bate-Papo 
com a Música da Paraíba”, no qual eu 
falei anteriormente; na quarta-feira a 
portuguesa Carla Freire apresenta o 
programa “Música do Mundo”, mos-
trando o que se toca nas rádios do 
planeta fazendo uma abrangência de 
uma hora; na quinta-feira nós trou-
xemos um programa que era sucesso 
na Rádio Universitária FM chamado 
“Jardim Elétrico” que é apresentado 
por Olga Costa; na sexta-feira nós 
ampliamos o horário a pedido dos 
ouvintes para o reagge de Dado Belo 
no programa “Transa Reggae”; no 
sábado é apresentado um programa 
de danças, chamado “Assustado” que 
nós iremos ampliar o horário da ma-
drugada para que ele seja transmi-
tido um pouco mais tarde e chegar 
mais perto da balada; enquanto que, 
no domingo nós temos “Bom Dia 
Saudade”, com Jadir Camargo, “Sam-
brasil” que é apresentado às 11h, 
“Detalhes 105” que é um programa 
especial com sucessos de Roberto 
Carlos, além do programa “O Rei do 
Ritmo”, que é dedicado ao trabalho 
de Jacksom do Pandeiro. E, para fina-
lizar temos o programa “Clássicos da 
Tabajara”.
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Quando os CDs 
chegam à rádio 
nós fazemos 
uma seleção, 
escolhemos a 
música que está 
no perfil da rádio 
e colocamos 
para tocar,
sem discriminação.

música paraibana
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Senado aprova projeto de desoneração
transportE público

Impulsionado pelas mani-
festações populares em todo o 
país, o Senado aprovou ontem 
projeto que amplia desone-
rações do transporte público 
com o objetivo de reduzir os 
preços das tarifas de ônibus, 
metrô e outros meios de trans-
porte metropolitanos.

Numa derrota para o go-
verno, os senadores mudaram 
o projeto para permitir que 
as desonerações concedidas 
pelos estados e municípios se-
jam abatidas de suas dívidas 
com a União, no limite mensal 
de 30%.

De autoria do líder do 
PSDB, senador Aloysio Nunes 
Ferreira (SP), a mudança be-
neficia diretamente os entes 
da federação que somam os 
maiores débitos com o Gover-
no Federal, como São Paulo 
- que tem dívida estimada em 
mais de R$ 60 bilhões. Alguns 
senadores defenderam que 
o percentual fosse de 100%, 
mas Nunes disse que manteve 
o limite de 30% porque há “ou-
tros investimentos que podem 
ser levados em conta na hora 
do abatimento do serviço da 
dívida”.

Aliado da presidente Dil-
ma Rousseff, o relator, senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ), ten-
tou derrubar a mudança, mas 
ela teve o apoio da maioria dos 
integrantes da CAE (Comis-
são de Assuntos Econômicos 
do Senado), onde o projeto 
foi aprovado. “A votação dessa 
emenda faz parte do jogo, não 
inviabiliza esse projeto”, disse o 
petista.

Como o projeto foi apro-
vado em caráter terminativo 
pela comissão, ele segue para 
votação na Câmara se não hou-
ver recurso para sua análise no 

objetivo é reduzir os preços 
das tarifas de ônibus, metrô 
e outros meios de transporte

A Campanha de Vacinação 
Contra a Pólio na Paraíba já supe-
rou a cobertura vacinal no Nordes-
te e no país.  Até ontem, o Estado 
já tinha vacinado 247.531 crianças 
de seis meses a menores de cinco 
anos,  o que corresponde a 93,21% 
da meta de imunizar 252.297  
crianças. Os dados foram divulga-
dos pelo Núcleo de Imunização da 
Paraíba da Secretaria de Estado da 
Saúde.  

A campanha foi iniciada no 
dia  8 de junho e vai se estender 
até a sexta-feira (5).  Esta é a 34ª 
edição da campanha e o 24º ano 
sem a doença no país.  Até agora, 
no Nordeste a cobertura vacinal 
atingiu 89,06% da meta e a nacio-
nal 90,76%. Ainda de acordo com 
os dados, 169 municípios paraiba-
nos alcançaram a meta determi-
nada pelo Ministério da Saúde de 
vacinar 95% das crianças. 

“Esses resultados estão indi-
cando que teremos uma campa-
nha satisfatória com o alcance da 
meta e uma boa homogeneidade 
e ainda dá tempo dos pais compa-
recerem aos postos de saúde  para 
vacinar seus filhos”, comentou a 
chefe do Núcleo de Imunização da 
Paraíba.  Isiane Queiroga, 

Ela explicou que o objetivo 
da campanha é manter o Brasil 
na condição de país certificado 

Paraíba vacina 93,21% das crianças
contra a pÓlio

plenário do Senado. Congres-
sistas estimam a redução das 
tarifas em 15% com a aprova-
ção do projeto.

O projeto cria o Reiturp, 
um regime especial de deso-
nerações, que exige contrapar-
tidas dos estados, municípios 
e das empresas concessioná-
rias. Pela proposta, a desone-
ração terá efeito apenas me-
diante adesão da empresa e 
do órgão público responsável 
ao programa.

O texto estabelece a redu-
ção a zero do PIS/Pasep, por 
parte do Governo Federal, na 
aquisição de insumos relati-
vos a operação dos serviços 
de transporte, como óleo die-
sel, energia elétrica e bens de 
capitais. As empresas ficam 
obrigadas a publicar planilhas 
mensais com laudos do cálcu-
lo das tarifas e relatórios de 
seus demonstrativos financei-
ros - com o objetivo de fiscali-
zar os preços.

Como contrapartida, os 
governos estaduais têm que 
zerar o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) e reduzir o ISS (Im-
posto sobre Serviços) inciden-
te sobre o transporte público. 
O projeto inicial determinava 
também zerar o ISS, mas Lin-
dbergh liberou cada prefeitura 
para definir qual será sua re-
dução depois de protestos dos 
senadores.

Segundo o senador 
Francisco Dornelles (PP-RJ), 
a proposta seria inconstitu-
cional porque uma lei em vi-
gor determina que o percen-
tual do ISS seja, no mínimo, 
de 2%.

O projeto ainda prevê a 
redução a zero do PIS/Pasep 
e da Cofins incidentes sobre as 
tarifas do serviço de transpor-
te público, implementada em 
maio deste ano com a aprova-
ção de medida provisória que 
versa sobre o tema.

O texto também obriga 
as prefeituras a realizaram 
licitação para a contratação 
das empresas de transporte. 
O relator deve fixar o prazo de 
dois anos para que as prefei-
turas executem as licitações, 
mesmo tempo que deve ser 
cumprido para a publicação 
das planilhas pelas empresas.

“Mais importante que as 
desonerações, colocamos em 
marcha como condicionan-
tes a existência de licitações. 
Para se ter possibilidade de 
acessar essas desonerações, 
as prefeituras vão ter que fa-
zer licitações”, disse o relator.

Outra exigência às pre-
feituras que aderirem ao 
Reiturp é a implantação do 
bilhete único ou do sistema 
de integração dos transpor-
tes em todas as cidades em 
que ocorrerem as desonera-
ções. O texto ainda determina 
a aplicação da Lei de Acesso 
à Informação aos dados das 
empresas de transporte co-
letivo se elas firmarem con-
tratos com os governos esta-
duais e municipais.

Segundo o projeto, o Cide 
(impostos sobre combustí-
veis) tem que ser reduzida a 
zero na aquisição de óleo die-
sel utilizado como combustí-
vel dos veículos - medida que 
entrou em vigor em 2012 por 
meio de decreto presidencial.

O projeto ainda propõe 

um desconto mínimo de 75% 
sobre as tarifas de energia 
elétrica consumida nos siste-
mas de metrô e trens metro-
politanos, a ser compensado 
por aumento das tarifas aos 
demais consumidores.

Além de ônibus, metrôs 
e trens metropolitanos, as 
desonerações previstas pelo 
projeto vão afetar os preços 
de outros meios de transpor-
te como barcas, monotrilhos 
e VLT (Veículos Leves sobre 
Trilhos) - que vêm sendo im-
plementados em algumas ca-
pitais do país.

Apoio
O prefeito Fernando 

Haddad (PT-SP), que acom-
panhou parte da reunião da 
CAE, disse que o projeto vai 
financiar a revogação do au-
mento de 20 centavos nas ta-
rifas de ônibus de São Paulo. 
O petista afirmou que a pro-
posta vai dar um “fôlego” aos 
prefeitos, que reduziram o 
preço sem fontes para custear 
o novo valor.

“A redução das tarifas foi 
feita por todos os prefeitos 
sem fonte de financiamento. 
Isso dá um fôlego para que os 
prefeitos possam fechar suas 
contas neste e nos próximos 
anos com mais desonerações, 
repassando para o usuário os 
benefícios da queda do im-
posto”, afirmou.

Prefeitura fará licitação

internacionalmente para erradica-
ção da Pólio com altas coberturas 
vacinais com homogeneidade e 
mantendo a adequada vigilância 
das Paralisias Flácidas Agudas. “A 
vacina confere proteção contra os 
três sorotipos do poliovírus (1, 2, 
e 3), tendo eficácia em torno de 
90 a 95% com a administração de 
três doses”, explicou.

Isiane Queiroga garantiu que 
não há contraindicações absolutas 
para esta vacina. Porém orienta-
se adiar a aplicação nas seguintes 

situações: pessoas  portadoras de 
infecções agudas, com febre aci-
ma de 38ºC; com hipersensibili-
dade conhecida a algum compo-
nente da vacina (estreptomicina 
ou eritromicina); reação anormal 
a esta vacina em anos anteriores; 
Imunidades deficientes (trata-
mento com imunossupressores ou 
de outra forma adquirida ou com 
deficiência imunológica congêni-
ta) e com história de paralisia flá-
cida associada à vacina, após dose 
anterior da vacina.

A vacinação contra a paralisia 
infantil é administrada via oral, e é 
oferecida gratuitamente pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS) durante 
todo o ano nos postos de saúde para 
as vacinações de rotina. O Ministério 
alerta que todas as crianças menores 
de 5 anos tomem as duas doses da 
vacina durante a Campanha Nacio-
nal, mesmo que já tenham sido vaci-
nadas anteriormente.

A orientação é para que os pais 
ou responsáveis procurem informa-
ções junto à Secretaria de Saúde do 
seu município para saber sobre lo-
cais de vacinação e horário de fun-
cionamento.

A chefe do Núcleo de Imuniza-
ção da Paraíba  afirmou que a va-
cina é uma forma segura e eficaz 
de ficar imunizado contra determi-
nadas doenças. Mas não é só por 
isso que manter o cartão de vacinas 

atualizado é tão importante. “Se a 
gente pensar direitinho, a vacina 
pode ser considerada um ato cívi-
co, já que uma pessoa imunizada 
tem menos chances de transmitir 
doenças para a sua comunidade”, 
comentou. 

Ela lembra que a prevenção e 
erradicação de doenças foram pos-
síveis graças à utilização massiva da 
vacina, a exemplo da varíola, que 
foi erradicada no mundo inteiro, e 
da paralisia infantil, erradicada da 
América. A estimativa é de que as 
vacinas impedem 3 milhões de mor-
tes por ano em todo o mundo. 

Para os bebês, a importância é 
ainda maior. Como não possuem o 
sistema imunológico formado, eles 
têm mais chances de contrair doen-
ças, e é por esse motivo que há va-
cinas também para recém-nascidos, 
mesmo que deixem as mamães e 

papais com o coração dolorido. 
De acordo com o Ministério 

da Saúde, o Brasil está livre do ví-
rus causador da pólio desde 1989, 
quando o último caso da doença foi 
registrado na Paraíba. Em 1994, o 
país recebeu da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) o certificado 
de eliminação da poliomielite. No 
entanto, enquanto houver circula-
ção do vírus em qualquer região do 
mundo é necessário continuar com 
a vacinação.

A poliomielite é uma doença 
infectocontagiosa grave, causada 
e transmitida por um vírus (o polio-
vírus). A contaminação se dá prin-
cipalmente por via oral. Na maio-
ria das vezes, a criança não morre 
quando é infectada, mas adquire 
sérias lesões que afetam o sistema 
nervoso, provocando paralisia, prin-
cipalmente nos membros inferiores.

Campanha de vacinação em crianças superou coberturas no Nordeste e no país

Imunização é oferecida gratuitamente pelo SUS

Os professores da UFPB 
se reúnem hoje em assembleia 
geral para decidir se a categoria 
irá participar ou não da parali-
sação marcada pelas centrais 
sindicais brasileiras para o pró-
ximo dia 11. A reunião ocorre-
rá no auditório 412 do CCHLA, 
no campus I da UFPB, em João 
Pessoa, a partir das 9h. Segun-
do Ricardo Lucena, presidente 
da Associação dos Docentes 
da Universidade Federal da Pa-
raíba (Adufpb), os professores 
dos campi II e III, em Areia e 
Bananeiras, respectivamente, 
também se reúnem em assem-
bleia na próxima semana, “pro-
vavelmente na terça-feira”, pelo 
mesmo motivo.

Ricardo tranquiliza os es-
tudantes da UFPB que por aca-
so não entendam a mobilização 
e temam o início de uma nova 
greve na instituição. “A para-
lisação é de apenas um dia, o 
dia 11, que vai ser justamente 
o dia de mobilização e paralisa-
ção em reforço ao movimento 
de todas as outras áreas como 
transporte, saúde, etc. Mas é o 
dia 11 só, até porque nós enten-
demos que a discussão de uma 
paralisação mais contínua ain-
da não está pronta”, esclareceu 
o presidente da Adufpb.

O dia 11 de julho será mar-
cado pelo Dia Nacional de Lutas 
com paralisações e mobiliza-
ções, atividades conjuntas pre-

vistas em todo o país, organiza-
das pelas oito centrais sindicais 
brasileiras CSP-Conlutas, CUT, 
UGT, Força Sindical, CGTB, CTB, 
CSB e NCST, além de participa-
ção do MST, o Dieese e outros 
setores articulados no âmbito 
do Espaço de Unidade de Ação.

O Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Pú-
blicos Federais (SPF) atendeu 
ao chamado das centrais e 
também integra a mobilização. 
A data da paralisação foi defini-
da pelas centrais sindicais em 
reunião realizada no dia 25 de 
junho. No encontro realizado 
no fim do mês passado foi dis-
cutido o processo de lutas que 
toma conta do país iniciado pe-

las manifestações populares.
Além da paralisação do 

dia 11 deste mês, as centrais 
também indicaram as pautas 
que compõem o pleito unifica-
do das mais diversas catego-
rias da classe trabalhadora: a 
redução das tarifas e melhoria 
da qualidade dos transportes 
públicos; o aumento nos in-
vestimentos da saúde pública; 
posição contrária ao Projeto 
de Lei 4330/2004, que trata 
sobre terceirização de mão de 
obra; pelo fim dos leilões de 
petróleo; pelo fim do fator pre-
videnciário e valorização das 
aposentadorias; pela redução 
da jornada de trabalho; e a Re-
forma Agrária.

UFPB decide hoje se vai participar
paralisaÇÃo Do Dia 11

FoTo: Divulgação
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Edital Natura Musical está 
com inscrições abertas até 
esta sexta-feira
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Livro Uma Viagem no Tempo, que será lançado hoje, traz entrevistas
com ex-superintendentes e diversos ensaios sobre o jornal A União

FOTOS: Divulgação

Cia. Galharufas seleciona 
atores para espetáculo 
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Correio das Artes 
aborda a vida e a obra 
de Gonzaga Rodrigues
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timularia sua aparição, apenas quatro anos 
após o final da monarquia: espírito democrá-
tico. Esse seria o combustível a impulsionar 
as incontáveis vezes em que atuaria com 
ardor em defesa dos interesses da Paraíba e 
do Brasil”, garantiu o governador.

“Nenhum outro veículo de comunicação 
no Estado experimentou tantas mudan-
ças, noticiou tantos fatos, informou tantas 
gerações e se manteve incólume à corrosão 
política, ideológica e mercadológica do sécu-
lo XX. A União chega a essa invejável marca, 
não sem arranhões ou deslizes, mas ilesa 
das tramas ou interesses inconfessáveis de 
obscuras minorias”, prosseguiu Ricardo Cou-
tinho, salientando que “este livro é mais uma 
peça nesta engrenagem de autoconhecimen-
to e massificação das potencialidades desta 
terra brava e fértil. Conhecer a história de A 
União”, segundo ele, “é conhecer a história 
do próprio povo paraibano”.

O livro ainda contém introduções de 
Alarico Correia Neto, intitulada “De década 
em década para chegar à primeira edição”, 
e do superintendente de A União, escritor 
e jornalista Fernando Moura, denominada 
“Guardiã dos legados”. A primeira parte da 
obra reúne os seguintes ensaios: “Leitura 
contextual do surgimento de A União” , por 
Gonzaga Rodrigues; “Como os editoriais regis-
tram a história que a Paraíba viveu” (Agnaldo 
Almeida); “Republicanos da ordem e das 
flores” (Mozart Vergetti de Menezes); “A pro-
paganda é o remédio do negócio” (Allysson 
Teotonio); “Reclames de A União - O negócio 
já estava na alma” (Martinho Moreira Franco), 
além de uma entrevista realizada pelo supe-

Contribuir para a ampliação do 
conhecimento coletivo da Paraí-
ba. Esse é um dos objetivos que 
A União – Superintendência 
de Imprensa e Editora pre-
tende atingir com o lançamento 
- em parceria com a Editora 
da Universidade Estadual da 

Paraíba (Eduepb) - a partir das 19h de hoje, 
na Usina Cultural Energisa, em João Pessoa, 
do livro Uma Viagem no Tempo (236 páginas, 
R$ 20), o primeiro de uma série que será pu-
blicada ainda durante este segundo semestre 
e em 2014, composta por títulos que tenham 
relevância histórica, cultural, memorialística 
e - evidentemente - também vinculação com 
o centenário jornal. Na ocasião, haverá o 
lançamento da edição especial do suplemen-
to literário Correio das Artes, em homenagem 
aos 80 anos do jornalista Gonzaga Rodri-
gues, histórico colaborador do jornal e do 
seu respectivo encarte.

O lançamento do livro – organizado pelo 
jornalista Alarico Correia Neto em parceria 
com o editor Juca Pontes e que vem acondi-
cionado em uma caixa que também contém 
uma cópia da edição número 1 (de 2 de 
fevereiro de 1893) deste jornal – é mais uma 
iniciativa que integra a programação come-
morativa dos 120 anos de existência de A 
União, considerado patrimônio da Paraíba, 
completados no último dia 2 de fevereiro. 
Além da apresentação assinada pelo gover-
nador do Estado, Ricardo Coutinho, a obra - 
que também é ilustrada e tem orelha assina-
da pela secretária de Estado da Comunicação 
Institucional, Estela Bezerra – ainda reúne 
ensaios dos jornalistas Fernando Moura, 
Gonzaga Rodrigues, Agnaldo Almeida e Mar-
tinho Moreira Franco, além do publicitário 
Allysson Teotonio, do historiador e professor 
universitário Mozart Vergetti  e do próprio 
Alarico, bem como entrevistas com ex-supe-
rintendentes do jornal, assinadas por vários 
repórteres.

“São poucos os jornais brasileiros que 
alcançaram a importante marca de 120 anos 
de existência. Menos ainda os que se man-
tém em plena atividade diária. Pouquíssimos 
também são aqueles surgidos no alvorecer 
da República, impulsionados pela mudança 
de regime. No entanto, como órgão oficial, 
público, patrimônio de todo um Estado, 
apenas A União pode ostentar esse feito. É 
única, antes e agora”, destaca o governador 
Ricardo Coutinho, logo no início do seu texto, 
intitulado “Páginas que contam”.

Essa circunstância histórica, prosseguiu 
o governador, já seria suficiente para os 
esforços empreendidos para a comemoração 
dos 120 anos do jornal. “Há mais, porém. 
Há paixão, cumplicidade, empatia, de lado a 
lado. Sempre foi assim. Uma das principais 
testemunhas da nossa história republicana, 
‘A Velhinha’ – como é carinhosamente cha-
mada pelos que a conhecem de perto – chega 
aos 120 anos de circulação como legítima 
representante do mesmo sentimento que es-

rintendente do jornal, Fernando Moura, com a 
própria A União. A segunda parte é composta 
por entrevistas com os ex-superintendentes 
d’A Velhinha: Ramalho Leite, Etiênio Campos, 
Severino Ramos, Deoclécio Moura, Nonato 
Guedes, Petrônio Souto, Nelson Coelho, Eral-
do Nóbrega, Rui Leitão, Carlos Vieira da Silva 
e Zélio Marques.

“Uma Viagem no Tempo é importante 
porque resgata a memória de A União”, 
ressaltou o editor Juca Pontes, um dos or-
ganizadores do livro, cujo projeto foi ideali-
zado pelo jornalista Alarico Correia Neto e 
encampado pelo superintendente do jornal, 
Fernando Moura, que resultou no convite 
aos colaboradores e a coleta do material. Já 

O livro Uma Viagem no Tempo 
foi organizado por Alarico 
Correia Neto e Juca Pontes

Alarico lembrou que a publicação da obra é 
dedicada às comemorações do centenário 
jornal, empreendimento para o qual aderiu, 
ao aceitar o convite nesse sentido formula-
do por Moura. “Logo acatei, por me sentir 
também parte da história desse mais antigo 
jornal estatal em circulação no Brasil, no 
qual me iniciei na imprensa escrita em 1972, 
como repórter-redator”, lembrou ele.

O superintendente do jornal, Fernando 
Moura, ressaltou que “este livro retoma o pa-
pel de A União, que estava em fase inercial 
nos últimos dez anos, de publicar livros com 
conteúdo de história, cultura e memorialís-
tico. Até os anos 70, apenas na gráfica de A 
União os autores paraibanos publicavam 
suas obras. Mas, com o passar dos anos, 
outras gráficas surgiram. Agora, estamos 
retomando a publicação não pelo volume, 
mas pela qualidade do material”, disse ele, 
observando que “o preço é acessível para 
que professores, estudantes e pesquisadores 
obtenham informação, sem pesar no bolso”.

“A intenção é lançar livros em todas as 
áreas, com um olhar mais pedagógico e viés 
educativo, de contribuição para a ampliação 
do conhecimento coletivo da Paraíba”, acres-
centou Fernando Moura, antecipando que 
mais um livro está pronto para ser publicado: 
a biografia de Pedro Américo, lançada por 
Horácio de Almeida em 1943, por ocasião do 
centenário de nascimento do pintor, aprovei-
tando, agora, os 170 anos de nascimento do 
pintor, que transcorreu em abril deste ano. 
E ainda antecipou que a intenção é lançar 
edições com outros nomes, em parceria com a 
Secretaria de Estado da Educação.

Sede antiga de A União, na 
esquina da atual Rua Duque de 
Caxias (no local funciona hoje 
a Assembleia Legislativa do 
Estado da Paraíba) 
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Costumo afirmar e quero 
repetir agora, que a vida  muitas 
vezes nos reserva momentos de 
grande  alegria e  instantes de 
inesquecível surpresa.Recebo pelas 
mãos do escritor e poeta Políbio 
Alves, obra do professor Carlos 
Alberto Azevedo, o seu mais recen-
te livro: O Inferno de Wall Street e 
Outros Poemas.

O professor 
Carlos Alberto Azeve-
do, no verão de 1998, 
num seminário sobre 
literatura e antropo-
logia ministrado por 
ele, no Instituto de 
Estudos Latino Ameri-
canos da Universidade 
Livre de Berlim foi, 
que nasceu de fato a 
ideia de traduzir para 
o alemão fragmentos 
de O Guesa Errante 
de Joaquim de Sousa 
Andrade.

Participaram 
desse seminário duas 
mestrandas brilhan-
tes, Helga Reeck e 
Marli Woll-Tienes que já haviam 
trabalhado num importante pro-
jeto de tradução - de poemas de 
Augusto dos Anjos intitulado Mo-
nologeines Schattens/ Monólogo 
de uma sombra.

Convidadas para traduzir o 

Inferno de Wall Street  relutaram 
muito pois achavam  ser impossível 
essa tarefa em relação a Sousa An-
drade, “seria uma verdadeira luta 
contra Babel”, mas depois, aceita-
ram o desafio.

Praticamente levaram três 
anos para concluir o referido 
projeto literário – fizeram várias 

leituras do texto, 
uma delas foi a 
leitura antropo-
lógica, na qual 
salientam  a 
antropologia de 
Sousa Andrade-
deglutindo todos 
os valores bur-
gueses, como na 
estrofe seguinte.: 
“Roma começa 
pelo roubo,/New 
York, rouba a 
nunca acabar./O 
Rio antropófago;/ 
Ofiófago/Newa-
rk...tudo pernas 
pra o ar...

O Guesa 
Errante aponta 

sempre para as fragilidades norte-
americanas, que já nasceu podre, 
cheia de mazelas e contradições 
gritantes, inerantes ao próprio 
capitalismo.

N’ O Inferno de Wall Street, 
segundo Marli Woll-Tienes, Sousa 

Andrade tem uma concepção pecu-
liar do mundo capitalista.

Tomando como base as vi-
sões dantescas, Sousa Andrade 
concebeu bolsa como epicentro do 
sistema capitalista extrapolando 
assim a sua crítica de fundo social. 
Há 130 anos atrás o seu brado de 
alarme mal ouvido estendeu –se 
também às práticas especulatórias 
na Bolsa de Valores.

Quando o escritor Carlos 
Alberto Azevedo , leu Macunaíma 
de Mário de Andrade, pensou logo 
em Sousândrade, em seu O Guesa 
Errante, essa obra prima que foi 
resgatada pelos irmãos Campos, 
nos anos 1960. Guesa e Macunaíma 
são parentes próximos pertencem 
ao culto solar dos índios da Ameri-
ca do Sul.

Em 2001 Carlos Alberto Aze-
vedo já havia retornado da Ale-
manha e estava numa belíssima 
cidade tropical, em João Pessoa, 
no Nordeste do Brasil, quando viu 
pela televisão o ataque às Torres 
Gêmeas do World Trade , naquele 
11 de setembro em Nova York. As 
Torres foram atacadas e destru-
ídas por aviões conduzidos por 
“terroristas”. Seu primeiro pensa-
mento diante da tragédia ameri-
cana foi; O que diria Guesa disso 
tudo?

Moral da história dessa vez , o 
inferno se repetiu como farsa!

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
LimaO novo ministro da Aviação

O Inferno de Wall Street

As Torres foram 
atacadas e 
destruídas por 
aviões conduzidos 
por “terroristas”. 
Seu primeiro 
pensamento diante 
da tragédia 
americana foi: O que 
diria Guesa disso 
tudo?

Artigo

Rogério Almeida Presidente da Abrajet PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.br

Molina Ribeiro Jornalista - molina.ribeiro736@gmail.com

Artigo

O sociólogo de 68 anos, ex-governador do Rio de Janei-
ro, deputado federal e vice-presidente da Caixa Econômica 
Federal, Moreira Franco, deixou a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência e foi acomodado desde março 
como o novo ministro da Aviação Civil.

A pasta tem sido um abacaxi porque é responsável pe-
las obras nos 23 aeroportos que fazem parte do PAC-2, Pro-
grama de Aceleração do Crescimento e que tem sido motivo 
dos protestos em todo o Brasil pelos gastos excessivos, 
atrasos de obras e denúncias de superfaturamento.

Depois de viajar muito pelo Brasil o novo ministro 
chegou à conclusão de que é urgente criar uma infraestru-
tura no setor de aviação. “Estamos muito atrasados, mais 
ou menos como era os Estados Unidos nas décadas de 60 e 
70. Precisamos de uma política de subsídio, para o acesso 
da população a esse tipo de serviço”, afirmou, frisando que 
o grande desafio não é a proximidade da Copa do Mundo, 
mas o dia a dia.

O maior desafio de Moreira Franco segundo ele pró-
prio é garantir a uma enorme população de brasileiros, que 
diariamente percorrem os corredores dos aeroportos, qua-
lidade de serviço, conforto, pontualidade, preço, segurança, 
informação.

Dos sete principais aeroportos do país, apenas dois 
continuarão com a Infraero, o Congonhas (SP) e o Santos 
Dumont (RJ) enquanto que Guarulhos (SP), Viracopos em 
Campinas (SP) e Brasília já estão privatizados e o Galeão 
(RJ) e Confins (MG) estão em processo de privatização.

Moreira Franco se recorda que a Aviação Civil no 
Brasil era comandada pela Aeronáutica, pelas Forças Ar-
madas e depois pela Infraero que ficou sozinha adminis-
trando os aeroportos sem ter competição. Agora segundo 
o ministro, a Infraero tem por objetivo se modernizar, 
formar pessoal qualificado e colocar grandes operado-
res internacionais para gerir os aeroportos brasileiros. 
“Estamos com um programa de aviação regional que, na 
primeira fase vai intervir em 270 aeroportos para voos 
médios e curtos, em cidades com população média de 
100 mil aeroportos”, afirma.

Sobre a privatização do Aeroporto Internacional Cas-
tro Pinto, na Grande Joao Pessoa, sem voos internacionais e 
com infraestrutura deficiente, não possui os fingers (pas-
sarelas que levam direto ao avião), o ministro afirma que 
depende do Governo Estadual. “Queremos fazer o programa 
regional junto aos governos estaduais. Eles poderão optar 
por fazer PPPs (Parcerias Público-Privadas), concessão, 
cada Estado terá a sua política”, disse.

A reforma dos 270 aeroportos brasileiros vai custar 
aos cofres públicos no primeiro momento cerca de R$ 7,5 

Teatro Lima Penante
Depois de um longo intervalo sem fre-

quentar o Teatro Lima Penante, palco de sau-
dosas encenações nos anos 80 e 90 do século 
passado, voltei lá neste último fim de semana 
para assistir a um espetáculo de dança do 
jovem bailarino e coreógrafo Victor d’Olive. 
Confesso que fiquei chocada com o que vi: 
uma decadência, uma pobreza de fazer dó. 
Cadeiras sem encosto ou quebradas, carteiras 
escolares empilhadas na parte externa das 
salas de aula, tudo denunciando indiferença 
e abandono por parte da administração da 
UFPB.

No começo da década de 1980, aquele 
lugar fervilhava de vida e entusiasmo e, se 
nunca foi luxuoso, pelo menos era digno. 
Já passou por algumas reformas, mas pare-
ce que a ordem, agora, é deixar que acabe 
tudo, que venha tudo ao chão.  Não é mais 
fácil consertar o que se quebra, aos poucos, 
à medida que vai quebrando? Fica muito 
mais caro e custoso reformar o que está 
totalmente delapidado. É o que está acon-
tecendo, por exemplo, com outras casas de 
espetáculo da cidade, como o Teatro Santa 
Roza e o Espaço Cultural.

O Lima Penante tem sua importância 
para a história do teatro paraibano. Foi 
palco de um projeto muito importante que 
marcou a memória artística e afetiva da ci-
dade, o “Vamos Comer Teatro”, que integrou 
a Paraíba a outras cidades do Nordeste que 
aqui vinham mostrar seus trabalhos. O fato 
de manter uma pousada nas suas depen-
dências facilitava esse intercâmbio, pois os 
custos de hospedagem dos grupos de fora 
eram minimizados. Recentemente, a atriz 
Suzy Lopes, no seu trabalho de conclusão de 
curso de Teatro,resgatou aquela experiência 
pioneira e bem sucedida.

Minha intenção aqui é apenas chamar 
a atenção da administração da UFPB para a 
manutenção de um bem público que já nos 
prestou relevantes serviços e muitos outros 
ainda poderá prestar no futuro, principalmen-
te agora quando o programa de teatro da Uni-
versidade tende a crescer e se consolidar.

Vizinho ao Lima Penante temos outra casa 
em adiantado processo de decadência: o NAC, 
também pertencente à UFPB. Antes de abrigar 
o NAC, naquele prédio funcionara o curso de 
Odontologia e também conheceu um apogeu, 
quando abrigou exposições de nossos valoro-
sos artistas plásticos. Lembro bem do apreço 
que Laïs Aderne, fundadora do curso de Artes, 
tinha por aquele lugar.

É verdade que outros locais bem mais mo-
dernos e espaçosos foram surgindo na cidade 
nos últimos anos, como é o caso da Estação Ci-
ência e da Estação das Artes, espaços moder-
nos e belos, dotados de melhor infraestrutura. 
Mas, embora modernos e arquitetonicamente 
arrojados, nenhum desses com o charme do 
humilde Lima Penante e do NAC, que respiram 
história pelo simples fato de estarem encrava-
dos no coração do nosso Centro Histórico. O 
passado lambe aquelas paredes, testemunhas 
de glórias e desditas de tempos idos. Uma 
cidade que não preserva o seu passado cami-
nha para um futuro anônimo, sem identidade. 
Acho oportuno lembrar aqui de um texto do 
escritor inglês D. H. Lawrence (1885-1930), 
“The spirit of place”, (“O espírito do lugar”), 
onde ele diz que todos os continentes têm seu 
próprio grande espírito de lugar...com uma 
vibração diferente, uma polaridade diferen-
te. Quando essas polaridades são apagadas 
os lugares morrem, perdem sua vibração 
pessoal. Isso é triste e não queremos, não 
podemos deixar que aconteça conosco, com 
nossa velha cidade, com seus velhos edifícios 
carregados de história e de lembranças.

bilhões, quantia que vem sendo publicamente denunciada 
pelos protestos de rua que estão abalando o Brasil. Parte 
deste dinheiro será gasto com o programa de capacitação 
e educação para formar profissionais num convênio com 
a Escola Nacional de Aviação Civil, a Senac, uma escola 
francesa de alto nível, na própria França que pretende criar 
em Brasília um núcleo para qualificar pessoal em todas as 
atividades da Aviação Civil.

O ministro reconhece a legitimidade dos protestos, 
mas afirma que além da modernização dos aeroportos 
é preciso qualificar pessoas para fazer a gestão desses 
aeroportos. “Não adianta nada ter os aeroportos e o 
prefeito ou o governador com responsabilidade da ges-
tão entregá-los a pessoas que não tenham qualificação 
profissional”, disse.

A qualificação profissional que o ministro se refere 
envolve todas as atividades da Aviação Civil, desde a tor-
re, gestão, pátio, prestação de serviços à compreensão do 
aeroporto na sua logística. “Hoje um aeroporto tem hotel, 
comércio, recreação, parques, estacionamento. É um setor 
que envolve a mais alta tecnologia e diversos tipos de pres-
tação de serviços’, afirma”.

O ministro confirma que está procurando especialis-
tas para recuperar os aeroclubes de todo o Brasil. “Mas o 
que é indispensável é que se tenha consciência de que toda 
essa mudança no campo da infraestrutura só se justifica se 
ela for operada, usada. Precisamos garantir as empresas 
aéreas de todo tamanho um ambiente de negócios favorá-
vel e sustentável, para que elas prestem serviços baratos, 
de qualidade e com segurança ao cidadão brasileiro”, diz o 
ministro. 

Sobre as obras dos aeroportos e que estão atrasadas 
o ministro afirma que devem ser entregues antes da Copa. 
“O problema é que a engenharia brasileira sofreu muito de 
1982 a 2006, a profissão praticamente desapareceu- foram 
todos para o mercado financeiro-, e hoje estamos pagando 
alto por isso. Temos atrasos em obras e os projetos não têm 
qualidade, acompanhamento, celeridade. E a questão não 
é só a Copa. Na Copa vai dar certo, mas o que precisa é dar 
certo todos os dias”, afirma.

O ministro conclui suas observações afirmando que 
é preciso garantir a todos os brasileiros que diariamente 
lotam os aeroportos, qualidade de serviço, conforto, pon-
tualidade, preço, segurança, informação. “Esse é o nosso 
desafio”, e assim se despede o novo ministro da Aviação 
Civil que está de partida para conferir as obras de um dos 
23 aeroportos que fazem parte do PAC 2, e que como sabem 
os protestos que pipocam no Brasil, estão superfaturadas e 
atrasadas.
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Animação da Pixar se passa 10 anos antes da história original

E m  M o n s t r o s  S . A . 
descobrimos que Mike Wa-
zowski e James P. Sullivan 
são uma dupla inseparável.
Mas nem sempre foi assim. 
Quando se conheceram na 
universidade,  estes dois 
monstros se detestavam. 
O longa revela o segredo de 
como Mike e Sulley supera-
ram suas diferenças e se 
tornaram grandes amigos. 

Foto: Divulgação / Pixar

GIBIARTE

RENDEZ-VOUS (Maria)

Humor 

Val Fonseca

Henrique Magalhães

Cia Galharufas faz seleção de 
atores para novo espetáculo

Teatro

Com o propósito de 
escolher os atores para 
compor seu novo espe-
táculo, patrocinado pelo 
Fundo de Incentivo a Cul-
tura – Augusto dos Anjos, 
do Governo do Estado, 
a Companhia Paraibana 
Galharufas de Teatro rea-
liza hoje, amanhã e sexta, 
das 9h às 12h, no Teatro 
Lima Penante, uma ofi-
cina de seleção. Paulo 
Vieira assina o texto e 
direção artística da mon-
tagem do grupo, que já 
possui a atriz Suzy Lopes 
no elenco e tem estreia 
prevista para janeiro de 
2014, no Centro Cultural 
Piollin. Os interessados 
ainda podem enviar um 
email para galharufas.te-
atro@hotmail.com com 
um breve currículo. 

“Vamos trabalhar na 
oficina exercícios corpo-
rais, buscando perceber o 
ritmo e a projeção de voz. 
Serão laboratórios práti-
cos, nada teórico. Todos 
podem participar, inde-
pendente da experiência. 
Queremos encontrar no-
vos atores, pessoas que 
estão querendo atuar”, 
explicou Paulo Vieira, 
em entrevista ao jornal A 
União. O processo irá se-
lecionar três atores, um 
homem e duas mulheres, 
que imediatamente inte-

O custo dos protestos

Se por um lado, a onda de protestos no Brasil fez bem à 
democracia brasileira, forçando, por exemplo, a redução dos 
preços das passagens de ônibus, a transformação da corrup-
ção em crime hediondo e a reprovação da PEC 37, que limita-
va o poder de investigação do Ministério Público, por outro 
lado, deu um grande prejuízo às empresas brasileiras. 

Segundo a Bloomberg, os varejistas brasileiros já podem 
ter perdido o equivalente a R$ 1 bilhão em vendas, em duas 
semanas, por conta dos protestos que aconteceram em todo 
o país. E como se trata de uma estimativa, é possível que esse 
número seja bem maior. 

A ação de grupos que se infiltraram no movimento para 
promover vandalismo e saques às lojas fez muitos comercian-
tes baixarem as portas mais cedo. Por outro lado, muitos con-
sumidores também preferiram ficar em casa. E a conjunção 
dos dois fatores levou à estimativa do prejuízo bilionário, feita 
pelo professor Daniel Pla, da Fundação Getúlio Vargas do Rio 
de Janeiro.

Em muitas cidades, o quebra-quebra levou pânico à po-
pulação. E muita gente teve medo de sair de casa. A repor-
tagem da Bloomberg destacou, por exemplo, os casos de de-
predações e saques sofridos por lojas do Magazine Luiza e da 
Marisa, na capital paulista. 

E uma das cenas de maior violência foi a destruição 
de uma das concessionárias da Hyundai, no Rio. Um rapaz sai 
da loja carregando uma TV nos braços após a invasão do local. 
A empresa AGO estimou um prejuízo de R$ 2 milhões nas duas 
concessionárias da Hyundai e Peugeot invadidas e saqueadas 
na cidade. Em Belo Horizonte, uma concessionária da também 
da Hyundai, foi apedrejada, saqueada e incendiada.

Em João Pessoa, os protestos não se transformaram em 
vandalismo ao patrimônio público e privado, mas parou o 
comércio em vários pontos da cidade. No Centro, o comércio 
fechou totalmente. E até em áreas distantes dos locais das 
manifestações, muitas empresas optaram pelo não funciona-
mento.

Devido à ampla cobertura da imprensa dos casos de van-
dalismo, em várias cidades do Brasil, os empresários decidi-
ram fechar as portas por precaução. Afinal, ninguém estava 
interessado em ter prejuízo.

E por conta da onda de violência, promovida por peque-
nos grupos de vândalos e bandidos, é possível que os pro-
testos comecem a perder o apoio do restante da população. 
E uma vez perdendo esse apoio, o prejuízo não será apenas 
financeiro para o país, mas também para esse belo movimen-
to de renascimento da consciência democrática e cidadã do 
povo brasileiro.

Mídias em destaque

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

Diretor Paulo Vieira afirma que na nova peça quer trabalhar múltiplas ações em cena

grarão a Cia Galharufas e 
começarão os ensaios na 
segunda, dia 8.   

Nessa nova monta-
gem, Paulo Vieira revela 
que pretende trabalhar 
“ações múltiplas, ações 
que acontecem simulta-
neamente na cena. Quero 
ver as possibilidades de 
criação em uma lingua-
gem técnica a partir des-
ses elementos”. Criado 
pelo diretor, em 1997, a 
Companhia Galharufas 
de Teatro montou em 
seu espetáculo de estreia 
Noite Escura, com texto e 

direção de Paulo Vieira. 
O diferencial da peça foi 
ocupar espaços alterna-
tivos em suas apresen-
tações, como a Capela 
Santa Tereza, no Centro 
Histórico da capital, na 
época em que estava em 
degradação. 

O Grupo fez uma 
pausa dois anos, após 
as temporadas e circu-
lações de Noite Escura, e 
retornou, em 2003, com 
a montagem da Cantora 
Careca, de Ionesco, tra-
zendo no elenco Mayana 
Neiva, Fernanda Marti-

nez e Gilson Azevedo. 
Com esse espetáculo, a 
Cia ficou entre os trinta 
trabalhos selecionados 
no Projeto Criação Tea-
tral Volkswagen. Logo 
em seguida, Paulo Vieira 
ainda dirigiu o monólo-
go Amor em Desvario, 
em uma parceria com o 
Curso de Especialização 
da Universidade Federal 
da Paraíba. Atualmente, 
a Galharufas de Teatro 
retoma as suas ativida-
des com esse novo espe-
táculo e uma renovação 
em seu elenco.

DEPOIS DA TERRA (After Earth, EUA, 2013). 
Gênero: Ficção Científica. Duração: 100 
min. Classificação: 12 anos. Direção: M. 
Night Shymalan, com Will Smith, Jaden 
Smith. Há 1000 anos, um cataclismo 
tornou a Terra um lugar hostil e forçou 
os humanos a se abrigarem no planeta 
Nova Prime, morando em naves espaciais. 
Depois de uma missão, o general Cypher 
retorna à sua família e ao filho de treze 
anos de idade. Mas pouco tempo após seu 
retorno, uma chuva de asteroides faz com 
que a nave onde moram caia na Terra. Com 
o pai correndo risco de morte, o jovem 
adolescente deverá aprender sozinho a 
domar este planeta, encontrando água, 
comida e cuidando de seu pai. Tambiá 3: 
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45.

FAROESTE CABOCLO (BRA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 107 min. Classificação: 14 
anos.  Direção: René Sampaio, com Fabrício 
Boliveira, Ísis Valverde, Felipe Abib. João 
deixa Santo Cristo em busca de uma vida 
melhor em Brasília. Lá, conta com o apoio 
do primo e traficante Pablo, com quem 
passa a trabalhar. Já conhecido como João 
de Santo Cristo, o jovem se envolve com o 
tráfico de drogas, ao mesmo tempo em que 
mantém um empregro como carpinteiro. Em 
meio a tudo isso, conhece a bela e inquieta 
Maria Lúcia, filha de um senador, por quem 
se apaixona loucamente. CinEspaço 2: 22h.

GUERRA MUNDIAL Z (World War Z, EUA, 
2013). Gênero: Ficção Científica. Duração: 
116 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Marc Forster, com Brad Pitt, Mireille Enos, 
Elyes Gabel. O mundo está sendo invadido 
por zumbis e as Nações Unidas lutam 
contra o tempo para evitar o pior. Enquanto 
isso, Gerry Lane, repórter da instituição e 
enviado especial para a zona de conflito 
começa uma série de entrevistas com 
sobreviventes do ataque. Baseado no 
livro homônimo e best seller escrito por 
Max Brooks. CinEspaço 3/3D: 14h, 16h30, 
19h e 21h30. Manaíra 4: 12h, 14h30, 

17h1019h45 e 22h15. Manaíra 5/3D: 
13h30, 16h20, 19h e 21h30. Manaíra 8: 
12h45, 15h20, 18h e 20h30. Tambiá 5: 
14h20, 16h30, 18h40 e 20h50. Tambiá 6: 
16h10, 18h20 e 20h30.

MINHA MÃE É UMA PEÇA (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração 85 min. Classificação: 12 
anos. Direção:  André Pellenz, com Paulo 
Gustavo, Ingrid Guimarães, Herson Capri. 
Dona Hermínia é uma mulher de meia idade 
que está aposentada e não tem muitas ocu-
pações, sendo que sua maior preocupação é 
achar o que fazer. Ela é uma mãe dedicada e 
está sempre preocupada com os filhos, só 
que eles cresceram, e já não precisam tanto 
dela, o que a deixa entediada. Sem um tra-
balho, um companheiro ou filhos pequenos 
para se ocupar, Dona Hermínia passa o dia 
todo desabafando sobre seus problemas 
com a tia idosa, a vizinha fofoqueira e a 
amiga confidente. CinEspaço 1: 14h, 16h50, 
18h50 e 22h. Manaíra 1: 13h15, 15h10, 
17h20, 19h30 e 21h45. Manaíra 3: 16h10 
e 20h45. Tambiá 4: 14h30, 16h30, 18h30 
e 20h30.

O BRASIL DEU CERTO. E AGORA? Gênero: Do-
cumentário. Duração: 70 min. Classificação: 
Livre. Direção: Louise Sottomaior. Três 
ex-presidentes da República, 12 ex-mi-
nistros de Estado, sete ex-presidentes do 
Banco Central e especialistas em finanças 
como Roberto Setúbal, presidente do 
banco Itaú, e Alexandre Saes, professor 
de história econômica da FAE-USP, revelam 
o passado da economia brasileira e refletem 
sobre o presente e o futuro do país, além 
de discutir o que é que deu certo. CinEspaço 
1: 20h30

SE BEBER NÃO CASE! PARTE III (The Hangover 
Part III). Gênero: Comédia. Duração: 100 
min. Classificação: 14 anos. Direção: Todd 
Phillips, com Bradley Cooper, Ed Helms, 
Zach Galifianakis. Alan está deprimido 
devido à morte de seu pai. Preocupado 
com o cunhado, Doug sugere que ele vá 

até um lugar chamado New Horizons, 
que pode torná-lo um novo homem. Alan 
apenas aceita a sugestão após Phil e Stu 
concordarem em levá-lo. É o início de uma 
nova viagem do trio, que acaba sendo 
interrompida bruscamente pelos capangas 
de um traficante. Manaíra 3: 14h e 18h15.

TODO MUNDO EM PÂNICO 5 (Scary Movie 5, 
EUA, 2013). Gênero: Comédia. Duração: 
86 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Malcolm D. Lee, com Ashley Tisdale, Re-
gina Hall, Anthony Anderson. O filme 
gira em torno do mundo da dança, com 
um diretor francês arrogante e distante 
que comanda uma companhia de dança. 
Jody é uma jovem de 20 e tantos anos 
que tem dois filhos e é amiga de Kendra. 
Ambas competem pelo papel principal na 
nova produção da companhia. Lembrou 
de algum filme específico? Sim, o longa 
é uma paródia de Cisne Negro, trazendo 
ainda uma veterana diva da companhia 
que enlouquece após ser cortada e uma 
mãe controladora que deseja ver a filha 
alcançando o sucesso que ela não teve. 
CinEspaço 4:  14h30, 16h20, 18h10, 
20h e 21h50. Manaíra 2: 12h20, 14h45, 
17h, 19h15 e 21h15. Tambiá 2: 14h50, 
16h50, 18h50 e 20h50.

UNIVERSIDADE MONSTROS (Monsters Uni-
versity, EUA, 2013). Gênero: Animação. 
Duração: 107 min. Classificação: Livre. 
Direção: Dan Scanlon, com Billy Crystal, 
John Goodman, Peter Sohn. Em Monstros 
S.A. descobrimos que Mike Wazowski e 
James P. Sullivan são uma dupla insepa-
rável.Mas nem sempre foi assim. Quando 
se conheceram na universidade, estes 
dois monstros se detestavam. O longa 
revela o segredo de como Mike e Sulley 
superaram suas diferenças e se torna-
ram grandes amigos. CinEspaço 2: 14h, 
16h, 18h e 20h. Manaíra 6: 13h40, 16h, 
18h30 e 21h. Manaíra 7/3D: 12h30, 15h, 
17h30 e 20h. Tambiá 1: 14h40 e 16h40, 
18h40 e 20h40. Tambiá 6/3D: 14h10.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 3  de julho de 2013
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Evento

Edição especial do Correio das Artes homenageia o jornalista e 
cronista Gonzaga Rodrigues, que completou 80 anos em junho

A edição especial do Correio 
das Artes em homenagem 
aos 80 anos do jornalista 
e escritor Gonzaga Rodri-
gues será lançada hoje, 
às 19h, na Usina Cultural 
Energisa, em João Pessoa, 
juntamente com o livro 

Uma Viagem no Tempo, sobre os 120 anos 
do jornal A União, organizado pelo pro-
fessor e jornalista Alarico Correia Neto e 
o editor e poeta Juca Pontes. A promoção 
é do Governo do Estado, Secretaria de 
Comunicação Institucional (Secom-PB) e 
A União – Superintendência de Im-
prensa e Editora.

O suplemento de literatura e artes 
de A União traz uma reportagem sobre 
a vida e a obra de Gonzaga Rodrigues 
assinada pelo repórter Alexandre Nu-
nes, além de artigos e depoimentos de 
amigos e admiradores do homenageado, 
entre eles, Martinho Moreira Franco, 
Agnaldo Almeida, Biu Ramos, José Nu-
nes, Ipojuca Pontes, Evaldo Gonçalves e 
Petrônio Souto. A jornalista Lays Rodri-
gues, neta de Gonzaga, também dá um 
depoimento sobre sua relação com o avô 
e a influência deste em sua formação 
cultural e escolha profissional.

Para o editor de A União e do Cor-
reio das Artes, William Costa, Gonzaga 
é um patrimônio da imprensa e da 
literatura paraibanas. “Mais que isso: 
é uma instituição viva, na qual estão 
preservados mandamentos não escritos 
de ética profissional, virtudes valiosís-
simas – como amizade e humildade – e 
um testemunho singular do mundo, que 
registrou em crônicas memoráveis”, 
acrescentou o jornalista.

William vai além e define Gonzaga 
como um ser de múltipla face. “Ele é 
um e é muitos. Um oráculo e espécie de 
mecenas, para os amigos que sempre 
o procuram, necessitados de algum 
conforto para o espírito ou carentes de 
alguma ajuda material. Fez disso um 
sacerdócio, daí tantos amigos, talvez até 
mais que o milhão que envaideceu tal 

Encerra, nesta sexta-feira, dia 
5, o prazo para as inscrições no Edi-
tal Nacional 2013 do Natura Musical. 
Criado há oito anos, o Programa 
é uma das principais iniciativas 
de fomento à cultura musical 
brasileira e irá disponibilizar ao 
todo dois milhões de reais para 
projetos que tenham como foco 
a música brasileira.

Gratuito, o edital é voltado 
para pessoas físicas ou jurídicas, 
artistas, produtores, companhias 
ou outras instituições que de-
senvolvam atividades artísticas e 
culturais. Os interessados podem 
se inscrever no portal www.natu-
ramusical.com.br. Os proponentes 
precisam necessariamente prever a 
produção e entrega de um produto 

O cantor e compositor 
Chico Buarque, um dos 
grandes nomes da música 
brasileira, completa hoje
69 anos

Gonzaga Rodrigues, que mora em João Pessoa, visita a casa onde 
nasceu, em Alagoa Nova. Ao lado, capa da edição especial do Correio

O cantor Ney Matogrosso foi um dos artistas contemplados pelo edital Natura Musical

FOtO: Antônio David

FOtO: Divulgação

cultural físico inédito (CDs, DVDs, livros, 
coletâneas, catálogos de exposições 
ou programações, por exemplo), com 
tiragens a partir de mil unidades para 
receber o patrocínio.

Os projetos inscritos não preci-
sam ter o registro prévio no Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) 
ou estarem aptos à captação de 
recursos por meio da Lei Rouanet ou 

rei da música popular”, destaca.
Isto porque, segundo o editor, são 

também amigos de Gonzaga os incontá-
veis leitores de suas crônicas; milhares de 
mentes e corações que procuravam ontem 
e continuam procurando hoje, ávidos – 
seja nas páginas de livros e jornais, seja na 

telinha do computador -, o 
prazer estético que brota 
nas lavouras plantadas 
pelo cronista nos campos da saudade da 
idade de ouro de sua vida, como também 
nas várzeas da memória histórica e no 
massapê da crítica social.

“Na arena do jornalismo – continua 
William –, Gonzaga é o mestre que não 
se nega a orientar o neófito, quando este, 
despindo-se da inútil vaidade, humilde se 
curva, para melhor ouvir lições que jamais 
ecoaram em salas de aula”. O editor res-
salta, no entanto, que de muitos veteranos 
Gonzaga também continua sendo o men-
tor. “Ele é daquele tipo de fonte que jamais 
esgota; jamais cessa de minar, renovando, 
sempre, a água cristalina da sabedoria”, 
sublinha.

Na opinião do editor, Gonzaga 
escreveu livros que honram a tradição 
da crônica nacional, conquistando – 
pela forma e conteúdo; o estilo – lugar 
de destaque no panteão onde figura 
Rubem Braga. “Livros como Um Sítio 
que Anda Comigo, Notas do Meu Lu-
gar e Filipéia e Outras Saudades têm 
densidade literária suficiente para 
romper o limite regional, reivindican-
do àquela universalidade inerente às 
verdadeiras obras de arte”, observa 
William.

Serviço
O lançamento do Correio 

das Artes 
e do 
livro 

Uma 
Viagem 

no Tempo 
(A União/

EduePB) 
acontece 

hoje, às 19h, 
na Usina Cul-

tural Energisa, 
na Rua Juarez 

Távora, 243, 
João Pessoa. O 

evento é uma 
promoção do 

Governo do Esta-
do, Secretaria de 

Comunicação Institucional (Secom-PB) e A 
União – Superintendência de Imprensa 
e Editora. A entrada é franca.

da Lei do Audiovisual. Após a fase 
de seleção, os projetos que forem 
aprovados receberão uma carta de 
intenção de patrocínio da Natura 
para se adequarem as exigências 
do Ministério da Cultura, caso seja 
necessário. 

O Natura Musical já patroci-
nou mais de duzentos projetos 
desde a sua criação em 2005. Já 
foram contemplados pelo Edital 
Nacional artistas como Ney Mato-
grosso, projetos de preservação 
da música com digitalização de 
acervos como os de Dorival Caym-
mi, primeiro disco de Marcelo Je-
neci, turnê de 50 anos de carreira 
de Milton Nascimento, Orquestra 
Rumpilezz, CD e turnê de tom Zé 
e Otto e turnê de Roberta Sá. 

Um tributo ao mestre
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Artesãos da PB participam de evento nacional
A partir de amanhã, 32 artesãos 

paraibanos vão representar o Esta-
do na 14ª edição da Feira Nacional 
de Negócios do Artesanato (Fenear-
te), realizada até o dia 14 deste mês, 
no Recife (PE). A feira, que neste ano 
traz como tema “Mulher Rendeira” 
é considerada a maior da América 
Latina nesse segmento e reúne mais 
de 5 mil artesãos de todo o Brasil e 
de vários países.

O Programa de Artesanato da 
Paraíba (PAP) vai contar com seis 
estandes no evento. O primeiro de-
les em um espaço de 30 m2, na Rua 
9, no estande 15 do Programa de Ar-
tesanato Brasileiro (PAP) com nove 
artesãos paraibanos. Já nas Ruas 27 
e 28, em parceria com o Sebrae-PB, 
a Paraíba estará bem representada 
nos estandes 557,558, 580, 581 e 
582 em um espaço de 27 m2 cada 
um, onde serão expostas peças nas 
tipologias cerâmica, madeira, fibra, 
fio, brinquedo, couro, tecelagem e 
osso.

Com participação desde 2003, 
a Paraíba já teve trabalhos de diver-
sos artesãos premiados no evento e 
sempre atrai um número significati-
vo de visitantes. “Nossa participação 
todos os anos é excelente e vende-
mos bastante. Os produtos que ire-
mos expor são principalmente das 
associações e cooperativas que não 
param de trabalhar, pois os artesãos 
individuais praticamente vende-
ram tudo no Salão de Artesanato 
da Paraíba, em Campina Grande”, 
destacou a gestora do PAP, Ladjane 
Barbosa.

Ela destacou ainda a expectati-
va para mais um ano de vendas e o 
contato com artistas de outros paí-
ses e o público que estarão com os 
olhos voltados para nossa arte. “No 
ano passado, vendemos em torno de 
R$ 150 mil em apenas uma semana. 
Este ano, esperamos que seja bem 
melhor, superando as vendas, assim 
como nos surpreendemos no Salão 
do Artesanato. Queremos vê-los 
sempre satisfeitos, felizes e poden-
do viver da sua própria arte, pois 
são através desses eventos que eles 
comercializam e conseguem escoar 
sua produção”, observa a gestora.

Estrutura da feira 
A Fenearte terá mais de 800 

espaços de exposição, ocupando 
uma área de 29 mil metros quadra-
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Brasil desenvolve tecnologia 
inédita com fibra de carbono 
mais barata e resistente

Peças artesanais paraibanas estarão expostas na maior feira da América Latina, que recebe um público de aproximadamente 250 mil pessoas até o próximo dia 10

dos no Centro de Convenções de 
Pernambuco. Artesãos de 48 países 
irão expor na feira, sendo pela pri-
meira vez os dos países Azerbaijão, 
Bahrein, Butão, Colômbia, Holanda, 
Iraque, Irã, Panamá, Myanmar e 
Suriname.

Oito praças de descanso serão 
montadas no local, cada uma rece-
berá o nome de um tipo de renda: 
Renascença, Irlandesa, Bilro, Singe-
leza, Tenerife, Frivolité, Labirinto e 
Macramê. De 8 a 10 de julho, haverá 
palestras sobre design e artesanato. 
No primeiro dia, quem ministra pa-
lestra é o designer mato-grossense 
radicado na Paraíba Sérgio Matos. 
Além das palestras, durante todo o 
período da feira, serão oferecidas 
oficinas gratuitas ao público, desfile 
de moda, apresentações de cultura 
popular e shows com os artistas Ce-
zzinha, Josildo Sá e Maciel Melo.

A FENEARTE é a maior Feira de Artesanato realizada na 
América Latina, recebe um público de aproximadamente  250 
mil pessoas, com a participação de todos os estados brasilei-
ros movimentando mais de 28 milhões em negócios no setor 
de artesanato. O evento é projetado para o conceito de “Lixo 
Zero” que tem por objetivo reaproveitar todo insumo de lixo 
produzido durante os 10 dias do evento, unindo sustentabi-
lidade e arte.

O evento conta com a presença de artesãos do Brasil e 
de outros países, alocados em 800 espaços projetados em 
ruas e alamedas temáticas. Oferece oficinas de xilogravura, 
atividades infantis, desfiles de moda, shows musicais, além 
de diversas outras atrações como Espaço Indígena, Proje-
to Travessia, Alameda dos Mestres, Salão de Arte, Roda de 
Negócios, entre outros.

Em 2012 a feira chega a sua 13ª edição.
 
l Acesso ao evento: Aberto ao público
l Horário padrão: 10h às 22h

l Linhas de produtos e/ou serviços: artesanato em geral, 
salão de arte popular ana holanda, galeria de reciclados, 
alameda dos mestres, oficinas técnicas, espaço infantil, 
rodadas de negócios, desfiles de moda, espaço inter-
ferência, apresentações culturais.

l Abrangência: Internacional
l Frequência: Anual
l Modalidade: Feira
l Setor: Artesanato, Artes e Coleções
l Local: Centro de Convenções do Estado de Pernambuco
l Endereço: Complexo Viário Vice-Governador Barreto Gui-

marães, 000 – Salgadinho
l Cidade: Olinda – PE
l Site do Evento: http://www.portaldoartesanato.pe.gov.br 
l E-mail do Evento: fenearte@addiper.pe.gov.br
l ingresso: De segunda a sexta-feira, o ingresso vai custar 

R$ 8 inteira, já aos sábados e domingos, R$ 10. Todos os 
dias haverá meia-entrada.

Saiba mais

Brasília – Falta de capaci-
tação e financiamento ainda 
é uma barreira que impede 
que a mulher tenha indepen-
dência econômica no campo, 
disse a representante do Mo-
vimento de Mulheres Campo-
nesas, Rosângela Piovizani, 
ao participar da abertura da 
Conferência Setorial Nacional 
de Mulheres Rurais, que ocor-
re em Brasília (DF). O evento, 
promovido pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), conta com participa-
ção de mais de 100 mulheres 
de 30 movimentos sociais fe-
mininos. “É uma luta cotidia-
na ter de vencer a papelada 
que esse Estado brasileiro 
exige da gente para conse-
guir alguma coisa. Temos que 
fazer um esforço para que o 

Estado olhe para as mulhe-
res como capazes de resolver 
questões importantes e bar-
rar essa burocracia”, disse Ro-
sângela. Outro desafio apon-
tado por Rosângela é elevar o 
nível da organização das mu-
lheres. “Ainda existem muitas 
mulheres que não participam 
de movimento algum, que 
não estão organizadas para 
reivindicar seus diretos. Atin-
gimos um público muito pe-
queno ainda”. Segundo ela, 
uma das grandes conquistas 
da trabalhadora do campo é 
o Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). Por esse 
programa, a mulher que tra-
balha na agricultura pode 
fazer um financiamento para 
pagar em até dez anos.

Falta de capacitação evita
independência econômica 

MULHER DO CAMPO

Brasília – A ministra de Di-
reitos Humanos, Maria do Rosá-
rio, pediu ontem mais integração 
entre Governo Federal e municí-
pios para fortalecer a Política Na-
cional para a População em Situa-
ção em Rua, criada pelo Decreto 
7.053, de dezembro de 2009, que 
visa à execução de projetos in-
tersetoriais voltados para mora-
dores de rua. Apenas o Distrito 
Federal e os municípios de São 
Paulo e Goiânia aderiram à polí-
tica nacional.

Segundo a ministra, é preciso 
chegar perto dessas pessoas para 
fazer o atendimento e ajudá-las 
a superar a situação de vulnera-
bilidade em que se encontram e, 
para isso, é necessário o apoio 
dos municípios nas políticas so-
ciais. “A integração do Governo 
Federal, com o apoio financeiro 
e técnico, e a execução das polí-

ticas nos municípios é de grande 
importância”, disse Maria do Ro-
sário, ao participar do  Seminário 
Brasil-União Europeia para Pro-
moção e Proteção dos Direitos da 
População em Situação de Rua.

Para Maria do Rosário, supe-
rar a violência crescente contra 
a população de rua é um grande 
desafio no Brasil.

Agilidade
A ministra lembrou que o 

processo de federalização dos 
homicídios cometidos contra 29 
moradores de rua em Goiânia, 
entre agosto de 2012 e maio des-
te ano, requerido pela Secretaria 
de Direitos Humanos, depende 
de decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). 

Ela pediu ao STJ agilidade no 
julgamento desse pedido e res-
saltou: “Grupos de extermínio 

são uma realidade. A impunidade 
é cúmplice dessa violência sem 
limites contra as pessoas mais 
vulneráveis.”

A chefe da Delegação da 
União Europeia no Brasil, em-
baixadora Ana Paula Zacarias, 
informou que, na Europa, há 4,1 
milhões de pessoas que não têm 
lugar para dormir. “São cerca de 
4,1 milhões de europeus que não 
têm outra possibilidade além de 
morar na rua em algum momento 
da vida”, disse a embaixadora. 

De acordo com Maria do Ro-
sário, a União Europeia tem como 
objetivo retirar 20 milhões de 
pessoas da situação de pobreza. 
Para isso, a Comissão Europeia 
disponibilizou 2,5 bilhões de eu-
ros para dar assistência à popu-
lação de rua e criar programas de 
prevenção entre os anos de 2014 
e 2020.

Ministra pede mais a participação 
de municípios em políticas públicas

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

FOTO: Secom-PB
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Setores da sociedade ainda resistem
promoção da Igualdade racIal

Avanços conquistados 
são insuficientes para 
reduzir as desigualdades

A despeito dos avanços 
registrados em anos recen-
tes, ainda existe na sociedade 
brasileira uma dificuldade em 
reconhecer o racismo como 
um elemento estruturante 
das hierarquias sociais. A afir-
mação foi feita pela ministra 
Luiza Bairros, titular da Secre-
taria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (Seppir), 
durante a abertura dos Fóruns 
Permanentes Ensino Superior 
– Inclusão e Diversidade: Po-
líticas atuais e desafios para 
o futuro. O evento, realizado 
pela Coordenadoria Geral da 
Unicamp (CGU), contou com 
a organização do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH).

De acordo com Luiza 
Bairros, ainda que o tema do 
racismo tenha entrado na 
agenda nacional, existe uma 
enorme resistência por parte 
de setores da sociedade em 
admitir que o fenômeno pode 
causar efeitos na vida das pes-
soas. “Vale destacar que esses 
efeitos podem ser positivos 
e negativos. Historicamente, 
eles têm proporcionado van-
tagens para a parcela branca 
e desvantagens para a parcela 
negra da população”, afirmou.

Conforme a ministra, os 
avanços conquistados pelos 
negros não foram suficientes 
para reduzir as desigualda-
des raciais que ainda afetam 
muitos brasileiros. “Embora 
os negros constituam mais da 
metade da população do país, 
eles não estão representados 
nessa mesma proporção nas 
universidades, nos cargos de 
comando das empresas e nas 
estruturas de poder. Entendo 
que esse tipo de desigualda-
de tem que ser enfrentado 
com políticas eficazes de ação 
afirmativa, sem as quais não 
conseguiremos reduzir as re-
sistências”, considerou.

Representando o reitor 
José Tadeu Jorge no evento, 

ciência oferece 
oportunidades

Termelétricas terão
novo monitoramento 

pobres consomem 
mais calorias diárias

Brasília - Em um ambiente vir-
tual criado para integrar empresas e 
estudantes do Programa Ciência sem 
Fronteiras, 35 empresas ofertam 59 
oportunidades de trabalho a bolsis-
tas e ex-bolsistas do programa. O 
Portal Estágios e Emprego é uma das 
estratégias para garantir vagas de 
trabalho no país aos bolsistas que 
adquiriram experiência em reno-
madas instituições do exterior. “Se 
quisermos ser competidores globais 
temos que incentivar essa demanda 
natural. Não queremos ver essas pes-
soas trabalhado fora do Brasil”, disse 
o ministro da Ciência e Tecnologia, 
Marco Antônio Raupp, no programa 
Bom Dia, Ministro, produzido pela 
Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República em parceria 
com a EBC Serviços. No portal, o can-
didato seleciona as áreas de interesse 
para definir as sugestões automáti-
cas de vagas. O Ciência sem Fronteiras 
é um programa que oferece bolsas de 
estudo no exterior. Criado em 2011, 
tem a meta de qualificar 101 mil es-
tudantes e pesquisadores brasileiros 
até 2015. O objetivo é promover a mo-
bilidade internacional de estudantes 
e pesquisadores e incentivar a visita 
de jovens pesquisadores qualificados 
e professores experientes ao Brasil. 

A Agência Nacional de Águas 
(ANA) desenvolveu um instrumento 
para identificar falhas dos equipa-
mentos de medição sobre o volume 
de chuvas do país. Esses dados são 
medidos, enviados via satélite ou 
por sinal de celular para a Sala de 
Situação ANA, que monitora eventos 
hidrológicos críticos, e para os centros 
de monitoramento estaduais. para 
garantir uma melhor performance dos 
equipamentos - que são sujeitos a 
falhas, como por exemplo, a queda do 
sinal de celular -  o órgão desenvolveu 
o novo instrumento, que já está ativo 
e pode ser acessado através deste . A 
continuidade no envio de dados é im-
portante, pois eles podem minimizar 
os efeitos de eventos hidrológicos, 
como cheias, e são importantes para 
setores que utilizam a água direta ou 
indiretamente, como: a navegação, a 
pesca, a agricultura e o lazer. O novo 
serviço também identifica se estão 
ocorrendo atrasos na chegada dos 
dados à agência.

Os beneficiários do Programa 
Bolsa Família consumiram uma média 
diária de 1.187,8 calorias – 8,5% a 
mais do que as 1.086 calorias ad-
quiridas por quem não era atendido 
pelo programa de transferência de 
renda coordenado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS). O levantamento faz parte 
de uma pesquisa da Universidade de 
São Paulo (USP).  A nutricionista e 
pesquisadora Ana Paula Bortoletto 
Martins comparou dados oficiais da 
Pesquisa de Orçamentos Familiares 
(POF), do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), de 2008 e 
2009, envolvendo 11,3 mil famílias 
com renda mensal per capita de até 
R$ 210, sendo 48,5% desse grupo 
beneficiário do Bolsa Família. O estudo 
aponta ainda que quem participa do 
programa gastou, no período da pes-
quisa, 6% mais com alimentação que 
o grupo de não beneficiários. E revela 
que as famílias do Bolsa Família con-
somem 7,4% mais de alimentos in 
natura ou minimamente processados, 
como carne fresca, frutas, hortaliças, 
ovos, peixe, entre outros.

o pró-reitor de Graduação 
da Unicamp, professor Luís 
Alberto Magna, disse que o 
tema tratado no Fórum é de 
alta relevância. Segundo ele, a 
Universidade tem trabalhado 
a questão das ações afirmati-
vas desde 2003. “Em 2004, a 
instituição criou o Programa 
de Ação Afirmativa e Inclusão 
Social (PAAIS), que provocou 
uma ampliação significativa, 
nos cursos de Graduação, no 
número de alunos egressos 
dos extratos menos favoreci-
dos da população, bem como 
daqueles autodeclarados pre-
tos, pardos e indígenas”.

Um aspecto importante 
relacionado ao PAAIS, segun-
do o pró-reitor, é que os be-
neficiários do programa têm 
apresentado um desempenho 
que nada deixa a dever ao al-
cançado pelos estudantes que 
ingressaram na universidade 
sem contar com pontos de bo-
nificação. “Vale destacar que a 
Unicamp não tem se preocu-
pado somente em garantir o 
acesso desses estudantes aos 
seus cursos. A instituição tam-
bém tem feito esforços para 
mantê-los, e para isso tem ofe-
recido uma série de bolsas de 
caráter social. Atualmente, a 
Universidade investe cerca de 
R$ 17 milhões ao ano nesses 
auxílios”, informou.

De acordo com a pro-
fessora Lucilene Reginaldo, 
uma das organizadoras do 
Fórum, o objetivo do evento 
foi promover uma reflexão 
mais aprofundada sobre as 
práticas acumuladas ao longo 
dos últimos anos, de modo 
a contribuir para formular 
novas propostas de inclusão 
social e racial, notadamente 
nas universidades estaduais 
paulistas.

Rio de Janeiro
O Plano Estadual de 

Igualdade Racial, com as di-
retrizes para as políticas pú-
blicas de enfrentamento ao 
racismo e às desigualdades 
raciais, foi lançado no mês de 
junho último pelo governo 

fluminense. O decreto de cria-
ção do plano foi assinado no 
evento 13 de Maio - 125 Anos 
da Abolição com Reflexão e 
Resistência Negra, no Palácio 
Guanabara.

Durante o evento, o go-
vernador Sérgio Cabral res-
saltou a importância dos 
movimentos populares para 
alcançar as conquistas sociais. 
Ele destacou, também, que a 
igualdade racial deve ser uma 
conquista da sociedade. “Não 
existe nada mais nojento e 
mais desumano do que o ra-
cismo, e ainda temos racismo 
no Brasil. A elite brasileira pre-
cisa de muito choque de reali-
dade. Nós só teremos igualda-
de quando a política de cotas 
não for mais necessária”.

Também foi assinado o 
protocolo de adesão do Estado 
ao Plano Nacional de Preven-

ção à Violência contra Jovens 
Negros. Chamado de Plano 
Juventude Viva, o objetivo é 
combater a vulnerabilidade 
dos jovens em situação de vio-
lência física e simbólica, por 
meio de ações como a criação 
de oportunidades para a inclu-
são social e oferta de equipa-
mentos e serviços públicos em 
territórios com alto índice de 
homicídio.

A ministra da Secretaria 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidên-
cia da República (Seppir), Lui-
za Bairros, declarou que o pla-
no foi criado porque as taxas 
de homicídios de jovens são 
maiores entre os negros.

“O Plano Juventude Viva 
nasceu porque existe uma ten-
dência a que as taxas de homi-
cídios de jovens negros sejam 
sempre muito maiores, e é 

uma desproporção extrema-
mente grande, chega a mais 
de 20 mil homicídios por ano 
de jovens negros. O Juventude 
Viva pretende criar as condi-
ções com o apoio da Seppir, 
da Secretaria-Geral da Presi-
dência da República e outros 
órgãos do Governo Federal, 
para que os estados possam 
ter ações específicas voltadas 
para esse segmento”.

Também foram assinados 
o decreto de convocação para 
a 3ª Conferência Estadual de 
Promoção da Igualdade Ra-
cial e um termo de cooperação 
técnica, entre a Secretaria de 
Estado de Assistência Social e 
Direitos Humanos e a Defen-
soria Pública, para assistência 
às vítimas de crimes de ra-
cismo, intolerância contra as 
religiões de matriz africana e 
injúria racial.

Luiza Bairros diz que negros não estão bem representados nas instituições e nas estruturas do poder 
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Brasília – A 43ª Assembleia 
Geral da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA), em Antí-
gua, na  Guatemala, aprovou no 
mês passado os textos da Con-
venção Interamericana contra o 
Racismo, a Discriminação Racial e  
Formas Conexas de Intolerância 
e da Convenção Interamericana 

contra Toda Forma de Discrimi-
nação e Intolerância. Porém, os 
dois documentos já foram ratifi-
cados durante cerimônia coman-
dada pelo secretário-geral da 
OEA, José Miguel Insulza.

liberdades fundamentais
O presidente da Assembleia 

Geral da OEA e ministro das Re-
lações Exteriores da Guatemala, 
Fernando Carrera Castro, elogiou 

a iniciativa que, na sua opinião, 
representa a adoção de “impor-
tantes instrumentos jurídicos”. 
“A Convenção Interamericana 
contra o Racismo, a Discrimina-
ção Racial e  Formas Conexas de 
Intolerância e a Convenção Inte-
ramericana contra Toda Forma 
de Discriminação e Intolerância 
reconhecem o exercício e a pro-
teção, em condições de igualda-
de, de todos os direitos humanos 

e liberdades fundamentais do 
ser humano”, disse Carrera Cas-
tro. O presidente do Conselho 
Permanente da OEA e repre-
sentante permanente do Pa-
namá na organização, Arturo 
Vallarino, lembrou que a nego-
ciação em torno da elaboração 
dos documentos começou em 
2000.  Detalhes dos documen-
tos podem ser obtidos no site 
da OEA.

OEA aprova convenções e reforça combate
Renata Giraldi 
Da Agência Brasil

Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero
Os interessados em par-

ticipar da 9ª edição do Prê-
mio Construindo a Igualdade 
de Gênero podem se inscre-
ver desde o dia 1º de julho. 
Este ano, a escolha do tema 
é livre e as propostas de con-
cursos de redações, artigos 
científicos e projetos pedagó-
gicos escolares devem basear 
nas questões da igualdade 
de condições entre mulheres 
e homens. A organização do 
concurso recomenda que re-
flexões envolvendo formas de 

discriminação sexual, étnica, 
racial e por orientação, sejam 
consideradas durante a cons-
trução dos textos.

A iniciativa dos Projetos 
Pedagógicos visa ampliar e 
replicar boas experiências 
que existam ou serão reali-
zadas nas escolas brasileiras, 
além de fomentar o envolvi-
mento da comunidade esco-
lar em torno do debate so-
bre a igualdade. Os docentes 
também podem participar do 
prêmio inscrevendo um pro-

jeto pedagógico sobre ques-
tões de discriminação entre 
mulheres e homens, raça ou 
orientação sexual. As propos-
tas devem ser enviadas até o 
dia 30 de setembro. Para ob-
ter mais informações sobre o 
prêmio, acesse www.igualda-
dedegenero.cnpq.br

O prêmio é organizado 
pela Secretaria de Políticas 
para as Mulheres (SPM), Mi-
nistério da Educação (MEC), 
Ministério de Ciências Tecno-
logia e Inovação (MCTI) e Con-

selho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e ONU Mulheres.

O intuito é estimular a 
produção científica e a reflexão 
acerca das relações de gênero, 
mulheres e feminismo, além 
de promover a participação 
das mulheres no campo das 
ciências e das carreiras aca-
dêmicas. O prêmio é resultado 
da parceria entre o Ministério 
da Educação e a Secretaria 
de Políticas para as Mulheres 
(SPM), o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e a Enti-
dade das Nações Unidas para 
a Igualdade de Gênero e o Em-
poderamento das Mulheres 
(Onu Mulheres). 

Entre as ações, constam 
a premiação de projetos e 
ações pedagógicas para a pro-
moção da igualdade de gêne-
ro desenvolvidos por escolas 
públicas e privadas; além de 
27 textos de estudantes do 
Ensino Médio e seis artigos 
científicos.



Tecnologia
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País desenvolve tecnologia inédita com fibra de carbono

Mais barata e resistente

Rio de Janeiro - O Brasil de-
senvolveu uma tecnologia inédita 
com fibra de carbono, mais barata 
e tão resistente quanto às comer-
cializadas no mercado internacio-
nal. A pesquisa foi desenvolvida 
pelo Exército Brasileiro, em par-
ceria com a Petrobras, e usa o pi-
che de petróleo para a criação do 
material. Muito usada na indús-
tria da aeronáutica e automobilís-
tica a fibra de carbono diminui o 

peso dos materiais sem perder a 
resistência.

A fibra de carbono de piche 
já é produzida comercialmente no 
Japão e nos EUA, porém com piche 
de alcatrão ou sintético (substân-
cias químicas puras), e com o pre-
ço de comercialização variando 
entre US$ 50 e US$ 1 mil o quilo. 
O alto custo faz com que o mate-
rial, que substitui sobretudo o aço 
e alumínio, seja mais usado em 
carros de Fórmula-1, veículos de 
luxo, em aviões e foguetes.

De acordo com o gerente do 
Projeto Carbono do Núcleo de 

Competência para o Desenvolvi-
mento de Tecnologia de Carbono 
(NCDTC) do Centro Tecnológico do 
Exército (CTEx), major Alexandre 
Taschetto, a vantagem da invenção 
brasileira é que os derivados do 
petróleo ou “fundo do barril de pe-
tróleo” não têm mercado significa-
tivo, o que ajuda a baratear a fibra 
de carbono brasileira e viabilizar o 
uso em larga escala. 

“Avaliamos que a fibra de car-
bono de piche de petróleo brasi-
leira pode custar entre US$ 10 a 
US$ 15 por quilo. A indústria au-
tomobilística avalia que se o custo 

da fibra estiver abaixo de US$15 
por quilo já compensa substituir 
o aço por fibra em maiores quan-
tidades”, explicou o major ao sa-
lientar que carros com peças de 
fibra de carbono têm mais efici-
ência energética e emitem menos 
poluentes que os carros com pe-
ças de aço.

Taschetto explicou ainda que, 
para o Exército, a nova tecnologia 
também é muito útil na fabricação 
de materiais mais leves para os 
soldados, “desde equipamentos 
individuais como capacete, arma-
mento leve, como pistola e fuzil, 

até armamento pesado, como me-
tralhadora, morteiro, além de pe-
ças para viaturas mais leves”.

A produção em escala indus-
trial do material ainda está em es-
tudo na Petrobras. O produto pro-
duzido em escala semi-industrial 
será apresentado no Congresso 
Mundial de Pesquisadores da 
Área de Carbono (Carbon 2013), 
entre os dias 15 e 19 de julho, no 
Rio de Janeiro e pela primeira vez 
na América do Sul. As fibras de 
carbono estão presentes em vá-
rios produtos como nas bicicletas, 
nos celulares e laptops.

Flávia Villela
Da Agência Brasil

O Brasil ganha mais um bosque 
reconhecido pela Rede Ibero-ame-
ricana de Bosques Modelo (RIA-
BM). Sendo o terceiro no Brasil, o 
bosque está localizado no municí-
pio de Caçador, Santa Catarina. Com 
a inclusão de Caçador, o número de 
Bosques Modelo passa a ser 59, dis-
tribuídos em 14 países da América, 
Ásia, África e Europa, contemplan-
do mais de 31 milhões de hectares.

O Bosque Modelo Caçador foi 
criado com 98 mil hectares, cobrin-
do a área do município de Caçador, 
mas poderá ser ampliado ao longo 
de sua maturação. Segundo a pes-
quisadora Maria Augusta Doetzer 
Rosot, “pretende-se intensificar a 
atuação da Embrapa e parceiros na 
área, oferecendo aos proprietários 
rurais locais opções de renda e so-
luções tecnológicas já validadas na 
área florestal e agroflorestal e, em 
próximas etapas, aproximar pes-
quisadores de outras áreas e Unida-
des de Pesquisa para a integração 
de esforços em torno das pequenas 
propriedades e, também, das em-
presas ligadas ao setor florestal”.

Os Bosques Modelo buscam 
o desenvolvimento sustentável de 
uma paisagem ou território onde 
a floresta desempenha um papel 
importante. Por isso, contribuem 
para redução de pobreza, valoriza-
ção dos produtos não madeiráveis e 
busca de alternativas de renda para 
toda a população, aliados à conser-
vação dos recursos naturais.

O Bosque Modelo Caçador é 
o terceiro a ser criado no Brasil 
e o primeiro na região Sul, sendo 
os outros, o BM Mata Atlântica e o 
BM Pandeiros, no Estado de Minas 
Gerais. Atualmente o Serviço Flo-
restal Brasileiro – parceiro da Em-
brapa Florestas em projetos como 
o Inventário Florestal Nacional – é 
o representante do Brasil no Dire-
tório da Rede Ibero-americana de 
Bosques Modelo.

Lâmpadas incandescentes 
com potências entre 61 e 100 
watts deixarão de ser produzi-
das ou importadas no Brasil. A 
decisão tem como objetivo mini-
mizar o desperdício no consumo 
de energia elétrica e o impacto 
na demanda de ponta. Esse tipo 
de lâmpada deve permanecer no 
mercado até junho de 2014 para 
que seja substituída pelas Lâm-
padas Fluorescentes Compactas 
(LFCs), halógenas, ou mesmo as 
de LED.

A troca das lâmpadas incan-
descentes no país está sendo fei-
ta de forma gradativa e de acordo 
com a potência das unidades. As 
mudanças começaram em 30 de 
junho de 2012, com as lâmpadas 
de potência igual ou superior a 
150 Watts. O processo de substi-
tuição deve se encerrar em junho 
de 2017, com a participação de 
unidades com potência inferior a 
25 Watts.

Atualmente, cerca de 140 
milhões de lâmpadas incandes-
centes com potências entre 61 e 
100 Watts são comercializadas 
por ano no Brasil. A Associação 
Brasileira da Indústria de Ilumi-
nação (Abilux) estima que 40% 
deste total são produzidas no 
Brasil, sendo o restante impor-
tado.

 De acordo com a Portaria n° 
1007/2010, fabricantes e impor-
tadores de unidades incandes-
centes com potências entre 61 e 
100 Watts poderão vender seus 
estoques até 31 de dezembro de 
2013. Já o prazo para atacadis-

Produtos sairão de circulação em 2014
LÂMPADAS DE 61 A 100 wATTS

O período para contri-
buições à proposta de alte-
ração do Regulamento do 
Serviço Móvel Pessoal (SMP), 
aprovado pela Resolução nº 
477/2007, já está vigente, 
desde o dia 1º de julho. 

A meta é permitir a rea-
lização de chamadas para o 
atendimento de emergências 
do serviço público (Polícia 
Militar) por meio dos códigos 
112 e 911. Atualmente, esses 
são os números de emergên-
cia adotados pela Europa e 
pelos Estados Unidos, respec-
tivamente.

A medida também vai 
possibilitar que os serviços de 

emergência possam ser utili-
zados por visitantes interna-
cionais, especialmente du-
rante os grandes eventos que 
serão realizados no Brasil nos 
próximos anos, como a Copa 
do Mundo e as Olimpíadas. 

O texto está disponível, 
por meio da Consulta Públi-
ca nº 27, no Sistema Intera-
tivo de Acompanhamento de 
Consultas Públicas (Sacp), até 
o próximo dia 16 de julho.

Serão também considera-
das as manifestações recebi-
das até as 18h do dia 16 de 
julho, que forem encaminha-
das por carta, fax ou correio 
eletrônico.

Editado pela Anatel em 
2004, o Regulamento sobre 
as Condições de Acesso e Frui-
ção dos Serviços de Utilidade 
Pública e de Apoio ao Servi-
ço Telefônico Fixo Comutado 
uniformizou, em todo o Bra-
sil, os códigos dos serviços de 
emergência, de utilidade pú-
blica e de apoio aos serviços 
de telefonia fixa.

 
Gratuidade
Todas as chamadas para 

os serviços públicos de emer-
gência são gratuitas. As cha-
madas para os demais serviços 
de utilidade pública, por sua 
vez, poderão ser tarifadas pelo 

valor de uma chamada local, 
embora a prestação do serviço 
propriamente dita seja gratui-
ta. As consultas ao Serviço de 
Informação de Código de Aces-
so de Assinante (102) não te-
rão custo, apenas se o número 
solicitado não figurar na Lista 
Telefônica Obrigatória e Gra-
tuita ou quando o pedido de 
informação for originado de 
um telefone público. Chama-
das para o Centro de Atendi-
mento para Intermediação da 
Comunicação para Portadores 
de Necessidades Especiais (142) 
só serão tarifadas quando a co-
municação entre o assinante e 
o destinatário for efetivada.

Linhas farão parte de emergências
DISCAGEM 911 E 112

Brasil tem o 3º 
Bosque Modelo 
reconhecido pela 
Ibero-americana

tas e varejistas será de um ano. 
Os consumidores ainda poderão 
encontrar no mercado até 30 de 
junho de 2014.

No caso das lâmpadas de 60 

Watts, a data limite para fabrica-
ção e importação é 30 de junho 
de 2014; a de comercialização se 
encerra em 30 de junho de 2015. 
A substituição desse modelo, 

usualmente adotado nas residên-
cias brasileiras, por uma unidade 
eficiente de 15 Watts pode garan-
tir durabilidade de até 6 anos no 
uso da lâmpada. 

Lâmpadas incandescentes não evitam o desperdício no consumo de energia elétrica e serão substituídas por fluorescentes
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Bosque Modelo 
Caçador é o 
terceiro a ser 
criado no Brasil e o 
primeiro na região 
Sul e oferece ao 
visitante 98 mil 
hectares
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As vencedoras: Ruth Moura (1o lugar), Stella Barros (3o lugar) e Edilza Rodha (2o lugar)

Sras. Anita Magalhães, 
Emília Mendonça e Lua-
na Barbosa, empresários 
Floriano Miranda e Raquel 
Fonsêca Luna, professora 
Lúcia Bezera Cavalcanti, 
advogado Dorgival Tercei-
ro Neto Júnior, médicos 
Renaldo Rangel e Rodolfo 
Athayde, ex-vereador 
Fabiano Lucena.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 3 de julho de 2013

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Em cada um de nós há um 
segredo, uma paisagem 
interior com planícies 
invioláveis, vales de silêncio 
e paraísos secretos”

“A beleza exterior 
alegra os olhos, porém 
a beleza interior faz com 
que o coração bata mais 
rápido”

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY URSULA LEGUIN

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  No desfile de alta costura da 
Dior, última segunda-feira em Paris, 
a top inglesa Jourdan Dunn , sempre 
discriminda por ser negra, desta vez 
foi cortada por ter seios volumosos, 
sempre vistos nos desfiles da Victo-
ria´s Secret.

   Na passarela, para surpresa 
de todos, só modelos negras: Alex 
Wek, Grace Mahary, Joan Smalls, 
Maria Borges, Kelly Moreira e Yasmin 
Warsame.

Zum Zum Zum
   Na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, logo mais às 17h, o ace-
bispo da Paraíba, dom Aldo Pagotto, vai celebrar a missa de 7o Dia de falecinemto, do 
inesquecível médico paraibano Cezar Guerra Nóbrega.

   O almoço de ontem no MAG Shopping foi festivo para um grupo de amigas e 
ex-alunas das Lourdinas. O encontro comemorou o aniversário de uma delas, Marília 
Nicodemos e a chegada de Ceiça Guimarães que está em temporada pessoense.

Mamonas
O GRUPO 

Mamonas Assassi-
nas voltam a fazer 
sucesso através da 
gravação da música 
“Renato, o gaúcho”, 
pela banda gaúcha 
Contra as Nuvens e o 
cantor brega Falcão.  
A letra é inédita e é a 
primeira vez, desde a 
morte dos integrantes 
dos Mamonas Assas-
sinas, há 17 anos, que 
uma canção deles é 
gravada. O clipe está 
na internet.
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Conceição e Isonel Imperiano: casal mais animado

Reciclagem em Paris
COMO FAZ TODOS os anos, o cabeleireiro e pós- 

graduado em estética Toinho Matos, do Studio Cabelo 
Cortado, está em Paris, França, para mais um curso de 
atualização no Fórum Make Up. 

Após o curso faz um tour por Londres, Amsterdam 
e Lisboa, onde encontra a irmã Marynice Matos.

   A Acadepol iniciou ontem curso de inglês instrumental para integrantes da 
Secretaria de Segurança Pública da Paraíba, visando  a Copa do Mundo de 2014.
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Estimados Tereza Neuman e João Vaz nos festejos da Feijunina

Roberta Aquino, Roziane e Leconte Coelho, Francisquinha Diniz, Tina e Marcos Aurélio Andriolo
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Para quem gosta de moda
ATENÇÃO para quem gosta de moda e deseja se 

capacitar para o mercado de trabalho! A Funetec está 
com inscrições abertas para o Curso Prático de Criação 
de Moda, que tem por objetivo capacitar profissionais 
para a criação e desenvolvimento de produtos de moda.

O curso terá professores da melhor qualidade como 
Leo Mendonça, Raquel Grassi, Alena Sá, Agda Aquino e 
Aline Beutternmuller. 

Mais informações pelo telefone 3222-3933.

Sucesso da Feijunina
FORRÓ DA MELHOR QUALIDADE, supimpa 

feijoada e deliciosos coquetéis de cachaça Cigana 
fizeram o sucesso de mais uma Feijunina que reali-
zamos, no último sábado no restaurante Panorâmico 
do Esporte Clube Cabo Branco.

A festa ainda premiou os três melhores trajes 
juninos e os dois casais mais animados com uma ces-
ta de produtos do restaurante Mangai, uma bijuteria 
da Maison Norma Pedrosa, um objeto de decoração 
da Maison du Chef, um jantar para dois na Adega do 
Alfredo e um jantar para dois no Gulliver Mar. 

Lançamento
A NOITE de hoje 

estará mais iluminada na 
Usina Cultural Energisa 
com o lançamento do livro 
A União 120 anos - Uma 
Viagem no Tempo. Tra-
ta-se de uma edição espe-
cial do Correio das Artes, 
em homenagem ao mestre 
Gonzaga Rodrigues, pelos 
seus 80 anos.

Memorial
A VARA da Vio-

lência Doméstica e 
Familiar Contra a 
Mulher e também o 
Memorial da Mulher 
vão ser instalados 
pelo TJPB na Av. 
Trincheiras, por trás 
de um velho casarão 
que será restaurado 
e preservado.

A pedra funda-
mental foi lançada 
em março pela de-
sembargadora Fátima 
Bezerra e as obras  
vão ser iniciadas no 
mês de agosto, com 
previsão para o tér-
mino em dezembro.

FOTO: Studio Rocha

Amigas para Sempre: Wilma Simões, Graça Meira e Jocezilda Molla
FOTO: Osmar Santos

Rodemilia e José Pereira (segundo lugar do Casal Mais Animado), Hermano e Elza Farias
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Defesa Civil do Estado e de 
JP reforçam monitoramento 
das áreas de risco
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O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, vai rece-
ber um conjunto de inter-
venções que possibilitará 
a ampliação e melhoria do 
atendimento à população. 
Para isso, passou a integrar, 
desde ontem, o Programa 
S.O.S. Emergências, do Go-
verno Federal, que garante 
o repasse anual de R$ 4,4 
milhões para manutenção e 
qualificação de oito leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), e de outros R$ 3 
milhões, em parcela única, 
para reforma e compra de 
equipamentos.

As ações foram garan-
tidas no Termo de Compro-
misso e adesão ao progra-
ma, assinado, no final da 
manhã de ontem, pelo go-
vernador Ricardo Coutinho, 
pelo secretário de Atenção à 
Saúde do Ministério da Saú-
de, Helvécio Magalhães, e o 
secretário de Saúde Munici-
pal, Adalberto Fulgêncio, em 
solenidade realizada no au-
ditório do próprio hospital.

De acordo com o Termo 
de Compromisso, o Hospi-
tal de Emergência e Trau-
ma terá um repasse mensal 
de R$ 300 mil, totalizando 
R$ 3,6 milhões ao ano para 
o custeio, incluindo a ma-
nutenção diária dos leitos 
existentes, e R$ 844 mil 
para custeio dos oito leitos 
de UTI qualificados. Ainda 
receberá R$ 3 milhões, em 
parcela única, para obras de 
reforma e compra de equi-
pamentos para a unidade 
hospitalar. 

O hospital receberá 
ainda assessoria técnica, 
visitas, treinamentos e qua-
lificação profissional do 
Hospital Sírio Libanês. Den-
tro desta parceria, a unida-
de também pode utilizar 
os serviços do Telessaúde, 
ferramenta de comunicação 
que presta teleconsultoria, 
com uma segunda opinião 
médica e capacitação à dis-
tância, além de outras for-
mas de processos de forma-
ção em temas de relevância 
para a unidade.
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Recursos são destinados à 
melhoria das instalações e 
atendimento à população

Trauma terá investimento de R$ 4,4 mi
s.o.s EmErgênCias

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Os médicos da Paraíba fa-
rão manifestação hoje, a par-
tir das 9h, em frente à sede do 
Conselho Regional de Medici-
na, que fica na Avenida Pedro 
II. Os profissionais prometem 
ainda uma caminhada até a 
Praça João Pessoa (Praça dos 
Três Poderes) para sensibilizar 
autoridades e a opinião pú-
blica sobre a vinda indiscrimi-
nada de médicos estrangeiros 
para o Brasil. Não haverá pa-

ralização total dos atendimen-
tos, mas a mobilização aconte-
ce em todo o país.

O presidente do Conse-
lho Regional de Medicina, 
João Medeiros, garantiu que 
a manifestação será pacífica 
e que os pacientes não serão 
prejudicados. “Nós queremos 
sensibilizar a todos que trazer 
médicos estrangeiros não é a 
solução para a saúde pública 
no país. Não somos xenófobos, 
mas queremos preservar a saú-
de do brasileiro”, disse.

João Medeiros disse ain-

da que o problema sobre a 
“importação” dos médicos 
estrangeiros seria a não obri-
gatoriedade da realização de 
um exame para revalidar o di-
ploma adquirido fora do país. 
“Caso eles façam o exame, não 
vemos problemas na atuação 
deles, o que não pode é eles 
chegarem aqui e não termos 
certeza da sua qualificação. 
Quando um médico brasileiro 
deseja atuar no exterior, tem 
que passar por um exame, não 
há razões para ser diferente 
aqui”, argumentou. 

Medeiros garantiu que não 
haverá paralização dos servi-
ços. “Não estamos propondo 
a paralização dos serviços, mas 
uma mobilização, para chamar 
a atenção de que esta não é a 
solução”, garantiu.

O presidente da Associa-
ção Médica Brasileira na Pa-
raíba, Fábio Rocha assegurou 
que a mobilização envolve o 
AMB, o CRM e o Sindicato dos 
Médicos na Paraíba. “Nesta 
terça-feira faremos os últimos 
ajustes, mas garantimos que 
a Paraíba estará representada 

nesta manifestação que é na-
cional”, comentou.

a polêmica 
Os médicos contestam 

decisão da presidente Dilma 
Rousseff, em contratar emer-
gencialmente médicos estran-
geiros para trabalhar onde 
faltam médicos brasileiros. Os 
médicos alegam que não acei-
tam a contratação dos estran-
geiros, caso eles não passem 
por um exame para revalidar 
o diploma adquirido em ou-
tros países.

Médicos paraibanos fazem manifestação hoje
Contra EstrangEiros

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

O secretário Helvécio Magalhães, do MS, e o governador Ricardo Coutinho assinaram ontem o termo de adesão do Trauma ao Programa S.O.S Emergências

FOTO: Evandro Pereira

O Hospital Senador Humberto Lucena realizou – de ja-
neiro a dezembro 2012 – 7,5 mil internações e 220,3 mil 
atendimentos. A unidade conta, atualmente, com 197 leitos 
100% SUS, sendo 18 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Por ano, o hospital atende a 4.100 pacientes, sendo 140 
por dia, de urgência. Neste ano, as especialidades com o 
maior número de cirurgias são as do Sistema Osteomus-
cular, seguidas pelas pequenas cirurgias e cirurgias de pele, 
tecido subcutâneo e mucosa. A unidade também realiza um 
alto índice das cirurgias do aparelho digestivo.

saiba mais

Logo após assinar o do-
cumento, o governador Ri-
cardo Coutinho fez um breve 
balanço das ações realiza-
das na área de saúde nesses 
dois anos e meio de sua ad-
ministração, destacando a 
entrega de novos hospitais 
e abertura de 568 novos lei-
tos. E anunciou a implanta-
ção de mais 500 leitos, entre 
os quais 128 no Hospital de 
Mamanguape, que será en-
tregue em setembro; e 55 no 
Hospital de Monteiro, que 
está sendo ampliado.

Ricardo ressaltou que 
o custeio é o grande desafio 
dos gestores na área de saú-
de. “Nós avançamos muito na 
saúde, mas precisamos criar 
condições para fazer com 
que os serviços funcionem, 
porque depois que passam a 
funcionar não retraem mais, 
não tem condições de se ofe-
recer um serviço pela meta-
de, porque a demanda tende 
a aumentar”, observou. 

Ele solicitou ao secre-
tário Helvécio Magalhães a 
incorporação das reformas 
de seis hospitais regionais da 

Paraíba nas prioridades do 
Ministério da Saúde, para que 
eles possam ser a grande re-
ferência da saúde em cada re-
gião. “Se conseguirmos isso e 
equacionarmos a questão do 
custeio, nós vamos ter uma 
capacidade muito grande de 
resolutividade em cada re-
gião”, argumentou.

O secretário Helvécio 
Magalhães destacou que o 
Hospital de Emergência e 
Trauma de João Pessoa está 
entre os 40 hospitais brasilei-
ros de maior relevância para 
as emergências do SUS. Ele 
adiantou que hospitais do in-
terior do Estado, como Cam-
pina Grande, Patos e Sousa, 
também farão parte da Rede 
de Urgência. 

Ele comentou que atual-
mente existe uma epidemia 
de acidentes com motocicle-
tas, sendo, portanto, muito 
importante reforçar o aten-
dimento na rede hospitalar 
como um todo, mas princi-
palmente aqui na emergên-
cia, com treinamento, com 
melhoria dos processos de 
trabalho, ampliação dos lei-

tos, parceria de retaguarda de 
UTIs. “Temos limitação de re-
cursos, mas se focarmos bem 
nisso esperamos termos mais 
recursos para apoiar os esta-
dos e municípios na tarefa de 
gerir os serviços em nível lo-
cal”, afirmou.

S.O.S. Emergências
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena é o 22º 
hospital a fazer parte do Pro-
grama S.O.S Emergências, que 
integra a Rede Saúde Toda 
Hora. A unidade é referência 
no atendimento em trauma-
tologia, prestando assistência 
à população de João Pessoa e 
demais municípios do Esta-
do, beneficiando cerca de 4 
milhões de pessoas. 

Os hospitais seleciona-
dos para integrarem esse pro-
grama são referências regio-
nais: possuem mais de 100 
leitos e pronto-socorro; reali-
zam grande número diário de 
internações e atendimentos 
ambulatoriais. Os serviços da 
Rede Saúde Toda Hora englo-
bam o SAMU 192, Unidade de 

Governo anuncia abertura de 500 novos leitos
Pronto Atendimento (UPA 24 
horas), Salas de Estabilização, 
serviços da Atenção Básica e 
Melhor em Casa.

Para qualificar a assis-
tência aos usuários do SUS 
nas unidades que integram o 
programa, são adotadas me-
didas, como o acolhimento 
e classificação de risco dos 
pacientes. Ao entrar no hos-
pital, o paciente será acolhido 
por uma equipe que definirá 
o seu nível de gravidade e o 
encaminhará ao atendimen-
to específico, conforme sua 
necessidade. Também será 
organizada a gestão de lei-

tos, fluxo de internação e a 
implantação de protocolos 
clínico-assistenciais e admi-
nistrativos.

Para contribuir com o 
aprimoramento da gestão e 
qualificação do atendimento 
aos usuários nas unidades que 
integram o S.O.S Emergências, 
o Ministério da Saúde firmou 
parceria com os Hospitais de 
Excelência no Brasil - Sírio 
Libanês, Albert Einstein, Hos-
pital do Coração, Samaritano, 
Alemão Oswaldo Cruz e Moi-
nhos de Vento – e com o Insti-
tuto Nacional de Traumatolo-
gia e Ortopedia (Into).
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Monitoramento das áreas de risco 
é reforçado na Grande João Pessoa

O Governo do Estado 
e a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), 
por meio da Defesa Civil 
Estadual e da Coordena-
doria Municipal de Defesa 
Civil (Comdec), respec-
tivamente, reforçaram o 
monitoramento nas áres 
de risco na Grande João 
Pessoa. 

As equipes da Defesa 
Civil Estadual acompanham 
as precipitações de chuvas 
e as áreas que apresentam 
maiores riscos de eventos 
adversos. As localidades 
estão sendo monitoradas 
pelo sistema integrado de 
Defesa Civil desde o início 
da noite da última segun-
da-feira.

Já a Comdec está em 
alerta desde a madrugada 
de ontem monitorando as 
31 áreas consideradas de 
risco, com atenção espe-
cial às comunidades ribei-
rinhas, a exemplo do Por-
to do Capim, Padre Hildon 
Bandeira, Chatuba, São 
José e São Rafael. Segundo 
os engenheiros técnicos 
do órgão, nenhuma ocor-
rência foi registrada.

O trabalho preventivo 
envolve ainda as Secreta-
rias de Desenvolvimen-
to Social (Sedes), Saúde 
(SMS), Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb) e In-
fraestrutura (Seinfra), 
além da Superintendên-
cia Executiva de Mobili-
dade Urbana (Semob) e 
Autarquia Especial Muni-
cipal de Limpeza Urbana 
(Emlur).

De acordo com o Cen-
tro de Previsão do Tempo 

A previsão é de mais 
chuvas para os próximos 
três dias na capital

e Estudos Climáticos - CP-
TEC/INPE, a previsão é de 
chuva no litoral nordestino 
para os próximos três dias.

Segundo o engenhei-
ro técnico da Defesa Civil 
Municipal, Alberto Sabi-
no, o trabalho preventivo 
é de extrema relevância, 
tendo em vista o indicati-
vo de chuvas para os pró-
ximos três dias na capital.

“Estamos monitoran-
do as 31 áreas de risco 
e nos concentrando nos 
locais de possíveis des-
lizamentos. Já nos foi in-
formado da probabilidade 
de ocorrência de chuvas 
para os próximos três dias 
e para manter a popula-
ção segura contamos com 
a ajuda de várias Secre-
tarias e órgãos, que nos 
auxiliam na realização 
dos procedimentos ade-
quados para remoção de 
famílias, por exemplo.”, 
destacou Sabino.

 
Twitter e câmeras
O twitter da Semob 

(@semobjp) também é 
um canal de informação 
utilizado pelo órgão para 
dar informações em tem-
po real aos internautas. 
São 32 câmaras de mo-
nitoramento que podem 
auxiliar os motoristas na 
escolha da melhor rota 
antes de saírem de casa 
ou do trabalho.

 
Serviço 24 horas
Qualquer ocorrência 

em decorrência de chuvas 
ou da situação precária 
de moradias pode ser in-
formada à Coordenadoria 
de Defesa Civil, por meio 
da Linha Direta 0800 285 
9020, que funciona em re-
gime de plantão durante 
as 24 horas.

Na edição do dia de 2 de julho, A União 
publicou tabela com os valores tarifários atuais 
e anteriores das regiões metropolitanas de João 
Pessoa e Campina Grande, com os valores troca-
dos, ou seja, os valores das tarifas atuais nos das 
tarifas anteriores e vice-versa. Com a redução de 
6% no valor das tarifas dos ônibus anunciada 
pelo governador Ricardo Coutinho, os preços 
das passagens passam a ser os seguintes:

LINHAS                 Tarifa atual     Tarifa anterior         Redução

JPA/Alhandra   6,25    6,65    0,40
JPA/Jacumã    6,25    6,65    0,40
JPA/Bayeux    1,85    2,00    0,15
JPA/Santa Rita   2,65    2,80    0,15
JPA/Cabedelo   2,40    2,55    0,15
C.Grande/Queimadas  3,15    3,30    0,15
C. Grande/Fagundes  3,85    4,10    0,25
C. Grande/Lagoa Seca  2,10    2,25    0,15

Valores tarifários atuais e anteriores das regiões metropolitanas de JP e CG
ERRATA

Aesa registra chuvas acima da média
Três cidades do Li-

toral registraram os 
maiores índices pluvio-
métricos durante o mês 
passado: João Pessoa, 
Alhandra e Cabedelo. Se-
gundo a Agência Execu-
tiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba 
(Aesa), a previsão para as 
próximas 24 horas é de 
mais chuva nesta região. 
O tempo instável deve se 
estender também para o 
Brejo e o Agreste.

Em junho, a capital 
paraibana foi a cidade 
onde mais choveu: 487,4 
milímetros, 61,5% acima 
da média histórica. Em 
Alhandra, as estações 
meteorológicas da Aesa 
contabilizaram 427,4 mi-

límetros, um valor 56,6% 
acima do esperado. Já 
em Cabedelo, a alta foi 
de 44,3 % com 425 milí-
metros. Outro município 
que se destacou neste as-
pecto foi Campina Gran-
de, com 149,9 milímetros 
e um aumento de 36%.

“Como era esperado, 
as chuvas se concentra-
ram no Litoral. Elas tam-
bém chegaram ao Brejo e 
Agreste, só que com me-
nos intensidade. No caso 
do Cariri, Sertão e Alto Ser-
tão é sempre bom lembrar 
que este não é o período 
chuvoso destas regiões, 
onde as médias pluviomé-
tricas nesta época são de 
40, 35 e 30 milímetros, res-
pectivamente”, explicou 

a meteorologista Marle 
Bandeira.

Previsão
Nuvens vindas do 

Oceano Atlântico devem 
deixar o céu nublado e 
com chuvas nas regiões 
do Litoral, Brejo e Agres-
te nas próximas 24 horas. 
No leste do Estado, a in-
tensidade das precipita-
ções deve variar entre 
moderada e forte. “Esta-
mos acompanhando as 
condições do tempo e a 
cada 12 horas emitiremos 
um novo boletim mete-
orológico. Caso seja ne-
cessário, um novo infor-
mativo pode ser enviado 
a qualquer momento”, 
informou o presidente da 

Aesa, João Vicente Ma-
chado Sobrinho.

Monitoramento
O Governo do Estado 

monitora a variação cli-
mática de forma ininter-
rupta em todo o Estado. 
Técnicos da Aesa se reve-
zam em sistema de plan-
tão no Centro de Gestão 
de Situações Críticas, que 
fica localizado em Cam-
pina Grande e também é 
conhecido como Sala de 
Situação. No local, com-
putadores de última ge-
ração recebem dados em 
tempo real enviados pelas 
estações meteorológicas, 
possibilitando a preven-
ção de eventos críticos 
como secas e enchentes.

Por determinação do 
governador Ricardo Couti-
nho, as equipes do Corpo 
de Bombeiros também tra-
balham com ações preven-
tivas, orientações e apoio 
às famílias. Juntamente 
com a Defesa Civil Estadual 
e Municipal, os bombeiros 
prestam assistência e ain-
da ajudam os moradores 
na retirada de móveis de 
dentro das casas que se 
localizam nos pontos mais 
perigosos.

A orientação é que ao 
perceber que existe a pos-
sibilidade de um desliza-
mento, ou uma elevação do 
nível dos rios deve-se ligar 
imediatamente para a Defe-
sa Civil Estadual no telefone 

199, deixar a casa e procu-
rar abrigo seguro. O Corpo 
de Bombeiros também dis-
ponibiliza o telefone 193 
para atender emergências.

O gerente executivo de 
Defesa Civil Estadual, coro-
nel Cícero Hermínio, des-
taca a importância do tra-
balho de monitoramento 
das áreas de risco. “A pre-
venção salva vidas e, neste 
momento, estamos alinha-
dos no monitoramento das 
áreas mais vulneráveis a 
eventos adversos. Nossa 
maior preocupação é o au-
mento do nível dos rios e o 
deslizamento de barreiras. 
A Defesa Civil está 24h de 
prontidão para atendimen-
to à população”, finaliza.

Assistência às famílias

Comunidades ribeirinhas, a exemplo da São Rafael, estão recebendo atenção especial da Defesa Civil por causa das chuvas

Foto: Evandro Pereira



CDRM avalia projetos sustentáveis
sobre cooperativas de mineradores
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O Governo do Estado, por 
meio da Companhia de De-
senvolvimento de Recursos 
Minerais da Paraíba (CDRM), 
analisa projetos voltados ao 
desenvolvimento sustentável 
para pequenas cooperativas 
de mineradores. Os projetos na 
área de mineração serão sub-
metidos à avaliação do Projeto 
de Desenvolvimento do Cariri, 
Seridó e Curimataú (Procase). 
Uma vez aprovadas, as inicia-
tivas serão financiadas pelo 
Fundo Internacional de Desen-
volvimento Agrícola (Fida). 

Os projetos envolvem coo-
perativas de pequenos minera-
dores, com o apoio da CDRM, 
Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG) e Sebrae. 
“Esses projetos são voltados 
para a capacitação, transferên-
cia de tecnologia, recuperação 
de áreas degradadas e im-
plantação de uma unidade de 
fabricação de joias e bijuterias 
finas”, destaca o presidente da 
CDRM, Marcelo Falcão. 

Uma reunião promovida 
pela diretoria da CDRM, re-
centemente, pautou o assunto 
com os parceiros que incluiu 
ainda integrantes da Secreta-
ria de Estado do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da 
Pesca (Sedap) e Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFPB).

O Procase é um programa 

que desenvolve um conjunto 
de ações voltadas à erradica-
ção da pobreza no meio rural, 
financiadas com recursos do 
Fida. “Esta é a primeira vez, em 
todo o mundo, que o Fida des-
tina recursos à área mineral”, 
afirma Marcelo Falcão. 

O dirigente da CDRM 
acrescenta que entre as metas 
estabelecidas nos projetos es-
tão a capacitação do pequeno 
minerador em extrair os miné-
rios da melhor forma possível, 
a partir de novas metodologias 
levando em conta a questão 
ambiental e sobretudo a sus-
tentabilidade. 

Eventos
Em Picuí, um projeto do 

IFPB e da CDRM prevê a re-
cuperação de áreas degrada-
das, fazendo reflorestamento. 
Nesse município, no dia 20 
de julho durante um seminá-
rio comemorativo ao Dia do 
Garimpeiro, o Governo do Es-
tado, parceiros e cooperativas 
de mineradores vão assinar 
o termo de cooperação para 
colocar em prática os projetos 
que visam mudar o cenário de 
extração predatória. 

Na próxima sexta-feira, 
na sede da Federação das In-
dústrias do Estado da Paraíba 
(Fiep), a CDRM e o Departa-
mento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), promoverão 
um fórum de debates para dis-
cutir o novo marco regulatório 
mineral. A matéria, enviada 
pelo Governo Federal, está 
para ser discutida no Congres-
so Nacional.

Caso sejam aprovados, 
os projetos vão receber 
financiamento do Fida

A Prefeitura Munici-
pal  de Belém, no Brejo 
paraibano, espera contar 
com a presença de 80 mil 
pessoas para a Festa de 
São Pedro, que será re-
alizada no período de 4 
a 7 deste mês. Foi o que 
informou o prefeito do 
município, Edgar Gama.

 Criada em 1997, a 
Festa de São Pedro é o 
maior evento artístico 
cultural da cidade de Be-
lém. Serão quatro dias de 
festejos,  animados pelos 
principais grupos e ban-
das musicais do autêntico 
forró que se apresentam 
na região Nordeste.

Mantendo as tra-
dições nordestinas dos 
festejos juninos nas ruas 
das cidades do interior 
da Paraíba, a festa de 
de Belém será realizada 
na principal avenida da 
cidade, a Brasiliano da 
Costa, iniciando ao lado 
do ginásio poliesportivo 
“o Xaviezão” e se esten-
dendo por ruas interme-
diárias.  

Dentre as atrações 
do evento, foram confir-
madas as bandas Aviões 
do Forró, Magníficos, 

Furacão do Forró, Forró 
da Galega, Forró do Bom 
e ainda a dupla de for-
rozeiros Sirano & Sirino, 
além de grupos musicais 
da terra.

Por conta das difi-
culdades financeiras, o 
gestor da cidade, Edgar 
Gama, explicou que teve 
que reduzir a programa-
ção da festa. “Tivemos 
muitas dificuldades, mas 
com planejamento e or-
ganização vamos fazer 
uma grande festa. Tenho 
certeza disso. Nossa re-
gião tem sofrido com a 
seca e, por isso, também 
temos que destinar re-
cursos para o trabalho de 
auxílio às famílias”, co-
mentou. 

Uma superestrutura 
foi montada no centro 
da cidade. Todo projeto 
de organização e segu-
rança também já foi to-
talmente definido.

 

Festa de São Pedro 
deverá atrair 80 mil

BELÉM

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado dos Recursos Hí-
dricos, do Meio Ambiente 
e da Ciência e Tecnologia 
(SERHMACT), está convi-
dando os prefeitos para 
participar da validação da 
proposta de regionalização 
da gestão integrada de resí-
duos sólidos, que acontece 
na próxima terça-feira, no 
auditório do Instituto Fe-
deral da Paraíba (IFPB), na 
cidade de Campina Grande, 
a partir das 8h30.

De acordo com o se-
cretário de Estado dos Re-
cursos Hídricos, do Meio 

Ambiente e da Ciência e 
Tecnologia, João Azevedo 
Lins Filho, essa é a última 
etapa do processo de ela-
boração do Plano de Re-
gionalização iniciado em 
janeiro deste ano. “As ofi-
cinas reuniram represen-
tantes dos 223 municípios 
paraibanos. Os participan-
tes responderam os ques-
tionários com informações 
sobre o manejo dos resídu-
os sólidos, desde a varrição 
e coleta dos resíduos domi-
ciliares até a destinação”, 
disse o secretário.

As informações forne-
cidas foram condensadas e, 

a partir delas, foi elaborada 
uma proposta que será va-
lidada pelos representantes 
dos municípios. De acordo 
com o engenheiro agrôno-
mo da SERHMACT, Beran-
ger Araújo, os gestores mu-
nicipais vão poder opinar 
no processo decisório dos 
arranjos regionais de Ges-
tão Integrada dos Resíduos 
Sólidos propostos.

A proposta a ser vali-
dada visa orientar as inter-
venções no setor de resí-
duos sólidos, sobretudo no 
planejamento e definição 
de soluções integradas e 
consorciadas, tomando por 

base as Leis Federal e Esta-
dual de Saneamento Bási-
co, a Lei dos Consórcios Pú-
blicos e a Lei 12.305/2010, 
que instituiu a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos.

Lei Nacional de Resí-
duos Sólidos - Aprovada 
pelo então presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, a Lei 
Nacional de Resíduos Só-
lidos (12.305/2010) esta-
belece que os municípios 
efetivem a coleta de lixo 
seletiva e regulamenta a 
destinação final dos lixos 
produzidos. Esse processo 
deve ser concluído até o 
ano de 2014.

Uma ordem de serviço 
para a pavimentação de ruas 
na comunidade Jardim Vitó-
ria (antiga Invasão de Macaí-
ba) foi assinada na manhã de 
ontem pelo prefeito de Cam-
pina Grande, Romero Rodri-

gues. A região é considerada 
uma das áreas mais carentes 
da cidade, e a previsão é de 
que os serviços comecem a 
partir de hoje e se prolon-
guem até o mês de outubro. 

De acordo com Romero, 
serão investidos nas obras 
R$ 733 mil. O benefício atin-
girá as seguintes ruas: João 
Wallig, Maria Pereira Bran-

dão, Luiz Teixeira de Barros, 
Marcelino Pereira da Ro-
cha, Travessa Maria Pereira 
Brandão, Capitão Mário da 
Costa, Travessa Sebastiana 
Pereira Brandão e Concei-
ção. Os serviços de drena-
gem já foram concluídos e 
ao todo serão implantados 
15 mil metros quadrados de 
calçamento.  

“Na verdade, a comuni-
dade reconhece o nosso es-
forço. Estamos atendendo 
a uma justa reivindicação 
da população, mediante a 
implantação de calçamento 
de várias ruas, muitas de-
las bastante extensas e de 
grande importância para 
esta área da cidade”, afir-
mou Romero. 

Governo convoca prefeitos 
para discutir resíduos sólidos

Prefeitura pavimenta ruas

PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO

cAMPINA GRANDE

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Kalyenne Antero
Especial para A União

 A festa é o 
maior evento 
artístico-cultural 
da cidade de 
Belém, no Brejo.

A Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais reuniu, recentemente, instituições parceiras para discutir o assunto
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Pela cidade

“Estamos democratizando as decisões para 
construção desse projeto que envolve milhares de 
pessoas e um dos cartões postais mais conhecidos 
da cidade. Por isso, não podemos desprezar as 
peculiaridades da Feira Central”, declarou o prefeito 
Romero Rodrigues.

l INvestIMeNto

De acordo com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, ao todo serão investidos na 
revitalização R$ 19,5 milhões, sendo que R$ 18,4 milhões 
são oriundos do Ministério das Cidades e R$ 1,1 milhão, 
contrapartida do município.

l PlebIsCIto 

O vereador Olímpio Oliveira (PMDB) manifestou-
se contra o plebiscito idealizado pela presidente Dilma 
Rousseff para decidir pontos da reforma política. “A reforma 
é necessária, mas por que agora, de afogadilho? O PT está há 
mais de dez anos no poder”.

Chamando pra briga 
 

O vereador Rodrigo Ramos (PMN) parece disposto a 
confrontar os colegas. Após envolver-se em controvérsias 
durante discussões na Câmara, ele repercutiu nas redes sociais 
fala de um internauta criticando Bruno Cunha Lima (PSDB) e 
Murillo Galdino (PSB).

Polêmicas

Na semana passada, Rodrigo Ramos recorreu à Justiça 
para impedir a votação de matérias do Poder Executivo 
durante sessão extraordinária e provocou a ira da vereadora 
Ivonete Ludgério (PSB) ao afirmar que havia parlamentares 
votando “por procuração” na CMCG.

benefício  

Os serviços para a pavimentação de ruas na comunidade 
Jardim Vitória em Campina Grande começam hoje. A ordem 
foi assinada pelo prefeito Romero Rodrigues que prevê 
um investimento em obras de R$ 733 mil. Oito ruas serão 
contempladas com serviços de drenagem e implantação de 15 
mil metros quadrados de calçamento.

Reivindicações

Médicos, residentes e estudantes de Medicina da Paraíba 
realizam hoje um protesto contra o baixo investimento do 
governo na saúde pública em oposição à “importação de 
médicos estrangeiros” sem a revalidação de diplomas e pela 
adoção de medidas que permitam o exercício da medicina e a 
qualificação da assistência. A mobilização, que espera reunir 
cerca de 300 pessoas, acontece às 9h no Conselho Regional de 
Medicina (CRM-PB), em João Pessoa.

Reta Final 

O Maior São João do Mundo 2013 está em sua última 
semana este ano. Na noite de hoje, a festa no Parque do 
Povo fica por conta dos shows da Banca Calypso, Furacão 
do Forró, Banda Palov e João Oliveira, a partir das 21h no 
Palco Principal.

emprego

O Sine-PB oferece 50 novas vagas de emprego em 
Campina Grande, entre elas, para os cargos de técnico 
eletrônico em geral, garçom, auxiliar de linha de 
produção, almoxarife, montador de calçados, auxiliar de 
enfermagem e mestre de obras.

Quem se interessar pelas vagas pode comparecer a 
unidade do Sine-PB, em Campina, entre 7h30 e 17h30. 
O endereço é Rua Dr. Severino Cruz, S/N, Centro. Mais 
informações pelos telefones 3310-9411 e 3310-9412.

Feira Central 

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, 
apresentou, ontem, o anteprojeto arquitetônico de 
revitalização da Feira Central de Campina Grande. 
Durante o anúncio, Romero afirmou que o processo 
de construção do projeto tem sido feito de forma 
participativa.

Democratização

João Pessoa, Paraíba -  QUARTA-FEIRA, 3 de  julho de 2013

Banda Calypso é atração de hoje
MAIoR são joão Do MuNDo

Hoje à noite, em Campi-
na Grande, o Maior São João 
do Mundo continua com um 
grande arrasta-pé. A progra-
mação para esta noite contará 
com quatro atrações musicais 
no Parque do Povo, além dos 
trios pé-de-serra e a varie-
dade gastronômica. A Banda 
Calypso deve atrair um bom 
número de pessoas para dan-
çar o estilo calypso e brega 
pop, da cantora Joelma Men-
des e do guitarrista e produ-
tor Chimbinha.

Além da Banda Calypso, 
sobem ainda no palco do Par-
que do Povo a Banda Palov, Fu-
racão do Forró e João Oliveira. 
Enquanto em muitas cidades 
da Paraíba, as festas juninas 
já terminaram em Campina 
Grande elas continuam até o 
dia 7 de julho, com atrações 
musicais, gastronomia, cultura 
popular e uma decoração que 
traduz bem a vida nordestina 
nas pequenas cidades.

Outra atração para quem 
visita o Maior São João do 
Mundo é o Sítio São João, um 
espaço cenográfico que reve-
la os hábitos de um vilarejo 
rural dos séculos XIX e XX. O 

espaço é formado por uma 
casa principal, com armazém 
de mangaios, bodega, igreja e 
cruzeiro. Tem ainda a casa de 
farinha, produção de sisal, en-
genho de manjarra, de motriz 
de cana-de-açúcar e produção 
de rapadura e cachaça. 

Os visitantes podem co-
nhecer ainda como funciona 
uma antiga barbearia, o foto-
-mochila, delegacia, pensão, 
tipografia e cordelaria, olaria, 
casa do ferreiro, casa da pa-
lha e do couro, os currais, as 
plantações, os postes com ilu-
minação que funcionam a que-
rosene e um pequeno parque 
de diversões, com argolinhas, 
canoas, carrossel e pau-de-se-
bo. O Sítio está localizado na 
Avenida Manoel Tavares, bair-
ro do Alto Branco, e fica aberto 
ao público a partir das 10h.

Estão abertas até o dia 10 de 
julho, pelo e-mail mecmat@uepb.
edu.br ou diretamente na secre-
taria do Mestrado em Ensino de 
Ciências, as inscrições para par-
ticipação das oficinas de monta-
gem de material didático para ser 
doado para a instituição “Lar do 
Garoto Padre Otávio Santos”, que 
abriga cerca de 60 menores em 
conflito com a lei que cumprem 
medidas socioeducativas.

Essas oficinas estão sen-
do organizadas pela professora 
Silvana Santos, do Departamen-
to de Biologia da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), e 
dela podem participar alunos de 
Graduação, principalmente aque-
les vinculados às Licenciaturas, 
professores da rede pública e 
privada, profissionais das áreas 
da saúde, das ciências exatas e 
humanas.

A carga horária das oficinas 
é de 40 horas, sendo 20 horas 
presenciais e 20 horas destinadas 
à criação das atividades didáticas. 
A parte teórica presencial será 
desenvolvida na parte da manhã 
nos dias 16, 18, 23, 25 e 30 de ju-
lho, no auditório II da Central de 
Integração Acadêmica da UEPB. 
As oficinas fazem parte do proje-
to de extensão “Por um dia dife-
rente do outro: desenvolvimento 
de material didático adaptado 
para educação de adolescentes e 
jovens em privação de liberdade”. 

Todos os participantes re-
ceberão certificado de partici-
pação em projeto de extensão 
com carga horária de 40 horas. 
Segundo a professora. Silvana 
Santos, geralmente os adoles-
centes e jovens que estão em 
conflito com a lei são do sexo 
masculino, de famílias pobres e 
com história de fracasso esco-
lar; os quais são cooptados para 
o comércio de drogas ilícitas, 
fazendo uso delas e tornando-se 
dependentes químicos.

Festa terá ainda shows da  
banda Palov, Furação do 
Forró e João Oliveira

Mestrado em 
Ciências da UEPB 
oferece oficinas
de montagem 
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Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

A Banda 
Calypso deve 
atrair um bom 
número de 
pessoas para 
dançar o estilo 
calypso e 
brega pop

Programação

l 3/7 - Quarta-feira
Banda Calypso
Banda Palov
Furacão do Forró
João Oliveira

l 4/7 - Quinta-feira  
Forró do Bom
Forró Estourado
Forró Nordestino
Assum Preto

l 5/7 - sexta-feira  
Saia Rodada
Forró do Movimento

Sandra Belê
Targino Gondim

l 6/7 - sábado  
Forró do Muído
Forró Bakana
Adelmário Coelho
Sussa de Monteiro
Poeta Francinaldo 
(Gravação do DVD)

l 7/7 - Domingo  
Garota Safada
Os 3 do Nordeste
Genival Lacerda
Raniere Gomes.

Área destinada aos shows onde milhares de pessoas vão se reunir 



PF investiga prefeitos na Paraíba
“Violência inVisíVel”
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Justiça eleitoral define 
prazo de 70 dias para 
realizar plebiscito no país
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A Polícia Federal ainda 
não está cumprindo manda-
dos judiciais por aqui, mas 
pelo menos dez municípios 
da Paraíba também estão 
incluídos entre os investiga-
dos pela operação “Violência 
Invisível” que tenta punir e 
prender prefeitos, ex-prefei-
tos e empresas que estariam 
fraudando processos de lici-
tações com o compromisso 
de fazer a compensação en-
tre precatórios judiciais e as 
dívidas das prefeituras.

Para cometer as irregu-
laridades, as prefeituras es-
tariam alegando economia 
de até 30% sobre os valo-
res devidos ao INSS, prática 
proibida por lei e, na Paraí-
ba, algumas das cidades alvo 
da organização criminosa 
seriam Esperança, Bayeux, 

Alagoinha, Cuitegi, Curral de 
Cima, Jacaraú, Pilõezinhos, 
Serraria, Serra Redonda e 
Riachão do Poço.

Os presos localizados 
pelas investigações respon-
derão por crimes contra a 
administração pública, for-
mação de quadrilha, falsi-
dade ideológica e lavagem 
de dinheiro, fraude às licita-
ções, corrupção ativa e pas-
siva. E caso sejam condena-
dos, as penas podem chegar 
até 30 anos de prisão.

De acordo com a Polí-
cia Federal, em outros esta-
dos do país, especialmente 
Minas Gerais, a operação 
tem o envolvimento de 
mais de cem policiais que 
cumprem, de forma simul-
tânea, 53 mandados judi-
ciais, dos quais 20 são de 
busca e apreensão, 21 de 
sequestro de valores, bens 
móveis e imóveis, três de 
condução coercitiva e nove 
são mandados de prisão 
temporária.

Nova operação da PF investiga
empresas e pessoas acusadas
de fraudar licitações públicas

Atendendo reivindicação 
da Assembleia Legislativa, o 
corregedor-geral do Tribunal 
de Justiça, desembargador 
Marcio Murilo da Cunha Ra-
mos, vai determinar a sus-
pensão da cobrança de taxas 
de titulação (escrituras) para 
assentados beneficiados com 
terras da Reforma Agrária, 
através do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário. 

O magistrado deve enviar 
expediente a todos os cartó-
rios do Estado para o cumpri-
mento imediato da Lei Federal 
11.481, de 31 de maio de 2007, 
que prevê medidas voltadas à 
regularização fundiária de in-
teresse social em imóveis da 
União e isenta os assentados 
do pagamento de escrituras.

Na manhã de ontem, o 
presidente da Frente Parla-
mentar da Seca da Assembleia, 
deputado Francisco de Assis 
Quintans (Democratas), se 
reuniu com o corregedor Mar-
cio Murilo, na sede do TJ, que 
decidiu fazer cumprir na Paraíba 
a LF 11.481. O parlamentar es-
tava acompanhado de repre-
sentantes da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura 
do Estado (Fetag-PB), Institu-
to de Terras e Planejamento 
Agrícola (Interpa-PB) e outras 
associações da área.

Quintans destacou que o 
presidente da Fetag-PB, Libe-
ralino Lucena, comunicou que 
vai tirar cópias do expediente 
do desembargador e socializá-
-lo com todos os sindicatos 
rurais para que os agricultores 
familiares fiscalizem o cumpri-
mento da decisão do Tribunal 
junto aos cartórios do interior 
do Estado. De acordo com o 
deputado, a Fetag congrega 
205 sindicatos rurais por toda 
a Paraíba.

O deputado ressaltou 
também que a ação conjunta 
da ALPB, TJ-PB, Fetag, Inter-
pa e de outras associações do 
meio rural vai proporcionar 
uma melhor distribuição de 

renda entre os agricultores 
familiares, que não terão que 
se desfazer de pequenos bens, 
a exemplo de galinhas, vacas, 
porcos, ovelhas e cabras, para 
pagar taxas de cartórios; e di-
minui o êxodo rural, com a fi-
xação do homem no campo.

“Desde o mês passado o 
presidente Ricardo Marcelo 
vinha fazendo gestões junto 
a presidente do TJPB, desem-
bargadora Maria de Fátima 
Bezerra Cavalcanti, para con-
seguir o benefício para os as-
sentados, até que nesta terça 
o corregedor Marcio Murilo 
mandou os cartórios cumprir 
a lei, dando um alento para 
este povo tão fragilizado pela 
seca”, afirmou Quintans.

Decisão
A decisão de que os car-

tórios de registro de imóveis 
devem respeitar a lei e isentar 
a primeira titularização fundi-
ária das famílias da zona rural 
beneficiadas com o Programa 
Nacional de Crédito Fundiá-
rio (PNCF) foi tomada na ma-
nhã de anteontem, durante 
reunião do corregedor geral 
de Justiça, um representante 
Interpa, e o presidente da As-
sociação dos Notários e Regis-
tradores da Paraíba (Anoreg), 
Germano Toscano.  A reunião 
foi realizada na Corregedoria 
Geral de Justiça do Poder Judi-
ciário, localizada no bairro do 
Altiplano, em João Pessoa. 

O prefeito de Cam-
pina Grande, Romero 
Rodrigues (PSDB), con-
firmou ontem que se li-
cenciará do comando do 
Poder Executivo no pró-
ximo domingo, 7, entre-
gando o cargo ao vice-
-prefeito Ronaldo Cunha 
Lima Filho, que ficará à 
frente da prefeitura por 
um período de quinze 
dias. 

Romero explicou 
que pretende descansar, 
mas não revelou se dei-
xará a cidade durante o 
período da licença, que 
não será remunerada. 
Ele reafirmou que a in-
tenção também é pres-
tar uma homenagem 
ao vice e ao ex-prefeito, 
ex-senador e ex-gover-
nador Ronaldo Cunha 
Lima, no dia em que a 
morte do poeta comple-
ta um ano. 

“Trata-se, portanto, 
de mais uma homena-
gem meritória ao saudo-
so poeta Ronaldo, levan-
do-se em conta que o 
seu filho fará, no mesmo 
dia, o encerramento dos 
festejos juninos de 2013, 
uma festa exitosa e con-
sagrada em todo o Bra-
sil”, ponderou Romero, 
lembrando que Ronal-
do, o pai, foi o criador 
do Maior São João do 
Mundo.

A cerimônia de 
transmissão do cargo 
deve acontecer por volta 
do meio-dia, logo após a 
celebração de uma missa 
em memória do primei-
ro aniversário da morte 
do ex-prefeito. Romero 
Rodrigues havia anun-

Romero transfere cargo para 
Ronaldo no próximo domingo

ciado a intenção de se li-
cenciar do cargo por um 
curto período ainda no 
início do São João, quan-
do o vice encontrava-se 
internado em um dos hos-
pitais da cidade por con-
ta de uma pneumonia. O 
anúncio, inclusive, se deu 
em um momento em que 
adversários especulavam 
um suposto afastamento 
entre Romero e Ronaldo 
Filho, por conta da au-
sência deste em diversos 
eventos importantes do 
governo municipal, au-
sência que foi justificada 
por Ronaldo em virtude 
do seu estado de saúde à 
época. O vice foi, por de-
signação do titular logo 
após a posse, encarregado 
de coordenar a organiza-
ção do São João 2013.

O prefeito confir-
mou ainda que, embora 
licenciado, vai se manter 
atento ao cotidiano de 

Campina Grande e reve-
lou que aproveitará as 
férias para refletir sobre 
determinados pontos da 
sua administração. Rome-
ro não adiantou se uma 
eventual reforma do seu 
secretariado estaria nesse 
pacote sobre o qual refle-
tirá a partir do domingo. 
“À distância, podemos 
refletir mais, sem aquela 
natural pressão adminis-
trativa. 

Afasto-me, porém me 
mantenho focado na cida-
de e em algumas mudan-
ças que pretendemos im-
plantar ainda em 2013”, 
comentou. Na manhã de 
ontem, Romero Rodri-
gues cumpriu uma exten-
sa agenda de compro-
missos, com o anúncio da 
pavimentação de ruas em 
um dos bairros da cidade 
e do anteprojeto de revi-
talização da Feira Central 
de Campina Grande. 

Prefeitura abre o
segundo ciclo do
Orçamento nos 
bairros da orla

O presidente da Câmara 
de Vereadores, Louro Delfino 
(PTB), tomou posse no último 
final de semana como prefeito 
interino de Soledade, município 
que, por determinação do Tri-
bunal Regional Eleitoral reali-
zará novas eleições no prazo de 
40 dias. A posse aconteceu de-
pois do afastamento do prefeito 
e da vice, respectivamente, Zé 
Bento(PT) e Fabiana Gouveia, 
cassados por conduta vedada.

Louro Delfino foi em-
possado pela mesa diretora 
da Câmara a portas fechadas 
para que a população não ti-
vesse acesso. A cerimônia foi 
realizada na manhã de sábado 
cumprindo determinação ju-
dicial. Estiveram presentes na 
solenidade de posse, apenas 
os vereadores da situação.  

Guarabira
O vice-prefeito de Gua-

rabira, José Antônio de Lima, 
mais conhecido como “Zé do 
Empenho”, assumiu interina-
mente a chefia do executivo 
municipal na manhã de on-
tem após ter assinado o ter-
mo de posse no Gabinete do 
Prefeito. 

Durante o período de dez 
dias ele conduzirá os destinos 
administrativos do município 
de Guarabira até o retorno do 
titular da pasta o prefeito Ze-
nóbio Toscano que precisou 
se ausentar para viajar para 
São Paulo, onde irá se subme-
ter a um check-up médico em 
face de problemas de saúde 
que vinha sentindo nos últi-
mos dias. Ele deve retornar 
às suas atividades normais no 
próximo dia 11 de julho.

Como prefeito interino 
empossado, Zé do Empenho  
disse que irá se portar com 
muita responsabilidade, des-

pachando e revendo os plei-
tos prioritários. Ele ainda se 
disse grato ao prefeito Zenó-
bio, que confiou em sua capa-
cidade de gestão no período 
de interinidade. 

Fizeram-se presentes à 
assinatura do termo de pos-
se do prefeito em exercício, 
seus familiares: a esposa Elza 
Xavier e os filhos Michel, Ma-
xwel e Adalberto Neto; além 
do chefe de Gabinete Aguiber-
to Lira, secretários Cláudio 
César (Finanças) e Toni Souza 
(Administração), Romualdo 
Galvão (assessor de Gabinete 
do vice-prefeito), os vereado-
res Lula das Molas (líder do 
prefeito), Tiago do Mutirão, 
Marcos de Enoque, Saulo de 
Biu e Armando Mallaguty (lí-
der da oposição), e o Dr. An-
tônio Teotônio, presidente da 
OAB – Ordem dos Advogados, 
Subseção Guarabira.

Soledade e Guarabira abrem a 
semana com novos prefeitos

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

Luiz Carlos Lima
Luiz_rlima@hotmail.com

Romero se afasta da Prefeitura pelo período de quinze dias

AL pede suspensão de
taxa para beneficiados

TiTUlaÇÃo FUnDiÁRia

O segundo ciclo das audi-
ências públicas do Orçamen-
to Participativo da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa teve 
início ontem.  Até o último dia 
deste mês serão mais 13 au-
diências em que a população 
poderá opinar e debater áre-
as prioritárias que serão leva-
das em conta na distribuição 
do orçamento municipal. A 
primeira audiência ouviu os 
moradores dos bairros de 
Manaíra, Bessa, Brisamar e 
São José, onde prioridades 
como construção de ciclovias, 
escolas e programas de habi-
tação estiveram entre as prio-
ridades.

A primeira fase de dis-
cussões em audiências públi-
ca foi iniciada em abril e le-
vadas à Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP). Os verea-
dores aprovaram, no mês pas-
sado, o texto da lei com 127 
emendas sugeridas ao Proje-
to de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (PLDO 165/2013) 
para o exercício financeiro do 
Município em 2014. O projeto 
garantirá a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
de 2014 e do Plano Plurianu-
al (PPA) relativo ao período 
2014 a 2017.

De acordo com o secretá-
rio executivo do OP, Hildevâ-
nio Macedo, o segundo ciclo 
de plenárias tem o objetivo de 
aproximar os secretários mu-
nicipais da população para 
discutir cada uma das deman-
das já selecionadas nas ple-
nárias realizadas no primeiro 
semestre deste ano. Para isso, 
serão analisadas a viabilidade 
das ações do ponto de vista 
técnico e orçamentário, além 
de temporal, ou seja, se ela 
vai ser executada pela gestão 
municipal em curto, médio ou 
longo prazo.

 “O planejamento partici-
pativo consiste na realização 
de reuniões do OP junto com 
as secretárias municipais que 
foram demandadas nas ple-
nárias iniciais. Neste segundo 
momento, os secretários vol-
tam às regiões para discutir 
com a população, a viabilida-
de do ponto de vista técnico, 
financeiro e orçamentário 
sobre cada demanda que foi 
eleita pela comunidade na-
quela determinada região. Em 
síntese, será a consolidação 
daqueles 10 pontos já eleitos 
pela população em cada uma 
das regiões”, explica. 

Paralelamente ao ci-
clo de audiências públicas, 
a PMJP também deu início o 
segundo ciclo de fóruns te-
máticos para discutir as de-
mandas do Plano Plurianual 
Participativo (PPA-P). Ao 
todo, serão 16 encontros que 
envolverão a participação de 
gestores de várias secretarias 
e coordenadorias da gestão 
municipal. Também estarão 
presentes representantes de 
13 segmentos sociais, con-
selheiros regionais do OP e 
conselheiros municipais de 
políticas públicas.

Foto: Arquivo

Processo foi 
conduzido pelo 
deputado Fran-
cisco Quintans 
que preside a 
Frente 
Parlamentar de 
Combate à Seca



Justiça Eleitoral define prazo de 
70 dias para realizar o plebiscito
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GERAL

TRE da Paraíba participou 
da reunião no TSE e reúne 
imprensa hoje em coletiva

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

A presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministra Cármen 
Lúcia, e os 27 presidentes 
dos Tribunais Regionais 
Eleitorais (TREs) do país, 
em reunião realizada on-
tem em Brasília, definiram 
em 70 dias o prazo mínimo 
para a preparação e reali-
zação do plebiscito sobre a 
reforma política, caso este 
venha a ser convocado pelo 
Congresso Nacional.

Hoje ao meio-dia, o pre-
sidente do TRE da Paraíba, 
desembargador Marcos Ca-
valcanti, que participou da 
reunião em Brasília, reúne 
a imprensa da capital para 
explicar os detalhes da de-
cisão tomada pela Justiça 
Eleitoral.

De acordo com o en-
tendimento do TSE, o ple-
biscito poderia ser feito 
no dia 8 de setembro (no 
segundo domingo do mês) 
deste ano, se as providên-
cias para a sua realização 
fossem tomadas de ime-
diato.

O prazo de 70 dias, 
para assegurar a ampla 
informação do eleitorado 
nacional, começaria a con-
tar a partir de 1º de julho 
deste ano. Nesta data, a 
presidente Dilma Rousseff 
enviou comunicado à Pre-
sidência do TSE informan-
do seu desejo de sugerir 
ao Congresso Nacional o 
plebiscito e consultando 
sobre o prazo mínimo ne-
cessário para a Justiça Elei-
toral levar a cabo a consul-
ta popular.

Na ata da reunião da 
presidente do TSE com os 
representantes dos TREs, 
consta que, “com base nos 
estudos preliminares, fei-
tos pelos órgãos internos 
dos Tribunais Eleitorais, 
em regime de urgência e 
sujeitas essas análises a 
adaptações necessárias, a 
partir da superveniência 
da convocação formal que 
venha a ser feita, definiu-se 
como prazo mínimo para 
se garantir a informação do 
eleitorado sobre o que ve-
nha a lhe ser questionado 
o prazo de 70 dias, adap-
tado que ficaria, a contar 
do dia 1º de julho de 2013, 
ao segundo domingo de se-
tembro (8 de setembro de 
2013), se tivessem início 
imediato as providências 
no sentido da realização da 
consulta”.

Na ata, há o alerta de 
que atrasos na definição 
da consulta certamente 
“terão consequência ób-
via e inevitável sobre esse 
calendário”. Isto porque, 
informam os dirigentes da 
Justiça Eleitoral, não ser 
possível se ter o início de 
providências, “com dispên-
dio de esforços humanos 
e de dinheiros públicos, 
senão quando a específica 
finalidade está prévia e le-
galmente estabelecida”.

O presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral da 
Paraíba, desembargador 
Marcos Cavalcanti de Al-
buquerque, afirmou que o 
“TRE-PB está pronto para 
o plebiscito”.

No transporte dez 
centavos não é nada

O que há no sistema?

O sistema de transporte público de João Pessoa funciona numa 
relação condenável entre os empresários do setor, o setor público, 
alguns meios de comunicação e falsas lideranças estudantis que 
fazem fila à porta da AETC-JP sabe Deus à procura do quê. 

Um dia Mário Tourinho me disse o que alguns desses ‘líderes’ 
faziam lá. Fui à AETC-JP tratar de uma batida que um ônibus deu 
no carro de mulher, não resolvi o problema, mas obtive a valiosa 
informação de Tourinho sobre pagamento e a relação da entidade com 
esses estudantes. Essa parte eu vou contar depois. 

A AETC-JP gasta tubos de dinheiro com veículos de comunicação 
em João Pessoa, principalmente com rádios e radialistas para 
manterem-se calados e não expor as mazelas do sistema de forma 
pública. Quando a planilha vai ser calculada esse tipo de gasto 
espúrio e condenável já é embutido. 

Se fosse retirada a propinagem da planilha, a tarifa cairia em 
níveis nunca vistos na cidade. Mas esse assunto é tratado a sete 
chaves e a maioria dos pagamentos da AETC-JP é feito em dinheiro 
para evitar deixar rastro no apurado do sistema. 

A cidade de João Pessoa precisa de um sistema de transporte 
que atenda a sua população. O atual é ineficaz e não funciona como 
deveria. O volume de veículos particulares circulando hoje na cidade é 
bem maior do que era há cinco anos, por exemplo. 

Não adiante incentivar as pessoas a se deslocarem de ônibus, 
porque elas não vão atender a esse por pura ineficiência do sistema. 
Ninguém deixará seu carro na garagem para se espremer feito 
sardinha em lata dentro de um ônibus desconfortável. 

E quem assim agir sofre de masoquismo. 

Está certo que a passagem de ônibus em João 
Pessoa baixou em dez centavos por determinação do 
prefeito Luciano Cartaxo, que cedeu à pressão das 
manifestações de rua na capital da Paraíba que, entre 
outras coisas, reclamam da tarifa cobrada por uma 
passagem. 

Mas o fato é que desde a última segunda-feira 
(1) a tarifa baixou. Em verdade, os manifestantes, 
embalados pelas manifestações que se iniciaram 
em São Paulo, não reclamam apenas da tarifa. A 
reclamação é sobre o sistema de transporte público 
como um todo. 

Não sei se os leitores da coluna se locomovem de 
transporte público. Certamente que não, porque quem 
tem o hábito de comprar jornal tem poder aquisitivo 
bom e pode possuir carro. Eu, pelo menos tenho carro, 
mas depois que começaram essas manifestações 
procurei experimentar andar de ônibus. 

Primeiro, precisei ir em Mangabeira e tomei 
um ônibus em Manaíra, mas antes tive o cuidado de 
perguntar a uma mocinha que estava na parada qual o 
ônibus que passava naquele bairro. “Os cinco mil, que 
passam em Manaíra, todos eles vão para Mangabeira”, 
me disse a solícita moça. 

O danado do ônibus vinha do Shopping Manaíra 
e já estava lotado. Começou aquele esfrega-esfrega 
tão comum nos transportes públicos, e eu me lembrei 
dos tempos em que morava na Casa do Estudante da 
Paraíba e adorava me esfregar nas meninas que iam 
para a praia nos finais de semana. Coisa de jovem. 

Mas o ônibus rodava, uns pediam parada para 
descer, outros, em terra, pediam parada para subir e a 
viagem continuava. Pude perceber, por exemplo, que 
nem todos se destinavam ao bairro de Mangabeira. 
Abordei o assunto e um senhor que não paga passagem 
me disse:

“Isso aqui é um sobe e desce da gota, o que 
deve aumentar o ganho do dono da empresa”, disse 
o homem e eu me dei conta que nem tinha pensado 
nisso. Finalmente, depois de quase uma hora de viagem 
cheguei a Mangabeira. Desci e fui procurar a casa do 
meu amigo. 

Não conheço as outras linhas do transporte 
público de João Pessoa e, por isso mesmo, delas não 
posso falar, para ser honesto. Mas a linha que passa 
em Mangabeira é um verdadeiro inferno e eu nem sei 
se no inferno existe transporte público, mas se tiver 
é igual a linha cinco mil que atende à população de 
Mangabeira. 

Reunida ontem pela 
manhã no Anexo Judiciário,  
a Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça anulou, 
ontem, uma sentença de 
primeiro grau que deter-
minava ao vereador de João 
Pessoa, Felipe Leitão, pagar 
a contribuição partidária ao 
Partido Republicano Pro-
gressista (PRP), referente 
ao período do mandato de 
janeiro de 2009 a março de 
2011. O processo será re-
encaminhado ao Juízo de 1º 
Grau, para que a Justiça ga-
ranta o direito de defesa do 
parlamentar.

De acordo com os autos 
do processo, o PRP ajuizou 
ação de cobrança contra 
Felipe Leitão, sob alegação 
de que o parlamentar foi 

eleito para o mandato de 
vereador da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa, pela 
legenda, na legislatura de 
2009 a 2012, e deixou de 
pagar a contribuição par-
tidária prevista no artigo 
70 do Estatuto do Partido, 
correspondente a 10% do 
seu subsídio, de janeiro de 
2009 a março de 2011.

Ao recorrer da decisão 
de primeiro grau, o parla-
mentar pessoense argumen-
tou a nulidade do processo 
pelo cerceamento de defesa, 
tendo em vista que ele não 
teve oportunidade de com-
provar a extinção da obri-
gação pelo pagamento. Ele 
alegou, ainda, ter solicitado 
apresentar as provas em seu 
favor, o que não foi aceito 

pelo órgão judicial.
O relator do processo, 

juiz convocado Ricardo Vital 
de Almeida, acolheu a pre-
liminar de cerceamento de 
defesa para declarar nula a 
sentença, a fim de que a rea-
lização da audiência cancela-
da seja garantida no Juízo de 
1º Grau. “Resta caracteriza-
do o cerceamento de defesa 
alegado pelo apelante, pois 
este foi impedido de tentar 
demonstrar suas alegações 
pelos meios de provas admi-
tidos pelo ordenamento jurí-
dico”, afirmou o relator.

O voto foi acompanhado 
pelo desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevi-
des e o juiz convocado, para 
compor o quorum, Marcos 
Coelho de Salles.

O deputado estadual 
Trócolli Júnior (PMDB) para-
benizou todos os integrantes 
do Corpo de Bombeiros da 
Paraíba, que comemoraram 
seu dia nessa terça-feira. 
O parlamentar lembrou da 
importância dos homens e 
mulheres que compõem a 
corporação têm para a so-

ciedade e que de acordo 
com dados do Ministério da 
Justiça, na Paraíba totalizam 
1.262 integrantes, sendo 434 
soldados, 284 cabos e 187 
sargentos.

“Esses homens e mulhe-
res são heróis da sociedade 
e muita das vezes não reco-
nhecidos. Eles são responsá-

veis diretos pelo salvamento 
de vidas, seja no mar, nas 
ruas, em estradas. Onde se 
falar em acidentes, incêndios 
ou qualquer fato grave envol-
vendo vidas humanas ou até 
de animais, os bombeiros lá 
estão para salvar vidas”, afir-
mou Trócolli parabenizando 
a categoria.

Câmara do TJ anula sentença 
contra o vereador Felipe Leitão

Deputado lembra aniversário
do Corpo de Bombeiros

Membros da Terceira Câmara livram vereador de pagar contribuição partidária ao PRP da Paraíba

História começa desde 1917 na PB
Em 1917 o Decreto Es-

tadual de número 844, de 
9 de junho, criou a corpo-
ração como uma Seção de 
Bombeiros, com um efeti-
vo de 30 homens, retira-
dos da própria Força Pú-
blica, (atual Polícia Militar 
da Paraíba). O presidente 
da Paraíba era, na época, 
Francisco Camilo de Ho-
landa.

Como todo o proces-
so de criação do Corpo de 
Bombeiros foi muito rápi-
do devido à necessidade 
urgente de se combater 
e prevenir os incêndios na 
cidade da Paraíba (atual 

João Pessoa), não foi cons-
truído um prédio para 
instalar a nova instituição 
e então o seu aquartela-
mento ficou provisoria-
mente dentro do próprio 
quartel da Força Pública e 
o comando da tropa ficou 
a cargo do 2º tenente José 
Lopes Pessoa de Macedo, 
que só foi nomeado dois 
dias após a instituição do 
Corpo de Bombeiros.

Atualmente o Corpo 
de Bombeiros da Paraíba 
é comandado pelo coro-
nel Jair Carneiro de Bar-
ros. O subcomandante é 
o coronel Denis da Silva 

Nery. Em todo dia 2 de 
julho comemora-se o dia 
do bombeiro, uma corpo-
ração da Defesa Civil que 
se encontra diretamente 
ligada à Polícia Militar. 

A data foi decretada 
oficial no Brasil no ano 
de 1954, e hoje já somam 
cento e cinquenta e dois 
anos de existência. Os pri-
meiros registros dos servi-
ços do Corpo de Bombei-
ros no Brasil surgiram no 
ano de 1856, quando o 
imperador D. Pedro II as-
sinou um decreto que ca-
racterizava a diminuição 
dos incêndios.

FoTo: Assessoria do TJ
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Fim da suplência de senador e 
financiamento de campanha 
são alguns dos temas

Governo envia ao Congresso sugestões
sobre o plebiscito da reforma política

Brasília - O governo 
apresentou ontem ao Con-
gresso as sugestões de te-
mas para a formulação do 
plebiscito sobre a reforma 
política. São elas: a for-
ma de financiamento das 
campanhas, do sistema 
eleitoral, a possibilidade 
do fim da suplência de se-
nador, a manutenção das 
coligações partidárias e 
o fim do voto secreto nas 
votações do Congresso. 

O documento foi en-
tregue ao presidente do 
Congresso, senador Re-
nan Calheiros (PMDB-
-AL), pelo vice-presidente 
da República, Michel Te-
mer, e o ministro da Jus-
tiça, José Eduardo Cardo-
zo. Temer ressaltou que a 
competência para elabo-
ração do plebiscito é do 
Congresso Nacional. “O 
que o Executivo está fa-
zendo é uma mera suges-
tão. Quem vai conduzir [o 
processo] do início até o 
fim é o Congresso”, frisou 
Temer.

O ministro da Justi-
ça defendeu o plebisci-
to como forma de o povo 
participar mais ativamen-
te da elaboração das di-
retrizes de uma reforma 
política, o que não ocor-

João Paulo II tem
milagre aprovado

Premiê português 
continuará no cargo

Oposição pede nova 
eleição em Portugal

 Lisboa (Reuters) - O 
primeiro-ministro de Portugal, 
Pedro Passos Coelho, vai perma-
necer no comando do governo e 
trabalhar para superar a crise 
política depois que seu chan-
celer e chefe de uma coalizão 
partidária apresentou pedido 
demissão, que o premiê recu-
sou-se a aceitar.

“Eu não pedi ao presidente 
para remover o ministro das Re-
lações Exteriores”, disse Passos 
Coelho à nação nesta terça-feira 
em um discurso transmitido pela 
televisão, acrescentando que vai 
buscar “condições para assegu-
rar a estabilidade”, em conjunto 
com o parceiro de coalizão CDS-PP 
nas próximas horas.

Passos Coelho afirmou ainda 
queviajaria ontem a Berlim como 
primeiro-ministro.

O ministro das Relações Ex-
teriores Paulo Portas demitiu-se, 
em um duro golpe para a coalizão de 
centro-direita que manteve o resga-
te internacional do país nos trilhos.

O Banco Mundial anunciou 
ontem a angariação de US$ 700 
milhões através de uma emissão de 
obrigações para ajudar a financiar 
programas de vacinação que são 
apoiados pela Aliança Gavi.

Em comunicado, o órgão 
disse que milhões de crianças dos 
considerados países mais pobres 
do mundo devem se beneficiar 
comvacinas contra as formas mais 
graves da pneumonia e da diar-
reia. As doenças são tidas como as 
maiores causas de morte de meno-
res de cinco anos.

De acordo com o Banco Mun-
dial, os fundos também vão custear 
a vacina ambivalente 5 em 1 que 
protege contra a difteria, o tétano, 
a tosse convulsa, a bactéria haemo-
philus influenza tipo b e a hepatite 
B. Os  montantes devem financiar 
os trabalhos de gestão da Gavi nos 
sistemas de saúde dos países além 
da compra de vacinas.

A transação foi feita através 
do Mecanismo de Financiamento 
Internacional para a Imunização, 
IFFIm.

O papa João Paulo 
II se aproximou da san-
tidade ontem, depois 
que uma comissão de 
cardeais e bispos ter 
creditado a ele um se-
gundo milagre desde a 
sua morte, informou a 
imprensa italiana.

A cerimônia de ca-
nonização do pontífice 
polonês, que morreu 
em abril de 2005, po-
deria acontecer já em 
dezembro, segundo 
a agência de notícias 
Ansa. Este seria o avan-
ço mais rápido para a 
santidade dos tempos 
modernos.

O estágio restante 
no procedimento é a as-
sinatura do atual papa 
Francisco, confirmando 
a decisão. As autori-
dades do Vaticano não 
quiseram comentar. 

Ivan Richard e 
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

O vice-presidente Michel Temer e o ministro da Justiça José Eduardo Cardozo entregaram o documento ao senador Renan Calheiros

Os pedidos de asilo ao técni-
co de informática Edward Sno-
wden, que revelou o esquema 
de espionagem de telefones e 
internet feito pelos Estados Uni-
dos, foram rejeitados pelo Brasil 
e por outros sete países.

 Dos 21 países que o site Wiki-
Leaks disse que Snowden solicitou 
asilo, 11 dizem que receberam a 
requisição. Na última segunda, o 
site anunciou que a advogada que 
assessora o delator, Sarah Harrison, 
fez a solicitação através de carta 
entregue a diplomatas russos do 
consulado no aeroporto de Shere-
metyevo, em Moscou.

A sua extradição é pedida 
pelos Estados Unidos, que o acu-

sam de roubo, transferência de 
propriedade do governo e espio-
nagem, o que pode lhe render 
até 30 anos de prisão. Snowden 
está na área de trânsito do termi-
nal desde o último dia 23.

A mensagem chegou por meio 
de fax e a decisão do governo bra-
sileiro, segundo o Itamaraty, é de 
não responder a solicitação feita. 

Outros sete países rejeita-
ram a proposta ou a forma como 
ela foi feita. A principal causa 
para a recusa é que o delator de-
veria chegar à fronteira desses 
países para pedir o asilo político. 
Desses, o único que rejeitou cla-
ramente o asilo foi a Índia.

O ministro de Relações Ex-

teriores do país, Salman Khur-
shid, confirmou ter recebido a 
proposta, mas afirma que o país 
não tem motivos para conceder 
o asilo ao delator.

Outros seis países disseram 
que ele precisa ir à fronteira 
para poder fazer a requisição - 
Áustria, Finlândia, Espanha, Ho-
landa, Itália e Equador. O país 
sul-americano é o único que afir-
ma ter recebido o pedido, apre-
sentado no último dia 22.

Em entrevista ao jornal “Guar-
dian”, o presidente Rafael Correa 
disse que não considera a requisi-
ção de asilo a Snowden e que a saí-
da do delator de Moscou depende 
de um salvo-conduto oferecido 

pela Rússia. Ele chamou de erro a 
concessão de um documento de 
viagem feito pela embaixada do 
país em Londres.

 Para ele, o cônsul na capital 
britânica, Fidel Narváez, agiu pelo 
temor de que Snowden fosse pre-
so em Hong Kong e sob pressão 
do fundador do WikiLeaks, Julian 
Assange, que está abrigado na em-
baixada do país em Londres. 

“Foi um erro de nossa parte. 
O cônsul, em momento de de-
sespero porque provavelmente 
não conseguiu falar com o chan-
celer, emitiu um documento de 
salvo-conduto sem validade, 
sem autorização, sem que nem 
sequer nós soubéssemos”.

Oito países negam asilo a Snowden
DeLAtOR AMeRIcANO

A agência de notícias Reu-
ters informou ontem que as 
Forças Armadas do Egito pre-
tendem dissolver o Parlamen-
to e suspender a Constituição 
caso o governo do presidente 
Mohamed Mursi não chegue a 
um acordo com a oposição.

 As informações ainda 
não foram confirmadas ofi-
cialmente pelos militares. 
Segundo a Reuters, o plano 

é o que o chefe do Estado-
-Maior egípcio, Abdel Fattah 
el-Sisi, chamou de “próprio 
roteiro para o futuro do 
país” no discurso em que 
convocou o ultimato na últi-
ma segunda-feira.

 De acordo com os milita-
res questionados pela agência, 
o plano prevê a suspensão da 
Constituição criada em de-
zembro e a dissolução da Câ-

mara Alta do Parlamento, em 
que a maioria dos integrantes 
é aliada ao grupo religioso Ir-
mandade Muçulmana, ao qual 
pertence Mursi.

A legitimidade do Legis-
lativo é duramente criticada 
pelos opositores, assim como 
a Constituição, elaborada em 
uma Assembleia Constituin-
te de franca maioria islâmica. 
Em ambos os casos, houve 

boicote dos rivais do presi-
dente porque consideraram 
as eleições ilegítimas.

 Após a dissolução do 
Parlamento e do fim da Cons-
tituição, seria formado um 
conselho interino, composto 
de forma majoritária por civis 
de diferentes grupos políticos, 
além de tecnocratas que con-
duziriam o país até que a nova 
lei máxima fosse elaborada.

 Assim que o documento 
fosse aprovado, seriam con-
vocadas novas eleições presi-
denciais, mas o Legislativo só 
seria escolhido após a aprova-
ção de condições estritas para 
a seleção dos candidatos. Os 
militares dizem que preten-
dem ouvir a opositora Frente 
de Salvação Nacional, mas não 
deu detalhes sobre contatos 
com Mursi.

Exército quer fechar Parlamento no Egito
cRISe POLítIcA

reria com um referendo, 
como sugere os partidos 
de oposição.

“Acho que o plebis-
cito dá as diretrizes e os 
alicerces [da reforma]. O 

detalhamento quem dá é 
o Congresso. Acredito que 
o povo, ao ser consultado, 
tem total condições de di-
zer que sistema eleitoral 
ele quer para eleger as 

pessoas. Isto é de funda-
mental importância: que 
o povo participe”, disse 
Cardozo.

A possibilidade da 
consulta popular para 

pontos da reforma políti-
ca foi uma das sugestões 
dadas pela presidente Dil-
ma Rousseff em respostas 
às manifestações popula-
res das últimas semanas.

FOtO: Antônio Cruz/ABr
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Brasil ganha ouro e 
prata no Mundial de 
Judô na Polônia

em interlagos

Paraibano é 
Piloto, natural de Campina 
Grande vence na categoria
Ligt Master do SuperBike

O Benfica foi o primeiro campeão parai-
bano de futsal 2013 e na categoria Sub-17. No 
último domingo, o clube alviverde conquistou 
o título, com uma goleada histórica sobre o 
Guarabira por 9 a 1. O resultado surpreendeu 
a todos que compareceram ao ginásio Giseldão, 
no bairro do Roger, porque na primeira partida, 
disputada em Guarabira, terminou empatada 
em 3 a 3. Os gols da partida foram marcados 
por Eduardo Bruno (3), Julian Carlos (2), Victor 
Raffael, Mateus Camelo, Álvaro e Kaique. Para 
a equipe guarabirense, marcou João Lucas, arti-
lheiro da competição, com 21 gols.

Para o técnico do Benfica, Paulo Mendonça, 
a conquista foi mais que merecida. “Na primeira 
partida em Guarabira, nos demos muito espaço 
pra eles jogarem, além do que estávamos com 3 
jogadores pendurados com 2 cartões amarelos e 
um cumprindo suspensão. Aqui estávamos tran-
quilos e completos e pudemos jogar tudo que 
sabemos”, disse.

O Benfica foi campeão,  após 5 vitórias e 1 
empate, na primeira fase. Nas semifinais, uma 
vitória de 2 a 1 no primeiro jogo contra a AAPP,  
e uma derrota no segundo, por 6 a 5, que le-

vou a decisão para a prorrogação, terminando 
empatada. Como o Benfica tinha a melhor cam-
panha, se classificou para a final contra o Gua-
rabira.

Para o presidente da Federação Paraibana 
de Futsal, Bosco Crispim, o campeonato foi um 
sucesso e agora as atenções se voltam para as 
categorias de base e o adulto. “Nós estamos 
com os campeonatos em andamento nas cate-
gorias Sub-8, Sub-10 e Sub-12, além do adulto 
masculino e o feminino. No segundo semestre, 
a partir de agosto, faremos as categorias Sub-7, 
Sub-9, Sub-11 e Sub-13”, disse Bosco.

No Sub-10, o Campeonato Paraibano está 
já na fase dos jogos de volta. Hoje, no ginásio 
do Esporte Clube Cabo Branco, jogam ECCB e 
Gol de Placa/APCEF. A partida está programada 
para as 20h10. A rodada prossegue no final de 
semana com  4 jogos, sendo 2 no sábado e 2 no 
domingo. No momento, a ADRS, Cabo Branco, 
Benfica e AABB estão embolados nas primeiras 
colocações. Os quatro primeiros colocados vão 
disputar as semifinais, e os vencedores decidem 
o título da temporada, no final deste mês, em 
data que ainda não foi confirmada pela FPFS.

Benfica goleia guarabira e fica com o 
título do Paraibano na categoria sub-17

FUTSAL

Andressa Oliveira de Morais, 
recordista sul-americana no lan-
çamento do disco e Jaílma Sales 
de Lima, revezamento 4x400 me-
tros, paraibanas que tentam índi-
ce para o Campeonato Mundial de 
Atletismo, que ocorrerá no perío-
do de 10 a 18 de agosto em Mos-
cou, na Rússia, viajaram ontem 
para a Colômbia, onde, a partir da 
próxima sexta-feira, estarão dis-
putando o Campeonato Sul-Ame-
ricano de Atletismo.

As paraibanas integram a Se-
leção Brasileira de Atletismo que 
está representada por 79 atletas 
(41 homens e 38 mulheres). O 
Campeonato Sul-Americano de 
Atletismo, acontecerá no Parque 
Elías Gutiérrez, na cidade de Car-
tagena, e o Brasil tentará manter 
uma hegemonia de 38 anos, na 
mais antiga competição de área 
da IAAF (Associação Internacio-
nal de Federações de Atletismo). 

A competição será a última 
das paraibanas para a obtenção 
do índice, já que, a Confederação 
Brasileira de Atletismo tem até o 
próximo dia 14 para indicar a de-
legação brasileira na competição 
internacional. No caso de Andressa 
Morais, essa será a quarta tentati-
va do índice, uma vez que, nas ou-
tras três competições que partici-
pou a mesma não conseguiu jogar 
o disco na marca de 61,23 metros, 
índice da CBAt para garantir vaga 
no Mundial de Moscou. 

Para o Sul-Americano da Co-
lômbia, a delegação brasileira foi 
formada a partir dos resultados 
alcançados no Troféu Brasil/Cai-
xa de Atletismo, realizado no iní-
cio do mês, no Estádio Ícaro de 
Castro Melo, em São Paulo. Alguns 
atletas foram liberados para par-
ticipar da Universíade de Cazã, na 
Rússia, ou do Circuito Europeu de 
Meetings.

Andressa e Jaílma buscam
índices no Sul-Americano

ATLETISMO

O paraibano Francisco Jesuíno, 
natural de Campina Grande, atual-
mente morando em, Intermares, na 
cidade de Cabedelo-PB, subiu no 
lugar mais alto do pódio, no último 
domingo, durante a quarta etapa 
do SuperBike Séries Brasil 2013, 
categoria Ligt Master, que ocorreu 
no Autódromo de Interlagos, em 
São Paulo. “É bom sentir o sabor da 
vitória, mesmo disputando a prova 
pela primeira vez”, afirmou o piloto 
de motovelocidade.

A categoria Ligt Master é des-
tinada para pilotos acima de 45 
anos e contou com 15 atletas, de 
acordo com o campeão.  A maior 
competição de motovelocidade 
da América Latina foi marcada 
por disputas intensas, corridas 
decididas na linha de chegada e 
pilotos subindo ao pódio pela pri-
meira vez, a exemplo do paraiba-
no, que cruzou a linha de chegada 
na frente do piloto Fernando Fir-
po (da Amigos Racing) e de José 
da Cunha (da BordSak), que che-

garam emparelhados e ficaram na 
segunda colocação.

O paraibano estará no pró-
ximo dia 28 na cidade de Brasí-
lia disputando, novamente, mais 
uma competição de motoveloci-
dade. Ele disse que iniciou a car-
reira aos 10 anos de idade. “Des-
de meus 10 anos de idade que 
pratico este esporte. É um espor-
te bastante caro onde sofremos 
com a falta de patrocínio e apoio 
financeiro”, alegou Jesuínio.

A competição em que o parai-
bano conquistou o primeiro lugar 
sobrou emoção. Várias categorias 
foram disputadas, a exemplo do 
caso do italiano Sebastiano Zer-
bo, da Team SBK Ducati Perfect 
Motors, vencedor da SuperBike 
Pro. A vitória de Zerbo começou 
a se desenhar logo na largada, 
quando ele pulou da terceira para 
a primeira posição e, durante as 
15 voltas, andou na frente. Só foi 
ameaçado quando a direção de 
prova mostrou a bandeira amare-
la na sétima volta, mas depois da 
relargada, na décima passagem, 
ele voltou a abrir vantagem e foi 
assim até o final.

Nas demais categorias, os 
destaques ficaram para as che-

gadas emocionantes, como na Copa 
Kawasaki Ninja 300cc Pro, em que 
Sabrina Paiuta, da Mobil Rush Ra-
cing Team, conquistou a primeira 
vitória da temporada cruzando a li-
nha de chegada apenas 154 milési-
mos de segundo à frente de André 
Gama, da Procomps Racing Team. 
E na Copa Honda CB 300R Pro, na 
qual Mauricio Venhoven, o Sagui, 
da Tuba Racing Team, chegou 91 
milésimos de segundo antes de 
Oswaldo Jorge filho, o Duende, da 
Duende Racing.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

SuperBike Pro Amador – Joãozinho Sobreira (Andric Motorcycle)
SuperBike Pro Master – Ricardo Sune (SBK Rio)
SuperBike Pro Estreante – Paulinho Kamba (HPN Racing Team)
SuperBike Light – Rodrigo Sobral (Rtech)
SuperBike Light Master – Francisco Jesuino (Aclat Racing)
600cc SuperSport Pro – Ives Moraes (Motom) 
600cc SuperSport Pro Amador – Marcus Trotta (Motom) 
Copa Honda CBR 600F Pro – O piloto Geison Barros (LGR Rodabril Team)
Copa Honda CBR 600F Light – Lucas Teodoro (ST Racing) 
Copa Honda CB 300R Pro – Maurício Venhoven , o Sagui (Tuba Racing Team) 
Copa Honda CB 300R Light – Juninho Cerino (José Preparações)
Copa Kawasaki Ninja 250R Pro – Carlos Pássaro (Duda Racing)
Copa Kawasaki Ninja 250R Light - Cristiano Aires (Serra Racing)

Campeões das categorias

Jaílma Sales vai ter a sua última oportunidade para garantir a vaga no Mundial

A equipe do Benfica, que é dirigida por Paulinho Mendonça, ganhou mais um título no futsal paraibano
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Brasil ganha ouro e prata no 
Mundial de Judô na Polônia
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O atacante Thiaguinho, do Botafogo-PB, está apenas 
esperando que os médicos agendem a cirurgia no seu 
tornozelo esquerdo. Segundo o gerente de futebol do 
Belo, Giancarlo Dantas, o exame que constatou fratu-
ra de fíbula já foi enviado para Recife, onde o jogador 
será operado por um médico de lá. De acordo com 
o auxiliar técnico do time, Totonho, o jogador ainda 
está com o pé engessado, apenas esperando a cirur-
gia. O prazo para recuperação ainda é uma incógnita. 
A lesão aconteceu no último sábado, em um amistoso 
contra o Santa Cruz no Almeidão. 

Cirugia de Thiaguinho

“São Fred”, o 
artilheiro do Brasil

O Brasil venceu e convenceu durante a Copa das 
Confederações. Muito disso, devido aos gols do ata-
cante Fred, do Fluminense-RJ, que já está com os dias 
contados no clube carioca. Foram cinco ao longo da 
competição (dois na decisão), que lhe rendeu o prêmio 
da Chuteira de Prata.

Após a vitória por 3 a 0 diante da Espanha, no últi-
mo domingo, no Estádio do Maracanã, o artilheiro valori-
zou bastante o grupo e disse que acreditava no título.

“Dava pra imaginar (o título) porque nossa equipe 
trabalha muito, temos valor. Por tudo que fizemos foi 
muito mais que merecido”, exaltou. Segundo o Camisa 9, 
as palavras do coordenador técnico, Carlos Alberto Par-
reira, durante a preleção, motivaram bastante a equipe.

“O Parreira falou na preleção: “o futebol tem hierar-
quia”. Nossa seleção é a mais vitoriosa do mundo. Joga-
mos em casa, eles tinham que respeitar. Todos estavam 
conscientes que íamos pra cima, que íamos agredir”, 
concluiu o atacante.

Tudo bem que o Brasil foi campeão. Até que enfim, 
pois o jejum de títulos é grande. No ano passado ganhou 
o Superclássico das Américas, contra a Argentina, mas, 
não interessa para nada.

Quem acompanhou a vitória do Brasil diante da Es-
panha pode ver Fred multiplicado. Não tinha bola perdida. 
Neymar, também, deu seu show à parte, no entanto, não 
podemos fazer comparações com Fred. O paraibano Hulk 
foi outro exemplo de exaltação. Em campo superou a si 
próprio e ainda obstaculou todas as jogadas laterias da 
Fúria.

Felipão entende mesmo, pena que no Palmeiras, 
onde muitas glórias conquistou, deixou a equipe em 
situação difícil no ano passado, o que resultou na queda 
para a segunda divisão. Quanto a Fred, “São Fred”, este 
sim lavou a alma e deu o troco a Mano Menezes, que 
não lhe quis na seleção.

Um grupo de 24 ciclistas de 
João Pessoa está na França 
desde o final de semana para 
competir na 100a edição da 
Volta da França, a principal 
prova do ciclismo mun-
dial. Eles vão participar do 
“L’Etape du Tour”.

Ciclismo

O Esporte de Patos confirmou para as 10h do próximo 
domingo a apresentação do elenco que vai disputar a 2a 
divisão do Campeonato Paraibano. O evento vai acontecer 
no Patos Tênis Clube, onde também vai ser divulgada a nova 
camisa do time. A data foi escolhida justamente por coinci-
dir com o aniversário de 61 anos do clube. Na oportunidade, 
será feita uma homenagem a um dos fundadores do time, 
Zéu Palmeira, que receberá o título de presidente de honra.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O técnico do Sport Campi-
na, Leonildo Dias, reconhece 
a força dos clubes concor-
rentes na luta pelo acesso, 
mas garante que o seu time 
está preparado para tentar 
dar a volta por cima na 2a 
divisão do Paraibano.

Sport Campina

Esporte de Patos

As disputas individuais
começam a partir de
hoje na cidade de Astana

Outras
modalidades

O judô brasileiro brilhou 
mais uma vez em um Mun-
dial. Desta vez, no Militar 
disputado em Astana, capital 
do Cazaquistão. No primei-
ro dia de disputas na última 
segunda-feira, que contem-
pla os embates por equipes, 
as mulheres derrotaram as 
chinesas na decisão para fi-
car com o ouro. Já os homens 
não resistiram aos sul-corea-
nos e levaram a prata.

“Estou muito feliz por 
subir no lugar mais alto do 
pódio representando as For-
ças Armadas e, acima de 
tudo, o meu país. Nossa equi-
pe estava muito preparada e 
concentrada para enfrentar 
as chinesas. Acredito que 
esse foi um bom primeiro 
passo e que, com mais con-
fiança depois dessa conquis-
tas, buscaremos muitas ou-
tras medalhas”, disse Maria 
Portela, lembrando que a fi-
nal foi uma repetição da dos 
Jogos Mundiais Militares de 
2011.

A equipe feminina com-
posta por Sarah Menezes 
(48kg), Eleudis Valentim 
(52kg), Flávia Gomes (57kg), 
Mariana Barros (63kg), Ma-
ria Portela (70kg), Mayra 
Aguiar (78kg) e Maria Sue-
len Altheman (+78kg) vence-
ram a China por quatro a um. 
Antes, passaram pela Itália e 
pelo Cazaquistão por cinco a 
zero.

“As meninas estão de pa-
rabéns! Mas a luta só come-
çou! Que venha o individual”, 
disse Flávia Gomes.

Os homens também fi-
zeram três lutas para chegar 
à medalha de prata. No pri-
meiro combate, venceram os 
cinco duelos contra a Alema-
nha. Na semifinal, uma vitó-
ria apertada por três a dois 
sobre os poloneses. Mas na 
decisão, os brasileiros não 
resistiram aos sul-coreanos 
e garantiram o segundo lu-
gar. A equipe masculina foi 
composta por Felipe Kita-
dai (60kg), Leandro Cunha 
(66kg), Alex Pombo (73kg), 
Victor Penalber (81kg), Edu-
ardo Santos (90kg), Luciano 
Correa (100kg) e Walter San-
tos (+100kg).

“Chegar ao pódio em um 
campeonato com um nível 
técnico alto como esse, lutan-
do contra atletas bastante ex-
perientes é sempre muito ba-
cana. Lógico que queríamos 
o ouro mas por detalhes aca-
bamos com a segunda coloca-
ção”, disse Luciano Correa.

Os resultados alcança-
dos pelo Brasil nos embates 
por equipe foram os seguin-
tes, no feminino:  Brasil 5 x 0 
Cazaquistão, Brasil 5 x 0 Itá-
lia e Brasil 4 x 1 Itália. Já no 
masculino, o Brasil fez 5 a 0 
na Alemanha, Brasil 3 x 2 Po-
lônia 2, e Brasil 1 x 4 Corria.

Ontem, aconteceu o 
sorteio das chaves no indivi-
dual. A partir de hoje lutam 
os atletas das categorias li-
geiro e meio-leve. Amanhã, 
os leves e meio médios e na 
sexta-feira, dia 5, os médios, 
meio-pesados e pesados. A 
competição começa às 9 da 
manhã no horário de Astana 
(meia-noite pelo horário de 
Brasília).

Atletas da equipe brasileira que estão competindo no Mundial Militar na cidade de Astana, na Polônia

Atletas da seleção mas-
culina de ginástica artística 
do Brasil participam de um 
período de intercâmbio no 
Centro de Treinamento da 
seleção alemã, em Kienbaum 
(ALE), com investimento do 
Comitê Olímpico Brasilei-
ro (COB), em acordo com a 
Confederação Brasileira de 
Ginástica (CBG). Arthur Za-
netti, Diego Hypólito, Sérgio 
Sasaki, mais 13 atletas e co-
missão técnica, ficam na Ale-
manha até a próxima sexta-
feira, quando alguns atletas 
da equipe brasileira seguem 
para a Rússia, onde dispu-
tam a Universíade de Kazan. 
Além de treinar em um dos 
mais modernos e equipados 
centros de treinamento de 
ginástica do mundo, a Sele-
ção Brasileira realiza inter-
câmbio com a forte equipe 
da Alemanha.

“Com essa ação, o COB 
procura dar a oportunida-
de de treinamento concen-
trado em um CT completo, 
que atende às necessidades 
de alto nível de preparação 
dos nossos atletas, além de 

Ginastas brasileiros treinam com 
os melhores atletas na Alemanha

Principal cota-
do a levantar o caneco 
em Wimbledon, Novak 
Djokovic ainda não foi 
‘vítima’ da zebra que 
anda solta na grama do 
All England Club. Na últi-
ma segunda-feira, o sér-
vio deu sequência à sua 
caminhada no torneio 
e não teve muitos pro-
blemas para eliminar o 
alemão Tommy Haas, fe-
chando a partida em três 
sets (6/1, 6/4 e 7/6). E, 
depois de passar para as 
quartas de final, o núme-
ro 1 do mundo acredita 
que está melhor neste 
ano do que em 2011, 
quando faturou o título 
do Grand Slam londrino.

“Ele é sempre duro. 
Sabia do meu recorde 
ruim contra ele na gra-
ma. Haas é um espe-
cialista neste piso com 
sua variação e por vir 
à rede. Sempre é um 
duro desafio, mas joguei 
muito, muito bem”, dis-

se Djokovic, lembrando 
que havia perdido am-
bas as partidas que fez 
contra Haas na grama, 
disputadas em 2009.

Nas quartas de final 
em Wimbledon, hoje, o 
adversário de Djokovic 
na briga por uma vaga 
nas semifinais será o 
tcheco Tomas Berdych. 
Até hoje, em 15 confron-
tos contra o representan-
te da República Tcheca, 
atual número 6 do plane-
ta, o sérvio perdeu ape-
nas dois deles, sendo um 
em 2010, nas semifinais 
em Wimbledon, e outra 
neste ano, no saibro do 
Masters 1000 de Roma, 
nas quartas de final.

“Perdi pra ele na 
única vez que jogamos 
na grama. Estou jogan-
do bem, acredito que até 
melhor do que em 2011 
quando ganhei o torneio. 
Estou confiante e espero 
ter sucesso”, garantiu o 
líder da ATP.

Djokovic segue vencendo em
Wimbledon e está perto do título

possibilitar o intercâmbio 
com treinadores de um dos 
países mais desenvolvidos 
em ginástica artística mascu-
lina”, disse o superintenden-
te executivo de esportes do 
COB, Marcus Vinícius Freire. 
“O intercâmbio internacio-
nal faz parte do planeja-
mento técnico do COB para 
a modalidade visando aos 
Jogos Olímpicos Rio 2016”, 
completou Marcus.

O CT de Kienbaum, 
com equipamentos da mes-
ma marca e modelo que os 
utilizados nas competições 

da Federação Internacional 
de Ginástica (FIG), tem es-
trutura de apoio completa, 
com hospedagem e alimen-
tação junto aos locais de 
treinamento. Além disso, 
o CT conta com estrutura 
para a prática da modali-
dade integrada a áreas de 
Ciência do Esporte. Por isso, 
além dos 16 ginastas, o COB 
e a CBG fizeram questão 
de enviar á Alemanha uma 
equipe multidisciplinar com 
cinco treinadores, dois fisio-
terapeutas, um médico e um 
chefe de equipe.

Medalhista olímpico Arthur Zanetti integra a delegação

FOTOS: Divulgação

Sérvio tem espantado as zebras no torneio



Mário quer fazer história no Bota
xerife uruguaio
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Zagueiro está ansioso 
para estrear na Série D e 
levar time ao acesso

Único estrangeiro no 
elenco do Botafogo o zaguei-
ro uruguaio Mário Esteban 
Oliveira pretende ser o gran-
de "xerifão" na zaga alvine-
gra na Série D do Campeo-
nato Brasileiro/2012. Mais 
adaptado com o clima da 
região Nordeste e o trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
diariamente pela comissão 
técnica, o atleta aproveitou 
a paralisação da Copa das 
Confederações para buscar 
um espaço no time titular 
do Belo na competição. Com 
um ritmo forte colocado em 
prática na parte física o uru-
guaio vem sendo aproveita-
do na equipe e pode ser a 
grande novidade no jogo de 
domingo (7), contra o CSA/
AL, às 16h, no Estádio Rei 
Pelé, em Maceió/AL,  pela 
terceira rodada da compe-
tição nacional. No amistoso 
do Botafogo, quando empa-
tou com o Santa Cruz/PE (1 
a 1), que ocorreu no último 
sábado, no Estádio Almei-
dão, na entrega das faixas 
pelo título Estadual/2012, 
o uruguaio formou o trio 
defensivo, ao lado de Mar-
cel e André Lima. Apesar de 
reconhecer as qualidades 
dos companheiros, Mário, 
afirmou que chega para ser 

titular e colaborar com o 
restante do grupo na busca 
para levar o time à Série C de 
2014. 

Segundo ele, os clubes 
por onde passou sempre 
começou de primeira, mas 
que deixará a decisão para o 
treinador Marcelo Vilar. "As 
coisas acontecem natural-
mente e venho trabalhando 
para ser titular sem pressio-
nar ninguém, já que não é 
bom ficar apenas observan-
do o jogo no banco de reser-
vas. A decisão fica a critério 
do professor que sabe real-
mente quem está apto para 
jogar e dar conta do recado", 
disse.

Sobre o esquema que 
deve ser adotado pelo Belo 
nos próximos jogos da Série 
D - 3-5-2 ou 4-4-2 - Mário 
afirmou que tudo depende 
de adaptação e está disposto 
a colaborar com o grupo. "O 
Botafogo tem atletas de qua-
lidade que podem aperfei-
çoar o esquema que quiser, 
afinal, se cada um fizer a sua 
parte poderemos ter suces-
so na disputa. Estou motiva-
do e confiante que possa fa-
zer uma campanha positiva 
no clube e alcançar a Série C 
do próximo ano", avaliou. 

Sem vencer na disputa - 
empatou contra o Juazeiren-
se/BA e Sergipe, ambos por 
1 a 1 - o zagueiro acredita 
que chegou o momento do 
time vencer a primeira e co-
meçar a disputar a primeira 

colocação do grupo A4, que 
conta também com Vitória 
da Conquista/BA e CSA/
AL. O Belo está na terceira 
colocação, com dois pontos 
ganhos, atrás do Vitória da 
Conquista/BA (3) e Sergi-
pe, que lidera isoladamente 
com 4. 

"Iremos tentar recupe-
rar os pontos e avançar no 
grupo. Apesar de jogar fora 
de casa temos um time forte 
que pode perfeitamente sair 
de Maceió com os três pri-
meiros pontos", disse. Sobre 
a participação do Uruguai 
na Copa das Confederações, 
quando terminou na quarta 
posição, ao perder nos pê-
naltis para a Itália - o jogo 
no tempo normal terminou 
empatado em 2 a 2 - Mário 
frisou que surpreendeu. 

Segundo ele, o selecio-
nado uruguaio terá que fa-
zer uma reformulação no 
elenco e buscar as novas 
gerações para que o grupo 
possa brigar pelos títulos in-
ternacionais. "Uma renova-
ção será essencial para que 
o Uruguai possa voltar a ser 
uma das grandes forças do 
futebol mundial. Temos uma 
boa safra que pode ser apro-
veitada e formar um time 
capaz de brigar por resulta-
dos positivos", observou.  

A grande novidade para 
hoje, será a chegada do mais 
novo reforço alvinegro para 
a Série D, o atacante Pauli-
nho Macaíba.

O Santa Cruz de San-
ta Rita fará dois amistosos 
e um jogo treino durante 
a pré-temporada para o 
Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão/2013 
- Série B -, que terá início 
no próximo dia 27, con-
tra o Sport Club Campina 
Grande, às 16h, no Está-
dio Leonardo Vinagre da 
Silveira, a Graça, em Cruz 
das Armas. O primeiro de-
safio ocorrerá na segunda 
semana deste mês, diante 
do selecionado de Santa 
Rita ou o time B do Bo-
tafogo, no Estádio Teixei-
rão. Os outros dois serão 
definidos entre a diretoria 
e a comissão técnica, já 
que a intenção é avaliar e 
montar o grupo para bri-

gar pelo título e uma das 
vagas na Divisão de Elite 
do Estadual/2014. 

Durante a semana o 
grupo realizará os treinos 
físicos na Praia do Cabo 
Branco e numa academia 
da cidade, com a parte 
técnica ocorrendo no Está-
dio Moraizão, em Várzea 
Nova, já que o Teixeirão 
só será liberado na próxi-
ma segunda-feira. Estão 
integrados ao elenco tri-
color, Ferreira, Vladmir e 
Anderson (goleiros); Gus-
tavo, Eduardo Recife, Es-
querdinha e Jonh (laterais 
direito e esquerdo); Luis 
Paulo, Junior Maceió e 
Pelado (zagueiros); Gildo, 
Elton e Jônathas (volan-
tes); Léo Olinda, Tazinho e 

Charlinho (meias); Junior 
Coxinha, Jó Boy, Carioca, 
Ferrari, Hélio e Claudinho 
(atacantes). O clube pode 
acertar ainda as contrata-
ções de Sadan (zagueiro), 
Toninho (lateral-direito) e 
Michel (meia), todos do 
Botafogo. 

A maioria dos refor-
ços faz parte da parceria 
com o Centro Sportivo 
Paraibano (CSP), do Auto 
Esporte e clubes sertane-
jos que participaram do 
Estadual deste ano. Para o 
diretor de futebol, Severi-
no Pedro, Raminho, o ob-
jetivo é montar um elenco 
fora e dentro de campo, 
com um banco de reservas 
a altura para manter o ní-
vel do grupo. 

Jogadores iniciam os treinos 
e direção confirma amistosos

Santa cruZ

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O zagueiro uruguaio está treinando forte para estrear bem no próximo domingo diante do CSA-AL

Júnior Coxinha, agora no Tricolor Jônathas, outo do CSP no elenco O lateral Gustavo, mais um reforço

Time segue treinando e prepara a logística de viagens 
A Série C do Campeonato Bra-

sileiro retornou às atividades ontem 
e segue no final semana, mas para o 
Treze o recomeço está marcado para 
a próxima quarta-feira (10). O Alvi-
negro do bairro de São José vai viajar 
230 quilômetros até Caicó-RN, onde 
encara o Baraúnas, no Estádio Sena-
dor Dinarte Mariz, pela terceira roda-
da do Grupo A.

E nesse retorno do calendário 
futebolístico nacional, o Galo vai pre-
cisar de fôlego. Após a reestreia no 
interior do Rio Grande do Norte, a 
próxima parada é o Luverdense, no 
Mato Grosso. O jogo está agendado 

treZe

Phillipy Costa
Especial para A União

para o domingo, dia 14.
Pelo que informou o gerente 

de futebol do Treze, Josimar Bar-
bosa, o Joba, a diretoria já conta-
tou a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) para definir a logís-
tica de viagem.

A intenção é evitar o cansa-
ço e os atropelos da viagem até 
Cuiabá-MT, na primeira rodada, 
quando a delegação galista passou 
quase 48 horas entre aeronaves, 
espera e aeroportos, na ida e na 
volta até a região Centro-Oeste do 
país. No campo, também vencido 
pelo desgaste, o Treze acabou sen-
do goleado por 4 a 0 para o Cuiabá.

“A tabela foi um pouco ingrata 
conosco. Pegamos dois jogos se-

guidos fora de casa, com viagens 
desgastantes. Nossa ideia é seguir 
para Caicó na terça-feira, jogar-
mos na quarta à noite e retornar 
após a partida contra o Baraúnas. 
Na quinta-feira seguiremos para 
Cuiabá, esperando chegar em Lu-
cas do Rio Verde, local do jogo do 
domingo, já na madrugada da sex-
ta”, detalhou Joba.  

Depois de Baraúnas e Luver-
dense longe de Campina Grande, 
o próximo compromisso do Galo 
em casa é contra o CRB, no dia 
21. Pelo que pretende a diretoria 
alvinegra, a partida atualmente 
marcada para o Estádio Amigão 
poderá ser transferida para o Pre-
sidente Vargas.Sem nenhum amistoso durante a Copa, os jogadores do Galo apenas treinaram no PV

FOTO: Marcos Russo

futeBoL 
ParaÍBa

FOTO: Divulgação

FOTOS: Carlinhus Marques
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NACIONAL
& Mundo

Time mineiro enfrenta 
o Newell´s Old Boys, da 
Argentina, nas semifinais

Atlético não quer tomar gol
Preocupado com a pres-

são que sofrerá na partida 
com o Newell’s Old Boys, 
hoje, às 21h50, em Rosário, 
na Argentina, no primeiro 
jogo das semifinais da Taça 
Libertadores, o Atlético-MG 
quer evitar levar gol no início 
da partida para não inflamar 
a torcida adversária.

“A gente não pode demo-
rar a entender como vai ser 
a partida. Se a gente tomar 
um, dois gols, ficará difícil de 
reverter. Então tem de tomar 
cuidado, ter atenção, mas a 
confiança é grande do grupo. 
Espero que a gente possa dar 
alegria para as pessoas que 
vieram para nos apoiar”, ob-
servou Marcos Rocha.

O lateral direito reco-
nhece que a partida contra o 
Tijuana servirá de exemplo 
para o time mineiro diante 
do Newell’s. No confronto 
pelas quartas de final o Atlé-
tico levou pressão desde o 
primeiro minuto, principal-
mente na partida no México.

Alvo no momento de 
três clubes europeus, o meia
-atacante Bernard, que foi 
acompanhado de perto por 
olheiros de equipes de fora 
do Brasil, durante a Copa 
das Confederações, repetiu 

TAÇA LIBERTADORES

o discurso de distanciamen-
to em relação às negociações 
envolvendo a sua saída do 
Atlético-MG. Mas, ele reco-
nheceu que pensará no fu-
turo ao final da disputa da 
Libertadores. Bernard disse 
que o momento é de pensar 
somente na semifinal da Li-
bertadores, contra o Newells 
Old Boys, cujo primeiro jogo 
será hoje, às 21h50, em Ro-
sário. “Minha cabeça está to-
talmente pensando no título 
da Libertadores, isso tem de 
ser resolvido fora de campo 
e não cabe a mim ter uma de-
cisão agora neste momento”, 
disse o jogador.

“Não é todo jogo que a 
gente vai conseguir uma vira-
da, que o Victor vai fazer um 
milagre. Tem de fazer uma 
grande partida para quem 
sabe a gente consiga vencer”, 
afirmou o lateral atleticano.

Marcos Rocha foi um dos 
atletas que mais atendeu aos 
torcedores no desembarque 
em Rosário, na noite da úl-
tima segunda-feira. O atleta 
deu autógrafos para algumas 
pessoas que compareceram 
ao aeroporto.

O lateral direito destaca 
a vontade do time em enfren-
tar o Newell’s. “Todo mundo 
está confiante, a gente está 
confiante, tenho certeza que 
na quarta-feira vamos fazer 
um grande jogo”, disse Mar-
cos Rocha.

Fifa garante 
ingressos mais 
baratos na Copa 
do Mundo 2014

O secretário-geral da 
Federação Internacional de 
Futebol (Fifa), Jérôme Valcke, 
disse ontem que a Copa do 
Mundo de 2014, que será dis-
putada em 12 cidades brasi-
leiras, terá os ingressos mais 
baratos da história da com-
petição, cuja primeira edição 
ocorreu em 1930.

Após apresentar balanço 
sobre a Copa das Confedera-
ções, que terminou no último 
domingo, no Rio, Valcke dis-
se que, em 70% dos jogos de 
2014, os ingressos tendem a 
custar menos que os das úl-
timas copas, sem dar muitos 
detalhes.

“Do jogo 2 ao 48, vai ser 
o ingresso mais barato que já 
tivemos em Copa do Mundo, 
ainda mais se você aplicar o 
sistema de desconto. Vai ser 
realmente barato”, reforçou. 
Uma entrevista sobre o tema 
está prevista para o dia 19 de 
julho.

O secretário-geral tam-
bém confirmou que o gás 
lacrimogênio usado para 
conter a manifestação no en-
torno do Maracanã no último 
domingo, na partida final da 
Copa das Confederações, foi 
sentido no estádio. “Se você 
tem gás ao redor do estádio, 
o gás entra no estádio, o que 
você pode fazer? Colocar vo-
luntários para soprar?”

Valcke evitou polemizar 
o assunto e foi enfático ao 
argumentar que a segurança 
é um “problema e responsa-
bilidade” dos governos. “A 
Fifa pede segurança para os 
torcedores, para o estádio, 
para o evento em si. Não es-
tamos dizendo o que fazer e 
nem podemos, esse assunto é 
tema de governo”, alegou.

Corinthians e São Paulo ini-
ciam um verdadeiro tira-teima 
a partir de hoje, quando a bola 
vai rolar às 22h, no Estádio do 
Morumbi, pela primeira partida 
da final da Recopa. Os dois times 
estão empatados no confronto 
entre eles quando a competição 
em questão é internacional.

Em cinco jogos, os trico-
lores venceram duas e marca-
ram 11 gols, enquanto que os 
corintianos venceram o mesmo 
número de partidas, mas balan-
çaram as redes do adversário em 
12 ocasiões.

O primeiro jogo aconteceu 
em 1956, quando o Corinthians 
venceu o São Paulo pela Copa do 
Atlântico. O time do Parque São 
Jorge foi para a final contra o 
Boca Juniors e acabou frustrado 
já que a partida não foi disputa-
da. Mesmo assim, os alvinegros 
se consideram os campeões 

dessa competição.
Um ano depois, o São Paulo 

venceu o Corinthians no Torneio 
Internacional Copa Morumbi. 
Disputado em 1957, a competi-
ção abrigou times como o Bele-
nenses, o Corinthians, o Dinamo 
de Zagreb, o Flamengo, a Lazio, e 
o Sevilla. A partida da primeira 
fase terminou em 3 a 2 para os 
são-paulinos. Mais uma vez, esse 
torneio foi interrompido por fal-
ta de interesse do público e por 
prejuízo financeiro.

Em 1975, na Copa São Pau-
lo, o único empate aconteceu. 
Empatados por 2 a 2, os times 
foram para a decisão por pênal-
tis e viram o Corinthians se sair 
melhor. Peñarol e San Lorenzo 
também participaram da com-
petição.

Em 1994, os dois fizeram 
os primeiros confrontos em uma 
competição reconhecida pela 

Corinthians e São Paulo iniciam decisão
RECOPA

O atacante Hulk é um 
colecionador de medalhas 
e troféus na carreira. Ao 
todo são dez medalhas de 
campeão pelo Porto (três 
Campeonatos Português, 
três Taças de Portugal, três 
Supertaças de Portugal e 
uma Liga Europa). E a dé-
cima primeira foi coloca-
da nessa segunda-feira, 1, 
quando o jogador chegou 
até Campina Grande, sua 
cidade natal, na Paraíba, e 
juntou a medalha da Copa 
das Confederações ao seu 
museu particular.

O jogador do Zenit, da 
Rússia, posou sentando em 
uma poltrona na sala espe-
cial e publicou uma foto na 
internet. Além dos prêmios 
em grupo, há também os 
troféus conquistados por 
ele individualmente, como 
o de artilheiro do Cam-
peonato Japonês de 2007, 
artilheiro do Campeonato 
Português de 2010/2011, 
revelação do Campeonato 
Português (2008/2009) e 
jogador do mês do Cam-
peonato Português (feve-
reiro de 2009, setembro 

Hulk mostra sala de troféus conquistados
SELEÇÃO BRASILEIRA

de 2010, outubro de 2010, 
novembro de 2010, de-
zembro de 2010 e janeiro 

de 2011) e o jogador do 
ano em Portugal (2010-
2011).

O atacante da Seleção Brasileira ao lado de suas conquistas

Corinthians e São Paulo fazem tira-teima hoje pela Recopa, na primeira partida decisiva do torneio

A torcida foi prestigiar o momento em que o Atlético Mineiro desembarcou na cidade de Rosário

Qual o tamanho do efeito 
do retorno de Renato Gaúcho 
ao Grêmio? Foi possível ter a 
exata dimensão logo após a 
apresentação, no primeiro trei-
no do novo treinador. Em plena 
tarde de ontem, 5 mil torcedo-
res lotaram o espaço da geral 
na Arena. E poderia ser mais: 
quase mil pessoas ficaram do 
lado de fora do estádio. E, cla-
ro, o ídolo foi ovacionado pela 
massa antes de comandar o 
trabalho inicial de preparação 
ao confronto com o Atlético
-PR, sábado, em Curitiba, na 
retomada do Brasileirão.

Renato, acompanhado 

pela nova comissão técnica e 
do auxiliar Roger Machado, até 
pouco tempo técnico interino, 
foi o último a entrar no grama-
do do novo estádio. Foi como 
se o Tricolor tivesse feito um 
gol. O público berrou tanto que 
gerou eco.

A administração da Arena 
preparou o ambiente. Parecia 
dia de jogo. O hino era executa-
do no sistema de som. O telão 
exibia a mensagem: ‘Renato, 
seja bem-vindo à Arena do Grê-
mio’. E exibia fotos da época do 
jogador. O primeiro treino seria 
comandado em seguida. Afinal, 
não há tempo a perder.

Cinco mil pessoas vão 
à Arena receber Renato

GRÊMIO

FOTOS: Divulgação

Jogos de hoje

Copa do Brasil
21h50 Goiás x ABC 
21h50 Botafogo x Figueirense

Libertadores
21h50 Newells x Atlético-MG 

Recopa Sul-Americana
21h50 São Paulo x Corinthians 

Fifa. São Paulo e Corinthians 
duelaram pela Copa Conmebol 
e, na primeira partida, o time do 
Morumbi venceu por 4 a 3. Na 
volta, os corintianos aplicaram 
3 a 2. Na decisão por pênaltis, 

os tricolores levaram a melhor 
e ainda foram campeões em se-
quência ao vencerem o Peñarol.

Além do tira-teima, as par-
tidas de hoje e do próximo dia 
17 servirão para definir o futu-

ro de Ney Franco no São Paulo. 
Abalado pelas eliminações no 
Paulistão e na Libertadores, o 
comandante precisa da vitória 
para ter um pouco mais de paz 
no trabalho. 
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Governo se reúne com 
entidades e estudantes

O Governo do Estado voltou 
a se reunir na tarde de ontem 
com representantes de 21 enti-
dades e movimentos estudantis. 
A reunião aconteceu na sede da 
Companhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (Cinep), quando foi 
discutida a criação do Conselho 
Metropolitano de Mobilidade 
Urbana – anunciada pelo gover-
nador Ricardo Coutinho no en-
contro com as entidades –, bem 
como a tarifa de ônibus, a qua-
lidade dos serviços nos trans-
portes públicos e a mobilidade 
urbana. 

O Governo foi representado 
pela secretária de Estado de De-
senvolvimento Humano (Sedh), 
Aparecida Ramos; secretária 
executiva da SEDH, Ana Paula; 
secretário chefe  do Governo, 
Walter Aguiar; diretora de Trân-
sito e Transporte do Departa-
mento de Estradas de Rodagem 
(DER), Nilza Magalhães; secretá-
rio da Juventude, Esporte e La-
zer, Tibério Limeira, e o chefe de 
Gabinete do Governador, Waldir 
Porfírio.

A secretária Aparecida Ra-
mos  assumiu o compromisso do 
Governo na criação do Conselho 
Metropolitano de Mobilidade 
Urbana em caráter emergen-

Encontro discutiu mobilidade 
urbana, tarifa de ônibus e a 
qualidade dos serviços

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº231/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 19/07/2013 às 14h para:

Aquisição de material de limpeza e lavanderia, destinado ao Hospital Regional de Picui/SES, 
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 - 13-01065-2
João pessoa, 02 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 

 O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo de 
Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seguinte 
licitação do tipo Menor Preço: 
 

Modalidade Data Hora Objeto 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 12/13 
Registro CGE Nº 13-01052-8 

 
 

06/08/13 

 
 

15:00 

Obras de Pavimentação das Rodovias: PB-248: PB-250 / 
Amparo – 13,70 km; PB-195: BR-230 / Tenório – 10 km; 
PB-313: Brejo do Cruz / São José do Brejo do Cruz – 24 
km; PB-411: BR-434 / Bernardino Batista – 6,90 km; 
Total: 54,6 km, incluídas no programa PROINVEST, 
contrato financeiro firmados entre o Governo do Estado 
da Paraíba e o BNDES. 
Valor estimado da obra:  R$ 37.518.160,65. 

 O respectivo Edital encontra-se à disposição dos interessados na CPL, onde também outras informações poderão ser 
obtidas, nos dias úteis, das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta. Informações pelo telefone (83) 3216 2813; email 
cpl@der.pb.gov.br. e site www.der.pb.gov.br. 
 

João Pessoa, 02 de julho de 2013. 
 
 

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

       
 

 

HOTEL CAIÇARA S/A – CNPJ 08.603.680/0001-40 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam 
convidados os senhores acionistas do HOTEL CAIÇARA S/A, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235, Tambaú, nesta capital, as 10:00 
horas do dia 22 de Julho de 2013, a fim de deliberar sobre o seguinte: a) Aprovação do Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2012; b) 
Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionista, na sede social, os documentos a que se referem o Art. 133 da Lei 6.404/76. João Pessoa 
- PB, 31 de Março de 2013. A Diretoria.

MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA – CNPJ/CPF Nº 35.484.971/0001-39, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1702/2013 em João Pessoa, 18 de junho de 2013 – Prazo: 440 dias.  Para a ativi-
dade de: Desentupimento e Limpezas de Instalações Hídricas e Sanitário e Locação de Sanitários 
Químicos. Na(o) – Rua Jamila Abraão Jorge, Nº 168, Malvinas – Município:  CAMPINA GRANDE 
– UF: PB. Processo: 2013-002524/TEC/LO-5134.

PESQUISA S/A INDÚSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS – CNPJ/CPF Nº 08.532.434/0001-44, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1698/2013 em João Pessoa, 18 de junho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Lavra de Cassiterita, área referente ao processo DNPM Nº 810.278/1976. Portaria de 
Lavra Nº 620. Na(o) – Fazenda Pedras Pretas, S/N Município: JUAZEIRINHO – UF: PB. Processo: 
2013-001294/TEC/LO-4832.

MAGNO VILAR DA COSTA – CPF Nº 032.574.013-53, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia=Extração de areia no leito 
do Rio Farinha de forma mecanizada - (área: 49 ha) – PROC. DNPM – Nº 846184/2013=Leito do 
Rio Farinha – Zona Rural – CACIMBA DE AREIA – PB=. Processo: 2013-003904/TEC/LP-1670.

ANNELIESE CHIANCA HEIM – CPF Nº 078.352.587-73, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Lavra de areia 
no leito do Rio Paraíba de forma mecanizada – AC: 47,56 ha – UMBUZEIRO – PB. Processo: 
2013-003864/TEC/LO-5516.

SEVERINO MARQUES SOBRINHO – CPF Nº 005.572.264-49, torna público que requereu 
junto a SUDEMA, a sua Licença de Instalação, através do Processo Nº 2013-000508, do 
Loteamento Sagitário, com 42 Lotes em área de 1,6 ha, localizada na PB-073, PIRPIRITUBA/
BELEM – UF: PB.  

A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA 
– SEDAP, CNPJ nº 07.531.295/001-71, torna público que requereu a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para a atividade 
do Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa, situado na zona rural dos municípios de Sousa e 
Aparecida – UF: PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2013
OBJETO: Fornecimento de medicamentos diversos, não padronizados, mediante solicitação 

periódica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Francisco. 
Data e Local, às 08:00 horas do dia 17/07/2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos 
de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 02 de Julho de 2013. 
Luís Magno Bernardo Abrantes.

Presidente da CPL.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 68/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de refeições na localidade no 

município de Sousa, destinados a profissionais e servidores de diversas Secretarias do município. 
Data e Local, às 09:00 horas do dia 17/07/2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos 
de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 02 de Julho de 2013. 
Luís Magno Bernardo Abrantes.

Presidente da CPL.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 51/2013
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de protesista para atender as 

atividades do Programa de Saúde Bucal do município de São Domingos. Data e Local, às 08:30 horas 
do dia 16/07/2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 02 de Julho de 2013. 
Eudes Leite de Sá Júnior.

Presidente da CPL.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00050/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2013, que objetiva: REGISTRO 
DE PREÇOS para prestação de serviços de protesista para atender as atividades do Programa 
de Saúde Bucal do município de São Domingos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

São Domingos - PB, 02 de Julho de 2013
ODAÍSA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2013
OBJETO: Contratação de empresa para locação de estrutura para as festividades da Emancipa-

ção Política no município de Vieirópolis. Data e Local: 15 de Julho de 2013 às 13:00 horas, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 02 de Julho de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2013
OBJETO: Contratação de empresa para locação de estrutura para as festividades da Emancipa-

ção Política no município de Vieirópolis. Data e Local: 15 de Julho de 2013 às 13:00 horas, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 02 de Julho de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Julho de 
2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de Construção de uma passagem de nível em Cabedelo. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 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, 02 de Julho de 2013

SIMONE MEDEIROS BESERRA - Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 
na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 17 de 
Julho de 2013, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para reforma, manutenção diversa em prédios públicos da Prefeitura Municipal 
de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 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, 02 de Julho de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA

Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N.º 015/2013

O Município de Barra de São Miguel, representado pela Prefeita Constitucional, a SenhoraLU-
ZINECTT TEIXEIRA LOPES, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 49 
e seus parágrafos da lei 8.666/93, considerando o Interesse da Administração Pública, haja vista 
que o Município foi contemplado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com uma máquina 
similar ao objeto da licitação.Decide:

REVOGAR o edital de licitaçãoPREGÃO PRESENCIAL N. 015/2013.
Barra de São Miguel, 02 de Julho de 2013.

LUZINECTT TEIXEIRA LOPES
Prefeita Constitucional

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel), confirmou, ontem, 
o lançamento do programa 
Juventude Viva na Paraíba. O 
evento será no próximo dia 15, 
no auditório do Sesi, no centro 
da capital, e o programa, que é 
oriundo do Governo Federal, 
consiste em sensibilizar a opi-
nião pública sobre a banaliza-
ção da violência  e a valoriza-
ção da vida dos jovens negros 
por meio de uma campanha de 
prevenção, além de articular 
atores sociais para a promo-
ção dos direitos da juventude a 
partir de ações.

Na Paraíba, além de João 
Pessoa, o Juventude Viva será 
desenvolvido em Campina 
Grande, Santa Rita, Cabedelo, 
Bayeux e Patos. A gerente exe-
cutiva de Juventude da Sejel, 
Joana D’Arc, confirmou que a 
Paraíba é o segundo Estado a 
adotar o programa federal que 
contribui para enfrentar o ra-
cismo nas instituições que se 
relacionam com os jovens ne-
gros nas escolas, sistemas de 
saúde, de polícia, penitenciá-

rio e de justiça. “O jovem ne-
gro vem sendo discriminado 
constantemente e o Juventude 
Viva é justamente para cola-
borar a combater esse tipo de 
comportamento. O Governo 
do Estado mostrou o interes-
se para que o programa seja 
vigorado aqui já com seis mu-
nicípios engajados no projeto”, 
disse Joana.

O Juventude Viva é re-
sultado da parceria entre os 
Ministérios da Justiça, Saúde, 
Educação, Emprego, Cultura, 
Esporte e ainda da Secretaria 
Nacional de Juventude e Se-
cretaria de Políticas Públicas 
de Promoção da Igualdade 
Socia (Seppir). O plano foi 
construído por meio de um 
processo participativo, com o 
envolvimento dos movimen-
tos juvenis, do movimento 
negro, de representantes do 
hip hop, de especialistas em 
segurança pública e por meio 
de diálogos com atores gover-
namentais nas esferas federal, 
estaduais e municipais.

O secretário de Juventu-
de, Esporte e Lazer, Tibério 
Limeira, destacou que o Juven-

tude Viva vai ser implementa-
do na Paraíba porque há um 
compromisso do Governo do 
Estado no segmento da ju-
ventude. “A Sejel não se limita 
só em trabalhar em benefício 
do esporte e uma marca da 
gestão é olhar também para 
a juventude no Estado. O Go-
verno do Estado dará toda a 
estrutura para que aconteça o 
lançamento desse programa, 
que vai gerar benefícios para a 
juventude negra do nosso Es-
tado e contará com a presen-
ça de autoridades do Governo 
Federal, estadual e Municipais 
”, afirmou.

Cejup
No mesmo dia e local, 

o secretário Tibério Limeira 
dará posse aos 27 conselhei-
ros, entre eles titulares e su-
plentes, que integrarão o Con-
selho Estadual de Juventude 
Paraibana (Cejup) até o ano 
de 2015. Eles foram eleitos no 
dia 15 de junho por meio de 
plenárias realizadas no Centro 
de Ciências Humanas, Letras e 
Artes (CCHLA) da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB).

Sejel confirma o lançamento
do Juventude Viva na Paraíba

DIA 15 NO SESI SUS vai fazer 
imunização de 
meninas contra 
HPV no Estado

A partir do próximo ano, 
meninas de 10 e 11 anos re-
ceberão, gratuitamente, a va-
cina contra o papilomavírus 
(HPV), usada na prevenção 
de câncer de colo do útero. 
A decisão, anunciada esta 
semana pelo Ministério da 
Saúde, vai beneficiar 67.873 
meninas na Paraíba. No Bra-
sil, a meta é vacinar 80% do 
público-alvo, estimado em 
3,3 milhões. Serão investidos 
R$ 360,7 milhões na aquisi-
ção de 12 milhões de doses.

”Está é mais uma medida 
para enfrentarmos o proble-
ma do câncer de colo do úte-
ro, um problema que ainda é 
grande no país, em especial 
na região Norte. Vamos pre-
parar muito bem este público 
(meninas de 10 e 11 anos), 
suas famílias, e reforçar a 
estratégia envolvendo as es-
colas e os professores para 
provocar uma grande sensi-
bilização”, afirmou o ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha. 
Ele destacou ainda que a va-
cinação reduz a circulação do 
vírus no país.

A Polícia Militar já está com 
esquema de segurança montado 
para garantir a segurança dos 
visitantes da Multifeira Brasil 
Mostra Brasil que começa nes-
ta  sexta-feira (5) no Centro de 
Convenções da capital, na PB 
008. Em dez dias, a expectativa é 
de que 120 mil pessoas passem 
pelo local.

De acordo com o Coman-
dante do Policiamento da Região 
Metropolitana, coronel Jeferson 
da Costa e Silva, a ideia é de que o 
patrulhamento seja feito na área 

externa no Centro de Conven-
ções, onde muita gente estaciona 
os veículos e também no pátio do 
estacionamento interno, além da 
mata no entorno.

Para isso, a PM vai uti-
lizar homens da Companhia 
de Turismo, do Batalhão Am-
biental e da Cavalaria na área 
externa, além de policiais do 
Batalhão de Policiamento de 
Trânsito (Bptran). “Vai ser 
uma média de 15 a 20 ho-
mens por dia na área”, expli-
cou coronel Jeferson.

PM monta esquema de 
segurança dos visitantes

BMB

Após a pressão popular ma-
nifestada nas ruas e a oposição 
do seu próprio partido, o depu-
tado federal e pastor evangélico 
João Campos (PSDB-GO), autor 
do projeto que ficou conhecido 
como “cura gay”, anunciou ontem 
que desistiu da proposta. Depois 
da reunião de lideranças parti-
dárias da Câmara dos Deputados 
realizada ontem, o parlamentar 
apresentou requerimento para 
retirar a proposta de pauta.

O Projeto de Decreto Legis-
lativo (PDC 234/11), apresenta-

do por Campos, recebeu o apeli-
do de cura gay porque propunha 
modificar resoluções do Con-
selho Federal de Psicologia que 
proíbem que profissionais parti-
cipem de terapias para alterar a 
identidade sexual do paciente ou 
que tratem a homossexualidade 
como doença.

A proposta foi aprovada 
na CDH (Comissão de Direitos 
Humanos da Casa), presidida 
pelo deputado federal e pastor 
Marco Feliciano (PSC-SP), no 
último dia 18. 

Pastor João Campos 
desiste da “cura gay”

SOB PRESSÃO

cial e o diálogo constante com 
as entidades representativas. 
“Recebemos pela terceira vez as 
entidades e já pactuamos a cria-
ção do Conselho Metropolitano e 
publicamos a planilha de custo. 
Agora chamaremos para a dis-
cussão o Ministério Público da 
Paraíba e o Tribunal de Contas 
do Estado, como eles exigiram, 
para que eles possam analisar as 
planilhas através de uma audito-
ria. O Governo pretende incorpo-
rar também outras instituições 
e outros processos no diálogo”, 
informou.

Sobre o passe livre estu-
dantil, maior pauta de reivindi-
cação das categorias, a secretária 
esclareceu que é preciso que seja 
gerada uma discussão maior 
em nível nacional. “Precisamos 
discutir o Pacto Federativo, pois 
não temos condições de concen-
trar hoje 70% dos recursos pela 
União, 15% apenas pelo Estado 
e 10% pelo município. Essa dis-
cussão tem que ser pautada em 
algo mais amplo que diz respeito 
a tributos e as responsabilidades 
de cada ente federado”, explicou.

O secretário chefe do Go-
verno do Estado, Walter Aguiar, 
afirmou que o Governo deverá 
fazer o estudo orçamentário, 
pois não poderá tirar recursos 
de outros setores para aumentar 
a redução nas passagens. “Toda 
discussão será feita através do 
diálogo até mesmo se a criação 

do conselho for deliberativo ou 
não. Além disso, os movimentos 
devem criar uma pauta de rei-
vindicação através de um docu-
mento único para que o Governo 
possa analisar para que possa-
mos resolver essas questões e 
a possibilidade da criação tam-
bém de um conselho municipal. 
Não resolvemos nada em nível 
estadual se não tivermos uma in-
terligação com um ente federal e 
um municipal”, esclareceu.

A representante da União 
Juventude Socialista (UJS), Ma-
ria França, disse que  o Governo 
deu um passo importante com 
os movimentos através da aber-
tura dos diálogos. “Ficamos sa-
tisfeitos com a próxima reunião 
que deverá ser com o Ministério 
Público, pois queremos ter uma 
auditoria para analisar os custos 
do Conselho Tarifário e acompa-
nhar qual de fato é o lucro dos 
empresários e de onde de fato 
possa vir os lucros. O passe livre 
para nós tem que sair do bolso 
dos empresários e queremos 
aprofundar essa discussão que 
para nós é emergencial ”, revelou.

Para a representante do 
movimento Levante Popular, Do-
raci Karolina,  afirmou que o pas-
se livre deve ser  ampliado em 
nível estadual. “O Governo está 
nos escutando e isso é muito po-
sitivo, mas queremos a redução 
da tarifa com base no lucro dos 
empresários e não com base na 

inflação”, informou. 

Redução das tarifas
Começou a valer a partir 

dessa segunda-feira (1º), os va-
lores válidos no ano de 2012 
das tarifas de ônibus. Isto só foi 
possível graças à assinatura do 
decreto revogando o reajuste 
concedido em fevereiro deste 
ano, que foi publicado no Diário 
Oficial do último domingo (30), o 
qual já havia sido dado abaixo da 
inflação, após longa negociação 
com os empresários de trans-
porte. As tarifas tiveram uma 
redução entre R$ 0,15 e R$ 0,40.

Segundo a tabela divulgada 
pelo DER, as passagens de João 
Pessoa /Alhandra e João Pessoa/
Jacumã, que custam hoje R$ 6,65 
voltaram a tarifa anterior de R$ 
6,25, uma redução de 0,40 centa-
vos. A linha João Pessoa/Bayeux, 
que antes custava R$ 2,00, voltou 
a R$ 1,85 (redução de 0,15 cen-
tavos), João Pessoa /Santa Rita 
baixou de R$ 2,80, para R$ 2,65 
( R$ 0,15 de redução).

Já na Região Metropolitana 
de Campina Grande o valor das 
passagens passaram a ser as se-
guintes: Campina Grande/Quei-
madas, passou de R$ 3,30,para 
R$ 3,15 (redução de 0,15), Cam-
pina Grande/Fagundes, de R$ 
4,10, para R$ 3,85 (redução de 
0,25) e Campina Grande/Lagoa 
Seca, caiu de R$ 2,25 para R$ 
2,10 (redução de 0,15). 



CPF/CNPJ....: 176371634-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039979
Responsavel.: LUIZ ANDRE DE AZEVEDO COSTA
CPF/CNPJ....: 714736534-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 038983
Responsavel.: TAMBAU INTER.OPERADORA LTDA
CPF/CNPJ....: 005044921/0001-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.170,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039889
Responsavel.: WS MATERIAL DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ....: 012808624-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            209,75
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 038919
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  03/07/2013
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

 

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: DAYSE OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 012530217/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            483,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039594
Responsavel.: FLAVIA KARLA SOARES LEANDRO
CPF/CNPJ....: 011110969/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.643,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039719
Responsavel.: JLK CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 011389736/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.741,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039474
Responsavel.: JOSEFA BATISTA DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 015046455/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            621,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040592
Responsavel.: LUZIA JACO GUEDES

João Pessoa > Paraíba > quarta-feira, 3 de julho de 2013Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 2.03.003/2013
A Comissão Permanente de Licitação, através do (a) Pregoeiro (a) Oficial do Município, torna 

público para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 
2.03.003/2013, realizado no dia 02 de Julho de 2013 às 10h00min, que tem como objeto Registro 
de Preços de Serviço de Fornecimento de Almoço e Jantar, conforme especificações do Edital, foi 
declarado DESERTO, por não comparecimento de nenhuma empresa como licitante, demonstrando 
total desinteresse em participar do Torneio Licitatório. 

Campina Grande, 02 de julho de 2013.
Rivaldo Aires de Queiroz Neto

Pregoeiro (a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 

10.301.0031.2135 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) 
- 1.1.03.01 - GASTOS COM SAÚDE 15% - 10.301.0031.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
HSOPITAL SÁ ANDRADE (MAC) - 3390.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:

CT Nº 00078/2013 - 28.06.13 - VIVO SA - R$ 3.808,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2013, que objetiva: SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MÓVEL CELULAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: VIVO SA - R$ 3.808,00.

Sapé - PB, 28 de Junho de 2013
DANILSON FERREIRA DA CRUZ - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pipa para atender as comunidades rurais e sede, compreendendo um 
percurso de 120km por dia no transporte e.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2013.
DOTAÇÃO: 10.000 - Secretaria de Agricultura 20.606.4013.3015.2046 - Manutenção das 

atividades da Secretaria de Agricultura 33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física  . 
Recursos Próprios do Município

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:

CT Nº 00040/2013 - 12.06.13 - ANAIZA PEREIRA BRAGA - R$ 14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2013, que objetiva: Aquisição de medicamentos 
dispensados pela farmácia básica, psicotrópicos, assistência farmacêutica e injetável, destinado; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Cirufarma Comercial Ltda (R$ 
19.180,45); Jose Nergino Sobreira - R$ 4.389,80; Larmed Dist de Medicamentos e Mat Medico Hosp 
Ltda (R$ 222.415,77); Nelfarma Comercio de Produtos Quimicos Ltda (R$ 27.354,85); Pharmaplus 
Ltda de (R$ 26.905,70); Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda (R$ 5.781,10).

Desterro - PB, 01 de Julho de 2013.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2013, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material médico hospitalar para os Postos de Saúde do município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: Cirufarma Comercial Ltda (R$ 1.735,55); Jose Nergino Sobreira 
(R$ 4.335,75); Larmed Dist de Medicamentos e Mat Medico Hosp Ltda (R$ 35.215,50); Nelfarma 
Comercio de Produtos Quimicos Ltda (R$ 10.042,00); PHARMAPLUS LTDA (R$ 7.455,20); Pontual 
Distribuidora de Medicamentos Ltda (R$ 1.233,50).

Desterro - PB, 01 de Julho de 2013
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

02 de Julho de 2013
PROCESSO Nº 038/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2013
INSTRUMENTO: Contrato para contratação de 01 (uma) Empresa de Para prestação de serviços 

de limpeza, manutenção e conservação das escolas municipais deste município..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, Estado da Paraíba
LORENA & ADRIA CONSTRUCOES, COMERCIO E LOCACOES LTDA- ME.
OBJETO: Contrato para contratação de 01 (uma) Empresa de Para prestação de serviços de 

limpeza, manutenção e conservação das escolas municipais deste município., subordinados a 
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 205.691,85 
(Duzentos e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos), correndo 
a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOAS JURÍDICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 01/07/2014
SIGNATÁRIOS

CLAUDIA APARECIDA DIAS                                
Pela Prefeitura Municipal de Monte Horebe, PB

LORENA & ADRIA CONSTRUCOES, COMERCIO E LOCA ÇÃO LTDA
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 038/2013, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 021/2013 de 07 de Junho 
de 2013, com abertura para 25 de Junho de 2013, às 09:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 320, CENTRO - MONTE 
HOREBE, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais 
(ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos 
do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado a(s) 
Empresa(s): LORENA & ADRIA CONSTRUCOES, COMERCIO E LOCACOES LTDA- ME., inscrita 
no CNPJ/MF n.º 15.407.975/0001-06, e INSC. EST. nº. 16.200.051-0, estabelecida à Rua Tenente 
Acacio,36 - Centro, Cajazeiras, Estado da Paraíbacujo valor da proposta é de R$ 205.691,85(Du-
zentos e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos); para tomar 
conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do 
citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 02 de Julho de 2013
CLAUDIA APARECIDA DIAS

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2013

O Fundo Municipal de Saúde da Prata, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 007/2013, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o fretamento de veículo. Data de abertura: 
12/07/2013 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1027.

Prata, 01 de julho de 2013.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Julho de 2013, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para reforma 
do PETI no municipio de Triunfo-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391324.
Triunfo - PB, 02 de Julho de 2013

MARIA DAS NEVES DE ANDRADE - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para conclusão da cons-
trução da Unidade Básica de Saúde no povoado de Praia de Campina neste município.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -  Valor: R$ 149.714,59
LICITANTES DESCLASSIFICADAS: MOAR CONSTRUTORA – EPP; LR ENGENHARIA 

LTDA - EPP; MCG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – 
ME; SERRA CONSTRUÇÕES LTDA – ME; SETA CONSTREUÇÕES LTDA – ME; VIDAL 
CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME; NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI; BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA – ME E ATENAS CONS-
TRUÇÕES LTDA – ME.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br.
Rio Tinto - PB, 01 de julho de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

Responsavel.: METAIS PB LTDA
CPF/CNPJ....: 003553441/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.148,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039866
Responsavel.: REBRITE RECICLAGEM DE 
MAT.DE CONST.
CPF/CNPJ....: 014811131/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.273,81
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039741
Responsavel.: ROBERVAL FERREIRA DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 043163054-25
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            562,08
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040324
Responsavel.: SANDRA MARIA & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015184301/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.516,51
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO 
MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039495
Responsavel.: STIGMA ACESSORIOS BIJOUX 
E MOD
CPF/CNPJ....: 007273284/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            592,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039839
Responsavel.: THAIS FERREIRA E SILVA
CPF/CNPJ....: 014533758/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            431,04
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG 
CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041239
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  PROTES-
TADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  03/07/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE 
BRITO

- Titular -

Responsavel.: AGUSTINHO ALBUQUERQUE 
DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 051217994-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BA-
NESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041244
Responsavel.: ANTONIO DIAS DE SOUSA ME
CPF/CNPJ....: 017528476/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.850,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG 
CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041235
Responsavel.: CARLOS MIRANDA RIBEIRO 
BEZERRA
CPF/CNPJ....: 009810734-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.290,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BA-
NESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039476
Responsavel.: JOSE CARLOS DA SILVA 
PESSOA (PJ)
CPF/CNPJ....: 024291940/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            213,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039523
Responsavel.: JOSE CARLOS DA SILVA 
PESSOA (PJ)
CPF/CNPJ....: 024291940/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            448,10
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039585
Responsavel.: JOSIVALDO SOARES DO 
NASCIMENTO ME
CPF/CNPJ....: 003697998/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            534,36
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG 
CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040170
Responsavel.: METAIS PB LTDA
CPF/CNPJ....: 003553441/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.048,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039863

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.003/2013

O Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através do (a) Pregoeiro 
(a) Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 
16 de Julho de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.01.003/2013, tipo 
“MENOR PREÇO POR LOTE”, tendo como objeto FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 
DESTINADO AS UNIDADES I E II DO RESTAURANTE POPULAR, COZINHAS COMUNITÁRIAS 
E BANCO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, 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, 02 de Julho de 2013.
FELIPE SILVA DINIZ JUNIOR 

Pregoeiro (a) Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
ATO DE REVOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais, respeitando os prin-
cípios gerais de direito publico, as prescrições da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse 
e conveniência publica, torna publico a REVOGAÇÃO das seguintes licitações, relacionadas a 
seguir: TOMADA DE PREÇOS Nº TP001/2013 (objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviço engenharia na Ampliação do Açude da Comunidade Poço do João, Zona Rural do 
Município de Desterro/PB). PREGÃO PRESENCIAL Nº PP023/2013, (objeto: Compra parcelada 
de material de informática para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de Desterro/PB, conforme Projeto Básico); PREGÃO PRESENCIAL Nº PP024/2013 (objeto: 
Compra parcelada de móveis para escritório e casas de apoio, eletrodomésticos e utensílios para 
conzinha, destinados as Secretarias de: Educação, Saúde/Fundo Municipal de Saúde e Ação Social, 
Administração, Finanças, Agricultura e Gabinete da Prefeita, conforme Projeto Básico); PREGÃO 
PRESENCIAL Nº PP036/2013 (objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço na 
remoção dos resíduos sólidos do município, conforme projeto básico). Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 01 de julho de 2013.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.004/2013

O Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através do (a) Pregoeiro 
(a) Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 14:00 horas do 
dia 16 de Julho de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.01.004/2013, 
tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, tendo como objeto FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, 
SUÍNA, FRANGO E PEIXE), EMBUTIDOS (SALSICHA, STEAK DE FRANGO, PRESUNTO E BA-
CON) E PRODUTOS LÁCTEOS (QUEIJOS) DESTINADO AS UNIDADES I E II DO RESTAURANTE 
POPULAR, COZINHAS COMUNITÁRIAS E BANCO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME 
ZERO, 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, 02 de Julho de 2013.
VIVIANE RAQUEL GONÇALVES MEDEIROS 

Pregoeiro (a) Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00008/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DP00008/2013, que objetiva: Contratação de carros-pipa para realizar viagens transportando 
e distribuindo água no Município de Dona Inês; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: HENRIQUE PEREIRA DE LIMA - R$ 21.000,00; JOSÉ MUNIZ 
VICENTE DE LIMA - R$ 21.000,00; MARCIO DE ARAÚJO MOREIRA - R$ 21.000,00; VERO-
NILSON ALVES DA SILVA - R$ 21.000,00.

Dona Ines - PB, 28 de Junho de 2013.
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de carros-pipa para realizar viagens transportando e distribuindo água 

no Município de Dona Inês.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2013.
DOTAÇÃO: Convênio nº 303/2013 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA -SEIE 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS. 33903601/33903901 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Fisica e Jurídica

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00064/2013 - 01.07.13 - HENRIQUE PEREIRA DE LIMA - R$ 21.000,00
CT Nº 00065/2013 - 01.07.13 - JOSÉ MUNIZ VICENTE DE LIMA - R$ 21.000,00
CT Nº 00066/2013 - 01.07.13 - MARCIO DE ARAÚJO MOREIRA - R$ 21.000,00
CT Nº 00067/2013 - 08.07.13 - VERONILSON ALVES DA SILVA - R$ 21.000,00

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00008/2013.

OBJETO: Contratação de carros-pipa para realizar viagens transportando e distribuindo água 
no Município de Dona Inês.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/06/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013
A Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público que a licitação modalidade Pregão 

Presencial nº 0023/2013, objetivando a  Aquisição de um veículo novo, de fabricação nacional, 
para a Secretaria de Educação deste Município, foi considerado DESERTO  por não ter acudido 
nenhum interessado na sessão realizada às 10:00 horas do dia 21 de junho de 2013, abrindo-se 
novo procedimento com o mesmo objetivo.

Dona Ines - PB, 26 de Junho de 2013.
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013

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 08:00 horas do dia 15 de Julho 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um 
veículo novo, de fabricação nacional, para a Secretaria de Educação deste Município. 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, 01 de Julho de 2013
MARIA GORETE DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00002/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2013, 
que objetiva: Contratação de pipa para atender as comunidades rurais e sede, compreendendo 
um percurso de 120km por dia no transporte e; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ANAIZA PEREIRA BRAGA - R$ 14.000,00.

Cachoeira dos Índios - PB, 12 de Junho de 2013
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2013.

OBJETO: Contratação de pipa para atender as comunidades rurais e sede, compreendendo um 
percurso de 120km por dia no transporte e.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 12/06/2013

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.14.006/2013
A Comissão Permanente de Licitação, através do (a) Pregoeiro (a) Oficial do Município, 

torna público para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº. 2.14.006/2013, realizado no dia 01 de Julho de 2013 às 10h00min, que tem como 
objeto Aquisição de mecanismo operacional modelo poliguindaste simples para uma caçamba 
estacionária em veículo 4x2, com sistema hidráulico nas sapatas, movimento independente, 
comando manual, conforme especificações em planilha do Edital, foi declarado DESERTO, por 
não comparecimento de nenhuma empresa como licitante, demonstrando total desinteresse em 
participar do Torneio Licitatório. 

Campina Grande, 02 de julho de 2013.
Rivaldo Aires de Queiroz Neto

Pregoeiro (a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.14.007/2013
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 
2.14.007/2013, realizado no dia 02 de Julho de 2013 às 08h00min, que tem como objeto Aquisição 
de refeições (Café da Manhã), fabricação diária, conforme especificações em planilha do Edital, 
foi declarado FRACASSADO pela 2º vez, em virtude das empresas participantes do pregão, não 
atenderem as exigências do edital. 

Campina Grande, 02 de julho de 2013.
Rivaldo Aires de Queiroz Neto

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.14.007/2013
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 
2.14.007/2013, realizado no dia 02 de Julho de 2013 às 08h00min, que tem como objeto Aquisição 
de refeições (Café da Manhã), fabricação diária, conforme especificações em planilha do Edital, 
foi declarado FRACASSADO pela 2º vez, em virtude das empresas participantes do pregão, não 
atenderem as exigências do edital. 

Campina Grande, 02 de julho de 2013.
Rivaldo Aires de Queiroz Neto

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - REPETIÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013

REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO por sua Comissão Permanente de Licita-

ção, constituída pela Portaria nº 023/2013, de 02 de janeiro de 2013,  torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar às 09:00 (nove) horas do dia 15 de julho de 2013, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua João Ferreira Alves, s/n - Centro - 1º andar  
- CEP: 58348-000 - Riachão do Poço/PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 12/2013 - 
SRP, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por Lote, a qual será processada e julgada 
em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, dispositivos da Lei 123/06, e subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, tendo como objeto a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Peças para Trator e Retroescavadeira, para atender as necessidades desta 
municipalidade, pelo período de 12 (doze) meses. O Edital e demais informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Riachão do Poço, 02 de julho de 2013.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2013, que objetiva: Contratação 
de serviço de borracharia como concerto, desmontagem, montagem , frizagem e troca de pneus; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCIMARIO MOREIRA 
DUARTE - R$ 9.000,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 21 de Junho de 2013
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviço de borracharia como concerto, desmontagem, montagem , 
frizagem e troca de pneus.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2013.
DOTAÇÃO: 12.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 26.782.4012.3014.2066 - MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FISICA Recursos Próprios do Município de Cachoeira dos Indios

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00047/2013 - 21.06.13 - FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE - R$ 9.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE PEÇAS PARA CONSERTO DAS MÁQUINAS DO POLO DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO 
DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IZABELA SOARES FARIAS 
SANTOS - R$ 26.257,50.

Cajazeiras - PB, 02 de Julho de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DAS MÁQUINAS DO POLO DE CON-

FECÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2013.
DOTAÇÃO: 2.19 - SECRETARIA MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP 04.122.1002.2137 

- MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. POL. PÚBLICAS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00093/2013 - 02.07.13 - IZABELA SOARES FARIAS SANTOS - R$ 26.257,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2013, que objetiva: Contratação 
de empresa para aquisição de material elétrico, material de irrigação e material para conserto de 
bombas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CASA NORDESTE 
MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA - R$ 246.920,00; CONSTRUCENTER LTDA - R$ 
35.804,00; JOSE HERBER MORENO CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR - R$ 143.982,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 21 de Junho de 2013
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material elétrico, material de irrigação e 
material para conserto de bombas.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2013.
DOTAÇÃO: 10.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 20606401330152046 - MANUTENÇÃO 

DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00053/2013 - 21.06.13 - CONSTRUCENTER LTDA - R$ 35.804,00
CT Nº 00054/2013 - 21.06.13 - CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO 

LTDA - R$ 246.920,00
CT Nº 00055/2013 - 21.06.13 - JOSE HERBER MORENO CAVALCANTE - CASA DO AGRI-

CULTOR - R$ 143.982,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2013

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 14:30 horas do dia 15 de Julho de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Equipamentos 
para Realização de Exames de Bioquímica, Hematologia Imuno Hormônio e Uroanálise. 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 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 02 de Julho de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVÉA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Julho de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
limpeza pública, correspondendo ao transporte, tratamento por destruição térmica e destinação 
final das cinzas dos resíduos oriundos dos serviços de saúde deste Município, com a utilização de 
bombonas confeccionadas em polietileno de 50 e 200 litros ou recipientes equivalentes e proce-
dimentos devidamente aprovados pelos órgãos fiscalizadores. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 02 de Julho de 2013

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, 
no Processo de Inexigibilidade nº 004/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação 
de serviços, visando a destinação final e adequada dos resíduos sólidos bem como operação de 
central de tratamento dos resíduos, a empresa WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – ME, com 
o valor proposto de R$ 7.957,00 (sete mil, novecentos e cinqüenta e sete reais) mensal, que será 
pago de acordo com a execução dos serviços. 

Ibiara, 28 de Junho de 2013.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009.1/2013 

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Empresa UP DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.-ME. 
OBJETO: Registro de preços, consignado em ata, para contratação de empresa especializada 
para eventual fornecimento de materiais domissanitários, dentre outros, destinados a todas 
as secretarias da administração municipal. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇOS REGISTRADOS 

R$ 
UNITÁRIO TOTAL 

1 

ACENDEDOR - TIPO FOSFORO, DE 
MADEIRA, COMPOSTO DE VEGETAL E 
MINERIO, APRESENTADO NA FORMA DE 
PALITO, COM PONTA DE POLVORA, 
CAIXA COM 40 PALITOS, MEDIO, 
PACOTE (MARÇO) COM 10 CAIXAS VER 
M. DESCARTAVEL 

MAÇO 700 2,50 1.750,00 

2 

ÁCIDO MURIÁTICO, EMBALAGEM COM 
12x1000 ML, COM REGISTRO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO 
RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E 
DE VALIDADE, INDICAÇÕES E 
PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E 
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE 
ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. 

CX 150 57,00 8.550,00 

3 

ÁGUA SANITÁRIA, COM NO MÍNIMO 2% 
DE TEOR DE CLORO ATIVO, 
EMBALAGEM PLÁSTICA COM 12x1000 
ML, TAMPA LACRADA, COM REGISTRO 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO 
RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E 
DE VALIDADE,INDICAÇÕES E 
PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E 
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE 
ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. OBS: A 
ENTREGA DESSE PRODUTO DEVE SER 
PROGRAMADA PARA QUATRO LOTES, 
SENDO CADA LOTE ENTREGUE A CADA 
03 MESES. 

CX 1500 19,70 29.550,00 

4 

ALCOOL ETILICO A 46% EMBALADO EM 
FRASCO DE 500ML, COM CERTIFICADO 
DE REGISTRO NO MINISTERIO DA 
SAUDE E LAUDO DO PRODUTO, CAIXA 
COM 12 UNIDADES COM 1 LITRO 

CX 100 78,00 7.800,00 

5 

AMACIANTE LIQUIDO CONCENTRADO 
PH56 BOMB. COM 20 LITROS. (O 
PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO 
COM DOSADOR AUTOMATICO) 

BOB. 50 108,00 5.400,00 

6 Amaciante para roupa 6x2 litros CX 200 33,00 6.600,00 

7 

BALDE COM ESPREMEDOR 
AUTOMATICO, TODO EM ABS, 
CAPACIDADE 32 LITROS, COM 
DIVISORIAS, ALCAS PARA CONDUCAO, 
RODIZIOS PLASTICOS EMBORRACHADOS 
PARA NAO MARCAR O PISO, 
MOVIMENTO DE 360 GRAUS E SUPORTE 
DE APOIO DO MOP UMIDO. 

UND 10 1.095,00 10.950,00 

8 BALDE COM TAMPA E PEDAL COM 
CAPACIDADE PARA 15 LITROS AÇO INOX UND 60 230,00 13.800,00 

9 BALDE PLASTICO 100LITROS COM 
TAMPA E PEDAL UND 100 140,00 14.000,00 

10 BALDE, EM MATERIAL PLÁSTICO UND 50 190,00 9.500,00 
RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, 
COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 
COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO 
E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, 
FIXADO NA PEÇA. 

11 

BALDE, EM MATERIAL PLÁSTICO 
RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, 
COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, 
COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO 
E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, 
FIXADO NA PEÇA. 

UND 20 9,00 180,00 

12 

CARRINHO CONTÊINER PARA 
RECOLHIMENTO DE LIXO, CAPACIDADE 
DE 400 LITROS, COM TAMPA , 
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, RODAS EM POLIURETANO, 
ROTO MOLDADO OU INJETADO. 

UND 10 2.015,00 20.150,00 

13 CERA LIQUIDA CAIXA COM 12X750ML CX 280 42,00 11.760,00 

14 

CESTO DE LIXO CONFECCIONADO EM 
POLIPROPILENO RESISTENTE COM 
PEDAL E TAMPA, DE 10 LITROS COM 
SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E 
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, 
FIXADO NA PEÇA, COR BRANCA. 

UND 250 37,00 9.250,00 

15 

CESTO PARA RECOLHIMENTO DE ROUPA 
C/ TAMPA, E POSSUI 02 RODAS DE 
BORRACHA PRESA A UM EIXO , 
PRODUZIDO EM MATERIAL PLASTICO 
RESISTENTE, MEDINDO 550 MM DE 
DIAMETRO E 833MM DE ALTURA, 
CAPACIDADE PARA 135 L 

UND 10 395,00 3.950,00 

16 CESTO TELADO CAPACIDADE 10LT. UND. 500 5,40 2.700,00 
17 COLONIA INFANTIL 100ML DZ. 200 148,00 29.600,00 
18 CONDICIONADOR INFANTIL 350ML. DZ. 200 148,00 29.600,00 

19 COPO DESCARTÁVEL 180ML, CAIXA 
COM 25X100UND. CX 800 76,90 61.520,00 

20 COPO DESCARTÁVEL 50ML, CAIXA COM 
50X100UND. CX 500 76,90 38.450,00 

21 CREME DE PENTEAR INFANTIL DZ. 200 148,00 29.600,00 
22 CREME DENTAL 90G. ADULTO DZ. 200 27,00 5.400,00 
23 CREME DENTAL INFANTIL  DZ. 200 67,00 13.400,00 

24 

DESENGORDURANTE DESENCROSTANTE 
DE ALTO PODER, CLORADO E ALCALINO, 
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, 
HIPOCLORITO DE POTÁSSIO, FOSTATO 
DE AMINA ÓXIDA, PARA REMOÇÃO DE 
GORDURAS EM PAREDES, FORNOS, 
FOGÕES, EXAUSTORES, TÁBUAS DE 
CORTES, BALÇÕES DE COZINHA, GRILL E 
MESAS, COM PODER DE REMOÇÃO DE 
GORDURA INSTANTÂNEO COM GRAU 
LIMENTÍCIO SEM ENXAGUE. DILUIÇÃO 
PRONTO PARA USO, ACONDICIONADO 
EM EMBALAGEM LITOGRAFADA DE UM 
LITRO APROXIMADAMENTE, CO/DADOS 
DO FABRICANTE, C/ LAUDOS, PRAZO DE 
VALIDADE DE 3 ANOS E REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA,5 LT 

BB 100 105,00 10.500,00 

27 

DESINFETANTE CLORADO C/ 
BACTERICIDA DE SÓDIO C/ 2,0 A 2,5% 
DE TEOR DE CLORO ATIVO, EFICAZ NA 
ELIMINAÇÃO SEGURA DE BACTÉRIAS, 
VÍRUS E FUNGOS, DILUIÇÃO DE 1:100 A 
1:200 DENSIDADE DE 20/4º (G/CM) DE 
1,030 A 1,070 PH DE 10,5 A 11,5 A 1%, 
EMBALAGEM PLÁSTICA GALÃO C/ CAP. 

BB 100 52,00 5.200,00 

DE 05 LITROS. RÓTULO CONTENDO 
REGISTRO ANVISA / MS, FICHA DE 
SEGURANÇA – MSDS E FICHA TÉCNICA. 
PRAZO DE VALIDADE DE 06 MESES. OBS: 
O REFERIDO PRODUTO DEVERÁ SER 
ENTREGUE EM QUANTIDADES 
PROGRAMADAS DE 115 GALÕES A CADA 
03 MESES. 

28 

DESINFETANTE HOSPITALAR, BIOCIDA 
DE AMPLO ASPECTRO C/ ATIVIDADE 
LETAL SOBRE BACTÉRIAS GRAM 
POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS, C/ 
RÁPIDA AÇÃO BACTERICIDA NA 
PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA. 
CONTÉM ADITIVO ANTICORROSIVO 
PERMITINDO USO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS E IMPEDINDO FORMAÇÃO 
DE MANCHAS NO PISO, SEM 
FRAGRÂNCIA OU INODORO, PRODUTO 
PURO DE 9,0 A 10,0, APRESENTAÇÃO 
EM EMBALAGEM, PLÁSTICA, GALÃO 
CONTENDO 05 LITROS. COM REGISTRO 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FICHA DE 
SEGURANÇA – MSDS. FICHA TÉCNICA, 
LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA, 
LAUDO DE IRRITABILIDADE OCULAR, 
CERTIFICADO DE ATIVIDADE 
ANTIMICROBIANA (STAPHYLOCCUS 
AUREUS), CERTIFICADO DE ATIVIDADE 
ANTIMICROBIANA (SALMONELLA 
CHOLERAESUÍS), CERTIFICADO DE 
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 
(PSEUDOMONAS AERUGÍNOSA) – 
APRESENTAR REGISTRO JUNTO A 
ANVISA. 

BB 100 64,00 6.400,00 

29 DESINFETANTE LIQUIDO 24X500ML CX 700 46,00 32.200,00 
30 DESINFETANTE LIQUIDO 6X2LITROS CX 700 26,00 18.200,00 

31 

DESINFETANTE USO GERAL, 
CONCENTRADO, BACTERICIDA, 
BIODEGRADÁVEL, PRONTO PARA USO, 
COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. / ANVISA, CRQ DO QUIMICO 
RESPONSAVEL, EMBALADO EM GALÃO 
DE 5 LITROS E VALIDADE MINIMA DE 12 
MESES 

BB 500 34,00 17.000,00 

32 

DESODORIZADOR AMBIENTAL - 
AEROSOL, FRAGANCIAS DIVERSAS, 
INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, 
COADJUVANTES, EBUTANO/PROPANO., 
EM FRASCO DE ALUMINIO, caixa c/12 
unid., COM CONTEUDO DE 400 ML E 
PESO LIQUIDO DE 277 GRAMAS, 
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E 
QUIMICO RESPONSAVEL, VAlidade 
mínima de 12 meses 

CX 100 96,00 9.600,00 

33 

DESODORIZANTE SANITÁRIO, TIPO 
PEDRA, BASE DE 
PARADICLOROBENZENO, EMBALADO 
EM CELOFANE À PROVA DE 
VAZAMENTO, COM SUPORTE PARA O 
VASO, PESO DE 35 A 38G, CAIXA COM 
96 UND, EMBALAGEM CONTENDO 
DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO 
MS/ANVISA E CRQ DO QUÍMICO 
RESPONSAVEL. 

CX 50 160,00 8.000,00 

34 DETERGENTE ENZIMÁTICO - 
BIODEGRADÁVEL ACIMA DE 90%, BB 150 70,00 10.500,00 

DE 05 LITROS. RÓTULO CONTENDO 
REGISTRO ANVISA / MS, FICHA DE 
SEGURANÇA – MSDS E FICHA TÉCNICA. 
PRAZO DE VALIDADE DE 06 MESES. OBS: 
O REFERIDO PRODUTO DEVERÁ SER 
ENTREGUE EM QUANTIDADES 
PROGRAMADAS DE 115 GALÕES A CADA 
03 MESES. 

28 

DESINFETANTE HOSPITALAR, BIOCIDA 
DE AMPLO ASPECTRO C/ ATIVIDADE 
LETAL SOBRE BACTÉRIAS GRAM 
POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS, C/ 
RÁPIDA AÇÃO BACTERICIDA NA 
PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA. 
CONTÉM ADITIVO ANTICORROSIVO 
PERMITINDO USO SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS E IMPEDINDO FORMAÇÃO 
DE MANCHAS NO PISO, SEM 
FRAGRÂNCIA OU INODORO, PRODUTO 
PURO DE 9,0 A 10,0, APRESENTAÇÃO 
EM EMBALAGEM, PLÁSTICA, GALÃO 
CONTENDO 05 LITROS. COM REGISTRO 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FICHA DE 
SEGURANÇA – MSDS. FICHA TÉCNICA, 
LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA, 
LAUDO DE IRRITABILIDADE OCULAR, 
CERTIFICADO DE ATIVIDADE 
ANTIMICROBIANA (STAPHYLOCCUS 
AUREUS), CERTIFICADO DE ATIVIDADE 
ANTIMICROBIANA (SALMONELLA 
CHOLERAESUÍS), CERTIFICADO DE 
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 
(PSEUDOMONAS AERUGÍNOSA) – 
APRESENTAR REGISTRO JUNTO A 
ANVISA. 

BB 100 64,00 6.400,00 

29 DESINFETANTE LIQUIDO 24X500ML CX 700 46,00 32.200,00 
30 DESINFETANTE LIQUIDO 6X2LITROS CX 700 26,00 18.200,00 

31 

DESINFETANTE USO GERAL, 
CONCENTRADO, BACTERICIDA, 
BIODEGRADÁVEL, PRONTO PARA USO, 
COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. / ANVISA, CRQ DO QUIMICO 
RESPONSAVEL, EMBALADO EM GALÃO 
DE 5 LITROS E VALIDADE MINIMA DE 12 
MESES 

BB 500 34,00 17.000,00 

32 

DESODORIZADOR AMBIENTAL - 
AEROSOL, FRAGANCIAS DIVERSAS, 
INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, 
COADJUVANTES, EBUTANO/PROPANO., 
EM FRASCO DE ALUMINIO, caixa c/12 
unid., COM CONTEUDO DE 400 ML E 
PESO LIQUIDO DE 277 GRAMAS, 
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E 
QUIMICO RESPONSAVEL, VAlidade 
mínima de 12 meses 

CX 100 96,00 9.600,00 

33 

DESODORIZANTE SANITÁRIO, TIPO 
PEDRA, BASE DE 
PARADICLOROBENZENO, EMBALADO 
EM CELOFANE À PROVA DE 
VAZAMENTO, COM SUPORTE PARA O 
VASO, PESO DE 35 A 38G, CAIXA COM 
96 UND, EMBALAGEM CONTENDO 
DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO 
MS/ANVISA E CRQ DO QUÍMICO 
RESPONSAVEL. 

CX 50 160,00 8.000,00 

34 DETERGENTE ENZIMÁTICO - 
BIODEGRADÁVEL ACIMA DE 90%, BB 150 70,00 10.500,00 

DESENCROSTANTE PARA 
INSTRUMENTAL CIRURGICO, NÃO CO, 
GALÃO COM 5 LITROS, COM QUATRO 
ENZIMAS (AMILASE CARBOHIDRASE, 
ASSOCIADAS A COMBINAÇÃO ATIVA) 

35 DETERGENTE LIQUIDO 24X500ML CX 700 47,00 32.900,00 

36 

DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA, 
COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, 
LAURIL ÉTER SULFATO UNID 1440 DE 
SÓDIO, NEUTRALIZANTE E ADITIVOS, 
PRONTO PARA USO EM EMBALAGEM 
DE PLÁSTICO RESISTENTE COM 6 X 
2LITROS; VALIDADE MÍNIMA DE 12 
MESES; REGISTRO NO MS / ANVISA 

CX 700 27,00 18.900,00 

37 

DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA, 
COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, 
LAURIL ÉTER SULFATO UNID 1440 DE 
SÓDIO, NEUTRALIZANTE E ADITIVOS, 
PRONTO PARA USO EM EMBALAGEM 
DE PLÁSTICO RESISTENTE, BOMBONA 
DE 5 LITROS; VALIDADE MÍNIMA DE 12 
MESES; REGISTRO NO MS / ANVISA 

BOMB
ONA 500 54,00 27.000,00 

43 ESCOVA DENTAL INFANTIL DZ. 250 26,00 6.500,00 

45 

ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE 
LOUÇAS, TALHERES, VIDROS, PANELAS E 
OBJETOS DE ALUMÍNIO, EM 
EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 140 
UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60 
GRAMAS, NO MÍNIMO, COMPOSIÇÃO: 
AÇO CARBONO. 

FARDO 70 230,00 16.100,00 

46 

ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA 
FACE, EM ESPUMA POLIURETANO; 01 
FACE FIBROSA ABRASIVA PARA LIMPEZA 
PESADA E OUTRA MACIA PARA 
SUPERFÍCIE DELICADA; MEDINDO 110 X 
70MM X 20MM, CAIXA COM 60 UND; 
VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. 

CX 150 39,00 5.850,00 

47 

FLANELA PARA LIMPEZA, DIMENSÕES 
APROXIMADAS 30X50CM, USO GERAL, 
100% ALGODÃO, (EM 04 CORES), 
BORDAS OVERLOCADAS, 
ACONDICIONADA EM EMBALAGEM 
PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO E DO FABRICANTE. 

DZ. 250 23,00 5.750,00 

48 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. 
EG UND 500 10,20 5.100,00 

49 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. 
G UND 500 10,20 5.100,00 

50 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. 
M UND 500 10,20 5.100,00 

51 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. 
P UND 500 10,20 5.100,00 

53 GUARDANAPO DE PAPEL, FARDO COM 
50 FARDO 50 40,00 2.000,00 

54 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CAUSTICA) 
NA FORMA PASTOSA, EMBALADO EM 
SACO OU RECIPIENTE PLÁSTICO QUE 
PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO / 
QUÍMICA DO PRODUTO, BEM COMO 
RESISTENTES AS OPERAÇÕES DE 
MANUSEIO, TRANSPORTE E DE 
ARMAZENAMENTO. DEVE POSSUIR 
PESO LIQUIDO DE 1 KG E CONTER AS 
SEGUINTES INSCRIÇÕES: NOME DO 
PRODUTO; NOME DO FABRICANTE; 
PESO LIQUIDO; NR DO LOTE DE 

KG 250 24,00 6.000,00 

FABRICAÇÃO; DATAS DE FABRICAÇÃO E 
VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA, 
CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL. 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TEOR DE 
NAOH: MIN 96,0% ALCALINIDADE 
TOTAL (EM NA2O): MIN 75,5% TEOR DE 
CARBONATO DE SÓDIO (NA2CO3): MAX 
2,0% 

55 

HIPOCLORITO DE SÓDIO - 
DESINFETANTE COM AÇÃO 
BACTERICIDA A BASE DE HIPOCLORITO 
DE SÓDIO COM NO MÍNIMO 10% DE 
TEOR DE CLORO ATIVO, DENSIDADE 
20/4º (G/CM) DE 1,030 A 1,070 PH DE 
10,5 A 11,5 A 1% - EMBALAGEM 
PLÁSTICA GALÃO CONTENDO 05 LITROS, 
TAMPA LACRADA, COM REGISTRO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO 
RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E 
DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 
MESES,INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE 
USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES 
DO FABRICANTE ESTAMPADOS NO 
RÓTULO (FICHA DE SEGURANÇA - MSDS 
E FICHA TÉCNICA). OBS: A ENTREGA 
DESSE PRODUTO DEVE SER 
PROGRAMADA PARA QUATRO LOTES, 
SENDO CADA LOTE ENTREGUE A CADA 
03 MESES. 

GL 400 27,50 11.000,00 

57 

KIT CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA 
COMPLETO, FABRICADO EM 
POLIPROPILENO, SISTEMA FRONTAL 
PARA RETIRADA DO LIXO, FIXAÇÃO DO 
SACO DE LIXO QUE EVITA 
ROMPIMENTOS, TAMPA PARA 
PROGRAMA DE LIMPEZA E OBJETOS, 
SISTEMA PARA FIXAÇÃO PARA 
DIVERSOS TIPOS DE ACESSÓRIOS. 
ACOMPANHADO DE: BALDE 
ESPREMEDOR DUPLO COM DRENO, 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, 
MOP ÚMIDO COM REFIL DE NO 
MÍNIMO 340 GRAMAS COMPLETO, 
MOP PÓ COM REFIL ACRÍLICO DE NO 
MÍNIMO 60 CM COMPLETO, PLACA 
SINALIZADORA “PISO MOLHADO”, PÁ 
COLETORA DE LIXO BASCULANTE. 

UND 10 1.180,00 11.800,00 

58 

KIT COLETA SELETIVA 240 LTS MODELO: 
EUROPEU C/02 RODAS, MATERIAL EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. 
ALTURA 1,10, LARGURA 73, 
PROFUNDIDADE 59, CORES VERMELHO 
(PLÁSTICO) AMARELO (METAL) VERDE 
(VIDRO) PRETO (MADEIRA) LARANJA 
(RESÍDUOS, PILHAS E BATERIAS), CINZA 
(NÃO RECICLÁVEIS), MARRON 
(ORGANICO), AZUL (PAPEL) 

UND 10 420,00 4.200,00 

59 LENÇOS UMEDEÇIDOS UND 200 8,00 1.600,00 

60 

LIXEIRA CILINDRICA, MATERIAL 
POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 
COM TAMPA, PEDAL GALVANIZADO, 
SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM SEM 
SOLDAS OU EMENDAS, 44 X 60 CM, COR 
CINZA, CAPACIDADE 50 LITROS. 

UND 24 230,00 5.520,00 

63 MOP ÁGUA EM ALGODÃO, C/ PONTA 
DOBRADA E C/ BANDANA 350G UND 200 35,00 7.000,00 

64 MOP PÓ 45 CM FIXO EM ALGODÃO UND 200 35,00 7.000,00 
65 MOP PÓ 60 CM ACRILICO UND 200 35,00 7.000,00 
67 PÁ PARA LIXO GALVANIZADA DZ. 100 48,00 4.800,00 

68 
PANO DE CHÃO, EM ALGODÃO LAVADO, 
TIPO SACO, P/ LIMPEZA, DIMENSÕES 
APROXIMADAS 65 X 40 CM. 

DZ. 500 32,00 16.000,00 

70 

PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, ALTA 
ABSORÇÃO DE UMIDADE, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 68 X 40 CM, COM 
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E 
COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO 
DA PEÇA. 

DZ. 500 27,00 13.500,00 

71 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA 
DUPLA, PICOTADO, COMPOSIÇÃO: 
100% CELULOSE VIRGEM 
EXPRESSAMENTE ESCRITO NA 
EMBALAGEM, NA COR BRANCA, ISENTO 
DE PINTAS OU SUJEIRAS, EM ROLOS DE 
30 METROS CADA, E QUE O PAPEL NÃO 
SE SOLTE FACILMENTE DO ROLETE, 
EMBALADOS EM FARDO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE CONTENDO 64 ROLOS 

FARDO 1000 78,00 78.000,00 

72 

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES DE 
ALTA QUALIDADE, PRODUZIDO EM 
100% DE CELULOSE VIRGEM, BRANCA 
GROFADO ROLO MEDINDO 10 CM X 500 
METROS, CX C/08 ROLOS 

CX 700 78,00 54.600,00 

73 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, 
BRANCA. FORMATO MÍNIMO: 23X21,5 
CM; FARDO COM 400 1.250 FOLHAS, 
CONTENDO 05 (CINCO) PACOTES DE 
250 FOLHAS.(fardos c/ 05 pct de 250 
folhas) 

FARDO 1000 30,00 30.000,00 

74 

PAPÉL TOALHA INTERFOLHAS, 
PRODUZIDO EM CELULOSE 100% 
VIRGEM, BRANCA, ACABAMENTO 
GOFRADO, MEDINDO 22,0 X 20,7 CM, 
CAIXA COM 24 PC DE 200FLS. 

CX 700 78,00 54.600,00 

75 PAPEL TOALHA ROLO, FARDO COM 12 
PACOTES FARDO 500 37,00 18.500,00 

76 PASTA PARA LIMPEZA MULTIUSO CX 100 235,00 23.500,00 

77 POLIDOR DE ALUMINIO, CAIXA COM 
12X500ML. CX 200 32,00 6.400,00 

80 RODO DE BORRACHA 30CM DZ. 100 48,00 4.800,00 

81 

SABÃO EM BARRA-COMPOSIÇÃO 
BÁSICA CARBONATO DE SÓDIO, 
CORANTE CARBONATO DE CALCIO, 
ESPECIFICAÇÕES CORANTE E ÁGUA 
COMUM, NA COR AZUL, EMBALADO EM 
CAIXA COM 10X5 TABLETES DE 200G. 

CX 350 47,00 16.450,00 

82 

SABÃO EM PÓ, COMPOSIÇÃO: LINEAR 
ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 
SÓDIO, ALQUIL DIMETIL HIDROXIETIL 
CLORETO DE AMÔNIO, TRIPOLIFOSFATO 
DE SÓDIO, ZEOLITO, CARBONATO, 
SILICATO SULFATO DE SÓDIO, ENZIMAS, 
POLÍMEROS, FLATOCIANINA 
SULFONATO DE ZINCO, DERIVADO DE 
ÁCIDO DISSULFONICO, DERIVADO DE 
DIESTIL, BIFENIL, PERFUME, SILICONE, 
ALQUIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, 
PENTACETATO DE DIETILENO 
TRIAMINA, POLIETILENO, AMINA, 
PIGMENTO AZUL, CARBOXIMETIL 
CELULOSE, POLIDIMETILSILOXANO, E 
QUE NÃO CONTENHA COLORO, 
EMBALADO EM CX 20x 500 G, REGISTRO 

CX 700 64,00 44.800,00 

65 MOP PÓ 60 CM ACRILICO UND 200 35,00 7.000,00 
67 PÁ PARA LIXO GALVANIZADA DZ. 100 48,00 4.800,00 

68 
PANO DE CHÃO, EM ALGODÃO LAVADO, 
TIPO SACO, P/ LIMPEZA, DIMENSÕES 
APROXIMADAS 65 X 40 CM. 

DZ. 500 32,00 16.000,00 

70 

PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, ALTA 
ABSORÇÃO DE UMIDADE, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 68 X 40 CM, COM 
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E 
COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO 
DA PEÇA. 

DZ. 500 27,00 13.500,00 

71 

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA 
DUPLA, PICOTADO, COMPOSIÇÃO: 
100% CELULOSE VIRGEM 
EXPRESSAMENTE ESCRITO NA 
EMBALAGEM, NA COR BRANCA, ISENTO 
DE PINTAS OU SUJEIRAS, EM ROLOS DE 
30 METROS CADA, E QUE O PAPEL NÃO 
SE SOLTE FACILMENTE DO ROLETE, 
EMBALADOS EM FARDO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE CONTENDO 64 ROLOS 

FARDO 1000 78,00 78.000,00 

72 

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES DE 
ALTA QUALIDADE, PRODUZIDO EM 
100% DE CELULOSE VIRGEM, BRANCA 
GROFADO ROLO MEDINDO 10 CM X 500 
METROS, CX C/08 ROLOS 

CX 700 78,00 54.600,00 

73 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, 
BRANCA. FORMATO MÍNIMO: 23X21,5 
CM; FARDO COM 400 1.250 FOLHAS, 
CONTENDO 05 (CINCO) PACOTES DE 
250 FOLHAS.(fardos c/ 05 pct de 250 
folhas) 

FARDO 1000 30,00 30.000,00 

74 

PAPÉL TOALHA INTERFOLHAS, 
PRODUZIDO EM CELULOSE 100% 
VIRGEM, BRANCA, ACABAMENTO 
GOFRADO, MEDINDO 22,0 X 20,7 CM, 
CAIXA COM 24 PC DE 200FLS. 

CX 700 78,00 54.600,00 

75 PAPEL TOALHA ROLO, FARDO COM 12 
PACOTES FARDO 500 37,00 18.500,00 

76 PASTA PARA LIMPEZA MULTIUSO CX 100 235,00 23.500,00 

77 POLIDOR DE ALUMINIO, CAIXA COM 
12X500ML. CX 200 32,00 6.400,00 

80 RODO DE BORRACHA 30CM DZ. 100 48,00 4.800,00 

81 

SABÃO EM BARRA-COMPOSIÇÃO 
BÁSICA CARBONATO DE SÓDIO, 
CORANTE CARBONATO DE CALCIO, 
ESPECIFICAÇÕES CORANTE E ÁGUA 
COMUM, NA COR AZUL, EMBALADO EM 
CAIXA COM 10X5 TABLETES DE 200G. 

CX 350 47,00 16.450,00 

82 

SABÃO EM PÓ, COMPOSIÇÃO: LINEAR 
ALQUIL BENZENO SULFONATO DE 
SÓDIO, ALQUIL DIMETIL HIDROXIETIL 
CLORETO DE AMÔNIO, TRIPOLIFOSFATO 
DE SÓDIO, ZEOLITO, CARBONATO, 
SILICATO SULFATO DE SÓDIO, ENZIMAS, 
POLÍMEROS, FLATOCIANINA 
SULFONATO DE ZINCO, DERIVADO DE 
ÁCIDO DISSULFONICO, DERIVADO DE 
DIESTIL, BIFENIL, PERFUME, SILICONE, 
ALQUIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, 
PENTACETATO DE DIETILENO 
TRIAMINA, POLIETILENO, AMINA, 
PIGMENTO AZUL, CARBOXIMETIL 
CELULOSE, POLIDIMETILSILOXANO, E 
QUE NÃO CONTENHA COLORO, 
EMBALADO EM CX 20x 500 G, REGISTRO 

CX 700 64,00 44.800,00 

NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / AVISA, CRQ 
DO QUIMICO RESPONSAVEL 

83 

SABONETE CREMOSO ANTI-SÉPTICO , 
INODORO, DEGERMANTE, REDUTOR 
ATÉ 98% DA FLORA BACTERIANA DA 
PELE, C/ PROPRIEDADES COSMÉTICAS 
P/ PROTEGER E HIDRATAR AS MÃOS. 
USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS, 
LABORATÓRIOS E COZINHAS 
PROFISSIONAIS. TEOR DE ATIVOS A 15%, 
TENSOATIVOS ANIÔNICOS, 
ALCANOLAMIDA LÁURICA E EXTRATO 
VEGETAL, TRICLOSAN A 0,5%. 
DENSIDADE A 20/4ºC (G/CM3) = 1,01 A 
1,05 PH 7,5 A 9,0. EMBALAGEM CX C/12 
REFIS DE 800 ML . REG. MS, FICHA 
TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA – 
MSDS, AUP – AUTORIZAÇÃO DE USO DO 
PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, RELATÓRIO DE 
ENSAIO DE MICROBIOLOGIA, LAUDO DE 
IRRITABILIDADE DÉRMICA, LAUDO DE 
IRRITABILIDADE OCULAR, LAUDO DE 
AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE ANTI-
SÉPTICA.EMBALADO EM CAIXA COM 12 
REFIS. 

CX 100 205,00 20.500,00 

84 SABONETE EM BARRA PARA HIGIENE 
PESSOAL - 60G DZ. 500 11,80 5.900,00 

86 

SABONETE LIQUIDO (CONCENTRADO) 
CRISTAL GEL EMBALADO EM GALÃO 
COM 5 LITROS FRAGÂNCIAS DIVERSAS 
COM REGISTRO DO MS. DATA DE 
FABRICAÇÃO, VALIDADE COMPOSIÇÃO 
E INFORMAÇÕES DO PRODUTO E 
FABRICANTE ESTAMPADOS NA 
EMBALAGEM. 

GALÃ
O 200 90,00 18.000,00 

87 

SABONETE LIQUIDO E CREMOSO, 
LOÇÃO CREMOSA DE GRAU 
COSMÉTICO, ALTO TEOR DE AGENTES 
HIDRATANTES, NUTRIENTES E 
EMOLIENTES, CONSISTÊNCIA SEMI-GEL, 
COR BRANCA PEROLADA E FRAGRÂNCIA 
DE ERVA DOCE, DENSIDADE A 20/4ºC 
(G/CM3) = 1,01 A 1,05 PH 6,5 A 7,5, P/ 
LIMPEZA MÃOS E BRAÇOS, USO EM 
BANHEIROS EM GERAL. EMBALAGEM 
REFIL DE 800 ML. REGISTRO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE , FICHA DE SEGURANÇA – 
MSDS, FICHA TÉCNICA, CX C/12 UNID 

CX 150 180,00 27.000,00 

91 

SACO P/ LIXO , NA COR AZUL COM 
CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 
MEDINDO 75 X 105 CM E ESPESSURA DE 
8 MICRAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 
20 KG. FARDO C/1000 UNID. AS 
EMBALAGENS DEVE CONTER A 
QUANTIDADE DE SACOS, A CAPACIDADE 
NOMINAL, DIMENSÕES E O TIPO DE 
RESIDUO. 

FARDO 100 250,00 25.000,00 

92 

SACO P/ LIXO , NA COR PRETA COM 
CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 
MEDINDO 75 X 105 CM E ESPESSURA DE 
10 MICRAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 
20 KG, FARDO C/1000 UNID. AS 
EMBALAGENS DEVE CONTER A 
QUANTIDADE DE SACOS, A CAPACIDADE 
NOMINAL, DIMENSÕES E O TIPO DE 
RESIDUO. 

FARDO 100 250,00 25.000,00 

93 

SACO P/ LIXO , NA COR PRETA COM 
CAPACIDADE PARA 30 LITROS, 
MEDINDO 59X 62 CM E ESPESSURA DE 4 
MICRAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 6 
KG, FARDO C/1000 UNID. AS 
EMBALAGENS DEVE CONTER A 
QUANTIDADE DE SACOS, A CAPACIDADE 
NOMINAL, DIMENSÕES E O TIPO DE 
RESIDUO. 

FARDO 125 65,00 8.125,00 

94 

SACO P/ LIXO , NA COR PRETA COM 
CAPACIDADE PARA 50 LITROS, 
MEDINDO 63 X 80 CM E ESPESSURA DE 
4 MICRAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 
10 KG, FARDO C/1000 UNID. AS 
EMBALAGENS DEVE CONTER A 
QUANTIDADE DE SACOS, A CAPACIDADE 
NOMINAL, DIMENSÕES E O TIPO DE 
RESIDUO. 

FARDO 125 85,00 10.625,00 

95 

SACO P/ LIXO INFECTANTE, 
C/CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 
MEDINDO 75 X 105 CM E ESPESSURA DE 
10 MICRAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 
30 KG, NA COR BRANCO LEITOSO EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS 
9191 E 7500 DA ABNT. PRODUTO COM 
IMPRESSO DO TIPO DE RESÍDUO, 
SIMBOLOGIA DE MATERIAL 
INFECTANTE, ESPAÇO P/ ANOTAÇÃO DO 
GERADOR/UNIDADE GERADORA/DATA 
DE GERAÇÃO, NOME E CNPJ DO 
FABRICANTE, REGISTRO DO PRODUTO 
NA ANVISA, LOTE DE FABRICAÇÃO, 
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E Nº 
DO REGISTRO NO CONSELHO DE 
CLASSE. PRODUTO ACONDICIONADO 
EM FARDO C/1000 UNID. AS 
EMBALAGENS DEVE CONTER A 
QUANTIDADE DE SACOS, A CAPACIDADE 
NOMINAL, DIMENSÕES E O TIPO DE 
RESIDUO. 

FARDO 50 385,00 19.250,00 

96 

SACO P/ LIXO INFECTANTE, 
C/CAPACIDADE PARA 200 LITROS, 
MEDINDO 75 X 105 CM E ESPESSURA DE 
10 MICRAS, NA COR BRANCO LEITOSO 
EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS 
9191 E 7500 DA ABNT. PRODUTO COM 
IMPRESSO DO TIPO DE RESÍDUO, 
SIMBOLOGIA DE MATERIAL 
INFECTANTE, ESPAÇO P/ ANOTAÇÃO DO 
GERADOR/UNIDADE GERADORA/DATA 
DE GERAÇÃO, NOME E CNPJ DO 
FABRICANTE, REGISTRO DO PRODUTO 
NA ANVISA, LOTE DE FABRICAÇÃO, 
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E Nº 
DO REGISTRO NO CONSELHO DE 
CLASSE. PRODUTO ACONDICIONADO 
EM FARDO C/1000 UNID 

FARDO 53 670,00 35.510,00 

97 

SACO P/ LIXO INFECTANTE, COM 
CAPACIDADE PARA 30 LITROS, 
MEDINDO 59 X 62 CM E ESPESSURA DE 
10 MICRAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 
9 KG, NA COR BRANCO LEITOSO EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS 
9191 E 7500 DA ABNT. PRODUTO COM 
IMPRESSO DO TIPO DE RESÍDUO, 
SIMBOLOGIA DE MATERIAL 
INFECTANTE, ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO 

FARDO 50 260,00 13.000,00 

CONTINUA NA PÁGINA - 28
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LOTEAMENTO
A OFICIALA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CIDADE DE SAPÉ, ESTADO DA PARAÍBA, 

SEVERINA LUCIA MALHEIROS FELICIANO SA, em virtude da Lei, etc.:
Faz público, para conhecimento de interessados, suprindo o que determina o art. 2º do Decreto 

Lei n.58, de 10.12.37, regulamentado pelo Decreto Lei de n. 271, de 28.02.64, adaptado a atual Lei 
de n. 6.015 do ano de 1973, de Registro Público e com alteração da Lei de n. 5.700 do 19.12.79, 
que BERTONIO FEITOSA DA SILVA, portador do CPF n.º043.929.194-12 e FABIANO NÓBREGA 
DE PONTES PEREIRA, portador do CPF nº.727.302.344-20, depositaram o Memorial Descritivo 
e demais Documentos, relativos a uma área de 66.669,04 m² (sessenta e seis mil seiscentos e 
sessenta e nove metros e quatro centímetro quadrados), na Zona Urbana do Município de Sapé, 
Paraíba, Limitando-se ao norte com terras do Sr. Décio Gouveia Neto, ao sul com terras da Sra. 
Maria da Gloria Oliveira Freitas, ao leste com terras do Sr. Severino Marques Ribeiro e ao oeste 
com a Rua Hermínio Coelho. Área esta ora transformada no LOTEAMENTO PLANALTO CENTRAL, 
com 07 (sete) Quadras e 199 (cento e noventa e nove) lotes. O presente EDITAL será publicado 
em três jornais de maior circulação, sendo um em Diário Oficial. Decorrido o prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da última publicação, não havendo nenhuma impugnação por parte de quem quer que 
seja, será o LOTEAMENTO PLANALTO CENTRAL, legalmente registrado, não cabendo qualquer 
recurso. Dado e passado nesta cidade de Sapé, em 02 de julho de 2013. Eu, SEVERINA LUCIA 
MALHEIROS FELICIANO SÁ, titular do Registro de Imóveis que fiz datilografar e assino: Severina 
Lucia Malheiros Feliciano de Sá.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 011/2013

OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital e Maternidade Dr. Napoleão 
Laureano, referente ao Convênio nº079/2011 – Pacto/Saúde. Abertura do certame no dia 15/07/2013, 
às 14:00 horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Natuba/PB.

Natuba, 03 de julho de 2013. 
Esmeraldina Montenegro Borba

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador João Agripino, S/N - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Julho de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02(dois) veículos 
tipo passeio, flex, vidros e travas elétricas, motor 1.0, direção hidráulica, ar condicionado , zero quilometro, 
ano 2013 e 01(um) veículo tipo passeio, flex, vidros e travas elétricas, motor 1.4, direção hidráulica, ar 
condicionado, zero quilometro, ano 2013 destinados a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001A/2009. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Cachoeira dos Indios - PB, 02 de Julho de 2013

LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CONS. INTERM. DE SAÚDE DOS MUNIC. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Julho de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado e diário 
de combustível e lubrificante, destinados ao veiculo locado ao AME Saúde.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35314814.
Cajazeiras - PB, 02 de Julho de 2013

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE”
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, torna 

público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública de credenciamento, entrega e abertura 
de propostas e documentações, decorrente do Pregão Presencial no  020/2013, fica adiada “sine die” em 
razões de adequações no termo de referência. A nova data será divulgada através de publicações na imprensa 
oficial e em jornal de grande circulação. Outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 02 de Julho de 2013
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL, COM DUAS SALAS DE AULA..
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
JBJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Valor: R$ 217.983,29.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Getulio Vargas, S/N - Centro - Baraúna - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 36331180.
Baraúna - PB, 02 de Julho de 2013

ACÁCIA DA SILVA AZEVEDO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.13.001/2013

A Comissão Permanente de Licitação, através do (a) Pregoeiro (a) Oficial do Município, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial 
Nº. 2.13.001/2013, realizado no dia 02 de Julho de 2013 às 14h00min, que tem como objeto for-
necimento de equipamentos para Ginásio de Esportes o Meninão, Vila Olímpica Plínio Lemos e 
Parque da Criança, conforme especificações em planilha do Edital, foi declarado DESERTO, por 
não comparecimento de nenhuma empresa como licitante, demonstrando total desinteresse em 
participar do Torneio Licitatório. 

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizado nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº. 2.13.002/2013, no dia 18 de Julho de 2013 às 8h00min com o 
mesmo OBJETO.

Campina Grande, 02 de julho de 2013.
Rivaldo Aires de Queiroz Neto

Pregoeiro (a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS, VISANDO A 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
LICITANTE VENCEDOR – WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA -  CNPJ  nº 

10.488.400/0001-41
VALOR DO CONTRATO - R$ 7.957,00 (sete mil, novecentos e cinqüenta e sete reais) mensal.
PRAZO DE VALIDADE – 06 (seis) meses

DATA DA CELEBRAÇÃO – 01 de Julho de  2013
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.005/2013
O Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Campina Grande, através do (a) Pregoeiro 

(a) Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do 
dia 17 de Julho de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.01.005/2013, 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como objeto Locação de Motocicletas, conforme especi-
ficações 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, 2 de Julho de 2013.

FELIPE SILVA DINIZ JUNIOR 
Pregoeiro (a) Oficial da CPL/PMCG

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA - 27 
DO GERADOR/UNIDADE 
GERADORA/DATA DE GERAÇÃO, NOME 
E CNPJ DO FABRICANTE, REGISTRO DO 
PRODUTO NA ANVISA, LOTE DE 
FABRICAÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO E Nº DO REGISTRO NO 
CONSELHO DE CLASSE. PRODUTO 
ACONDICIONADO EM FARDO C/1000 
UNID. AS EMBALAGENS DEVE CONTER A 
QUANTIDADE DE SACOS, A CAPACIDADE 
NOMINAL, DIMENSÕES E O TIPO DE 
RESIDUO. 

100 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 20 LITROS, 
PRETO, FARDO COM 1000 UND. FARDO 125 51,00 6.375,00 

101 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 40 LITROS, 
PRETO, FARDO COM 1000 UND. FARDO 125 76,00 9.500,00 

102 SHAMPOO INFANTIL DZ. 500 81,00 40.500,00 

105 

VASSOURA DE PELO COM CEPA DE 
POLIPROPILENO; PROPRIEDADES 
MININAS: CEPA (5X39,5X5,5)CM; COM 
132 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR 
TUFO; COM CERDAS DE 
POLIPROPILENO; TIPO LISA; CEPA 
PESANDO 625 G; CABO DE METAL 
REVESTIDO C/ PLASTICO, MEDINDO 
120CM; COM GANCHO E ROSCA DE 
POLIPROPILENO. 

DZ. 100 81,00 8.100,00 

106 

VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO GARI, 
TAFULHOS COSTURADOS EM BASE DE 
MADEIRA MEDINDO 40X4,5CM, COM 48 
FUROS; PIAÇAVA COM 18CM DE 
COMPRIMENTO, CABO APARELHADO 
COM 150 CM DE COMPRIMENTO. 

DZ. 50 190,00 9.500,00 

107 

VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE, 
TAFULHOS COSTURADOS A ARAME EM 
BASE DE MADEIRA REVESTIDA COM 
FOLHA DE METAL; COMPRIMENTO DA 
PIAÇAVA 17CM DE COMPRIMENTO; 
CABO DE MADEIRA LIGEIRAMENTE 
APARELHADO, COM 120CM DE 
COMPRIMENTO. 

DZ. 150 65,00 9.750,00 

108 

VASSOURA TIPO PIAÇAVA EM NYLON, 
CHAPA COM CAPA E CABO REVESTIDO 
EM PLASTICO COM NO MINIMO 120 CM 
DE COMPRIMENTO. PRODUTO COM 
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E 
COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO 
DA PEÇA. 

DZ. 100 65,00 6.500,00 

110 VASSOURINHA PARA PIA COM CABO UND 500 6,20 3.100,00 
VALOR: R$1.344.765,00 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil setecentos e sessenta 
e cinco reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2013. 
VIGÊNCIA: 03/06/2013 a 02/06/2014 
 
Robson Torres dos Santos  
Pregoeiro PMC 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009.2/2013 

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Empresa COMERCIAL SILVA (JAQUELINE 
FERREIRA AQUINO). 
OBJETO: Registro de preços, consignado em ata, para contratação de empresa especializada 
para eventual fornecimento de materiais domissanitários, dentre outros, destinados a todas 
as secretarias da administração municipal. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇOS REGISTRADOS 

R$ 
UNITÁRIO TOTAL 

25 

DESENTUPIDOR, CORPO DE BORRACHA, 
PARA USO EM PIA DE COZINHA, CABO 
DE PLASTICO MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 20 CM, COM 
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E 
COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO 
DA EMBALAGEM. 

UND 300 6,00 1.800,00 

26 

DESENTUPIDOR, CORPO DE BORRACHA, 
PARA USO SANITÁRIO, CABO DE 
PLÁSTICO LONGO, COM INFORMAÇÕES 
DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO 
ESTAMPADOS NO CORPO DA 
EMBALAGEM. 

UND 300 7,00 2.100,00 

38 

ESCOVA COM CERDAS DE NYLON PARA 
A HIGIENIZAÇÃO DE BICOS E 
MAMADEIRAS, CABO RÍGIDO 
(INQUEBRÁVEL) QUE NÃO ENFERRUJE E 
NÃO SOLTE AS CERDAS. PONTA DO 
CABO ARREDONDADA. 

UND 400 7,00 2.800,00 

39 

ESCOVA COM CERDAS DE NYLON PARA 
A HIGIENIZAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO, 
CABO ALONGADO E LIGEIRAMENTE 
CURVO DE APROXIMADAMENTE 20 CM, 

UND 400 7,00 2.800,00 

40 

ESCOVA DE NYLON, DE MÃO COM 
CERDAS SINTÉTICAS, COMPRIMENTO 
MEDINDO NO MÍNIMO DE 2,5 CM, BASE 
EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES 
MÍNIMAS DE 9 X 3 CM. DEVERÁ CONTER 
MÍNIMO DE 50 TUFOS JUSTAPOSTOS E 
HOMOGÊNEOS, DISPOSTOS DE FORMA 
A PREENCHER TODA A BASE. AS CERDAS 
DE 

UND 400 4,00 1.600,00 

41 

ESCOVA DE NYLON, DE MÃO COM 
CERDAS SINTÉTICAS, COMPRIMENTO 
MEDINDO NO MÍNIMO DE 2,5CM, BASE 
EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES 
MÍNIMAS DE 7 X 13 CM. DEVERÁ 
CONTER MÍNIMO DE 50 TUFOS 
JUSTAPOSTOS E HOMOGÊNEOS, 
DISPOSTOS DE FORMA A PREENCHER 
TODA A BASE. AS CERDAS DE 

UND 134 8,00 1.072,00 

42 ESCOVA DENTAL ADULTO DZ. 250 26,00 6.500,00 
44 ESPANADOR CISAL DZ. 100 32,00 3.200,00 

52 GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ COM 2 
LITROS, DE INOX UND 30 172,00 5.160,00 

61 

LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO: CERA 
(MICROCRISTALINA OU NATURAL), 
PARAFINA, SILICONE, ALCALINIZANDE, 
ESPESSANTE, TENSOATIVO, 
FORMALDEÍDO, SOLVENTE ALIFÁTICO, 
PERFUME, ÁGUA E OUTRAS 
SUBSTÂNCIAS, ASPECTO FÍSICO: 

CX 100 48,00 4.800,00 

LÍQUIDO, EMBALADO EM FRASCO DE 
300ML, CAIXA COM 12 UND, 

62 

LUVA PARA LIMPEZA, CONFECCIONADA 
EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE, NÃO 
ESTÉRIL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
0,50 MM E MÁXIMA DE 0,55 MM, 
COMPRIMENTO TOTAL COM NO 
MÍNIMO 300 MM E NO MÁXIMO 320 
MM, EMBALADA EM PAR, TAMANHO 
GRANDE EMBALAGEM COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA 
DA VALIDADE. OBS: EMBALAGEM C/ 01 
PEÇA 

PAR 1500 3,00 4.500,00 

66 

PÁ COLETORA DE LIXO COM TAMPA, 
MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, 
MODELO ARTICULADO, COM CABO DE 
70 CM (VARIAÇÃO DE ±5%), LARGURA 
COLETOR: 30CM (VARIAÇÃO DE ±5%), 
APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL. DADOS 
DO FABRICANTE E REGISTRO NO 
INMETRO IMPRESSOS NA PEÇA. 

UND 100 27,00 2.700,00 

69 

PANO DE PIA MULTIUSO CONTA COM 
AGENTE ANTIBACTERICIDA QUE 
COMBATE O DESENVOLVIMENTO E A 
PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E 
GERMES. POSSUI FURINHO QUE 
AGARRAM MELHOR A SUJEIRA, 
SOLTANDO-A. 100% FIBRAS VISCOSE, 
LÁTEX SINTÉTICO, CORANTE 
BACTERIOSTÁTICO (TRICLOSAN) E 
FRAGRÂNCIA. EMBALAGEM COM 5 
UNIDADES. 

PCT 500 4,50 2.250,00 

78 

PORTA PAPEL TOALHA MAXROLL COM 
EXTENSOR, CONFECCIONADO EM 
PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES DA 
EMBALAGEM MEDIDAS APROX: 
LARGURA 0,37 M, ALTURA: 0,08M, 
COMPRIMENTO: 0,14M, PESO: 0,370 KG 

UND 100 27,00 2.700,00 

79 

PORTA-PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO 
FABRICADO EM ABS CINZA NA BASE E 
ABS BRANCO NA TAMPA, FECHAMENTO 
C/ CHAVE E CAPACIDADE PARA ROLO DE 
ATÉ 500 M 

UND 100 39,00 3.900,00 

85 SABONETE INFANTIL DZ. 300 64,00 19.200,00 

89 
SABONETEIRA EM PLÁSTICO, 
COMPRIMENTO: 7 CM ALTURA; 4 CM 
LARGURA; 10CM 

UND 1000 3,00 3.000,00 

90 

SABONETEIRA EM REFIL, BASE EM ABS 
CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO, 
FECHAMENTO C/ CHAVE E CAPACIDADE 
P/ REFIL DE 800 ML 

UND 200 25,00 5.000,00 

98 

SACO P/ LIXO INFECTANTE, COM 
CAPACIDADE PARA 50 LITROS, 
MEDINDO 63 X 80 CM E ESPESSURA DE 
10 MICRAS, CAPACIDADE NOMINAL DE 
15 KG, NA COR BRANCO LEITOSO EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS 
9191 E 7500 DA ABNT. PRODUTO COM 
IMPRESSO DO TIPO DE RESÍDUO, 
SIMBOLOGIA DE MATERIAL 
INFECTANTE, ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO 
DO GERADOR/UNIDADE 
GERADORA/DATA DE GERAÇÃO, NOME 
E CNPJ DO FABRICANTE, REGISTRO DO 
PRODUTO NA ANVISA, LOTE DE 

FARDO 75 280,00 21.000,00 

FABRICAÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO E Nº DO REGISTRO NO 
CONSELHO DE CLASSE. PRODUTO 
ACONDICIONADO EM FARDO C/1000 
UNID.AS EMBALAGENS DEVE CONTER A 
QUANTIDADE DE SACOS, A CAPACIDADE 
NOMINAL, DIMENSÕES E O TIPO DE 
RESIDUO. 

99 
SACO PLÁSTICO 1/2KG, TRANSPARENTE, 
ATÓXICO, PACOTE C/ 100 UNIDADES, 
SIMPLES. 

PCT 150 30,00 4.500,00 

103 TAPETE PARA TERRAÇO UND 200 18,00 3.600,00 

109 

VASSOURA, PARA LIMPEZA DE BACIA 
SANITÁRIA, ESTRUTURA DE PLÁSTICO, 
COM CERDAS DE NYLON FLEXIVEL, 
CABO DE PLASTICO LONGO, COM 
SUPORTE, PRODUTO COM 
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E 
COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO 
DA PEÇA. 

UND 500 7,40 3.700,00 

VALOR: R$107.882,00 (cento e sete mil oitocentos e oitenta e dois reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2013. 
VIGÊNCIA: 03/06/2013 a 02/06/2014 
 
Robson Torres dos Santos  
Pregoeiro PMC 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009.3/2013 

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Empresa CONQUISTA COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA.-ME. 
OBJETO: Registro de preços, consignado em ata, para contratação de empresa especializada 
para eventual fornecimento de materiais domissanitários, dentre outros, destinados a todas 
as secretarias da administração municipal. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇOS REGISTRADOS 

R$ 
UNITÁRIO TOTAL 

56 

INSETICIDA INDICADO PARA O 
COMBATE A BARATAS – TIPO GEL - A 
BASE DE SULFLURAMIDA COM 1% P/P, 
ATRATIVOS, EMULSIFICANTE, 
AMARGANTE E VEÍCULO, 
ACONDICIONADO EM TUBOS COM 10 G, 
REGISTRO NO MS/ANVISA, CRQ DO 
QUIMICO RESPONSAVEL, PRAZO DE 
VALIDADE DE UM ANO 

UND 350 14,50 5.075,00 

88 SABONETE LIQUIDO INFANTIL c/ 350 ml UND 700 8,70 6.090,00 
104 TESOURA PARA CONTAR UNHA DE BEBE UND 200 16,50 3.300,00 

106 

VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO GARI, 
TAFULHOS COSTURADOS EM BASE DE 
MADEIRA MEDINDO 40X4,5CM, COM 48 
FUROS; PIAÇAVA COM 18CM DE 
COMPRIMENTO, CABO APARELHADO 
COM 150 CM DE COMPRIMENTO. 

DZ. 50 190,00 9.500,00 

VALOR: R$23.965,00 (vinte e três mil novecentos e sessenta e cinco reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2013. 
VIGÊNCIA: 03/06/2013 a 02/06/2014 
 
Robson Torres dos Santos  
Pregoeiro PMC 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS

TERMO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 018/2013

O Município de São José dos Ramos, representado por seu Prefeito Constitucional, o Senhor 
EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o art. 49 e seus parágrafos da lei 8.666/93, considerando o Interesse da Administração Pública e 
seleção da proposta mais vantajosa quando da necessidade de adequaçãodos itens 02, 05, 06, 
08, 13, 17, 20, 24, 32, 33, 34, 35 do Lote IIe dos itens 30 a 37 do Lote IVestabelecidos no Anexo I 
do presente edital Pública.Decide:

REVOGAR o edital de licitaçãoTOMADA DE PREÇO N. 018/2013.
São José dos Ramos, 02 de Julho de 2013.

EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA
Prefeito Constitucional

CARLA MARIA SILVA FIGUEIREDO – CNPJ Nº 12.371.709/0001-82, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da L.O Nº 
1451/11/PROC. Nº 10-005930, com M.R.S, de: Carlos Alberto Cahino da Costa, para: Carla Maria 
de Figueiredo – Lava Jato – AC: 95,56m² - BESSA – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2013-003990/
TEC/LO-5543.

RETIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/13

Registro CGE Nº. 13-00679-9
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Relatório Ambiental Simpli-

ficado (RAS) com abrangência arqueológica preventiva e do Estudo de Análises de Riscos (EAR) 
relativos à implantação e implementação da Rede de Distribuição de Gás Natural Canalizado e 
seus componentes de Mangabeira a Penha visando atender o segmento, residencial, comercial, 
industrial, automotivo, em João Pessoa/PB, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Des-
critivo e demais anexos.

Onde se lê:
“Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 30/07/2013, às 14h30min na sede da 

PBGÁS, no endereço acima.”
Leia-se: 
“Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 02/08/2013, às 14h30min na sede da 

PBGÁS, no endereço acima.”
ISABELA ASSIS GUEDES

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2013, 
que objetiva: Contratação de serviços profissionais de assessoria jurídica para atender as neces-
sidades da Secretaria de Administração; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOACILDO GUEDES DOS SANTOS - R$ 24.000,00.

Casserengue - PB, 28 de Junho de 2013
LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS 

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços profissionais de assessoria jurídica para atender as neces-

sidades da Secretaria de Administração.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2013.
DOTAÇÃO:  02 .00 .04 .122 .1002 .2053 -33903601 ,  03 .00 .04 .123 .0003 .2063 -

339036,04.00.12.361.1002.2055-339036. Fontes:FPM/ICMS/DIVERSOS
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e:
CT Nº 00078/2013 - 28.06.13 - JOACILDO GUEDES DOS SANTOS - R$ 24.000,00

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2013.

OBJETO: Contratação de serviços profissionais de assessoria jurídica para atender as neces-
sidades da Secretaria de Administração.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/06/2013

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro, Casserengue -  PB, às 10:00 horas do dia 16 de Julho de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de óleo 
diesel S-10 (biodiesel) para abastecer a frota de veículos desta Prefeitura. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 02 de Julho de 2013

MARIA GORETE DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIXOLA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2013 SRP
O Fundo Municipal de Saúde de Coxixola – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 006/2013 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÊNERICOS E SIMILARES. Data 
de abertura: 16/07/2013 às 10h00min (Horário Local). O Edital pode ser obtido na sede do Fundo 
Municipal de Saúde de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Pa-
raíba. Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola, 02 de julho de 2013.
José Wilas Pereira  – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

(retificação)
TOMADA DE PREÇO n.º 016/2013

Torna público que fará realizar através da CPL, as 10:00 horas do dia 15 de Julho de 2013, 
licitação mod. Tomada de Preços, do tipo menor preço por item, para: ONDE SE LÊ: AQUISIÇÃO 
DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, LEIA-SE: Aquisição de móveis, equipamentos e materiais 
permanentes destinados a manutenção das secretarias municipais. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 123/2006. Informações e obtenção do edital: na 
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos sita a Rua Manoel Alvino Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB – 
CEP: 58.210-000 no horário de expediente normal de 13:00 as 17:00 Horas. Fone: 083-3627-1040. 

PILÕEZINHOS, 27 de Junho de 2013.
Durval Monteiro Filho

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
ONDE SÊ: TOMADA DE PREÇO n.º 016/2013
LEIA-SE: TOMADA DE PREÇO n.º 018/2013

Torna público que fará realizar através da CPL, as 14:00 horas do dia 22 de Julho de 2013, lici-
tação mod. Tomada de Preços, do tipo menor preço por item, para ONDE SE LÊ: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-
DO, destinados a manutenção das secretarias e programas municipais. LEIA-SE: Contratação de 
empresa especializada para realização de capacitação de professores do programa Brasil Alfabe-
tizado. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 123/2006. 
Informações e obtenção do edital: na Prefeitura Municipal de Pilõezinhos sita a Rua Manoel Alvino 
Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 58.210-000 no horário de expediente normal de 13:00 
as 17:00 Horas. Fone: 083-3627-1040. 

PILÕEZINHOS, 02 de Julho de 2013.
Durval Monteiro Filho

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 001/2013

OBJETO: Aquisição exclusiva de hortfrutgranjeiro oriundos da Agricultura Familiar e do Empre-
endedor Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento da Merenda 
escolar do Municipio de Santa Terezinha/PB, por conta do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE.

INÍCIO DA CHAMADA PÚBLICA: Classificação e Julgamento das Propostas: Dia 15 de julho 
de 2013, às 11:30 (onze e trinta) horas.

LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/
PB, Rua José Nunes, 11, Centro, Santa Terezinha/PB, Tel: (83) 3419-1011/ ramal 205.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: nos moldes da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº 38/2009 de 
16/07/2009 (FNDE), Lei 8.666/93.

Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 
através de sua Comissão de Licitação e contratos.

Santa Terezinha-PB, 01 de julho de 2013.
João Paulo Ferreira de Lima

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2013
OBJETO: Contratação dos serviços de emissão, marcação e remarcação de bilhetes de pas-

sagens terrestres para as pessoas que precisam se deslocar da Cidade de Santa Terezinha/PB, 
conforme o anexo do edital.

DATA DA ABERTURA:15/07/2013 – Horário: 09:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.
Santa Terezinha-PB, 01 de julho de 2013.

Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2013
OBJETO: Aquisição de Combustível Tipo Óleo Diesel B S-10, destinados aos veículos de 

propriedade desta Prefeitura, locados, contratos, colocados à disposição ou vinculados à atividade 
Pública Municipal por disposição legal, a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/PB.

TIPO: Menor Preço.
DATA DA ABERTURA:15/07/2013 – Horário: 10:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.
Santa Terezinha-PB, 01 de Julho de 2013.

Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior
Pregoeiro
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