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l Presidente deposto do Egito Mohamed Mursi é proibido de deixar o país

l Abono salarial referente a 2013-2014 começa a ser pago em agosto

l Petrobras vai investir R$ 200 milhões em recursos hídricos para o Semiárido

l Congresso Internacional de Literatura Comparada começa no dia 8, em CG
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Governador lança 
na segunda-feira 
prêmios para a 
área de Educação

CPI pede penas 
mais duras para 
crimes praticados
contra mulheres

IFPB oferece mais 
de 200 vagas para 
professores em 
várias cidades

incentivo

congResso

empRego

O governador Ricardo 
Coutinho lança segunda-fei-
ra (8), em Campina Grande, 
a edição 2013 dos prêmios 
Escola de Valor e Mestre da 
Educação. PágINA 13

Relatório final foi apro-
vado ontem no Congresso 
e violência doméstica e 
familiar passa a ser consi-
derada tortura. PágINA 4

O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tec-
nologia da Paraíba abriu 
inscrições até o dia 16, para 
professores temporários 
do Pronatec. PágINA 10

A presidente Dilma 
Rousseff anunciou ontem 
em Salvador (BA) o Plano 
Safra Semiárido, que vai 
disponibilizar R$ 7 bilhões 
em crédito para a agricultu-
ra na região, principalmen-
te a familiar. PágINA 11

Retomada da editora de A União é prestigiada por 
intelectuais e autoridades estaduais PágINA 5

Centro de Convenções de João Pessoa sedia a partir de hoje a Multifeira Brasil Mostra Brasil PágINA 9

Entidades paraibanas se unem 
em defesa da saúde pública

MobILIzAção

PágINA 14
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Flávio Tavares toma posse na APL. ensaio Cia. de 
Dança inicia turnê do espetáculo Casulo PágINA 8
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Brasileiro de Judô deve reunir mais 
de 300 atletas em João Pessoa PágINA 21

estatística não é favorável ao Bota 
nos confrontos com o CsA PágINA 23
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 Poupança tem 
mais depósito 
que saque e bate 
recorde em junho
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Há quase um mês o Brasil convive com 
manifestações populares, desde que estu-
dantes saíram às ruas, principalmente nas 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, para 
exigir passe livre e melhoria no sistema de 
transportes públicos. Após ser alvo de vio-
lenta repressão policial na capital paulista, o 
movimento ganhou adesões de outros seto-
res sociais, o que fortaleceu a musculatura, 
diversificou a pauta reivindicatória e o es-
praiou pelo país.

No momento, cientistas sociais e analis-
tas políticos tentam entender as causas, a na-
tureza e as consequências de um movimento 
popular que se caracteriza pela pluralidade - 
tanto do ponto de vista da participação quan-
to da organização e reivindicação -, enquan-
to as instituições tentam ajustar suas ações, 
para atender as “vozes da rua” da melhor ma-
neira possível. Mas o fato é que a incerteza 
ainda dita as regras, nestes dias conturbados.

A presidente Dilma Rousseff, por exem-
plo, reuniu governadores e prefeitos das ca-
pitais, no Palácio do Planalto, em Brasília, 
e, diante de câmeras e microfones, lançou a 
proposta de unir todos os setores da socie-
dade em torno de cincos pactos, cujos efei-
tos, segundo ela, seriam o equilíbrio fiscal e 
a reforma política, para combater a inflação, 
além de melhor prestação de serviços em 
áreas fundamentais, como saúde, educação e 
transportes públicos. 

O Congresso Nacional também procu-
rou dar respostas imediatas aos protestos.
Os parlamentares derrubaram às pressas a 
PEC 37, – que iria subtrair do Ministério Pú-
blico o poder investigatório -, e, entre outras 
medidas, iniciaram a votação do projeto que 
transforma corrupção em crime hediondo, 
arquivaram a proposta da “cura gay” e deram 
prioridade à educação na repartição dos ro-
yalties do petróleo e do dinheiro do chamado 
pré-sal.

Até aí, tudo bem. Acontece que velhas ar-
timanhas também estão de volta ao cenário 
nacional, ameaçando enquadrar as deman-
das populares no rol dos “grandes interesses” 
da representação política. Atenção, por exem-
plo, às declarações do presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), que defende a 
realização do plebiscito proposto por Dilma, 
mas já avisou que a consulta popular poderá 
não ser aprovada pelo Congresso.

A Câmara Federal, por sua vez, aprovou 
projeto da bancada ruralista que permite 
jornadas mais longas para os caminhoneiros, 
com período de descanso flexível, e adiou, 
para a próxima semana, a votação do proje-
to que transforma a corrupção em crime he-
diondo. Isto sem falar que já foi protocolado 
pelo deputado Anderson Ferreira (PR-PE) um 
projeto de lei com diretrizes idênticas à pro-
posta do deputado João Campos (PSDB-GO) 
que libera a “cura gay”.

Editorial

Artigo

A próxima festa

Primeiras “réplicas”

                      Tarcísio Pereira - tarcisiopereira@bol.com.br
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Faltam quinze meses para acontecer a 
próxima festa, mas os convites já foram fei-
tos. Os preparativos, aliás, começaram bem 
antes, acho que no final daquela última que 
aconteceu por aqui, aí por volta de uns oito 
meses atrás. Ou seja: a próxima festa já foi 
anunciada uns dois anos antes, os convites 
foram impressos por aquele período e, da 
lá para cá, quase não se fala de outra coisa, 
quase todos esperam pela próxima festa.

Tem gente que espera apenas para ver, 
saber como vai findar. E tem gente que 
sofre de expectativa, esperando a próxi-
ma festa. Os que sofrem são aqueles que 
farão parte dela como atores principais 
ou coadjuvantes. Os que vão se vestir para 
entrar no salão. Que escolhem a sua melhor 
fantasia ou começam a confeccionar sua 
máscara.

Porque a próxima festa, na verdade, 
será um grande baile de máscaras. Vai 
ter máscara pra todo gosto, e todas serão 
observadas para que se possam descobrir 
quem estará por trás delas. Na verdade, se 
considerarmos o exemplo das festas ante-
riores, já sabemos que as máscaras não vão 
cair durante a próxima festa, pois elas são 
feitas para a noite inteira e de forma que 
possam resistir durante o baile.

Porque, diga-se a verdade, as máscaras 
só caem depois da festa. É quando pode-
mos ver os rostos verdadeiros. A gente já 
sabe, todo mundo sabe disso, não é novida-
de para ninguém. Mesmo assim, essa festa 
faz parte das nossas vidas e a gente espera 
por ela.

Daqui até lá, teremos outras festas no 
meio. Agora, por exemplo, acabaram-se 
os festejos juninos, mas outro São João irá 
acontecer daqui a um ano, ainda antes de 
acontecer a próxima festa. Daqui para lá, 

teremos as padroeiras e seus respectivos 
feriados municipais; teremos um 7 de se-
tembro; uma proclamação da república, te-
remos um natal e um ano novo; um carna-
val e uma páscoa... Teremos, inclusive, uma 
grande festa mundial em nosso país, a tão 
aguardada Copa Mundial. Mesmo assim, to-
dos só falam daquele baile de máscaras que 
haverá de acontecer depois de tudo isso.

Daqui para a próxima festa, outras 
coisas vão acontecer. Quantos nascerão até 
lá? E quantos irão morrer? Teremos muitas 
conquistas, eu quero acreditar nisso. Mas 
perdas também teremos, inclusive por cau-
sa dessa expectativa da próxima festa. Sim, 
a próxima festa também nos causa atrasos: 
coisas importantes deixam de ser feitas, 
porque muitos só pensam nela. Perdem 
tempo demais construindo as máscaras, te-
cendo as fantasias que irão vestir, enviando 
convites e números de senhas.

Você abre o jornal muito tempo antes, 
mas ele já fala da próxima festa. Você lê 
nos portais, escuta nos rádios, eles anun-
ciam repetidamente a próxima festa. Teve 
uma festa igual a essa em outubro do ano 
passado. Quando o baile acabou, na manhã 
do dia seguinte, os arautos já começaram 
gritar, dizendo uma frase mais ou menos 
assim:

– Começa, agora, a grande corrida para 
o Palácio Governamental!

E assim vamos vivendo entre uma 
festa e outra. Termina uma eleição e já co-
meçam a falar da próxima. Enquanto isso, 
queremos saber quais foram os frutos da 
última, mas quase não temos tempo. Não 
dão espaço, o assunto do dia é sempre a 
grande festa que já se encontra a caminho, 
mesmo que ainda falte um ano e meio de 
estrada.

Nenhum raciocínio lógico socorre a coluna para enten-
der o porquê de os agentes penitenciários serem impe-
didos de portar arma de fogo fora do serviço. Algumas 
assembleias pelo Brasil tomaram a iniciativa de aprovar 
autorização neste sentido, embora alguns achem que 
a matéria não é competência dos estados. Um proje-
to em Brasília chegou a ser aprovado, porém, acabou 
vetado pela Presidência da República. Não devia. Há, 
entretanto, parecer em nível de Superior Tribunal de 
Justiça  decidindo que o porte de arma dos agentes  é matéria de Direito Penitenciário e Administrati-
vo, cujo regramento também incumbe aos estados membros.
Legislação à parte,  observe-se a justeza do propósito. Em um País que a população desarmada está 
sendo dizimada pelo potencial bélico dos marginais, não se pode deixar desarmado um agente, quando 
deixa o serviço e segue desarmado para casa. Com ele seguem suas arestas próprias dos que tem a 
responsabilidade de zelar pelo cumprimento da privação de liberdade por parte dos que transgridem 
as leis. Quase diariamente sabe-se de um policial que foi morto fora do trabalho, mesmo andando 
armado. Imagine a  fragilidade da integridade física de um agente penitenciário, cuja diferença entre 
ele e um preso, em termos de convivência,  é que um tem a chave da cadeia?
Urge autorizar o porte de arma de fogo de propriedade particular, exclusivamente, para defesa pes-
soal do agente penitenciário, quando em trajes civis, impondo-se as condicionantes  necessários. Mas 
jamais deixá-los desarmados à mercê da represália do crime. 

O secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico da 
Paraíba, Renato Feliciano, será reconduzido hoje, em Na-
tal, como um dos vices presidentes da Fundação Comissão 
de Turismo Integrado do Nordeste, durante a realização 
do Salão Rota 101, que se iniciou ontem.
Para a presidência da CTI Nordeste será eleito o pernam-
bucano Alberto Feitosa, substituindo o alagoano Danielle 
Novis.
O I Salão de Turismo Rota 101 Nordeste, que se realiza 
no Centro de Convenções de Natal, vai até sábado e conta 
com a presença institucional e empresarial de quatro es-
tados do Nordeste - Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Alagoas - abrangendo 57 municípios.

VAI ENTENDER!
Brasil, sempre preconizado como o “Celeiro do Mundo”e portador de maior área agricultável do Uni-
verso, de repente, o governo anuncia com alarde que acaba de isentar totalmente de imposto a im-
portação de feijão pelo País, cujos armazéns estavam abarrotados até um tempo desse. De janeiro a 
maio já importamos mais de 141 mil toneladas, a maior parte da China.

Já que mesmo debaixo de chu-
vas a Prefeitura resolveu esca-
var a Epitácio Pessoa, gerando 
sérios transtornos ao tráfego, 
seria bom aproveitar e tapar o 
buraco de quase meio metro 
em frente à Igreja Universal 
Reino de Deus, esquina com a 
Marechal Esperidião Rosas. Vez 
por outra ocorre acidente no 
local, por parte de quem tenta 
se desvencilhar da cratera.

COMPLETO

ATENDIMENTO

ELEIÇÃO NO TURISMO

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

DESPERTOU HÁ RISCO

PROIBIÇÃO DESCABIDA 

Não é sem motivos que opera-
doras estão sendo, constante-
mente,  punidas pelos órgãos 
de defesa do consumidor. Na 
manhã de ontem uma senhora 
tentou por três horas resolver 
um problema do sinal da TV 
com a GVT, sem conseguir ser 
ouvida. Quando conseguiu, não 
obteve solução. Foi informada 
que um  técnico  passaria à tar-
de, na residência,  para resolver. 
Até à noite ninguém deu sinal. 

Ciente de que “camarão que 
dorme a onda leva”, a União 
Nacional das Assembleias Le-
gislativas, que fez seu último 
congresso em maio no Recife, 
para não ser atropelada pelas 
ruas em “chamas”, reuniu sua 
diretoria buscando definir seu 
papel neste momento impor-
tante do País. Decidiu que en-
viará ao Congresso um conjun-
to de sugestões para a reforma 
política em marcha.

A XVI Marcha dos Prefeitos a 
Brasília, quando executivos 
municipais pretendem se reunir 
de 8 a 11 deste mês na capital 
federal, pode não acontecer. 
Com manifestações pipocando 
em todos os quadrantes, por 
serem políticos, os prefeitos 
correm risco de se tornarem 
alvos dos manifestantes. Pelo 
sim, pelo não, as entidades 
municipalistas estão avaliando 
a questão.

Se considerarmos o exemplo das festas anteriores, já sabemos que as más-
caras não vão cair durante a próxima festa, são feitas para a noite inteira.”



João de Lima
Professor da UFPB

Incentivo ao cinema 
e aos futuros cineastas

produção do cinema na Paraíba tende a 
crescer cada vez mais com a formação de 
novos talentos na área, através do recém-
criado Curso de Cinema e Audiovisual da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). De 
acordo com o professor e documentarista 
João de Lima Gomes, coordenador do Núcleo 
de Documentação Cinematográfica da UFPB 
(Nudoc), o novo curso, criado como forma 
de incentivar os futuros cineastas a cultivar 
a arte do cinema, vai iniciar uma nova turma 
no próximo semestre e tem repercutido 
bem entre a comunidade acadêmica. Ele 
revela que o curso veio para fortalecer 
mais o desenvolvimento da tradição do 
cinema na Paraíba e no Nordeste, bem como 
para servir de reforço nas habilitações de 
Comunicação e para os novos cursos criados 
a partir dessas mesmas habilitações. Na 
entrevista a seguir ele destaca nomes de 
filmes paraibanos que considera importantes. 
Revela ainda que a comunidade também pode 
assistir bons filmes oferecidos pelos alunos 
do curso no Cineclube, todas as terças-
feiras, às 18h, no auditório do Nudoc, Campus 
I da UFPB, em João Pessoa.

O que a UFPB oferece em 
graduação na área do cinema?

Um grupo de docentes, en-
cabeçados pelo professor David 
Fernandes, reuniu-se periodica-
mente por mais de três meses e 
propôs aos conselhos superiores 
da (UFPB) a criação do curso de 
Cinema. Em 2010, a universida-
de encaminhou um projeto para 
criação de uma graduação em 
cinema que é o Bacharelado em 
Cinema e Audiovisual e, há dois 
meses nós encerramos o primei-
ro semestre do curso. Na verdade, 
como já existia uma área forte de 
produção na UFPB, representa-
da pelo curso de Comunicação 
Social, a criação do Curso de Ci-
nema e Audiovisual foi um gesto 
complementar e ao mesmo tempo 
uma forma de incentivar aos futu-
ros cineastas o cultivo da arte do 
cinema.

Qual o local e horário de 
funcionamento do curso?

Ele fica instalado no Centro 
de Comunicação, Turismo e Ar-
tes (CCTA) e as aulas são minis-
tradas no turno da tarde. Na ver-
dade o curso, além de objetivar 
estimular o desenvolvimento da 
tradição do Cinema na Paraíba e 
no Nordeste, também servirá de 
reforço para as habilitações tra-
dicionais de comunicação e para 
os novos cursos criados a partir 
dessas habilitações. No momento 
nós contamos com um laborató-
rio G18 que é uma tecnologia al-
tamente moderna onde os alunos 
podem usar além das disciplinas 
que são obrigatórias.

A produção de cinema é for-
te no Nordeste?

Sim, é uma área que tem uma 
pegada muito importante com 
bons autores, bons filmes que 
tem culturalmente uma boa acei-
tação perante a comunidade. E a 
UFPB ainda não tinha uma gra-
duação que formasse esses jo-
vens que são o potencial de pes-
soas para atuar como diretores, 
fotógrafos, iluminadores, enfim, 
que irão fazer criação na área do 
cinema. Então, hoje nós temos 
essa graduação que foi implan-
tada e as aulas foram iniciadas 
há seis meses, a receptividade foi 
muito boa e a concorrência do ves-
tibular também e, inicialmente, 
por uma questão de infraestrutura 
as aulas estão sendo ministradas 
no Núcleo de Documentação Cine-
matográfica (Nudoc).

Em que consiste a estrutu-
ra física do curso?

Do ponto de vista do projeto 
em si, teremos muitas coisas boas 
para oferecer a comunidade. Por 
exemplo, o Cine Aruanda, que 
será uma sala muito confortável 
munida de projetores da mais 
alta tecnologia possível, teremos 
ainda sete laboratórios sendo al-
guns combinados com o curso de 
Radialismo. Ou seja, nós teremos 
uma área com perspectivas muito 
boas em termos de progresso na 
formação.

Qual o corpo docente do 
curso?

Foram contratados seis no-
vos professores que irão atuar no 

A

Departamento de Comunicação 
Turismo e Artes que mantém o 
curso de Cinema. Então, eles estão 
atuando na área de audiovisual 
no período da manhã fazendo um 
reforço na graduação de radialis-
mo que inclui rádio e televisão, 
enquanto que no período da tar-
de, eles atuam no bacharelado do 
cinema. É um novo departamento 
com perspectivas de novas con-
tratações de mais professores e 
novos técnicos. Já nesse primeiro 
semestre do curso, alguns currí-
culos de professores que estão le-
cionando aula audiovisual, foram 
analisadas e a UFPB, em uma fai-
xa de 1 a 5 recebeu o conceito 4 
no geral e no que diz respeito ao 
ensino recebeu conceito 5. Isso 
quer dizer que na área da for-
mação, no campo da pedagogia 
a UFPB está muito bem avaliada 
e nós estamos dentro desse con-
texto.

Como está a produção de 
filmes hoje na Paraíba?

Do ponto de vista quantitativo 
nós temos uma grande quantidade 
de filmes realizados na Paraíba, in-
clusive alguns de longa-metragem, 
continuamente alimentando essa 
tradição do cinema. Eu diria que hoje 
nós estamos com boas perspectivas. 
Já do ponto de vista financeiro, nós 
ainda não temos o status que o cine-
ma tem em outros estados, a exemplo 
de Pernambuco onde se investem en-
tre R$ 6 a R$ 8 milhões ano por parte 
do governo. Porém, já está aparecen-
do editais e nós estamos na fase da 
formatação de projetos na UFPB e de 
outros organismos da cultura muito 
interessados em que a produção se 
torne contínua e prospere.

Temos filmes de destaque?
Sim, vários, tem um que eu fiz 

um documentário para a TV Cultura, 
chamado de “Péricles Leal, O Cria-

dor Esquecido”. No canal de vídeo 
do Nudoc, no Youtube, nós estamos 
com vinte filmes sendo “A bagaceira 
- Livro e Contexto” o mais acessado. 
Este filme trata exatamente em seis 
minutos de resumir a importância 
do livro A Bagaceira, de José Améri-
co de Almeida, para cultura. A comu-
nidade também pode assistir bons 
filmes que são oferecidos pelos alu-
nos do curso de Cinema no Cineclu-
be que funciona no Nudoc.

Qual o horário de funciona-
mento do Cineclube?

O horário do Cineclube foi es-
tabelecido visando à integração 
dos alunos de Cinema com alunos 
de outras áreas como Artes Cêni-
cas, Artes Visuais, Mídias Digitais e 
demais áreas interessadas. Ele fun-
ciona todas as terças-feiras, às 18h, 
no auditório do Nudoc, Campus I, e 
está aberto ao público. As vagas são 
para 40 pessoas por sessão.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de julho de 2013

EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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CPI aprova agravamento de pena 
violência contra a mulhEr

Relatório reúne 13 projetos 
de lei, entre eles, o que 
determina o feminicídio

Com mais de mil páginas, 
o relatório final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
mista do Congresso nacional 
que investiga a violência contra 
a mulher foi aprovado ontem. O 
documento reúne 13 projetos de 
lei, entre eles, o que determina 
o feminicídio, ou seja, o assassi-
nato de mulheres em situação 
de violência sexual ou domésti-
ca, como agravante do crime de 
homicídio. Em outra proposta, a 
submissão de alguém à violência 
doméstica e familiar passa a ser 
considerada tortura.

O relatório também apre-
senta, além de projetos de lei, 
um projeto de resolução para 
a criação de uma comissão de 
deputados e senadores voltada 
ao combate à violência contra a 
mulher.

A relatora da CPI foi a se-
nadora Ana Rita (PT-SE). Por 
sugestão da senadora Ana Amé-
lia (PP-RS), a relatora retirou do 
texto a indicação para que fosse 
investigada a conduta dos inte-
grantes da Procuradoria-geral 
de Justiça do Estado do Espírito 
Santo, suspeita de ter cometido 
improbidade administrativa, 
atentar contra os deveres de ho-
nestidade, imparcialidade e lega-
lidade, bem como por crime de 
prevaricação, ao ter arquivado 
a investigação de um crime de 
estupro ocorrido no Estado em 
2011. O crime tinha como su-
posto autor g. A. F. e como vítima 
D.C.S. A CPI constatou possíveis 
vícios no processo, como a “falta 
de credibilidade da vítima”.

Para evitar o adiamento da 
votação do relatório, a relatora 
acatou a sugestão e acrescentou 
que o caso seja enviado também 
ao Conselho nacional dos Pro-
curadores gerais, para resposta 
dos conselhos em 30 dias. “Esta 
CPMI tem que ter cuidado para 
que não haja impunidade não só 
no Espírito Santo como em qual-
quer parte do país,” afirmou Ana 
Rita.

Em um ano e meio de inves-
tigação, a CPMI realizou reuniões 
em 18 estados e recebeu mais de 
30 mil páginas de documentos. O 
relatório aprovado faz, além dis-
so, mais de 70 recomendações 
a diferentes esferas de governo 
e da Justiça. (Fontes: Uol com 
Agência Câmara).

Com a palavra de ordem “a clas-
se acordou” os mecânicos, motoristas 
e cobradores realizaram na tarde de 
ontem mais uma manifestação que 
teve início Praça Rio Branco, no cen-
tro da capital, e percorreu várias ruas 
de João Pessoa. Desta vez a organi-
zação foi realizada pelo Movimento 
Passe Livre e militantes da Cultura 
que participou das manifestações. O 
protesto teve início a partir das 14h30 
e contou com aproximadamente mil 
manifestantes.

A classe trabalhadora que rea-
lizou protesto exige um reajuste 
salarial de 14%, mas as empresas 
ofereceram apenas 8%, levando em 
consideração o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), que é 
de 6,95% no período. Enquanto o 
grupo dissidente permanece irredutí-
vel quanto à negociação, o Sindicato 
dos Motoristas defende que a discus-
são com as empresas continue seguin-
do o processo legal das negociações. 

Além do reajuste salarial, os tra-
balhadores exigem o pagamento de 
horas extras e benefícios como planos 
de saúde, redução da jornada sema-
nal para 40 horas (atualmente são 44 
horas) e área de lazer para prática de 
atividades esportivas e culturais. A re-
união realizada no auditório da DRT 
foi tensa, principalmente após a che-

Motorista faz nova manifestação
movimEnto PaSSE livrE

gada de Mailson Dantas, que lidera o 
movimento paralelo ao Sindicato dos 
Motoristas. Os sindicalistas alegam 
que Mailson não representa a catego-
ria e está procurando causar um racha 
entre os trabalhadores com interesses 
políticos.

Já os estudantes que apoiaram a 
manifestação dos motoristas protes-
taram pela implantação do passe livre 
em tudo que for considerado cultu-
ra no Estado da Paraíba. O governo 
tem que se conscientizar que cultura 
não é despesa e sim um investimento, 
porque o povo sem cultura não edifi-
ca  nem muito menos desenvolve ne-
nhuma nação. Afirmou o estudante 

de comunicação, Marcio dos Santos 
Pereira, 23 anos.

Outra reivindicação do Movi-
mento Passe Livre Cultura é a im-
plantação de mais ônibus após a zero 
hora, porque geralmente os espetá-
culos de cultura acabam tarde e nes-
tes horários os ônibus são escassos em 
todos os locais da Região Metropoli-
tana de João Pessoa

Os trabalhadores que aderiram 
ao movimento paralelo enumeraram 
uma série de reclamações. Uma delas 
é em relação à carga horária de 8 ho-
ras diárias (com uma hora de repou-
so), que é desrespeitada frequente-
mente pelas empresas.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

O presidente do Sindicato dos 
Motoristas e Trabalhadores em 
Transporte Rodoviário de Passagei-
ros e Cargas do Estado da Paraíba, 
Antônio de Pádua Diniz, negou que 
haja dissidência entre os trabalhado-
res dos transportes coletivos de João 
Pessoa e a entidade representativa 
da categoria, como está sendo divul-
gado na mídia, e disse que a classe 
e o Sindicato reivindicam juntos o 
reajuste de 14% do salário, 14% do 
ticket alimentação e a implantação 
do plano de saúde.

Contradizendo o discurso de 

Antônio de Pádua, um motorista 
que preferiu não se identificar com 
medo de represálias afirmou que 
“como sempre o Sindicato está fa-
zendo o jogo dos empresários dos 
transportes coletivos de João Pes-
soa”. O motorista disse também que 
a categoria “mais uma vez vai ter 
que ceder às propostas dos patrões 
por falta de uma liderança que real-
mente represente a classe e lute pe-
los seus direitos”.

Na última quarta-feira, os dois 
sindicatos participaram de uma 
mesa redonda no auditório da 
Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT), em João Pessoa, mas finali-
zaram as conversas sem chegar a 

um acordo. O encontro foi media-
do pelo chefe do setor de Relações 
do Trabalho da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE-PB), José Cursino Nunes Ra-
poso. Segundo o chefe do setor de 
Relações do Trabalho da SRTE-PB, 
as partes ficaram de avaliar as pro-
postas e notificá-lo quando elas es-
tiverem prontas para marcar uma 
nova rodada de negociação na 
tentativa de convergir para um re-
sultado consensual. “Cada um dos 
sindicatos vão agora discutir in-
ternamente para definir os limites 
que o empregador pode ir e que o 
trabalhador pode ceder”, declarou 
José Cursino.

Sindicato nega que haja dissidência
Herbert Clemente
Especial para a uniÃo

O protesto que teve início às 14h30 contou com aproximadamente mil manifestantes

FOTO: Ortilo Antônio

Força Tática 
marca a Semana 
do Agente 
Penitenciário

Entrega de novas viaturas e 
armas e a assinatura da portaria 
que cria a Força Tática Peniten-
ciária marcaram a abertura da 2ª 
Semana do Agente Penitenciário. 
A solenidade foi realizada na noi-
te da quarta-feira (3), no auditó-
rio da Escola de Serviço Público 
do Estado da Paraíba (Espep), 
com a participação de autorida-
des e servidores públicos.

A programação da sema-
na segue até o dia 13 deste mês 
com atividades de capacitação e 
esportivas, numa realização do 
governo do Estado da Paraíba, 
por intermédio da Secretaria 
de Administração Penitenciária 
(Seap).

na solenidade, o secretário 
de Administração Penitenciária, 
Wallber Virgolino, disse estar 
satisfeito em participar de um 
momento na gestão em que os 
agentes penitenciários estão 
sendo reconhecidos nos âmbitos 
estadual e federal: “Estive reu-
nido com o governador Ricardo 
Coutinho e com a ministra da 
Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, Ma-
ria do Rosário, que falou do sis-
tema prisional brasileiro e teceu 
elogios ao sistema prisional da 
Paraíba. Isso me deixou bastante 
feliz e é resultado de um trabalho 
realizado com esmero por todos 
vocês, que estão mudando a cara 
do sistema prisional. Também é 
preciso ressaltar e parabenizar a 
colaboração e o empenho diário 
dos diretores das unidades pri-
sionais”.

Representantes dos Mi-
nistérios do governo Federal 
envolvidos no programa Juven-
tude Viva estarão participando, 
hoje, a partir das 10h, no auditó-
rio da Escola de Serviço Público 
do Estado da Paraíba (Espep), 
de uma visita técnica, que tem 
como objetivo, dirimir as dúvi-
das sobre a participação e a con-
tribuição de cada órgão público 
no projeto.

A reunião trará explicações 
sobre a participação de cada mi-
nistério no Plano Juventude Viva, 
além de apresentar as principais 
formas de acesso aos editais e fi-
nanciamento das ações propos-
tas pelos ministérios. Segundo a 
gerente executiva de Juventude 
da Secretaria de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer (Sejel), 

Joana D´Arck, o encontro será 
importante para ter uma pro-
fundidade do funcionamento do 
plano. “Essa visita técnica será de 
extrema importância para todos 
conhecerem a funcionalidade do 
plano Juventude Viva. Com isso, 
ações eficazes serão construídas 
com o intuito de transformar a 
realidade vulnerável da juventu-
de negra da Paraíba”, disse.

Para o secretário de Juven-
tude, Esporte e Lazer, Tibério Li-
meira, que confirmou presença 
na reunião, o Juventude Viva é 
um dos primeiros passos para 
construir uma política pública 
ligada diretamente ao segmen-
to e servirá também como mais 
uma luta para a melhoria da 
qualidade de vida dos jovens 
paraibanos. 

Visita técnica acontece 
hoje às 10h na Espep

JuvEntuDE viva

Governo discute 
projeto com UE 
e Monteiro pode 
ganhar Delegacia

O secretário de Seguran-
ça Pública, Cláudio Lima, disse 
ontem que o governo do Esta-
do estuda a abertura de uma 
Delegacia Especializada da 
Mulher em Monteiro, no Cariri 
Paraibano, durante a reunião 
com secretária da Mulher e da 
Diversidade Humana, gilberta 
Soares, e o primeiro conselhei-
ro da União Europeia e chefe do 
Setor de Cooperação, Jeróme 
Poussielgue.

A reunião preliminar dis-
cutiu uma parceria com a União 
Europeia para fortalecer a ins-
talação de Delegacias Espe-
cializadas contra violência do-
méstica. A cidade de Monteiro 
poderá ser a cidade beneficiada 
até o final de dezembro com o 
projeto, que prevê capacitação 
de servidores e melhorias de 
equipamentos. Segundo dados 
do núcleo de Análise Criminal 
e Estatística, da Secretaria de 
Segurança Pública, 77 mulhe-
res foram assassinadas neste 
primeiro semestre na Paraíba.

Segundo gilberta Soares, 
a Paraíba foi escolhida para 
ser projeto piloto na parce-
ria de enfrentamento da vio-
lência contra a mulher com a 
União Europeia. “Temos da-
dos preocupantes, mas tam-
bém uma rede de atendimen-
to que está num processo de 
fortalecimento. 
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Casulo, espetáculo da
Cia Paraiba de Dança será 
apresentado em Areia

Página 8

O Caminhante, filme 
de Jacinto Moreno será 
lançado em João Pessoa

Flávio Tavares toma 
posse como novo 
membro da APL
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AUDIOVISUAL SOLENIDADE

Celebração e memória
Lançamento de A União marca o retorno das publicações da editora 
em noite de homenagem aos 80 anos do jornalista Gonzaga Rodrigues

Como o próprio título do 
livro lançado na noite da 
última quarta-feira, em 
cerimônia na Usina Cultural 
Energisa, diz, o lançamento 
que marca o retorno con-
creto da editora de A União, 
em parceria com a Editora 

da Universidade Estadual da Paraíba 
(Eduepb), foi Uma Viagem no Tempo. A 
publicação, organizada pelo professor 
Alarico Correia Neto e o editor Juca Pon-
tes, é a primeira de uma série de outras 
que se seguirão ainda este ano, e foi 
apresentada ao público ao lado da nova 
edição do Correio das Artes, homenage-
ando o jornalista Gonzaga Rodrigues.

O evento contou com a presen-
ça de  ao menos 150 pessoas, entre 
jornalistas, escritores, professores 
e representantes da administração 
pública estadual, como a secretária de 
Comunicação Institucional do Estado, 
Estela Bezerra, a presidente da Funda-
ção Espaço Cultural (Funesc), Lu Maia, 
e a presidente da Empresa Paraibana 

André Luiz Maia
Especial para A União 

de Turismo (PBTur), Ruth Avelino. O 
livro conta com depoimentos e textos 
do governador do Estado, Ricardo Cou-
tinho, do superintendente de A União, 
Fernando Moura, bem como de outros 
jornalistas, além de um publicitário e 
do historiador e professor universitá-
rio, Mozart Vergetti.

“O livro se debruça sobre a primeira 
publicação de A União e faz um apanha-
do do histórico do jornal. Além disso, 
tem entrevistas com os ex-superinten-
dentes e uma ficção escrita por Fernan-
do Moura, uma entrevista com a ‘ve-
lhinha’ A União”, disse Alarico Correia 
Neto. A última página da reprodução do 
exemplar original da primeira edição de 
A União era composta exclusivamen-
te por propagandas, o que gerou duas 
análises, uma do publicitário e colunista 
do jornal Alysson Teotônio e outra do 
jornalista Martinho Moreira Franco. “O 
interessante é que, enquanto os dois 
abordavam o aspecto publicitário, outro 
o aspecto editorial, o outro o aspecto 
histórico, isso acaba dando uma visão 
muito mais ampla sobre o jornal, abor-
dando até mesmo assuntos pitorescos e 
factuais da época”, acrescentou Alarico.

Além do livro, a edição de junho 
do Correio das Artes foi apresentada ao 
público, uma homenagem ao jornalista 
Gonzaga Rodrigues, que completou 80 
anos em 21 de junho deste ano, algo 
que não poderia ser mais apropriado. 
Natural de Alagoa Nova, ele afirmou 
novamente, durante discurso no evento, 
que veio para a capital com a motivação 
de publicar suas poesias no Correio das 
Artes. “Eu tenho na memória escritores 
locais e nacionais que publicavam seus 
textos no Correio das Artes, ao ver essas 
pessoas na minha frente e essa homena-
gem, percebo que é algo importante, me 
sinto emocionado e muito feliz, afinal, 
quem não se sentiria?”, declarou. O 
que no início era a vontade de ver seus 
poemas publicados acabou se tornando 
profissão, se tornando um dos ícones do 
jornalismo paraibano

Das mãos de sua neta, Lays Rodri-
gues, também jornalista, que escreveu 
um texto falando de como se espelha em 
seu avô para a edição especial do suple-
mento de artes de A União, ele recebeu 
uma reprodução emoldurada da primei-
ra edição de A União e foi aplaudido de 
pé por todo o público. Na edição, é mos-

FoTo: Antônio ortilo

Evento de lançamento do livro Uma Viagem no Tempo e da nova edição especial do Correio das Artes foi prestigiado pela classe jornalística e por autoridades

trada sua trajetória de seis décadas no 
jornalismo paraibano, o legado que já 
deixa em vida, com gerações inteira de 
jornalistas inspirados em seu trabalho, 
que são representados por depoimentos 
como os dos jornalistas Martinho Mo-
reira Franco, Agnaldo Almeida, Petrônio 
Souto, dentre outros.

Fernando Moura acredita que 
Gonzaga é um homem que atraves-
sa o tempo e uma pessoa atualizada. 
“As tecnologias foram chegando e se 
incorporando. Sem falar no caráter, na 
capacidade, no domínio técnico, é um 
símbolo do jornalismo paraibano. 80 
anos é uma data significativa e, por re-
presentar tudo isso, é evidente que nós 
faríamos essa homenagem”, salientou.

O editor de A União e do Correio 
das Artes, William Costa, também 
acredita que era inevitável e seria 
uma profunda injustiça não haver essa 
celebração. “Por ser um dos maiores 
cronistas brasileiros e um dos maiores 
jornalistas da Paraíba, jamais poderí-
amos esquecer de homenageá-lo, pelo 
jornalista, pelo cronista e pela ligação 
umbilical, intrínseca que ele tem com o 
Correio das Artes”, afirmou.
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Vivências

Conforme havia sido informado neste Jornal, no Artigo 
intitulado A reforma da política mineral no Brasil, publicada 
no dia 9 de junho próximo passado, pág. 6, a presidenta - 
como ela gosta de ser chamada - Dilma Rousseff anunciou no 
último dia 18 e encaminhou ao Congresso Nacional a pro-
posta de mudança da legislação mineral.

O projeto de lei, visando uma rápida tramitação no 
Congresso, foi encaminhado em regime de urgência cons-
titucional, fato que evitará e impossibilitará uma maior 
discussão sobre a questão, como também manterá a marca 
predominante do poder executivo do nosso país em não 
querer compartilhar com a população, ou até mesmo com os 
seus representantes, decisões importantes e sobre questões 
de grande relevância. Tem sido prática rotineira no Brasil 
a imposição de modelos econômicos ou normas jurídicas 
contrárias a vontade popular!

O novo marco regulatório tem como proposta básica a 
criação de um assessoramento a Presidência da República, 
com denominação de Conselho Nacional de Política Mineral, 
cuja sigla será CNPM, tendo como presidente o ministro de 
Estado das Minas e Energia, com atribuições de propor: o 
planejamento da atividade de mineração; estímulo à pes-
quisa; promover a agregação de valor aos bens minerais 
produzidos no país; a forma de cooperação entre entida-
des e órgãos ligados a mineração; indicar as ações a serem 
realizadas pela CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais e diretrizes outras de caráter técnico relacionadas 
as atribuições da Agência Reguladora de Mineração.

Na forma de adendo, convém informar que a CPRM, 
sociedade de economia mista federal, criada pelo Decre-
to-Lei nº 764, de 15 de agosto de 1969, por força da Lei nº 
8.970, de 28 de dezembro de 1994, não mais se chama de 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, mesmo tendo 
mantido a sigla de CPRM passou a ser denominada de Servi-
ço Geológico Nacional. 

Retornando ao tema do marco mineral, outra alteração 
substancial no projeto é à extinção do DNPM - Departa-
mento Nacional de Produção Mineral e a criação da ANM 
- Agência Nacional de Mineração, autarquia de regime 
especial, vinculada ao Ministério das Minas e Energia, que 
terá como finalidade principal a regulação, a gestão de in-
formações e a fiscalização do aproveitamento dos recursos 
minerais no país.

Temos ainda, nos termos contidos no projeto de lei, uma 
revogação total das Leis nºs 7.990/89, 8.001/90, 8.876/94, 
todas relativas à compensação financeira pela exploração 
mineral - CFEM, prevista no art. 20, § 1º, da Constituição Fe-
deral. Ficando, consequentemente, a referida compensação 
inserida e vinculada a normatização do ordenamento que 
regula a atividade mineral. 

Na proposta de cobrança do CFEM, quase idêntica a 
normatização anterior, pode-se perceber duas mudanças, 
quais sejam: a alíquota máxima na lei anterior era de 3% 
passando agora para o percentual máximo de 4%, variando 

Tenho dito com certa insistência 
que, em se tratando do uso indevido 
de drogas os pais continuam sendo 
os melhores cuidadores, desde que 
realmente exerçam com a devida 
vontade e responsabilidade este 
papel.

Todo pai ou mãe ao ter um filho 
projeta nele um ser exemplar. Ide-
aliza na criança o melhor dos seres 
humanos, e que 
terá um futuro 
de conquistas 
sociais e finan-
ceiras invejável. 
E mais...:  que 
será o indis-
pensável apoio 
e sustentácu-
lo para estes 
sonhadores pais 
no amanhã da 
velhice.

Contudo, 
quando estes 
pais se deparam 
com alguns 
desvios de 
comportamento 
por parte do(s) filho(a)s como por 
exemplo, o uso indevido de drogas, 
em especial as ilícitas, passam comu-
mente a serem invadidos por uma 
interminável avalanche de decepções 
e frustrações. É como se todos os 
sonhados planos de futuro para a 
sua família tivessem numa fração de 

segundo caído por terra. O mundo 
agora é visto em preto e branco, não 
tem mais cor, nada tem mais brilho. 
E assim, a partir desta descoberta, 
muitas vezes inicia-se uma perigosa 
desarmonia familiar. 

O desequilíbrio emocional e a 
falta de conhecimento de como agir, 
faz com que estes entes queridos se 
envolvam em intermináveis discus-

sões com acusações mútuas 
acerca de quem é o culpado 
de tal situação.

Desta forma, um 
pequeno evento como o 
uso esporádico de drogas, 
que na maioria das vezes 
é passageiro e sem maio-
res consequências para o 
usuário, poderá se trans-
formar numa “tsunami” de 
desavenças e desequilíbrios 
familiares.

Assim, devo esclarecer 
que em primeiro lugar, não 
existe uma regra infalível de 
educação, na qual possamos 
nos escudar e afirmar que 
seguindo tal comportamen-

to educativo nossos filhos estarão 
livres do uso maléfico das drogas. 
Mesmo aqueles lares bem estrutura-
dos, onde os pais são promotores de 
educação exemplar e de convivências 
pacíficas e harmônicas, poderão ter 
seus entes queridos envolvidos com 
tais substâncias.

Lembro ainda, que uma parcela 
significativa dos seres humanos, em 
algum momento das suas vidas, irá 
experimentar uma ou mais drogas, 
sejam estas lícitas ou ilícitas, mas 
que na maioria das vezes, esta expe-
riência é naturalmente abandonada 
pelo usuário, principalmente quan-
do este é originário e hospedeiro 
de uma família bem estruturada e 
harmônica.

Certamente também, não é 
demais acrescentar, que, é bem mais 
fácil um usuário abusivo de drogas, 
especialmente um jovem, mudar tal 
comportamento por amor a família, 
ou seja, por respeito a esta, e para 
não perder esse ambiente prazeroso 
e de paz que ele tem em seu lar, que 
por receio dos efeitos nocivos da 
droga. Assim, o diálogo e a harmonia 
precisam ser preservados.

Ademais, reafirmo, mesmo 
sendo o uso indevido de drogas um 
acontecimento que merece a atenção 
e a preocupação dos pais, estes não 
devem se desesperar e transformar 
tal fato numa desarmonia para todos, 
com questionamentos ou acusações 
do tipo: “onde foi que eu errei” ou “o 
culpado é você”. Neste momento, a 
única pergunta que importa é: “O que 
devo fazer para ajudar ao meu filho”? 
Aí respondo: tratem-no com carinho 
e os limites necessários, pois os (as) 
melhores psicólogo(a)s do mundo 
ainda são pai e mãe.

Diácono e jornalista - jnunes48@gmail.com

Academia imortaliza 
as artes plásticas

A Academia Paraibana de Letras abri-
rá suas portas na noite de hoje para re-
ceber Flávio Tavares, artista plástico que 
leva para aquela Casa do Saber sua inteli-
gência e cabedal de cultura, aumentando 
a galeria de homens e mulheres que ali 
estão e que pensam e expressam a Para-
íba. Caberá a professora Ângela Bezerra 
de Castro saudar o novo acadêmico, numa 
cerimônia comandada pelo presidente da 
APL, Damião Ramos Cavalcanti.

Primeiro artista plástico a compor 
o quadro de acadêmicos naquela Casa, 
onde luminares das letras e das artes têm 
lugar, Flávio chega como representante 
daqueles que retratam a Paraíba com 
emoção.

 Os caminhos da arte levaram Flávio 
à Academia, lugar para onde abrirá mais 
horizontes de luz, cores e sonhos. Emo-
ção e alegria das cores que suas mãos 
transportam às telas, dando vida aos 
sonhos.

Flávio Tavares usa o pincel e a tinta 
para contar a história econômica, cultural 
e social da Paraíba, dando expressão as 
vidas postas na tela. Cada quadro é um li-
vro aberto contando nosso viver. As cenas 
que retratam nossa História têm emoção. 
Trouxe até nós o belo. Ele quer nos liber-
tar com sua arte, conduzindo-nos pelos 
caminhos da emoção.

O universo das artes, com suas diver-
sas técnicas (pintura, desenho, aquarela, 
escultura em pedra e em madeira, gra-
vura em metal, xilo e litogravura) é seu 
mundo. Seu mundo que fez nosso e trans-
pôs para a tela.

Nascido na cidade de João Pessoa, 
Flávio Tavares, neto e filho de artistas – 
seu avô paterno Pedro Damião era um 
importante fotógrafo e seu pai Arnaldo, 
renomado médico que também se dedi-
cava ao desenho e a composição de poe-
mas.

São mais de cinquenta anos usando o 
pincel e a prancheta. Ele diz que não sabe 
quando foi o primeiro quadro pintado, 
porque começou a desenhar muito cedo, 
mas estava com nove anos quando pintou 
o quadro que marcou essa fase.

Inspirado pelas obras literárias de 
José Lins do Rego, Ariano Suassuna e 
José Américo de Almeida, basicamente 
estes três paraibanos, e com olhar para o 
folclore nordestino, enveredou por uma 
nova paisagem em sua pintura. Produziu 
grandes quadros retratando a realidade 
da Paraíba e do Nordeste.

Nos quadros encontramos nossa reali-
dade e nossa história.  Como num belo po-
ema, seus quadros despertam sentimento. 
Suas obras se tornam grandes porque ga-
rantem em nós a permanência da emoção. 
Sua pintura traz a emoção, imaginação, 
pensamento como deve ser uma obra lite-
rária. O retrato do artista está no conjunto 
dos quadros que pinta.

José
NunesO novo marco regulatório da mineração no Brasil

Pais – os (as) melhores psicólogo(a)s

O desequilíbrio 
emocional e a 
falta de 
conhecimento de 
como agir, faz com 
que estes entes 
queridos se 
envolvam em 
intermináveis 
discussões
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Artigo

de acordo com o mineral extraído; a outra e referente à base 
de cálculo para recolhimento da compensação, vez que deixa 
de ser cobrado com base no faturamento líquido e passa a 
ser calculado com base na renda bruta da venda.

Outra mudança, decorrente da passagem para a forma 
de regulação, é com relação à forma de habilitação para a ex-
ploração de recursos mineral, antes permitida para qualquer 
pessoa para a realização de pesquisa e para pessoa jurídica 
para a lavra de minério, bastando apenas o candidato a 
realização do serviço requerer perante o DNPM. Passando, 
na nova norma, a ser concedida por meio de licitação ou cha-
mada pública, só podendo se habilitar as sociedades cons-
tituídas segundo as leis brasileiras, organizadas na forma 
empresarial ou em cooperativas, com sede e administração 
no país.

Na realidade a proposta apresentada deixa de contem-
plar diversas matérias relevantes, dentre elas, no aspecto 
técnico, a que temos como de maior omissão é a relativa ao 
direito do minerador de instituir servidões que não foi con-
templado no projeto de lei. 

Outra, fundamental para os entes que compõem a Fe-
deração, é a falta de pronunciamento sobre a competência 
comum contida no art. 23, inciso XI, da Constituição Federal. 
Em todo o projeto de lei só existem duas referências aos 
entes da Federação, uma no art. 1º, inciso IV, que diz: coo-
peração entre os entes federados, a outra contida no art. 25, 
§ 2º, que diz: As competências de fiscalização e de arreca-
dação de que trata o inciso XV do caput poderão ser exer-
cidas por meio de convênio com Estados, Distrito Federal e 
Municípios, desde que os entes possuam serviços técnicos e 
administrativos organizados e aparelhados para a execução 
das atividades, conforme condições estabelecidas em ato da 
ANM.

Assevere-se, ainda, que a atividade de licenciamento, 
usada para os minerais de uso imediato na construção civil, 
cuja competência para autorizar era dos municípios, caben-
do apenas ao licenciado fazer a comprovação junto ao DNPM, 
só poderá, segundo a nova legislação, ser explorado median-
te autorização da ANM.

Entendendo que o projeto de lei merece ser estudado 
e precisa ser mais debatido, bem como do curto espaço de 
tempo, devido o caráter dado de regime de urgência consti-
tucional, nesse sentido a CDRM/PB - Companhia de Desen-
volvimento de Recursos Minerais da Paraíba, conjuntamente 
com o DNPM, FIEP e UFCG, agendou uma Mesa Redonda 
para o dia 0 de julho, às 9h, no 6º andar, do edifício sede da 
FIEP em Campina Grande, onde espera a participação das 
empresas e órgãos envolvidos nos trabalhos de exploração 
de recursos minerais no Estado, com o objetivo de buscar 
opiniões e contribuições a serem encaminhadas aos nossos 
representantes com assento no Congresso Nacional.

Todos nós temos o direito de criticar, no entanto deve-
mos, quando dada oportunidade para contribuir, exercer nos-
so direito de cidadania, pois a omissão também é crime.



Jacinto Moreno lança o longa-metragem
O Caminhante hoje no Sebo Cultural

Audiovisual
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Roteiro

“Um cara que procura 
alguém para seguir as suas 
ideias, um homem que vive 
nas ruas, que ninguém sabe 
de onde veio”. É assim que Ja-
cinto Moreno explica o enre-
do do seu novo longa-metra-
gem O Caminhante, que será 
oficialmente lançado hoje, no 
Sebo Cultural, Centro de João 
Pessoa. O evento começa às 
19h. Após o lançamento, o 
músico e professor de violão 
de Itabaiana Vital Lima, reali-
zará um show no local.

Segundo Jacinto More-
no, o filme simboliza uma 
crítica e denúncia ao sistema 
social. “O personagem é um 
cara altamente culto e que 
tá querendo alguém para se-
guir as suas ideias, através 
dos seus conhecimentos e da 
ideologia de vida”, explicou. A 
composição do personagem 
surgiu a partir de pessoas 
comuns. “Veio de umas ideias 
malucas que eu tive vendo 
pessoas fazendo pregações 
na rua”.

Jacinto Moreno já rea-
lizou outros filmes, como 
O Anjo e a Serpente (“uma 
tragédia entre duas famílias 
cujas crianças se amavam”), 
Viventes (“sobre pessoas que 
sobrevivem catando papel 
nos lixões e na rua”), Uma 
Luz no Fim do Túnel (“uma 
mulher que abandona a famí-

Nossa música instrumental

A força e diversidade da música brasileira é algo reconheci-
do em todo o planeta. Temos grandes representantes, de todos 
os gêneros e em todas as épocas, que levam a nossa música para 
quase todos os lugares do mundo. Nesse contexto, a vertente ins-
trumental da música tupiniquim vem circulando cada vez mais, 
rompendo as fronteiras da linguagem, sendo apreciada por ou-
vintes de todos os cantos.

Nessa praça o Brasil tá muito bem servido. Tem desde o choro 
inconfundível de Jacob do Bandolin, Pixiguinha e Waldir Azevedo 
até a genialidade orquestral de Heitor Villa-Lobos e Guerra Peixe. 
Tem o experimentalismo alucinante do bruxo Hermeto Paschoal e a 
maestria criativa de Egberto Gismont. A solidez harmônica de Paulo 
Moura e o poder imagético de Uakti. Tem Quarteto Novo (que tem 
Geraldo Vandré), Moacir Santos, Altamiro Carrilho, Sagrama, Duofel, 
Hamilton de Holanda, Rafael Rabelo, Pepeu Gomes, Osvaldinho, Do-
miguinhos, Zé Calixto, Robertinho Silva, Marcos Suzano, Tom Jobin, 
Copa 5, Airton Moreira, Nãna Vasconcelos, Yamandú Costa, Wilson 
das Neves, Antúlio Madureira, Milton Banana, Quinteto Armorial, 
isso só para citar alguns nomes mais conhecidos.

De uma geração recente aparecem os sergipanos do Ferraro 
Trio e Couto Orquestra de Cabeça e os potiguares da Camarones 
Orquestra Guitarrística. Também os baianos da Vendo147 e os 
pernambucanos do Anjo Gabriel. Caldo de Piaba do Acre, Macaco 
Bong de Mato Grosso, Pata de Elefante do Rio Grande do Sul e 
Dibigode de Minas Gerais engordam a lista dessa nova música 
instrumental brasileira, que conta ainda com: Siri, Bexiga 70, 
Wasab, Som de Madeira, Caçapa, A banda de Joseph Torton, Bar-
batuques...

Nossa Paraíba tem dado uma contribuição generosa na 
composição desse quadro fértil que tem se tornado a música ins-
trumental brasileira. Salve Orquestra Tabajara, Sivuca, Canhoto 
da Paraíba, Quinteto da Paraíba, Brazilian Trombone Ensemble, 
Jaguaribe Carne, JPsax, Washington Espínola, Júnior Espínola, 
Metalúrgica Filipeia, Radegundes Feitosa, Beto Preá, Zé Filho, 
Alex Madureira e tantos outros. Recentemente novos artistas pa-
raibanos têm também despontado no cenário nacional e levado 
a música instrumental paraibana Brasil afora. Nomes como Bur-
ro Morto, Ubella Preta, Oxente Groove, Nectar do Groove, Sex on 
The Beach, Baião de Três e Armazém da Melodia Incompleta tem 
cruzado fronteiras e conquistado ouvintes de todas as partes.

Torcemos para que a própria Paraíba também conheça mais 
e valorize os artistas que apostam nesse gênero, por um lado tão 
discriminado e incompreendido por muitos – principalmente 
pelas rádios - mas por outro tão rico e imprescindível ao conhe-
cimento dos seus conterrâneos. O bom mesmo - e provável - é 
que novos grandes artistas sempre surgirão, surpreendendo as 
nossas expectativas e ganhando, cada vez mais, a simpatia de 
tantos outros ouvidos ao redor do globo terrestre. 

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Mídias em destaque

FOTO: Divulgação / Warner Bros Pictures.

Cairé Andrade
Especial para A União

lia e se rende ao alcoolismo”) 
e Táxi (“uma mulher que de-
cide rever a família e retorna 
à morada eterna”). Os dois 
últimos citados participaram 
de festivais de cinema pelo 
Brasil, respectivamente pelo 
Festival de Cinema de Cabo 
Frio, em junho, e pelo Festival 
Ibero Americano de Cinema 
e Vídeo do Rio de Janeiro – 
Cinesul, em agosto. “Sempre 
procuro inscrever meus fil-
mes em festivais”, comentou 
Jacinto.

“Meus filmes tem cus-
to zero”, disse. “Eu trabalho 
com atores amadores e pro-
fissionais, são meus amigos, 
então minhas despesas se 
concentram em alguns com-
plementos para o filme”. Ja-

cinto explicou que ao filmar 
Caminhante, aconteceu algo 
inesperado. “Eu passei o rotei-
ro para os atores decorarem 
o texto e quando eu cheguei 
lá na hora de filmar acabei 
mudando tudo, por causa das 
noites de sono onde eu acor-
dava pensando em cenas”. Até 
um personagem a mais ele 
chegou a criar de última hora, 
“lembrei de um amigo que pu-
desse fazê-lo, e ele topou”.

Em Caminhante, os pa-
peis principais são de Ivo-
naldo Rodrigues, Horiebir 
Ribeiro e Adriana Felizardo. 
Quando questionado sobre a 
equipe de filmagem, Jacinto 
parou para contar, chegando 
a cerca de 30 a pessoas, in-
cluindo figurantes.

Sobre projetos futuros, 
Jacinto citou alguns roteiros 
prontos para longas-metra-
gens. “Tenho um roteiro em 
parceria com Marcos Veloso, 
que é o mais recente. Conta 
a história de Antônio Silvi-
no, e o nome vai ser Rifle 
de Ouro”. Além dele, Jacin-
to citou mais alguns, como 
Uma Forca Para Meu Pai e A 
Cabeça da Santa, uma adap-
tação de teatro da peça de 
Tarcísio Pereira, cujo nome 
agora é Nua na Igreja. “O 
problema é que longa-me-
tragem é mais complicado”, 
lamentou o diretor.

“Eu nunca tive isso de me 
inspirar em fulano e sicrano 
não. Sou louco por cinema, 
sempre fui”, concluiu Jacinto.

Adriana Felizardo e Ivonaldo Rodrigues em uma cena do filme O Caminhante
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Em cartaz
Meu Malvado
Favorito

Gru é contratado por um esquadrão anti-vilões no filme

Continuação do fil-
me infantil que fez su-
cesso entre crianças e 
adultos, agora a mente 
do crime Gru volta a ter 
pela frente seu inimigo 
Victor, enquanto tenta 
l idar com outro super 
vilão, El Macho, que pos-
sui  um fi lho chamado 
Machito. 

FOTO: Divulgação 

GUERRA MUNDIAL Z (World War Z, EUA, 
2013). Gênero: Ficção Científica. Dura-
ção: 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 espe-
cial 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: 19h e 21h30. Manaíra 7: 
14h20, 16h45, 19h15 e 22h.  Manaíra 8: 
13h10, 15h30, 18h30 e 21h15. Tambiá 
4: 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50. 
Tambiá 6/3D: 16h40, 18h50 e 21h.

MEU MALVADO FAVORITO 2 (Despicable 
Me 2, EUA, 2013). Gênero: Animação. 
Duração: 98 min. Classificação: Livre. 
Direção: Chris Renaud, Pierre Coffin, 
com vozes de Steve Carell, Kristen Wiig, 
Russell Brand. A mente do crime Gru 
volta a ter pela frente seu inimigo 
Victor, enquanto tenta lidar com outro 
super vilão, El Macho, que possui um 
filho chamado Machito. CinEspaço 2: 16h, 
20h e 22h. Cinespaço 3/3D: 15h e 17h. 
Manaíra 3: 12h, 14h10, 16h30, 18h45 
e 21h. Manaíra 4: 12h45, 15h, 17h15, 
19h30 e 21h50. Manaíra 5/3D: 13h30, 
15h45, 18h e 20h10. Tambiá 5: 14h15, 
16h15, 18h15 e 20h15. Tambiá 6/3D: 
13h e 14h50.

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 ocupa-

ções, 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 trabalho, um companheiro ou filhos 
pequenos para se ocupar, Dona Hermínia 
passa o dia todo desabafando sobre seus 
problemas com a tia idosa, a vizinha fo-
foqueira e a amiga confidente. CinEspaço 
1: 14h, 16h, 20 e 22h. Manaíra 1: 14h, 
16h, 18h15, 20h20 e 22h15. Tambiá 3: 
14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

O BRASIL DEU CERTO. E AGORA? Gênero: 
Documentário. Duração: 70 min. Classi-
ficação: Livre. Direção: Louise Sottomaior. 
Três ex-presidentes da República, 12 
ex-ministros de Estado, sete ex-presi-
dentes 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: 18h

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, 
Regina 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 

O CONDE

FILOSOFIA DE BANHEIRO

Humor 

Tônio

Samuel de Gois

mãe controladora que deseja ver a filha 
alcançando o sucesso que ela não teve. 
Tambiá 2: 17h40, 19h20 e 20h55.

TRUQUE DE MESTRE (Now You See Me, 
EUA/FRA, 2013). Gênero: Suspense. 
Duração: 115 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Louis Leterrier, com Jesse 
Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrel-
son. Michael Atlas é o carismático líder do 
grupo de ilusionistas chamado The Four 
Horsemen. O que poucos sabem é que, 
enquanto encanta o público com suas 
mágicas sob o palco, o grupo também 
rouba bancos em outro continente e ain-
da por cima distribui a quantia roubada 
nas contas dos próprios espectadores. 
Estes crimes fazem com que o agente 
do FBI Dylan Hobbs esteja determinado 
a capturá-los de qualquer jeito, ainda 
mais após o grupo anunciar que em bre-
ve fará seu assalto mais audacioso. 
CinEspaço 4: 14h10, 16h40, 19h10 
e 21h40. Manaíra 2: 13h45, 16h15, 
19h e  21h30.  Ta m b i á  2 :  14h10, 
16h20, 18h30 e 20h40.

UNIVERSIDADE MONSTROS (Monsters 
University,  EUA,  2013).  Gênero: 
Animação. Duração: 107 min. Classi-
ficação: Livre. Direção: Dan Scanlon, 
com Billy Crystal,  John Goodman, 
Peter Sohn. Em Monstros S.A. desco-
brimos que Mike Wazowski 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 superaram suas diferenças 
e  se  tornaram grandes  amigos. 
CinEspaço 2: 14h, 18h.  ~Manaíra 6: 
13h, 15h15, 17h45 e 20h30. Tambiá 
1: 13h40 e 15h40.
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Evento

Artista plástico Flávio Tavares toma posse na Academia 
Paraibana de Letras na vaga do poeta Ronaldo Cunha Lima

FoTo: Antônio David 

O artista plástico Flávio 
Tavares toma posse hoje, 
às 19h30, na Cadeira 14 
da Academia Paraibana 
de Letras, na vaga deixada 
pelo poeta e ex-governador 
Ronaldo Cunha Lima. O 
evento será no auditório 

do Fórum da capital (Rua Rodrigues de 
Aquino, ao lado do Tribunal de Justiça). 
Ele será saudado pela acadêmica Ânge-
la Bezerra de Castro. A festa que está 
sendo preparada por sua família e pelo 
presidente da APL, Damião Ramos Caval-
canti, vem sendo aguardada com ex-
pectativa já que ele é o primeiro artista 
plástico a integrar aquela Casa de Saber.

 Sobre sua eleição, eleito quase por 
unanimidade, concorrendo com o poeta 
Antônio Mariano, tendo obtido 24 votos 
e seu oponente apenas dois sufrágios, 
Flávio disse que a posse se constitui num 
instante de louvor às artes plásticas da 
Paraíba. Também acha que surge novo ca-
minho para os jovens artistas, o que tam-
bém serve para os escritores.  “Sinto-me 
muito honrado em integrar a Academia, 
pois tenho mais de cinquenta anos dedi-
cados a pintura. É gratificante para quem 
tanto trabalha pelas artes”, comentou.

Lembrou que no ano de 1985, seu 
amigo Luiz Augusto Crispim, por ele con-
siderado “visionário”, já tinha a ideia de 
incorporar na Academia essa vertente da 
cultura e das artes, que é a arte plástica. 
“Isso agora está sendo possível. Somente 
temos que agradecer a todos que de-
ram seu voto na escolha do meu nome”, 
comentou. Considera-se representante 
dessa classe na Academia, e oferece sua 
contribuição para novas discussões.

 

“Acredito na arte como fonte de vida 
e busco tornar os sonhos algo possível 
de ser vivido”, disse.

Afirmou que chega a Casa de Coriola-
no de Medeiros conduzido pelo espírito 
que emana do mais profundo sentimento 
de liberdade e de cidadania. “Creio na 
arte como caminho para se chegar à so-
ciedade do pleno amor e da fraternidade. 
Como disse o poeta Fernando Pessoa, ‘só 
a arte é útil e só a arte fica’, porque a arte 
molda a vida”, completa.

Para ele, o valor principal da arte 
está em marcar a passagem do homem 

Flávio Tavares é o primeiro artista plástico eleito para a Academia Paraibana de Letras

Além da Paraíba, o espetáculo Casulo vai ser apresentado em mais três Estados

O novo imortal

O Teatro Minerva, na cidade de 
Areia, é a primeira parada da Ensaio 
Companhia de Dança de Teatro que 
inicia hoje, no Brejo paraibano, uma 
circulação pelo Nordeste com o espe-
táculo Casulo, graças ao Prêmio Fu-
narte de Dança Klauss Vianna 2012. 
Todas as apresentações da turnê 
ocorrem às 20h com entrada ao preço 
de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). No 
domingo, é a vez de João Pessoa, no 
Centro Cultural Piollin e, no dia 14, 
em Campina Grande, no Teatro Seve-
rino Cabral. 

No total, a companhia irá realizar 
dez apresentações, em nove cidades 
nordestinas, divididas em quatro 
etapas, de acordo com os estados 
visitados. Todas as informações sobre 
as datas e locais da circulação podem 
ser encontradas nas redes sociais do 
grupo. Após a etapa da Paraíba, a En-
saio segue para o Rio Grande do Norte, 
no dia 17, em Natal, e, no dia 19, em 
Mossoró. Logo em seguida, a Cia se 
apresenta no Ceará, nos dias 21 e 22, 
em Fortaleza, e, no dia 23, no Crato. 
Por fim, a última etapa é a de Pernam-
buco, em Caruaru, no dia 2 de agosto, e 
em Recife, no dia 4 de agosto. 

Casulo possui coreografia e 
direção artística de Marcos Brandão 
e traz em cena quatro intérpretes: 
Angélica Lemos, Jean Oliveira, Maria 

José Nunes
Especial para A União

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

pelo mundo, ser o resumo da sua histó-
ria, de suas emoções, do seu pensamen-
to. Arte como síntaxe do sentimento 
humano.

A arte tem por finalidade libertar. 
Acredito na arte para libertar o homem, 
o artista, o escritor, o escultor, o poeta, o 
músico, o jornalista, todos devem ter seu 
olhar para a liberdade que seu traba-
lho pode causar na pessoa. A arte deve 
interpretar o sentimento coletivo para 
contribuir na formação intelectual. Sua 
finalidade é elevar o espírito para viver a 
plenitude da paz”, comentou.

Cedo buscou a formação para o que 
se dedica a vida inteira: pintar. Tanto 
é que entre os anos de 1963 e 66, fez 
cursos livres sobre artes, mas já tinha 
conhecimento dos caminhos da arte. Se 
empolgou quando fez o curso de pintura 
oferecido pelo artista Raul Córdula, no 
Setor de Arte da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). Aos 18 anos, passou 
a beber dos mandamentos do pintor e 
gravador Hermano José, àquela época já 
um aplaudido artista.

O paraibano de Serraria, Hermano 
José, que morava no Rio, favorecia muito 
o ensinamento da técnica e dava opi-
niões que ajudaram a aperfeiçoar seu 
trabalho. Influenciado por este conterrâ-
neo, entre os anos de 1967/68 fez a sua 
primeira exposição no Rio.

Hermano, com quem Flávio aperfei-
çoou o manuseio do pincel para definir 
as linhas imaginárias de sua criação 
artística, recorda o tempo quando o 
acolheu em sua residência no Rio, vendo 
nele uma nova expressão para as artes 
plásticas nacionais.

“Embora muito jovem, naqueles 
traços já se revelava um talento excep-
cional para as artes plásticas. Nos espa-
ços brancos do papel, linhas e cores se 
expandiam com obstinada desenvoltura”, 
rememora.

Obras como Tropeiros da Borbore-
ma, Reinado do Sol, O Mundo de Ariano 
Suassuna e outras, são relatos que fazem 
dele um artista que descreve o cotidiano 
da vida política, econômica e social da 
Paraíba de uma forma incomparável.

Sobre seu trabalho, hoje destaca-
do em todo Brasil e no exterior, Flávio 
afirma. “Mas prefiro achar que busco e 
executo os meus próprios ideais estéti-
cos, embora admita que tenha muito dos 
impressionistas”. 

Bethânia e Naiara Misa. O espetácu-
lo retrata a relação de três mulheres 
solteiras com os seus desejos, religião 
e arrependimentos, sentimentos repre-
sentados no trabalho pela presença da 
figura masculina. A primeira célula do 
espetáculo surgiu na disciplina Danças 
Populares Brasileiras, do curso de Tea-
tro, da Universidade Federal da Paraíba, 
ministrada pela professora Ana Valéria 
Vicente. 

“Como um bom pernambucano, 
acredito que a nossa cultura deve ser 
apreciada primeiro por nossa comuni-
dade para depois ser expandida a outros 
lugares. Por isso, inicio a circulação pela 
Paraíba, por ter sido a gestora da obra, 
e a encerro em Pernambuco por ser o 

pai da obra. Eu escolhi o Nordeste para 
fazer essa primeira circulação, mas, se 
depender de mim, o Brasil será pequeno 
para as minhas expedições”, explicou o 
diretor Marcos Brandão em entrevista 
ao Jornal A União.

A circulação do espetáculo Casulo, 
além das apresentações, ainda inclui a 
oferta gratuita de quatro workshops, 
ministrados pelos próprios integrantes 
da Cia. Movimento Criativo, por Angélica 
Lemos, voltado para crianças; O corpo em 
jogo, por Naiara Misa, para os adolescen-
tes; Encontro com sua sensibilidade, por 
Maria Bethânia, direcionado a terceira ida-
de; e Memória Corporal: desconstruir para 
construir, por Marcos Brandão, com o foco 
em atores e bailarinos com experiência.  

O humor toma conta do Teatro Lima 
Penante a partir de hoje até domingo, sem-
pre às 20h, com os espetáculos As Malditas 
e As  Coroas, textos de Saulo Queiroz e di-
reção de Edilson Alves, no projeto Pague 
uma  e assista  duas, da Companhia Parai-
bana de Comédia. Os ingressos R$ 20 (in-
teira) e R$ 10 (estudante e pessoas acima 
de 60 anos).

A primeira peça será As Malditas, que 
aborda a relação de duas irmãs; Margarida 
e Rosa , a primeira uma semi-analfabeta 
viúva , pobre, fanática por religião. A se-
gunda, uma professora universitária, apo-
sentada, rica e paralítica. Alessandro Tchê 
intrepreta Margarida e Sérgio Lucena vive 
Rosa.

No intervalo, as gêmeas Dieth e Ligth 
vão entreter o público, que também terá 
acesso ao bar antes do retorno para a se-
gunda atração da noite.

Depois o palco será de As Coroas, que 
conta a estória de três irmãs encalhadas, 
entre balzaquianas e cinquentonas, que 
moram juntas com a mãe viúva desde que 
nasceram. Com suas manias, virtudes e de-
feitos.Maria da Paz (interpretada pelo ator 
Dinart Silva) a mais nova, crê em homem 
ideal e em vidas após o casamento, sua es-
perança é a última a morrer e a primeira a 
ressuscitar. 

Maria da Luz (Adeilton Pereira) a do 
meio, embora desiludida, não se importa-
ria de divertir-se com os errados até en-
contrar um homem certo e Maria das Do-
res (Sérgio Lucena) a mais velha, que não 
acredita mais em casamento e, principal-
mente na existência de homens dignos de 
sua fina companhia. 

Humor em 
dose dupla no 
Lima Penante

FoTo: Manuela Acioly  
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Multifeira começa hoje no Centro de Convenções
Uma nova Multifeira Brasil 

Mostra Brasil vai se apresentar ao 
público paraibano depois de 18 
anos de sucesso na capital. A 19ª 
edição, que começa hoje, acontece 
no Centro de Convenções e será 
aberta a partir das 17h com o in-
gresso (do primeiro dia) poden-
do ser trocado por dois quilos de 
alimentos não perecíveis (menos 
sal).

A doação de alimentos do pri-
meiro dia já é uma tradição e ge-
ralmente entidades filantrópicas 
que também ganham espaço den-
tro da Multifeira para a divulgação 
de suas atividades. Mas, esse ano, 
os alimentos vão contribuir com a 
Campanha Corrente Contra a Seca 
da Rede Paraíba de Comunicação.

Mais espaço, conforto, estru-
tura e organização prometem mar-
car a realização do evento no Cen-
tro de Convenções da capital, na PB 
008. Salão de animais, a volta dos 
veículos e artesanato internacio-
nal, danças gaúchas, BMB Fashion 
com desfiles de moda, Mostra Mi-
litar do Exército e programas, pro-
jetos e serviços da administração 

pública vão marcar presença, além 
das tradicionais bijouterias, reló-
gios, calçados, bolsas, sapatos e 
confecções.

Um dos destaques promete 
ser a estreia do Lojão Rio do Peixe 
como loja âncora trazendo móveis, 
eletrodomésticos, camas box e ce-
lulares com design diferenciado, 
personalização, funcionalidade e 
peças inspiradas nas principais 
tendências do mercado num espa-
ço de 240 m².

De acordo com Jorge Eduar-
do, supervisor Regional do Lojão, 
participar da BMB é uma oportu-
nidade de estar próximo aos clien-
tes. “A Multifeira já é referência no 
Nordeste há 19 anos por ser visita-
da por famílias inteiras. Teremos a 
oportunidade de apresentar exce-
lentes produtos de qualidade com 
preços baixos.” Em dez dias, a ex-
pectativa é de que 120 mil pessoas 
passem pela Multifeira. O evento 
gera em média mil empregos, en-
tre diretos e indiretos. Serão quase 
12.000² de área ocupada.

Para facilitar o acesso de 
quem vai de ônibus, a Secretaria 
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Produtores do Semiárido têm 
disponíveis R$ 7 bilhões em 
crédito para a agricultura

de Mobilidade Urbana (Semob) 
vai aumentar a quantidade de 
veículos nas duas linhas que vão 

chegar ao Centro de Convenções. 
Todas as demais linhas da cidade 
podem fazer a integração tempo-

ral ou física com essas duas linhas. 
No local, haverá vaga para cerca 
de dois mil veículos.

Mais de 1,5 mil empreende-
dores já receberam orientações 
técnicas e participaram de capa-
citações durante a Semana Na-
cional do Microempreendedor 
Individual (MEI), que está sendo 
realizada desde a última segun-
da-feira em 14 cidades paraiba-
nas. Em João Pessoa e Campina 
Grande, as atividade se estendem 
até amanhã. Já nas demais cida-
des - Pedras de Fogo, Guarabira, 
Alagoa Grande, Belém, Araruna, 
Monteiro, Sousa, Patos, Princesa 
Isabel, Pombal, São Bento e Caja-
zeiras – as ações são realizadas 
até hoje.

 A Semana do MEI está ofe-
recendo 38 oficinas e palestras 
com foco na sustentabilidade dos 
empreendimentos, fortalecimen-
to da gestão, acesso ao crédito 
e orientação técnica. A Paraíba 
conta atualmente com quase 43 
mil microempreendedores indi-
viduais, que podem participar 
das capacitações gratuitamente. 
O MEI é uma categoria empresa-
rial formada por trabalhadores 
por conta própria, como mani-
cures, eletricistas, cabeleireiros, 
ambulantes, costureiras, que se 
formalizaram e têm faturamento 
anual de até R$60 mil.

Parceiros
Nas 14 cidades, os empreen-

dedores podem receber diversas 
orientações, como formalização 
do próprio negócio, pagamen-
to de taxas, envio de Declaração 
Anual de Rendimentos, bene-
fícios do Bolsa Família para os 
MEI, entre outros assuntos. Com 
ajuda de instituições parceiras, 
como o INSS, Anvisa, Corpo de 
Bombeiros, Empreender PB, ban-
cos, entre outras, os empresários 
serão orientados em relação à re-
versão (ou migração) do sistema 
empresarial, emissão de alvará, 
informações previdenciárias, en-

tre outros serviços. Estão sendo 
promovidas ainda palestras do 
programa SEI (Sebrae Empreen-
dedor Individual), que repassam 
conhecimento de educação em-
preendedora, auxiliando na ges-
tão administrativa e financeira. 

“O Sebrae tem como meta 
preparar a gestão desses peque-
nos negócios e orientar os poten-
ciais empreendedores. Estamos 
vivendo um bom momento para 
iniciar um negócio, com uma eco-
nomia pujante e alavancadora, 
mantida pelas micro e pequenas 
empresas. Durante a Semana do 
MEI, junto com nossos parceiros, 

oferecendo orientação e conhe-
cimento”, destacou o diretor ad-
ministrativo do Sebrae Paraíba, 
Ricardo Madruga.

 Em João Pessoa, as ativi-
dades da Semana do MEI estão 
sendo realizadas em uma tenda 
montada na Lagoa, próximo à loja 
Esplanada. Em Campina Grande, 
a ação é promovida na Praça da 
Bandeira. Nas demais cidades, as 
atividades acontecem nas sedes 
do Sebrae e nas Salas do Empre-
endedor. Em Princesa Isabel, as 
ações ocorrem no Espaço Nor-
deste e em São Bento, na Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL).

Sebrae-PB capacita pessoas em JP e no interior 
SEMANA NACIONAL DO MICROEMPREENDEDOR INDIvIDuAL

Feira oferece mais espaço e conforto ao público; retorno de veículos e artesanato internacional são algumas das novidades

DIvuLgAçãO

Oito órgãos do Governo da Paraí-
ba participarão da 19ª Multifeira Brasil 
Mostra Brasil com prestação de servi-
ços, venda de artesanato e segurança. 
O evento, que será aberto hoje e vai 
até 14 deste mês, acontece pela primei-
ra vez no Centro de Convenções Poeta 
Ronaldo Cunha Lima, no Polo Turístico 
Cabo Branco, na Rodovia PB-008, em 
João Pessoa.

Para a presidente da Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur), Ruth Avelino, 
o espaço será bom para o público e ex-
positores, que deverão ter um aumen-
to no volume das vendas. “Estaremos 
divulgando o Centro de Convenções, 
que é um novo patrimônio público, e 
auxiliando na consolidação da feira que 
todos os anos apresenta novidades nos 
mais diversos segmentos. Já tivemos 
evento de turismo, supermercados e 
shows, mas até o final do ano iremos 
cumprir a agenda de eventos com inau-
guração do Centro de Congressos, em 
agosto, e do teatro, no início de 2014”, 
destacou a presidente, enfatizando que 
há eventos previstos até 2016.

De acordo com o diretor geral da 
Multifeira Brasil Mostra Brasil (BMB), 
Wilson Martinez, o espaço vai contribuir 
para o crescimento do evento. “Ganha-
mos conforto, mais espaço para expor e 
facilidade de transporte com o número 
de vagas no estacionamento e o acesso 

dos ônibus. Com certeza, nos próximos 
anos a feira voltará a ser realizada aqui, 
pois esta é uma obra de referência no 
Norte-Nordeste para o segmento. O 
Centro de Convenções é um orgulho 
para o povo paraibano”, disse.

A feira deverá gerar em média mil 
empregos, entre diretos e indiretos. 
“Outra consequência do evento no Cen-
tro de Convenções será o aumento do 
fluxo nos hotéis, bares e restaurantes. 
Além disso, deverá atrair empresários 
de todo o Brasil movimentando o co-
mércio, a receita da cidade e, principal-
mente, o turismo”, revelou o secretário 
de Turismo e Desenvolvimento Econô-
mico, Renato Feliciano.

Segurança – A Polícia Militar da 
Paraíba vai garantir a segurança dos 
visitantes da BMB. Serão utilizados ho-
mens da Companhia de Apoio ao Tu-
rista (Ceatur) com bicicletas para fazer 
rondas na região; homens do Batalhão 
Ambiental e da Cavalaria. O esquema 
também terá policiais do Batalhão de 
Policiamento de Trânsito (Bptran), poli-
ciamento motorizado da Força Tática e 
Rotam, além do policiamento conven-
cional 24 horas durante todo o evento. 
“Ainda teremos uma base da polícia 
montada na entrada do evento, onde 
quem tiver algum problema poderá 
nos procurar para agirmos imediata-
mente”, informou o capitão Jefferson, 

do 5º BPM, responsável pela seguran-
ça da área. O Corpo de Bombeiros terá 
um estande onde seis bombeiros, dia-
riamente, irão tirar dúvidas dos visitan-
tes, prestarão orientação sobre aciden-
tes domésticos, manuseio de fogos de 
artifícios, cuidados durante o verão e 
inverno e, principalmente, nos perío-
dos de férias das crianças. Haverá ain-
da exposição de materiais de combate 
a incêndio, resgate, salvamento e dis-
tribuição de panfletos educativos.

Fundação de Ação Comunitária 
A instituição terá um espaço para 

a exposição dos resultados dos cursos 
profissionalizantes por ela oferecidos 
em parcerias com prefeituras. Serão 
expostos produtos elaborados durante 
os cursos de flores em tecido, pintura, 
promotor de vendas e recepcionista, re-
centemente realizados  nos municípios 
de Sapé, Areial, Pedras de Fogo e Ita-
baiana.

Procon-PB – O Programa Estadual 
de Orientação e Defesa do Consumidor 
também estará com um espaço para 
orientar os consumidores em suas recla-
mações, informar sobre direitos e fisca-
lizar as relações de consumo.

Programa de Artesanato da Paraíba 
(PAP) – Oito artesãos irão representar o 
artesanato da Paraíba nas suas diversas 
tipologias: a renda renascença, bijoute-

rias em fios de cobre, algodão colorido, 
couro e brinquedos populares.

Agricultura – A Secretaria de Desen-
volvimento da Agropecuária e da Pes-
ca, em parceria com a Emater, Emepa 
e Interpa, também participará da Mul-
tifeira. Em um estande será exibido o 
aquário da Empasa, o processo de com-
postagem de resídios que se transfor-
mam em fertilizante natural, e haverá 
degustação de queijos e distribuição de 
mudas de árvores com o público.

Órgãos estaduais prestam serviço no evento

Ônibus

LINHAS DE ÔNIBUS:
507 
Cabo Branco 
O terminal mudou para Centro de Convenções

1007 
Integração/Jacarapé - 
Fará o percurso da entrada de Mangabeira até o Centro de 
Convenções

Todas as linhas dos bairros integram a integração temporal 
ou fisicamente (terminal Varadouro) com linhas 507 ou 1007.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

ABERTURA – 05/07 – das 17h às 23h
DE 06 a14/07 – das 15h às 23h



Educação

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de  julho de 2013

IFPB oferece mais de 200 vagas 
para professores temporários

oportunidade de emprego

Inscrições podem ser feitas 
até o dia 16 de julho e hora
-aula é no valor de R$ 50

O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (IFPB) 
abriu inscrições para con-
tratação de professor tem-
porário para o Programa 
Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego 
(Pronatec) em cinco cam-
pi. A inscrição pode ser 
feita até o dia 16 de julho 
nesse processo de seleção 
pública simplificada para 
atuação em cursos de For-
mação Inicial e Continuada 
(FIC). Há mais de 200 va-
gas distribuídas nos campi 
de Guarabira, João Pessoa, 

Patos, Picuí e Princesa Isa-
bel. Há 97 disciplinas ne-
cessitando de professor na 
capital, 50 em Guarabira 
(sendo 25 para atuação na 
unidade remota de Duas 
Estradas), 36 em Princesa 
Isabel, 15 em Patos e 11 em 
Picuí. O professor é con-
tratado temporariamente 
e pago através de recursos 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE). 

Além de servidores do 
IFPB, inclusive inativos, 
profissionais externos à 
instituição também podem 
se inscrever, se tiverem o 
perfil exigido para a disci-
plina. A hora-aula é no va-
lor de R$ 50 e a carga ho-
rária das disciplinas varia. 

A seleção é feita mediante 
análise curricular. Mas para 
técnicos que não tiverem 
a comprovação documen-
tal de que ensinam há um 
ano, pelo menos, será feita 
uma prova de desempenho 
didático-pedagógica, tam-
bém. Os editais de seleção, 
um para cada campus, po-
dem ser acessados nesse 
link da Pró-Reitoria de Ex-
tensão (Proext), que regu-
la a seleção:http://www.
ifpb.edu.br/reitoria/pro-
-reitorias/proext/editais/
editais-2013/internos

Há vagas para formados 
em Engenharia Ambiental, 
Sociologia, História, Geografia, 
Gestão Ambiental, Agrono-
mia, Biologia, Administração, 
Engenharia Civil, Arquite-

tura, Tecnologia em Cons-
trução de Edifícios, Design 
de Interiores, Ciências 
Contábeis, Direito, Enge-
nharia Elétrica, Psicologia, 
Telecomunicações, Auto-
mação Industrial, Ciências 
da Computação, Redes de 
Computadores.

E, ainda, para Enge-
nharia Mecânica, Sistemas 
pra Internet, Publicidade, 
Design Gráfico, Desenho 
Industrial, Comunicação, 
Música, Educação Artís-
tica, Letras, Informática, 
Enfermagem, Educação Fí-
sica, Fisioterapia, Filosofia, 
Serviço Social, Telemática, 
Matemática, Pedagogia, 
Nutrição, Farmácia, Medi-
cina Veterinária, Zootecnia, 
entre outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º IN004/2013

Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Ranieri Nóbrega Ferreira, CNPJ N.º 
10.367.987/0001-30. Objeto: Prestar serviços na realização de 02 (dois) Shows sendo um da Banda Forró 
Cavalo de Pau (Sábado dia 06/07/2013), e um da Banda Brasas do Forró (Domingo dia 07/07/2011), bandas 
de renome nacional, nas festividades Juninas do XXV maior São Pedro da Região de 2013, em via publica 
no centro da Cidade de Assunção/PB, conforme projeto básico. Valor: o valor total de R$ 33.000,00 (trinta e 
três mil reais), pelo show da Banda de Forró Cavalo de Pau (Sábado dia 06/07/2013), e o valor total de R$ 
17.000,00 (dezessete mil reais), pelo show da Banda Brasas do Forró (Domingo 07/06/2013), perfazendo 
o valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Vigência: 04 de julho 2013 a 30 de dezembro de 2013. 
F. de Recurso: Próprios. Dotação: Vide QDD/2013. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira 
(Prefeitura) e Ranieri Nóbrega Ferreira (Empresário). Data da assinatura: 04 de julho de 2013.

Assunção/PB, 04 de julho de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira – Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º IN005/2013
Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Lenilson Costa de Macedo-ME (Capile 

Produções), CNPJ N.º 41.136.953/0001-69. Objeto: Prestar serviço na realização de 01 um Show do 
Cantor Capile e Banda (Sábado dia 06/07/2013), artista de renome nacional, nas festividades Juninas 
do XXV maior São Pedro da Região de 2013, em via publica no centro da Cidade de Assunção/PB. 
Valor: o valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pelo show do Cantor Capile e Banda (Sábado dia 
06/07/2013) Vigência: 04 de julho 2013 a 30 de dezembro de 2013. F. de Recurso: Próprios. Dotação: 
Vide QDD/2013. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeitura) e Lenilson Costa 
de Macedo (Empresário). Data da assinatura: 04 de julho de 2013.

Assunção/PB, 04 de julho de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Assunção, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE HOMOLOGAR 
os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão Pre-
sencial n.º 035/2013, objetivando à Aquisição parcelada de material médico hospitalar para os Postos 
de Saúde do município, conforme projeto básico e com base no relatório apresentado pelo Pregoeiro, 
o qual aponta como proponente(s) vencedor(es): PESSOA JURÍDICA: NELFARMA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA CNPJ: 70.097.530/0001-85, com o valor total de R$ 36.152,90 (trinta e 
seis mil, cento cinqüenta e dois reais e noventa centavos), referente aos Itens: 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 45 - 47 - 51 - 52 
- 53 - 54 - 55 - 56 - 61 - 63 - 64 - 65 - 67 - - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 83 - 84. 
PESSOA JURÍDICA: JOSÉ NERGINO SOBREIRA CNPJ. 63.478.895/0001-94, com o valor total de 
R$ 10.914,75 (Dez mil, novecentos e quatorze reais, setenta e cinco centavos), referente aos Itens: 
2 - 10 - 17 - 20 - 33 - 35 - 38 - 41 - 42 - 49 - 57 - 58 - 59 - 60 - 62 - 66 - 75 - 79 - 80. PESSOA JURÍDICA: 
PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 10.554.743/00001-67, com o valor 
total de R$ 2.645,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), referente aos Itens: 21 - 29 - 31. 
Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 04 de julho de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do município de Assunção, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE HOMOLOGAR 

os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão Pre-
sencial n.º 040/2013, objetivando à Contratação de uma Pessoa Jurídica especializada na locação de 
01 (um) palco modular e 01 (um) sistema de sonorização completo profissional para as festividades do 
XXV Maior São Pedro da Região em Assunção-PB, a se realizar nos dias 6 e 7 de julho de 2013, em 
via pública da cidade, conforme projeto básico e com base no relatório apresentado pelo Pregoeiro, o 
qual aponta como proponente(s) vencedor(es): Pessoa Jurídica: Arte Produções Artísticas Ltda - ME, 
CNPJ.: 09.219.563/0001-40, com endereço Comercial à Rua Izabel Raposo Machado nº 346, Loteamento 
Bom II Cruz de Rebouças – Cep.: 53.637-205 – Igarassu-PE, com o valor de R$ 4.880,00 (quatro mil, 
oitocentos e oitenta reais), por cada dia do palco, o valor total de R$ 4.880,00 (quatro mil, oitocentos e 
oitenta reais), por cada dia do Som, perfazendo o valor total de R$ 19.520,00 (dezenove mil, quinhentos 
e vinte reais). Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 04 de julho de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2013, que objetiva: Aquisição de um veículo novo, 
tipo utilitário, carroceria aberta, para o Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: RIAUTO COMISSÁRIA, COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS 
LTDA - R$ 39.790,00.

Guarabira - PB, 04 de Julho de 2013
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A Extremoz Transmissora do Nordeste − ETN S.A., CNPJ 14.029.911/0001-56, torna público que 

recebeu da Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA, no âmbito do Processo 
nº 2013-001456/TEC/LP-2033, a Licença de Instalação nº 1690/2013, emitida em 14 de junho de 2013, 
em João Pessoa, válida até 20 de outubro de 2014, em favor da implantação da Subestação Campina 
Grande III, 500/230kV, 600 MVA no município de Campina Grande-PB.

 Adelson Gomes Ferraz
Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 0018/2013

OBJETO; Aquisição parcelada  de combustíveis para veículos em trânsito, destinados a manutenção 
da frota de veículos do município de Pedra Branca conforme especificação do edital e seus anexos, os 
quais são partes integrantes dos mesmos

ABERTURA 17  de Julho de 2013 as.09:40 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter 
o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro  PEDRA BRANCA- Estado da 
Paraíba. de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca, PB  03 de Julho de 2013
Braz de Souza Lins - Pregoeiro oficial

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. CNPJ: 02.963.523/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de Notas

EDITAL
Responsável: IDEAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME 
CPF/CGC: 012.502.493/0001-47
Título: Espécie: DM – DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL; 
Valor R$ 11.919,00
Protestante: RIMAFEL IND. E COM. MAT. ELETRICOS LTDA.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A.
Protocolo.: 2013   -   0000630
Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, intimo a pessoa física acima citada a vir 

pagar, ou dar por escrito as razões que tem, neste 2° Ofício de Protesto, a rua Travessa do Fórum s/n,  
na cidade de Caaporã-PB, no prazo de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido Título Protestado na 
forma da LEI. 

Caaporã-PB, 04 de Julho de 2013. 
Bela.  IVANISE DE SOUSA

-  Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES E COOR-
DENADORES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 
09:00 (hora local) do dia 23/07/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 
15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. 

Cuité/PB, 04 de julho de 2013. 
Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMAS FAWLER PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE. 
Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 14:30 (hora local) do dia 22/07/2013. Local: Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: 
Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. 

Cuité/PB, 04 de julho de 2013. 
Bruce da Silva Santos– Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE TÍTULOS LITERÁRIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. Tipo: Menor 
Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 18/07/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a 
Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. 

Cuité/PB, 04 de julho de 2013. 
Bruce da Silva Santos– Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/2013

Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS DESTA PEFEITURA. Tipo: Menor 
Preço. Início da Sessão: 14:30 (hora local) do dia 18/07/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a 
Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. 

Cuité/PB, 04 de julho de 2013. 
Bruce da Silva Santos– Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 078/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. 
Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 22/07/2013. Local: Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: 
Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. 

Cuité/PB, 04 de julho de 2013. 
Bruce da Silva Santos – Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/13

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, às 10:00 horas do dia 22 de julho de 2013, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de construção 
de duas Unidades Básicas de Saúde, neste Município. Recursos: do Tesouro Federal - Ministério da 
Saúde e Próprios do Fundo Municipal de Saúde, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Mamanguape - PB, 02 de julho de 2013.
MILTON DE ALMEIDA JÚNIOR - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

 AVISO DE REVOGAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Patos, nomeada através da Portaria de n° 

16/2013, de ordem da Exma. Sra. Prefeita, torna público para conhecimento de todos os interessados, 
que o processo licitatório Concorrência Pública nº 001/2013, que tinha como objeto contratação de em-
presa especializada, para execução dos serviços de adequação de um prédio público, para construção 
do Teatro Municipal Ernany Sátiro, na cidade de Patos/PB, conforme especificações constantes no 
Edital e seus anexos, foi REVOGADO, nos termos do Art. 49 da Lei 8666/93 atualizada; Considerando 
a necessidade de reformulação do Edital para melhor atender aos ditames da Lei Federal 8.666/93; 
Considerando a supremacia do interesse público.

INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, sediada à Av. Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, 
Patos-PB, em todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

 Patos - PB, 04 de julho de 2013.

ADENDO AO EDITAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 

COMISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013

ONDE SE LÊ : ABERTURA: 09 de Julho de 2013  as 13:30 horas
LEIA –SE : ABERTURA: 10 de Julho de 2013  as 09:30 horas
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB,  de 07:00 as 13:00, 

Malta, PB 03 DE JULHO DE 2013 .
AURELIANO CARNEIRO DA ROCHA

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2013

OBJETO: Contratação de serviço de locação mensal de veículo, destinado a Secretaria de Saúde 
do Município de Aparecida. Data e Local: 17 de Julho de 2013 às 08:30 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Vieiropolis - PB, 04 de Julho de 2013
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2013
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de limpeza, desti-

nados a diversas secretarias do município. Data e Local: 17 de Julho de 2013 às 09:00 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Vieiropolis - PB, 04 de Julho de 2013
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 1752/2013 em João Pessoa, 26 de junho de 2013 - Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água das cidades de 
Mamanguape, Itapororoca e Rio Tinto através do Sistema Adutor Araçagi, Ramal Leste contemplando 
a captação e adução na barragem Araçagi; Estação de Tratamento de Água – ETA; Reservação; 
Estações Elevatórias; Rede de Distribuição e Ligações domiciliares. Na (o) MAMANGUAPE, ITA-
POROROCA E RIO TINTO UF: PB. Processo: 2013-003193/TEC/LI-2191
 
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 1768/2013 em João Pessoa, 26 de junho de 2013 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água composto de captação, 
adução, estação elevatória de água tratada – EEAT, reservatório, rede de distribuição e ligações 
domiciliares com implantação/melhorias da estação de Tratamento de Água – ETA, tipo convencional 
com Q = 3l/s ou 10,8 m³/h. Na(o) TODA A CIDADE– Município: SANTA GERTRUDES-  UF: PB. 
Processo: 2013-002734/TEC/LI-2157
 
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 1769/2013 em João Pessoa, 26 de junho de 2013 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de João Pessoa 
contemplando a instalação de 72.240 micromedidores; 87 macromedidores; reforço e melhoria de 
estações elevatórias e sub-adutoras dos reservatórios R1, R2, R6 e R11 Na(o) VARIOS BAIRROS 
Município: JOÃO PESSOA-  UF: PB. Processo: 2013-003189/TEC/LI-2187

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1795/2013 
com vencimento em 1/07/2017 - Proc.2013-002772/TEC/LO-5208, para construção de conjunto resi-
dencial popular com 20 (vinte) unidades com sistema individual de esgotamento sanitário composto 
de fossa séptica e sumidouro, no município de SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1796/2013 
com vencimento em 2/07/2015 - Proc.2013-003178/TEC/LI-2185, para construção de conjunto 
residencial popular com 30 (trinta) unidades com sistema de esgotamento sanitário: fossa séptica, 
filtro anaeróbico e leito de secagem, no município de CONDADO - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1789/2013 
com vencimento em 2/07/2015 - Proc.2013-002304/TEC/LI-2102, para implantação de drenagem, 
terraplanagem, pavimentação de vias e sistema de esgotamento sanitário para atender 40 unidades 
em um conjunto habitacional no município de ESPERANÇA - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1790/2013 
com vencimento em 2/07/2015 - Proc.2013-002544/TEC/LI-2135, para implantação de equipamentos 
comunitários conjunto habitacional Itatiunga no município de PATOS - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1518/2013 
com vencimento em 26/06/2015 - Proc.2013-003173/TEC/LO-5338, para construção de conjunto resi-
dencial popular unifamiliar com 20 (vinte) unidades e sistema de tratamento e disposição dos esgotos 
sanitários composto de fossa séptica e sumidouro, no município de BONITO DE SANTA FÉ - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1765/2013 
com vencimento em 26/06/2015 - Proc.2013-003174/TEC/LO-5339, para construção de conjunto resi-
dencial popular unifamiliar com 170 (cento e setenta) unidades e sistema de tratamento e disposição 
dos esgotos sanitários composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no município de PATOS - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1766/2013 
com vencimento em 26/06/2015 - Proc.2013-003175/TEC/LO-5340, para construção de conjunto 
residencial popular unifamiliar com 10 (dez) unidades e sistema de tratamento e disposição dos 
esgotos sanitários composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no município de GURJÃO - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1788/2013 
com vencimento em 2/07/2015 - Proc.2013-001705/TEC/LI-2055, para construção de conjunto 
habitacional popularr com 50 (cinqüenta) dotado de sistema individual de tratamento de esgotos 
composto por fossa séptica e filtro biológico, no município de DONA INÊS - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA  LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº878/2011, através do  Proc.2013-003905/TEC/LO-5524, do município de EMAS-PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO Nº2002/2012, através do Proc.2013-004015/TEC/LI-2283,  246 unidades habitacionais, 
Mangabeira no município de JOÃO PESSOA-PB.

B. M. COMBUSTÍVEIS LTDA, com CNPJ nº 04.023.567/0001-34, IE 16.148.398-4; que informa o 
extravio dos seguintes documentos: cinco Talões de Nota Fiscal do consumidor Modelo 2, Série D, 
do número 1001 ao 1250; cinco Talões de Nota Fiscal, Modelo 1, do número 351 ao 600; dois Talões 
de Nota Fiscal Modelo 1, do número 251 ao 350; cinco Talões de Nota Fiscal do consumidor Modelo 
2, Série D, do número 001 ao 250; cinco Talões de Nota Fiscal Modelo 1, do número 001 ao 250; 
dez Talões de Nota Fiscal do consumidor Modelo 2, Série D, do número 501 ao 1000; 10 Talões de 
Nota Fiscal Modelo 1, do número 601 ao 1100. Conforme Certidão datada de 04 de julho de 2013.

EDR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 02.598.608/0001-95, torna público que requereu junto a 
SUDEMA, a sua Licença de Instalação, através do Processo Nº 2013-002872, da obra localizada 
à Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, S/N, JOÃO PESSOA – UF: PB. 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E HOSPITALAR.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00002/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 02.00 - SECRETARIA DE OBRAS E DE-

SENVOLVIMENTO URBANO - 15.452.1015.2014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - 1.1.01.01 
- RECURSOS ORDINÁRIOS - 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0031.2135 - OPE-
RACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) - 10.301.0031.2137 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE - 3390.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00126/2013 - 04.07.13 - GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - R$ 1.154.582,94

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00002/2013, que objetiva: SERVIÇOS 
DE LIMPEZA URBANA E HOSPITALAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - R$ 1.154.582,94.

Sapé - PB, 04 de Julho de 2013
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2013, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de locação de Palco, Sonorização, Gerador, Banheiros 
Químicos, Estandes, Tendas e Iluminação para a Festa de São João - 2013 deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ARTSOM - PROMOÇÕES 
ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - R$ 95.580,00.

Bananeiras - PB, 19 de Junho de 2013.
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de 

Palco, Sonorização, Gerador, Banheiros Químicos, Estandes, Tendas e Iluminação para a Festa 
de São João - 2013 deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2013. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e MINISTÉRIO DO TURISMO, conforme convênio 
Nº 782487/2013: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 60 
(sessenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00129/2013 
- 20.06.13 - ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - R$ 95.580,00

A EMPRESA PAQUETÁ CALÇADOS – CNPJ Nº 01.098.983/0042-81,
torna público que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente,
a licença de operação para funcionamento da Empresa Paquetá Calçados
Ltda, situada à Rua Josefa Taveira, no bairro de Mangabeira, nº 820 – CEP 58055-000.

Brasília - O valor das 
passagens de ônibus subiu 
em nível 65% superior ao da 
inflação entre 2000 e 2012, 
acima do custo de automó-
veis particulares e da gasoli-
na. Com isso, a demanda por 
transporte público registrou 
queda de 25%, em compara-
ção com os anos 90, gerando 
um círculo vicioso que favo-
rece, novamente, o aumento 
das tarifas.

Esta foi uma das con-
clusões que se encontram 
em nota técnica divulgada 
ontem pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea). “O congestionamento 
urbano também acaba au-
mentando em 20% (e 25% 

no caso de São Paulo) os cus-
tos do transporte público e, 
consequentemente, o preço 
da tarifa. E quanto mais au-
menta o preço do transporte 
público menos esse tipo de 
transporte é usado, gerando, 
então, nova necessidade de 
se aumentar o preço. Para 
piorar, o aumento do custo 
não vem acompanhado de 
uma melhora da qualidade, o 
que também desestimula seu 
uso”, disse o pesquisador do 
Ipea Carlos Henrique Ribeiro. 
Segundo ele, o aumento da 
renda das famílias também 
pode ser considerado negati-
vo para o transporte público, 
uma vez que ele veio associa-
do a mais investimentos em 

transportes privados e, con-
sequentemente, em maiores 
congestionamentos urbanos. 
“É um círculo vicioso”, conclui 
o pesquisador, que aponta 
o oligopólio do setor como 
outro fator que influencia o 
aumento das tarifas acima do 
índice de inflação.

Ele explica que, em regra 
geral, o custo do transporte é 
100% coberto pelas tarifas 
cobradas dos usuários, di-
ferentemente do que ocorre 
em outros países. Com isso, 
a conta acaba sendo paga ex-
clusivamente pelas camadas 
mais pobres da população, 
principais usuários do sis-
tema de transporte público. 
“Isso resulta também em 

imobilidade, já que, entre os 
10% mais pobres da popu-
lação, 30% das famílias não 
gastam absolutamente nada 
com transporte público”, ar-
gumentou Ribeiro.

Para contribuir com ho-
rizontes que estimulem o 
uso e a qualidade do trans-
porte público, a pesquisa su-
gere a cobrança de tributos 
sobre usuários e proprietá-
rios de automóveis, sobre o 
setor produtivo (por serem 
beneficiados a partir do des-
locamento de seus funcio-
nários ao trabalho) e pelos 
proprietários de imóveis e 
comércios valorizados pela 
proximidade com estruturas 
de transporte público.

Círculo vicioso dificulta melhoria no setor
tranSporte pÚBLiCo
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Governo destina R$ 7 bilhões em crédito para produtores

Região do Semiárido
Brasília – O Plano Safra Semiá-

rido, anunciado ontem, em Salvador 
(BA), pela presidente Dilma Rousse-
ff, vai disponibilizar R$ 7 bilhões em 
crédito para a agricultura na região. 
Desse total, R$ 4 bilhões serão desti-
nados à agricultura familiar que está 
presente em 95% dos estabelecimen-
tos agropecuários dos municípios do 
Semiárido. Os demais R$ 3 bilhões vão 
para os médios e grandes produtores.

Os juros do plano para as opera-
ções de custeio variam de 1% a 3% ao 
ano. Para investimento, os juros são de 
1% a 1,5% ao ano. As taxas são meno-
res que as praticadas em outras regi-
ões. A presidente anunciou, também, 
medidas adicionais para renegocia-
ção de dívidas dos agricultores como 
a suspensão de prazos de cobrança de 
dívidas de agricultores inadimplentes 
e desconto para liquidar operações de 
crédito rural.

Dilma destacou que é preciso 
aprender a conviver com a seca sem 
transformá-la em uma “catástrofe”. 
Para isso, a presidente disse que é ne-
cessário implantar ações estruturan-
tes que garantam reservas e abasteci-
mento de água, alimentos e agreguem 
valor aos produtos da região.

“Não tem nenhum obstáculo in-
transponível no Semiárido. Sabemos 
que têm culturas que podem ser de-
senvolvidas aqui e podemos fazer 
daqui uma importante região leiteira”, 
disse a presidente. Ela acrescentou 
que, “assim como países desenvolvi-
dos do norte do mundo vivem inver-
nos extremos e não convivem com 
eles como catástrofes, não podemos 
aqui, no nosso país, deixar de ver que 
a seca pode ser perfeitamente contro-
lada e podemos com ela conviver. Para 
isso, é preciso a determinação, a von-
tade política e a ação conjunta”.

O plano está estruturado em 
ações de recuperação e fortalecimen-
to de cultivos alimentares regionais, 
da pecuária leiteira e de pequenas 
criações. Outro eixo é o de estímulo 
à industrialização para diversificar e 
agregar valor na produção e estímulo 
à agricultura irrigada no Semiárido. O 
plano busca, ainda, desenvolver siste-
mas produtivos com reserva de água 
e reserva de alimentos para animais.

O ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Pepe Vargas lembrou que, 
pela primeira vez, é lançado um plano 
safra voltado apenas para o Semiári-
do. “Estamos atentos às políticas de 
crédito, de seguro rural, e queremos 
o desenvolvimento rural sustentável e 
pleno”, disse Vargas.

A coordenadora-geral da Federa-
ção dos Trabalhadores da Agricultura 
Familiar (Fetraf), Elisângela Araújo, 
expôs a necessidade de políticas efe-
tivas para melhorar a situação dos 
produtores que sofrem com as secas 
que assolam a região. “Me perguntava 
se nascer no Semiárido era castigo. O 
mundo e a luta contra a indústria da 
seca me ensinaram que não era casti-
go ter nascido no Semiárido, era uma 
questão climática de uma região que 
se tiver política pública e investimento 
pode nos dar condições de viver bem”, 
disse.

Durante a cerimônia foram en-
tregues 323 máquinas, entre retro-
escavadeiras e motoniveladoras para 
269 municípios baianos. O maquiná-
rio poderá ser usado pelos municípios 
no enfrentamento da estiagem em 
obras de infraestrutura hídrica, como 
o desassoreamento de barreiros e a 
edificação de barragens subterrâne-
as. De acordo com o ministro Pepe 
Vargas, foi dada prioridade aos mu-
nicípios em situação de emergência 
motivada pela seca.

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Brasília – O Sertão nordestino des-
cobriu uma nova vocação produtiva, a 
apicultura. Para incentivar os pequenos 
agricultores do Semiárido, a Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf) vai 
investir cerca de R$ 20 milhões no incre-
mento da produção de mel na região.

Segundo a Codevasf, o investimento 
será feito até dezembro, em oito esta-

dos. A ideia é transformar a região em 
rota do mel, beneficiando os agricultores 
com uma alternativa de geração de em-
prego e renda, principalmente durante 
o período da seca. Os recursos objetivam 
ações estruturantes da atividade, como a 
implatação de 15 unidades de beneficia-
mento de mel, além do fornecimento de 
kits de produção e capacitação de pro-
dutores rurais do Semiárido.

As ações fazem parte do plano Brasil 
sem Miséria, eixo de inclusão produtiva 
nas rotas de desenvolvimento, voltado 

para as famílias com renda per capita 
até R$ 70 mensal. Segundo a gerente in-
terina de Desenvolvimento Territorial da 
Codevasf, Izabel Aragão, o incetivo visa 
a retirar os agriculturores da situação de 
miséria. 

“Queremos tirá-los dessa situação de 
vulnerabilidade e dependência de bolsas 
sociais e incluirmos eles produtivamen-
te”, disse. A iniciativa da Codevasf ocor-
re em parceria com a Secretaria de De-
senvolvimento Regional, do Ministério 
da Integração Nacional.

Rota do mel vai erradicar agricultor da pobreza
Luciene Cruz
Da Agência Brasil

Rio de Janeiro - A Petrobras vai 
investir R$ 200 milhões nos próximos 
12 meses para a construção de 20 mil 
sistemas de captação e armazenamento 
de água no Semiárido brasileiro no Pro-
grama Uma Terra, Duas Águas (P1+2), 
beneficiando diretamente cerca de 100 
mil pessoas, de 210 municípios (60%  
na área de influência da companhia) nos 
estados da Bahia, do Sergipe, de Alagoas, 
Pernambuco, do Rio Grande do Norte, 
do Piauí, da Paraíba e do Ceará, além do 
Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

A Petrobras informou que será fei-
ta a opção por um dos quatro tipos de 
sistemas de captação e armazenamen-
to dependendo das condições de cada 
região: cisternas calçadão, cisternas de 
enxurrada, barreiro trincheira e bar-
ragens subterrâneas. “Todas elas são 
consideradas soluções simples, de baixo 
custo, fáceis de serem implementadas e 
já adaptadas às condições de vida da po-
pulação rural do Semiárido”, informou a 
empresa.

Para a execução do projeto serão 
capacitados, no período de um ano, 
1.300 pedreiros em técnicas de cons-
trução destinadas à captação de água 
de chuva. Também está prevista a cons-
trução de locais para armazenamento 
de sementes e viveiros de mudas. Essas 
ações fazem parte de uma estratégia 

mais ampla cujo objetivo é apoiar a ar-
ticulação, o fortalecimento e a eman-
cipação da sociedade civil por meio da 
capacitação para o manejo sustentável 
da terra e das águas.

O programa será desenvolvido 
pela Associação Um Milhão de Cister-
nas Rurais para o Semiárido Brasileiro 
(AP1MC), organização vinculada à Arti-
culação Semiárido Brasileiro (ASA). Em 
entrevista à Agência Brasil, o presidente 
da ASA, Naidison de Quintella Baptista, 
disse que a iniciativa faz parte de uma 
experiência já em curso na região do 
Semiárido e que agora terá apoio da Pe-
trobras.

“Com a entrada da Petrobras, a 
experiência assume uma dimensão de 
fundamental importância para a região, 
porque insere a empresa no programa 
de erradicação da extrema pobreza no 
Brasil ao criar condições de viabilidade 
para o Semiárido brasileiro, em particu-
lar no Nordeste, propiciando a melhoria 
das condições de vida da população da 
região”.

A ASA é reconhecida hoje como 
uma das maiores articuladoras e mo-
bilizadoras em prol da água no mundo 
pela experiência acumulada na imple-
mentação de projetos dessa natureza e 
pela efetividade dos resultados já alcan-
çados.

Para o presidente da ASA, a inicia-
tiva da Petrobras causará um impacto 
muito forte, propiciará o desenvolvi-

mento da região e a fixação das famílias 
no Semiárido.  Segundo ele, são 100 mil 
pessoas que passarão, com seus animais 
e plantações, a terem melhores condi-
ções de existência.

“Esse número na verdade será ain-
da maior se for considerado o processo 
de intercâmbio entre as famílias, de tro-
ca de experiências bem sucedidas onde 
são difundidas boas práticas  de convi-
vência. Podemos então calcular que os 
benefícios poderão atingir cerca de 130 
mil a 140 mil pessoas”.

Os 20 mil sistemas serão destina-
dos à captação da água da chuva, que 
poderá ser utilizada na produção de 
alimentos e na criação de animais para 
o consumo de subsistência, além de 
trocas solidárias e comercialização em 
pequena escala. Apesar de ser caracteri-
zada por longos períodos de seca, a re-
gião registra, em média, 750 milímetros 
(mm) de chuva por ano, o que garante 
a disponibilidade de água para os reser-
vatórios.

A empresa informou que, na es-
colha das famílias que receberão os 
sistemas, será dada prioridade àquelas 
que têm renda per capita familiar de 
até meio salário mínimo, localizadas na 
zona rural, com crianças de até seis anos 
ou com crianças e adolescentes matricu-
lados e frequentando a escola.

Também serão consideradas famí-
lias que tenham adultos com idade igual 
ou superior a 65 anos, deficientes físi-

cos ou mentais e que tenham mulheres 
como chefes de família. Entre as condi-
ções técnicas, serão analisados aspectos 
relacionados à área disponível, caracte-
rísticas geológicas e de solos.

Segundo informações da Petro-
bras, o Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome solicitou a 
participação de empresas e instituições 
no combate à seca e na estruturação de 
políticas públicas na convivência com o 
Semiárido. Após análise do programa, a 
companhia decidiu investir R$ 200 mi-
lhões, no período de 12 meses, no Pro-
grama Uma Terra, Duas Águas.

A estatal informou que a ação inte-
grará o Programa Petrobras Desenvolvi-
mento & Cidadania. Por meio do progra-
ma, a Petrobras apoia projetos sociais 
em todo o país para promover a garantia 
dos direitos da criança e do adolescente, 
a geração de renda e oportunidade de 
trabalho e a qualificação profissional.

Cerca de 60% dos municípios be-
neficiados com os sistemas estão na 
área de influência do Sistema Petrobras 
e são considerados estratégicos para a 
companhia, que tem ampliado conti-
nuamente sua presença no Nordeste e 
no Semiárido.

Segundo informações da Petro-
bras, atualmente a região tem unidades 
de exploração e produção, refino, usinas 
de biodiesel, fábricas de lubrificantes e 
de fertilizantes, além de redes de dutos, 
gasodutos e postos de combustíveis.

Petrobras investirá em recursos hídricos

Produção de mel tem sido uma das novas vocações econômicas do Nordeste; região terá recursos no valor de R$ 20 milhões da Codevasf destinados ao setor
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Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil
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Fernando Moura, Alarico Correia, o festejado Gonzaga Rodrigues, Juca Pontes e Flávio Tavares

Advogada Ana Maria de 
Andrade Imperiano, Sras. 
Socorro Cristóvão, Josy 
Dantas e Jadeci Neves 
Azevedo, jornalista João 
Costa, empresários 
Fernando di Lorenzo e 
Anamália Queiroga, exe-
cutivo Paulo Vinícius de 
Araújo Medeiros, pianista 
Isá Y Plá, cineasta Mar-
cos Vilar.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com gorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   O cantor Reginaldo Rossi 
vai  inaugurar no próximo dia 
23 em sua residência na Av. Boa 
Viagem, em Recife, o bar “O Bote-
co Avenida”.
  O ambiente foi projetado 
pelo arquiteto Humberbo Zirpoli e 
terá espaço kids, sinuca, varanda 
e salão interno.

Zum Zum Zum
   Itapuan e Regina Bôtto estão seguindo hoje para Manaus onde assistem o 
casamento de Ana Carolina e Rafael, filho de José Rinaldo e Mirlanez Santana Buzaglo e 
Divanildo e Eleinta Gomes dos Santos. A noiva é neta da chefe do Cerimonial do  Governo 
do Amazonas, Lourdes Buzaglo.
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Grandes figuras da imprensa paraibana: Sitônio Pinto, Petrônio Souto, 
Agnaldo Almeida e Hélio Zenaide

 

Imortal
UM DOS MAIS 

importantes pintores 
da nossa época, com 
belíssimas publicações 
de seus trabalhos, o 
artista plástico Flávio 
Tavares toma posse 
hoje como o mais novo 
imortal da Academia 
Paraibana de Letras, 
com apresentação 
da acadêmica Ângela 
Bezerra de Castro. 

O evento que 
estava marcado para 
acontecer na sede da 
APL, por conta das 
chuvas, vai ser realiza-
do às 9h30 no au-
ditório do Tribunal de 
Justiça, no Centro.

“Os índios têm o 
costume de se pintar para 
a guerra... Nós mulheres 
também...”

MONIGUE BARROS

“Na guerra do amor, a 
mulher sai sempre ganhan-
do. Elas têm muitas armas 
e eles, coitados, apenas 
uma”
ALVARO GRANHA LOREGIAN

Uma viagem de 120 anos
NADA COMO GANHAR uma festa onde todo mundo 

é amigo e lhe quer bem verdadeiramente. Assim foi a 
bonita homenagem que o jornal A União fez ao mestre 
de todos nós, Gonzaga Rodrigues pelos seus gloriosos 
80 anos, realizada na Usina Cultural Energisa na noite 
da última quarta-feira.

E melhor ainda, porque a homenagem foi acom-
panhada de primorosa edição do Correio das Artes com 
textos de vários jornalistas sobre Gonzaga.

A noite também foi iluminada com o lançamento 
do livro “A União 120 anos - Uma viagem no tempo”, 
organizado por Alarico Correia Neto e Juca Pontes. A obra 
reúne apresentações, ensaios e entrevistas memoráveis 
publicadas no centenário jornal onde figuram textos do 
governador Ricardo Coutinho, Fernando Moura, Alarico 
Correia Neto, Gonzaga Rodrigues, Mozart Vergeti Mene-
ses, Agnaldo Almeida, Allyton Teotônio e Martinho Moreira 
Franco. As entrevistas foram com Carlos Vieira da Silva, Rui 
Leitão, Petrônio Souto, Nelson Coelho, Heraldo Nóbrega, 
Zélio Marques, Severino Ramos, Deoclécio Moura, Nonato 
Guedes, Ramalho Leite e Etiênio Campos. 

   A agência de viagens ApoioTur, dos empresários Isaú e Joana Lopes, está com sua 
unidade de Tambaú em moderna instalação na Rua Maria Sales, 554. 

Secretária de Comunicação Estela Bezerra e o jornalista Martinho 
Moreira Franco
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Direito autorais
FINALMENTE mais transparência na relação entre o 

ECAD-Escritório Central de Arrecadação de Direitos Auto-
rais e os músicos brasileiros. 

O Senado aprovou projeto de lei que modifica as regras 
para a atuação daquele escritório que sempre foi questio-
nado pelos músicos de norte a sul do país. O projeto vai 
beneficiar não só os músicos famosos, como os menos 
conhecidos e em início de carreira.

A arte de aprender
A TEATRÓLOGA e jornalista Sheila Martins 

comemorou entusiasmada os 17 anos do seu Curso Livre 
de Teatro “A Arte de Aprender”, com uma apresentação 
no Teatro Iracema de Alencar, do Retiro dos Artistas 
no Rio de Janeiro.

A abertura foi dedicada a artistas paraibanos e 
contou com apresentação da violinista Belle Soares.

Educação
A LIVRARIA da 

Usina e a Maré Pro-
duções Artísticas e Ed-
ucacionais convidando 
para o lançamento do 
livro “O Sujeito (o)culto 
da Educação”, organiza-
do por Fernando Abath 
Cananéa, onde destaca-
mos o texto “Os limites 
e as possibilidades da 
Psicopedagogia”, de 
Ana Lúcia Tavares de 
Oliveira. 

O lançamento será 
amanhã na Usina Cul-
tural Energisa às 19h.

Parabéns pra você: Edite e Gonzaga Rodrigues com os filhos e netas

   A fonoaudióloga e escritora Tânia Castelliano vai ministrar no próximo dia 
12, às 19h no Xênius Hotel, no Cabo Branco, o curso “MBA em Gestão Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável”. 
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Concurso
A ASSEMBLEIA 

Legislativa e a 
Fundação Carlos Cha-
gas alteraram o prazo 
para interposição de 
recurso quanto à apli-
cação das provas do 
concurso para Procura-
dor e Assistente Legis-
lativo, que seria neste 
domingo. As datas 
agora são dias 8 e 9, 
segunda e terça-feira.

Concerto
PROGRAMA DOS 

BONS para hoje é o 
concerto da Orquestra 
Sinfônica da UPFB na 
Sala Radegundis Feitosa, 
no campus universitário. 

Será a partir das 20h 
com participações dos 
excelentes músicos Léo 
Meira, Anderson Mariano, 
Luís Ricardo, Xisto Me-
deiros e Costinha, regidos 
pelo maestro Rogério 
Borges.

O POETA PARAIBANO Políbio Alves seguiu ontem 
para Havana, na ilha de Cuba onde foi acompanhar o tra-
balho de tradução dos seus livros “A Leste dos Homens” 
e “A traição de Hemingway”. 

Retorna no final deste mês, quando a convite da 
escritora Betinha Marinheiro participa da sessão literária 
do Pen Clube “Pensamento, Estudo, Nacionalidade”, da 
Seccional Paraíba, que será no auditório da Fiep.

Black&White
A COLUNISTA 

social Hélia Botelho vai 
promover no próximo 
dia 13 de agosto a fes-
ta “Black&White”.

Será no Sonho 
Doce Recepções, a 
partir das 21h.

Políbio em Cuba
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Entidades paraibanas se 
mobilizam em defesa  de 
mais verbas para Saúde
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O governador Ricardo 
Coutinho lançará, na próxi-
ma segunda-feira, a edição 
2013 dos prêmios Escola de 
Valor e Mestre da Educação, 
que objetivam valorizar os 
professores e demais pro-
fissionais de educação, bem 
como as escolas da rede esta-
dual de ensino. O lançamen-
to acontecerá no auditório 
do Garden Hotel, em Campi-
na Grande.

O prêmio Mestres da 
Educação tem o objetivo de 
valorizar os professores que 
se destaquem pela compe-
tência nas diversas áreas do 
conhecimento e por inicia-
tivas de experiências inova-
doras e bem-sucedidas que 
promovam os estudantes, 
possibilitando-lhes a perma-
nência e elevação do nível de 
aprendizagem.

Por sua vez, o prêmio 
Escola de Valor avalia as es-
colas públicas estaduais de 
Educação Básica nas diver-
sas dimensões da Gestão 
Escolar: Gestão Pedagógica; 
Gestão Participativa; Ges-
tão de Pessoas e Liderança 
e; Gestão de Infraestrutura: 
serviços e recursos. O prê-
mio contempla todos os pro-
fissionais de educação em 
exercício e lotados nas esco-
las premiadas com o 14º sa-
lário, que corresponde a uma 
remuneração mensal. 

Os prêmios foram lan-
çados em 2011, quando con-
templaram 126 professores 
e 70 escolas da rede estadual 
de ensino da Paraíba, bene-
ficiando 4.882 servidores. 
Em 2012, foram premiados 
1.105 professores e 290 es-
colas, sendo beneficiados 
16.345 servidores. O inves-
timento total com as duas 
versões do prêmio foi de R$ 
20.806.271,81.

Na solenidade de lança-
mento dos prêmios também 
acontecerá a entrega de 800 
netbooks a professores da 
rede estadual de ensino que 
concluíram o curso Educador 
Digital. No mesmo dia serão 
publicados no Diário Oficial 
do Estado (DOE), os editais 
dos prêmios cujas inscrições 
podem ser realizadas até o 
dia 31 de julho.

Inscrições
As inscrições devem ser 

realizadas exclusivamente 
pelo endereço eletrônico 
www.paraiba.pb.gov.br/
educacao, preenchendo o 
formulário disponibilizado 
para este fim. O formulário 
de inscrição deverá ser im-
presso e enviado, via cor-
reio, junto aos documentos 
comprobatórios e de au-
toavaliação para o endere-
ço: Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), Av. João da 
Mata, s/n, Centro Adminis-
trativo Estadual – Bloco 1, 
Gerência de Recursos Hu-
manos (GRH), 4º andar, João 
Pessoa – PB, CEP: 58015-
020, no período de 14 a 28 
de outubro de 2013. A ho-
mologação da participação 
das escolas no processo se-
letivo do prêmio acontece-
rá no dia 5 de novembro de 
2013, com a publicação no 
sitewww.paraiba.pb.gov.br/
educacao. 
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Premiação objetiva a
valorização de professores 
e instituições de ensino

Prêmios serão lançados no dia 8
EScola dE Valor E MEStrE da Educação

Mais de 100 prefeituras 
e 132 organizações da Para-
íba já se inscreveram para 
concorrer ao 5º Prêmio ODM 
Brasil, que incentiva ações, 
programas e projetos que 
contribuem para o cumpri-
mento dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio. Se-
gundo o secretário Nacional 
de Relações Político-Sociais 
da Secretaria Geral da Presi-
dência da República, Geraldo 
Magela Trindade, as inscri-
ções continuam abertas pelo 
site (WWW.odmbrasil.gov.
br) até o dia 2 de agosto e po-
dem participar organizações 
sociais, a exemplo de ONGs, 
universidades, fundações, 
empresas, grupos religiosos, 
sindicatos e movimentos so-
ciais, além de prefeituras mu-
nicipais, que tenham alguma 
ação para melhorar o mundo. 

O Seminário Estadual 
da 5ª Edição do Prêmio ODM 
Brasil na Paraíba foi lançado 
na manhã de ontem no audi-
tório da Reitoria da Univer-
sidade Federal da Paraíba, 
Campus I (João Pessoa). O 

evento contou com as pre-
senças do vice-governador 
Rômulo Gouveia, vice-prefei-
to, Nonato Bandeira, reitora 
Margareth Diniz, vice-reitor, 
Eduardo Rabenhorst, o ex-
-senador Roberto Cavalcanti, 
e representantes da ONU, do 
Banco do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal, Banco do Nor-
deste, Sebrae e movimento 
Nós Podemos Paraíba.

O vice-governador do 
Estado, Rômulo Gouveia, en-
fatizou que a administração 
estadual já vem contribuindo 
com o ODM Brasil em várias 
frentes, a exemplo do com-
bate à mortalidade infantil, 
e avançou em diversas áreas 
em parceria com as prefeitu-
ras municipais. 

Comitê
Rômulo informou tam-

bém que o Governo do Estado 
criou um Comitê visando os 
objetivos do Milênio. O Comi-
tê é formado por um grupo de 
pessoas que envolve a socie-
dade civil e diversas empre-
sas que serão coordenadas 
pelo Governo da Paraíba, que 
inclusive, vai institucionalizar 
um Observatório do Milênio, 

para que os dados e indicado-
res da Paraíba sejam monito-
rados com base nos levanta-
mentos do IBGE e do Pnud. 
A meta é fazer com que os in-
dicadores sejam melhorados 
num trabalho realizado junto 
à sociedade civil. 

“O grande objetivo do 
Prêmio Brasil ODM é fazer 
com que o país supere a mi-
séria, resgatando a dignida-
de para que tenhamos uma 
sociedade fraterna, onde to-
dos possam ter igualdade de 
oportunidade”, disse o vice-
-governador. 

ONU
O prêmio ODM foi lança-

do inicialmente na Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
no ano de 2000 com as pro-
postas de erradicar a fome no 
mundo, assegurar o ensino 
básico para todos, construir 
a igualdade entre homens 
e mulheres, promovendo a 
redução da mortalidade in-
fantil e da mortalidade das 
gestantes, combatendo algu-
mas doenças que assolam a 
humanidade como a malária, 
Aids, tuberculose e hansení-
ase, além de promover a soli-

Mais de 100 prefeituras e 130 organizações da 
Paraíba já fizeram inscrição no 5º ODM Brasil

dariedade e o mundo susten-
tável.

No ano de 2004, o proje-
to ODM, foi lançado no Brasil 
pelo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, e desde então o 
prêmio vem acontecendo no 
país com a finalidade de atin-
gir as oito metas do Milênio. 
Geraldo Magela, disse que o 
Bolsa Família, por exemplo, 
é um dos programas sociais 
que vem tirando milhões de 
brasileiros da extrema pobre-
za, mas nós queremos muito 
mais. “O fim da miséria é ape-
nas o começo”, disse.

Em João Pessoa, o Nós 

podemos Paraíba, que tem 
como secretária executiva a 
empresária Beatriz Ribeiro, 
vem executando trabalhos 
em diversas comunidades em 
parceria com a Universidade 
Federal da Paraíba, o Tribu-
nal de Contas do Estado, o Mi-
nistério Público e os Correios 
e Telégrafos. 

Mais informações acer-
ca do Seminário Estadual de 
Lançamento da 5ª Edição do 
Prêmio ODM Brasil podem 
ser obtidas pelo telefone (83) 
3216-5000 ou pelo e-mail 
nospodemosparaiba@yahoo.
com.br . 

José Alves
zavieira2@gmail.com

l Erradicar a pobreza extrema e a fome
l Atingir o ensino básico universal
l Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das 
mulheres
l Reduzir a mortalidade infantil
l Melhorar a saúde materna
l Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças
l Garantir a sustentabilidade ambiental
l Estabelecer uma parceria mundial para o desenvol-
vimento.

Saiba mais

conheça os oito objetivos de desenvolvimento do Milênio:

Os atos de bandidagem não 
ficarão impunes. Esta é a posição 
das Polícias Militar e Civil em rela-
ção aos nove assaltos ocorridos na 
noite de anteontem contra ope-
radores e passageiros de ônibus 
em João Pessoa. Ontem mesmo 
várias blitze foram montadas em 
pontos estratégicos da capital, 
entre eles a Avenida Pedro II, pró-
ximo ao Ibama; nas imediações 
da Vila Vicentina, no Bairro da 
Torre e também nos Bancários e 
outras localidades.

Uma reunião de urgência foi 
realizada pela Polícia Militar. O te-
nente-coronel Jefferson Pereira, 

comandante regional de Policia-
mento Metropolitano, convocou 
os comandantes dos batalhões 
da área da Grande João Pessoa e 
também dos grupos especiais da 
PM quando foram traçadas estra-
tégias de combate aos assaltos.

O mapeamento dos locais 
onde ocorrem o maior número 
de assaltos já está sendo realiza-
do pela PM e também o perfil dos 
bandidos está sendo levantado 
pelo Serviço de Inteligência, tan-
to da PM como da Polícia Civil. 
“Temos que dar resposta imedia-
ta à população”, garantiu o ma-
jor Gilberto, da Assessoria de Co-
municação da Polícia Militar.

Segundo o major Gilberto 
Felipe da Silva, desde a manhã 

de ontem o Serviço de Inteligên-
cia tem recebido vários informes 
sobre os autores dos assaltos. Ele 
salientou também que serão re-
forçadas as buscas e revistas nos 
terminais de integração. As blit-
ze vão se estender aos coletivos 
de Santa Rita, Bayeux, Cabedelo 
e nos ônibus que viajam para os 
municípios litorâneos.

A delegada geral da Polícia 
Civil, Ivaniza Olímpio, disse que 
todas as medidas já estão sendo 
tomadas e garantiu que a ordem 
é intensificar as buscas aos assal-
tantes. “Estão sendo feitas rondas 
e o Serviço de Inteligência do ór-
gão está levantando o perfil dos 
bandidos”, ressaltou. 

Ivaniza informou que todos 

os comandantes de áreas estão 
cientes das determinações para 
dar prioridade às ações para ga-
rantir a segurança daqueles que 
utilizam o transporte coletivo, 
não somente da capital, como 
também de todo o Estado.

A reportagem tentou houvir a 
Associação das Empresas de Trans-
porte Coletivo Urbano de João 
Pessoa, mas não obteve resposta.

Quanto aos operadores que 
sofrem agressões no momento 
do trabalho, o chefe do serviço 
de inspeção do trabalho da Supe-
rintendência Regional do Traba-
lho e Emprego na Paraíba, Abílio 
Sérgio Correia Lima, disse que os 
assaltos a coletivos são considera-
dos como acidentes de trabalho.

Polícia faz mapeamento de áreas de assaltos
traNSPortES colEtIVoS

O vice-governador Rômulo Gouveia disse que o Governo Estadual já vem contribuindo com o ODM Brasil em várias frentes, a exemplo do combate à mortalidade infantil

Foto: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Entidades se mobilizam na 
PB em defesa da saúde pública

Várias instituições, 
órgãos ligados ao setor de 
saúde, entidades de classe 
paraibanas e representa-
ções dos diversos segmen-
tos da sociedade civil or-
ganizada participarão, no 
próximo dia 10, do Dia Na-
cional de Mobilização pela 
Coleta de Assinaturas em 
apoio ao projeto de lei de 
iniciativa popular que visa 
assegurar o repasse efetivo 
e integral de 10% das re-
ceitas correntes brutas da 
União para a saúde pública 
brasileira. Isso representa 
um incremento de aproxi-
madamente R$ 43 bilhões 
no orçamento da Saúde, 
totalizando o montante de 
R$130 bilhões anuais.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Saúde, apoia 
o movimento em prol do 
projeto de lei, que, se apro-
vado, garantirá um acrés-
cimo de receita na Paraíba 

Objetivo é colher assinaturas 
em apoio ao projeto que 
garante verbas para o setor

de, no mínimo, R$ 800 mi-
lhões para o setor. “A po-
pulação vai ter todo esse 
orçamento e toda essa cap-
tação de recurso revertido 
em contratação de serviço, 
de novas tecnologias e in-
vestimento em hospitais”, 
adiantou o secretário de 
Estado da Saúde, Waldson 
Souza. 

O Dia D foi instituído 
pelo Movimento Nacional 
em Defesa da Saúde Pú-
blica – Saúde+10, que tem 
o objetivo de colher 1,5 
milhão de assinaturas em 
apoio ao projeto que altera 
a Lei Complementar 141, 
de 13 de janeiro de 2012. A 
Paraíba deverá colher cer-
ca de 30 mil assinaturas e 
para isso vários pontos de 
coleta de assinaturas estão 
espalhados pelo Estado, 
a exemplo do Ministério 
Público Federal, Ordem 
dos Advogados do Brasil – 
Secção Paraíba, Conselho 
Regional de Medicina, Con-
selho Estadual de Saúde, 
Sindicato e Associação dos 
Médicos da Paraíba, entre 
outras entidades.

A representação do 
Ministério Público Federal 
na Paraíba também está 

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

A Paraíba deverá imuni-
zar 67.873 meninas com idade 
de 10 e 11 anos contra o pa-
pilomavírus (HPV), principal 
causador do câncer de colo de 
útero. Segundo o Ministério da 
Saúde, a vacina estará disponí-
vel a partir de março de 2014 
na rede pública de saúde. Da-
dos da Coordenação da Área 
Técnica da Saúde da Mulher, da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), apontam que nos últi-
mos dois anos 196 mulheres 
morreram vítimas de câncer 
de colo de útero na Paraíba. 
Foram 86 óbitos em 2011 e 
110 em 2012.

A coordenadora da Área 
Técnica da Saúde da Mulher da 
SES, Fátima Moraes, explicou 
que, além de proteger contra 
o câncer de colo de útero, a 
vacina também protege contra 
as verrugas genitais e  contra 
os vírus 16 e 18, que são os 
maiores causadores do câncer 
do colo do útero. “Entendo que 
a vacina tem um custo alto e 
acho que o Ministério da Saú-
de precisou fazer um recorte 
nessa faixa etária, tendo em 
vista que a imunização entre 
as meninas que ainda não ini-
ciaram a vida sexual foi uma 
escolha baseada em estudos 
que comprovam a eficácia da 
vacina em pessoas que ainda 
não tiveram contato com o 
vírus, sendo assim acho essa 
idade ideal, uma vez que a vida 
sexual das meninas está come-
çando cada vez mais cedo. Mas 
acredito que no futuro essa 
faixa etária seja ampliada”, co-
mentou a coordenadora.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a vacina estará 
disponível em cerca de cinco 
mil postos, entre escolas públi-
cas e particulares (em forma 
de campanha) e unidades de 
saúde, de maneira permanen-
te. A estima é que no Brasil 
ocorram, em 2013, 17,5 mil 
novos casos de câncer do colo 

do útero, que tem como uma 
das principais causas o HPV.

A meta do Governo Fede-
ral é atingir 80% das mais de 
3,3 milhões de pessoas con-
sideradas público-alvo. Neste 
primeiro momento, serão dis-
ponibilizadas 12 milhões de 
doses apenas para meninas. 
Com os custos da vacina, serão 
gastos R$ 30 por unidade, so-
mando R$ 452,5 milhões.

A vacina será administra-
da em três doses, e protege-
rá contra quatro subtipos de 
HPV: 6, 11, 16 e 18 – os dois 
últimos são os que causam o 
maior risco de câncer. Em 70% 
dos casos de câncer do colo do 
útero, há vestígio da presença 
dos subtipos 16 e 18.

A vacinação será feita em 
meninas nessa faixa etária, em 
intervalos de dois e seis meses 
entre a segunda e a terceira do-
ses, respectivamente. De acor-
do com o Ministério da Saúde, 
a vacina não elimina a necessi-
dade do uso de preservativo e 
da realização do exame papa-
nicolau. Mesmo protegendo 
contra a maior proporção dos 
cânceres, não protege 100%.

Mais dados
Segundo dados do Minis-

tério da Saúde, são registrados, 
em média, 685,4 mil casos de 
HPV por ano. O câncer do colo 
do útero causa 4,8 mil mortes, 
em média, por ano. Em 2011, 
foram 5,1 mil óbitos. De janeiro 
a março de 2013, foram feitas 
5,6 mil internações por câncer 
de colo do útero, com as quais 
foram gastos R$ 7,6 milhões. A 
estimativa é que, entre 2011 e 
2014, sejam gastos mais de R$ 
382 milhões em investimen-
tos na doença. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) es-
tima que haja 291 milhões de 
mulheres com o vírus no mun-
do. No Brasil, a OMS estima que 
685 mil mulheres são infecta-
das anualmente pelo vírus.

engajada na Campanha 
Saúde+10 e desde o mês 
de maio está coletando 
assinaturas. Para isso, um 
posto de coleta foi monta-
do na sua própria sede em 
João Pessoa, localizada na 
Av. Getúlio Vargas, nº 277, 
Centro (em frente ao Colé-

gio Liceu Paraibano), cujo 
horário de atendimento é 
das 14h às 17h, de segunda 
a quinta-feira, e das 9h às 
12h, na sexta-feira. 

Para assinar o formu-
lário da campanha o inte-
ressado deve apresentar 
seu título de eleitor,  re-

quisito legal imposto pela 
Lei federal nº 9.709, de 18 
de novembro de 1998, que 
dispõe sobre plebiscito, 
referendo e iniciativa po-
pular, nos seus Artigos 13 
e 14.

O procurador regional 
dos Direitos do Cidadão na 

Paraíba, José Guilherme 
Ferraz da Costa, afirmou 
que essa é a oportunidade 
para o cidadão manifestar 
sua opinião sobre assun-
to, apontando o cabimento 
de mudanças que signifi-
quem um maior compro-
misso do Governo Federal 
com a saúde de todos. Ele 
ressaltou que “o MPF na 
Paraíba tem travado lutas 
diuturnas pela ampliação 
do acesso aos serviços de 
saúde e melhoria de sua 
qualidade, contudo sem-
pre esbarra em alegações 
de sucessivos governos 
acerca da insuficiência de 
recursos”. 

Vacina contra HPV deve 
imunizar 67 mil meninas

O Hemocentro de João Pessoa 
inicia a partir deste sábado a expan-
são do horário de atendimento na 
área de fisioterapia para hemofíli-
cos. O atendimento, que acontece 
de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 
horas, também será feito aos sába-
dos no horário das 7 às 13 horas. A 
diretora geral do Hemocentro, San-
dra Sobreira, explicou que essa mu-
dança tem como principal objetivo 
melhorar ainda mais o atendimen-
to oferecendo mais comodidade ao 
paciente. 

Sandra Sobreira afirmou que 
em toda a Paraíba são cerca de 270 
hemofílicos que recebem atendi-
mento em toda a rede formada pe-
los Hemocentros de João Pessoa e 
Campina Grande e pelos Hemonú-
cleos.  “O Governo do Estado tem 
procurado a cada dia melhorar o 
atendimento à população em toda 
a sua rede de saúde e no Hemocen-
tro não poderia ser diferente”, des-
tacou Sandra Sobreira.

Nos  Hemocentros e Hemo-
núcleos, os pacientes de hemofilia 
recebem um atendimento especial 
de uma equipe multiprofissional 
formada por médicos, enfermeiros, 
assistentes sociais, psicólogos e fi-
sioterapeutas.  Sandra Sobreira afir-
mou que o Governo do Estado tem 
trabalhado para oferecer um aten-
dimento humanizado e de qualida-
de ao hemofílico.

Hemofilia
A hemofilia é um distúrbio na 

coagulação do sangue.  Quando al-
guma parte do nosso corpo é corta-
da e começa a sangrar, as proteínas 
(elementos responsáveis pelo cres-
cimento e desenvolvimento de to-
dos os tecidos do corpo) entram em 
ação para estancar o sangramento. 
Esse processo é chamado de coa-
gulação. As pessoas portadoras de 
hemofilia não possuem essas pro-
teínas e por isso sangram mais do 
que o normal.

Existem vários fatores da coa-

Hemocentro amplia horário de atendimento
fisioterapia para Hemofílicos

gulação no sangue, que agem em 
uma sequência determinada. No 
final dessa sequência é formado o 
coágulo e o sangramento é inter-
rompido. Em uma pessoa com he-
mofilia, um desses fatores não fun-
ciona. Sendo assim, o coágulo não 
se forma e o sangramento continua.

A hemofilia é classificada nos 
tipos A e B. Pessoas com hemofilia 
tipo A são deficientes de fator VIII 
(oito). Já as pessoas com hemofilia 
do tipo B são deficientes de fator 
IX. Os sangramentos são iguais nos 
dois tipos, porém a gravidade dos 
sangramentos depende da quanti-
dade de fator presente no plasma 
(líquido que representa 55% do vo-
lume total do sangue). É uma doen-
ça genética, ou seja, é transmitida 
dos pais para os filhos no momento 
em que a criança é gerada.

A quantidade de fator VIII 
(oito) ou fato IX (nove) no sangue, 
geralmente se mantém a mesma 
durante toda a vida. Na fase adul-
ta as hemorragias são menos fre-
qüentes, já que as atividades físicas 
tendem a diminuir de acordo com a 
idade e, portanto os pequenos trau-
mas (pancadas) cotidianos, também 

diminuem.  Geralmente, os sangra-
mentos são internos, ou seja, den-
tro do seu corpo, em locais que você 
não pode ver, como nos músculos. 
Podem também ser externo, na pele 
provocado por algum machucado 
aparecendo manchas roxas ou san-
gramento. As mucosas (como nariz, 
gengiva, etc.) também podem san-
grar.  Os sangramentos podem tan-
to surgir após um trauma ou sem 
nenhuma razão aparente. Os cor-
tes na pele levam um tempo maior 
para que o sangramento pare. 

O tratamento é feito com a 
reposição intra-venal (pela veia) 
do fator deficiente.  Mas para 
que o tratamento seja completo, 
o paciente deve fazer exames re-
gularmente e jamais utilizar me-
dicamentos que não sejam reco-
mendados pelos médicos.

A chefe do setor de Hematolo-
gia do Hemocentro de João Pessoa, 
Sandra Sibele Figueiredo, explicou 
que os pacientes graves precisam 
tomar o componente sanguíneo 
três vezes por semana enquanto 
que os outros pacientes só precisam 
fazer uso do componente se apre-
sentar sangramento.

Hemocentro inicia amanhã a expansão do atendimento na área de fisioterapia

O secretário Waldson Souza disse que os recursos serão revertidos na contratação de serviços

FOtO: Ortilo Antônio

FOtO: Arquivo

O Dia D de 
Mobilização 
Nacional pela 
coleta de 
assinaturas 
será na 
próxima 
quarta-feira



Agevisa capacitará restaurantes 
e bares para implantar padrão Fifa
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A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevi-
sa-PB) inicia no dia 15 deste 
mês o treinamento em bares 
e restaurantes dos municí-
pios da rota turística parai-
bana com vistas à padroniza-
ção de procedimentos dentro 
das exigências da Fifa, visan-
do a demanda de receptivo 
decorrente da Copa do Mun-
do do próximo ano.

“O Projeto de Categoriza-
ção dos Bares e Restaurantes 
no Estado da Paraíba para a 
Copa do Mundo de 2014: Pers-
pectivas e Desafios”, foi apre-
sentado na manhã da última 
quarta-feira, no Auditório da 
PBTur, em João Pessoa, com 
a presença de representantes 
de órgãos governamentais e 
não governamentais como a 
Secretaria de Estado do Tu-
rismo e do Desenvolvimento 
Econômico, a Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur), o 
Sebrae e a Associação Brasilei-
ra de Bares e Restaurantes na 
Paraíba (Abrasel/PB), além de 
secretários municipais e ou-
tros profissionais ligados ao 
turismo.

 “O programa de catego-
rização dos restaurantes é 
capitaneado pela Fifa e pela 
Anvisa. Esse programa está 
fazendo o monitoramento 
nos estados que serão sede 
da Copa do Mundo de 2014. 
A Paraíba, por causa de sua 
posição geográfica e graças 
à luta do Governo do Estado 
para inserí-la no processo, é 

o único Estado  que, embora 
não seja sede do evento, está 
participando deste projeto”, 
ressaltou Jailson Vilberto,  
diretor geral da Agevisa/PB.

O objetivo do progama 
é dotar o Estado das condi-
ções e estratégias necessá-
rias para proteger a saúde 
da população que estará 
participando dos eventos 
públicos e privados que 
ocorrerão no Estado, nota-
damente durante a Copa do 
Mundo, em 2014.

Nos municípios com 
vocação turística, bares e 
restaurantes com maior 
fluxo de clientes serão sub-
metidos a um treinamento 
e posteriormente a um mo-
nitoramento baseado em 
critérios e regras rígidas de 
qualidade, e depois a uma 
inspeção de categorização. 
“Nessa inspeção a Vigilância 
Sanitária irá identificar os 
pontos positivos e os pontos 
a serem melhorados. Os es-
tabelecimentos serão cate-
gorizados em cinco grupos, 
do Grupo 1 (de maior e me-
lhor qualidade) ao Grupo 5”, 
explicou Jailson.

No processo de identifi-
cação e monitoramento dos 
bares e restaurantes serão 
verificados itens como a es-
trutura física, a manipulação 
dos alimentos, a proteção 
dos trabalhadores e a qua-
lidade do serviço prestado, 
que vai desde o reservatório 
de água até o produto final – 
o alimento fornecido.

Divulgação
Promovida a categori-

zação, será realizada uma 

O objetivo da capacitação 
é garantir qualidade na 
alimentação durante a Copa

ampla divulgação dos bares 
e restaurantes categoriza-
dos, tanto em nível estadual 
e nacional quanto em nível 
mundial, tendo em vista o 
fato de a Copa do Mundo 
atrair pessoas de todas as 
partes do mundo.

Está incluída divulga-
ção na mídia escrita, televi-
sada e radiofônica, folders 
e cartilha informando aos 
turistas e aos frequentado-
res locais dos municípios 
onde estão os melhores ba-

res e restaurantes, que se-
rão identificados com selo 
de qualidade: “Com o selo 
e com a divulgação na mí-
dia, sairá ganhando a po-
pulação, que terá melhor 
qualidade dos serviços; os 
estabelecimentos, que serão 
divulgados; os municípios e 
também o Estado, pela di-
vulgação de suas riquezas 
turísticas”, comentou.

O diretor geral da Age-
visa/PB acrescentou que “o 
Governo do Estado tem duas 

preocupações básicas nesse 
processo, a primeira no sen-
tido de garantir a qualidade 
da saúde e a promoção da 
mesma por meio do forneci-
mento de uma alimentação 
de qualidade para a popula-
ção nativa e para os turistas, 
e a segunda relacionada à 
divulgação das belezas tu-
rísticas naturais da Paraíba, 
dos alimentos regionais e da 
qualidade dos restaurantes 
para todo o Brasil e para o 
mundo”.

Para o presidente da As-
sociação Brasileira de Bares 
e Restaurantes na Paraíba 
(Abracel/PB), Marcos Mozzi-
ni, a iniciativa é fundamental, 
porque coloca os estabeleci-
mentos locais no padrão de 
segurança alimentar dos pa-
íses da Europa e da América 
do Norte. “O que a Agevisa 
está fazendo é buscar sen-
sibilizar esse setor para que 
chegue a esse padrão. Isso é 
um desenvolvimento, uma 
profissionalização

Cerca de 1.200 no-
vas famílias de João Pes-
soa passaram a utilizar 
o gás natural canaliza-
do em suas residências, 
somente no primeiro 
semestre de 2013. A in-
formação é da Compa-
nhia Paraibana de Gás 
(PBGás), empresa res-
ponsável pela comercia-
lização e distribuição do 
gás natural no Estado.

Esse número de re-
sidências corresponde 
a um total de 25 con-
domínios, segundo da-
dos apresentados pela 
Gerência de Mercado 
Residencial e Comercial 
da distribuidora (GMR). 
O gerente Renato de 
Carvalho Vilarim, res-
ponsável por esses dois 
segmentos de mercado 
do gás natural, disse 
que as instalações pre-
diais estão distribuídas 
nos bairros de Manaíra, 
Cabo Branco, Tambaú e 
Miramar.

“São 25 edifícios 
que somam 1.200 clien-
tes individuais ligados 
à nossa rede”, explicou 
Renato. “É a quantida-

de de residências que 
ligamos somente no pri-
meiro semestre de 2013, 
o que representa um sig-
nificativo avanço nesse 
mercado consumidor do 
gás natural, e que deve-
rá manter seu ritmo até 
dezembro próximo”.

O diretor-presidente 
da Companhia, Franklin 
de Araújo Neto, lem-
brou que a marca de 5 
mil clientes residenciais 
já foi atingida no ano 
em curso, e que a meta a 
ser atingida até dezem-
bro será de 7.500 consu-
midores nesse segmento 
de mercado.

“A PBGás está se es-
forçando para que essa 
meta seja alcançada, e 
o resultado obtido nes-
te primeiro semestre já 
sinaliza para esse volu-
me”, disse.

De acordo com 
Franklin, esse número 
é factível em função do 
ritmo que vem sendo 
adotado na captação de 
novos clientes. “É um 
programa continuado, 
e terá prosseguimento 
também nos próximos 

anos, inclusive com ex-
tensão para Campina 
Grande. O objetivo da 
PBGás é expandir”.

De janeiro até ju-
nho, foram interliga-
dos os seguintes con-
domínios na capital, 
de acordo com seus 
respectivos meses de 
conexão com o Gás Na-
tural. Em janeiro: Mo-
nalisa, Hebron e Bom 
Vivant Residencial. Fe-
vereiro: Montpellier e 
Pablo Neruda. Em mar-
ço: Atlantis Praia Bela, 
Kavachi, Tambaú Flat 
Servic e Vale Nevado. 
Abril: Remy Martin Re-
sidence; Enseada Cabo 
Branco; Salzburg; Cabo 
Branco Home Service; 
Porto Madeiro e Torre 
Imperial. Em maio: On-
das de Manaíra; Crys-
tal Balli, Dimensional 
Home Service; Califór-
nia; Monte Fuji e Inter-
city Flat Home. Já no 
mês de junho, encer-
rando o semestre, fo-
ram ligados os edifícios 
Fantastic Cabo Bran-
co Residence; Héstia e 
Maria Lacerda.

1.200 novas residências passam
a contar com gás canalizado

NA CAPITAL

O sucesso da conci-
liação chama atenção das 
empresas. O Núcleo Perma-
nente de Métodos Consen-
suais de Solução de Confli-
tos do Tribunal de Justiça 
da Paraíba já agendou para 
o mês de agosto mais dois 
mutirões a pedido de duas 
empresas. 

O Banco Gmac e o Gru-
po Walmart, por meio de 
seus escritórios de advo-
cacia, apresentaram, esta 
semana, relações de 120 e 
300 processos, respectiva-
mente, aos quais eles pre-
tendem diminuir por meio 
de acordo com as partes.

Também no mês de 
agosto será realizado o mu-
tirão do Banco Bradesco. O 
diretor adjunto do Núcleo, 
juiz Bruno Azevedo, infor-
mou que a logística para a 
realização destes mutirões 
será oferecida no Centro 
de Conciliação das Varas 
Cíveis, localizado no 7º 
andar do Fórum Cível da 
Capital, e que entrará em 
pleno funcionamento no 
próximo mês, em parceria 
com o Instituto de Ensino 
Superior (Iesp).

Esse centro conta com 
o diferencial de promover 
audiências de conciliação 
apenas para os litígios já 

judicializados. E por isso, 
todo acordo alcançado será 
homologado pelo juiz de 
Direito da Vara respecti-
va ao processo conciliado, 
conforme explicou Bruno 
Azevedo.

Oportunidades
O advogado Milton Go-

mes Soares, do Banco Gmac, 
garantiu que a instituição 
vai bancária oferecer me-
lhores oportunidades para 
o devedor nas audiências 
de conciliação. 

“O mutirão é essencial 
para discutir as dívidas ati-
vas e passivas. E com o que 
observamos do trabalho 
do Núcleo de Conciliação, 
ventilamos que essa solu-
ção será essencial para re-
duzirmos a quantidade de 
questões judicializadas”, 
considerou o advogado.

Esse entendimento é 
compartilhado pelo advo-
gado do grupo Walmart, 
Ricardo Franceschini, que 
pretende enxugar o passivo 
da empresa. Ambos os es-
critórios também requisi-
taram a realização de muti-
rão na comarca de Campina 
Grande. O grupo Walmart 
congrega os supermerca-
dos Bompreço, Todo Dia e 
o Hiperbompreço.

TJ programa mutirões 
para atender empresas

CONCILIAÇÃO Agência dos 
Correios é 
assaltada por 
dupla armada

Uma agência da Empre-
sa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) no municí-
pio de Malta, Sertão paraiba-
no, foi assaltada na tarde de 
ontem por dois homens ar-
mados. Os suspeitos rouba-
ram todo o dinheiro do caixa, 
mas não abordaram os clien-
tes. Os assaltantes fugiram 
em uma moto e não deixaram 
ninguém ferido.

O gerente da agência, 
José Aílton dos Santos, ex-
plicou que um dos homens 
ficou na porta da agência du-
rante a ação. “O outro entrou 
na agência e anunciou o as-
salto. Ele estava armado e me 
mandou levantar as mãos, 
para que eu não apertasse o 
botão de emergência. Ele me 
levou até a tesouraria, que 
estava trancada e só abre em 
hora marcada, fazendo com 
que ele não quisesse esperar 
e levasse apenas o dinheiro 
que estava no caixa”, disse.

“Ele me disse que só 
queria o dinheiro do governo, 
não ia roubar meu dinheiro 
ou de qualquer outro cliente 
que estava na loja. Após isso, 
fugiram em uma moto preta”, 
continuou o gerente.

José Aílton disse que 
ainda não fizeram o balanço 
do assalto, para saber quanto 
de dinheiro foi levado. 

O Projeto de Categorização dos Bares e Restaurantes da Paraíba foi lançado na última quarta-feira, no Auditório da PBTur, na capital

FOTO: Divulgação
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Pela cidade

As festividades do Maior São João do Mundo 
entram na sua reta final neste fim de semana. Hoje 
as bandas Saia Rodada, Forró do Movimento, Targino 
Gondim e Sandra Belê sobem ao palco principal a partir 
das 21h no Parque do Povo. 

l VAgAs de eMPrego

O Departamento de Gestão de Pessoas da Facisa, 
FCM e Esac inscreve até hoje, nos turnos da manhã 
e tarde, para preenchimento de vagas nos cargos 
de técnico de enfermagem, ascensorista, editor de 
imagens e analista de sistemas. No ato da inscrição, os 
interessados deverão  portar o currículo e os devidos 
documentos anexados. Os candidatos serão submetidos 
à análise curricular, prova teórica e prática, avaliações 
psicológicas e entrevistas. Mais informações: (83) 
2101-8881 ou gestaodepessoas@cesed.br

l ZoNA AZul

A partir do próximo dia 15, entrará em vigor o 
reajuste da tarifa da Zona Azul, que passa de R$1 para 
R$2, para um período de duas horas. De acordo com a 
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, 
a tarifa não era reajustada há cerca de 12 anos.

Multa 
O ex-prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital 

do Rêgo, foi multado pelo TCE, no valor de R$ 2.805,10, 
por irregularidades durante licitação no ano de 2005. 
O acórdão com a decisão foi publicado no Diário 
Eletrônico do TCE, edição de ontem.

“Mexe, Campina”

Os resultados da experiência do programa “Mexe, 
Campina”, desenvolvido pelas Secretarias Municipais de 
Saúde e de Juventude, Esporte e Lazer, vão ser apresentados 
na próxima semana no XIX Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde, em Brasília.

o programa

“O programa funciona diariamente e vem 
desenvolvendo diversas ações mobilizadoras, como 
caminhadas, corridas, malhação leves e moderadas 
para todas as idades, aula de dança e outras 
atividades”, explicou o coordenador do “Mexe, 
Campina”, Teles Albuquerque.

seminário
O Seminário “Por um Estado a Serviço da 

Nação” acontecerá de 5 a 7 de julho na Escola 
Virgem de Lourdes em Campina Grande. O evento 
será em preparação a 5ª Semana Social Brasileira 
promovido pelo Regional Nordeste 2 da CNBB. 

Inscrições 
A participação é aberta para o público em geral, 

necessitando inscrição apenas para quem precisar 
de hospedagem. Durante os três dias acontecerão 
palestras, atividades em grupo, reflexões, etc. Para 
mais informações, entrar em contato através do 
telefone (83) 9957 1283 ou do emailfeepolitica.cg@
gmail.com.

Conferência das Cidades

       Atendendo a uma das deliberações da V Conferên-
cia das Cidades, realizada em maio, a Prefeitura de 
Campina Grande enviou, para apreciação dos Vere-
adores, o Projeto de Lei Ordinária nº 215/2013 que 
trata da implantação do Conselho da Cidade (Conci-
dade/CG).

Características 

        Segundo a Secretaria de Planejamento, o Conselho 
da Cidade será um órgão colegiado de caráter con-
sultivo, deliberativo e propositivo, e vai reunir repre-
sentantes do poder público e da sociedade civil, sendo 
componente da estrutura administrativa do Poder 
Executivo.

reta Final

Regional da CNBB discute política 
“Por uM estAdo A serVIço dA NAção”

Este é o tema a ser debati-
do no Seminário Regional que 
acontece em Campina Grande 
em preparação para a 5ª Sema-
na Social Brasileira. Promovido 
pelo Regional Nordeste 2 da 
CNBB, estarão presentes repre-
sentantes das 21 dioceses do 
Regional, incluindo membros 
das pastorais sociais, ONGs e 
representantes da sociedade 
civil organizada. Dom José Luís, 
bispo de Pesqueira (PE) e bispo 
referencial para as Pastorais 
Sociais estará no evento, que 
será nos dias 5, 6 e 7 de julho na 
Escola Virgem de Lourdes.

Durante o Seminário, 
as comunidades eclesiais, os 
movimentos, as pastorais, os 
organismos e as forças sociais 
irão refletir sobre as estruturas 
sociais, políticas e econômicas 
do Estado Brasileiro, visando 
participar do processo de sua 
democratização. As propostas 
discutidas durante o Seminário 
serão levadas para a 5ª Semana 
Social Brasileira, que acontece 
de 3 a 5 de setembro em Bra-
sília.

O evento é aberto à parti-
cipação popular, necessitando 
inscrição apenas quem preci-
sar de hospedagem. Durante os 
3 dias, acontecerão palestras, 
atividades em grupo, reflexões, 
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Pró-Reitoria de
Graduação da UEPB 
vai ressocializar 
cursos oferecidos

FOTO: Divulgação

além de uma celebração ecu-
mênica e visita ao Maior São 
João do Mundo. Para maiores 
informações, entrar em contato 
através do telefone (83) 9957 
1283 ou do email feepolitica.
cg@gmail.com. 

A 5ª SSB
A 5ª SSB é um processo 

nacional que está em curso 
desde 2011 em todo o Brasil e 
promove a participação ampla 
de pessoas e entidades, a aber-
tura ao ecumenismo e diálogo 
inter-religioso, o pluralismo de 
ideias e valores, o exercício do 
debate democrático em todas 
as instâncias e o ensaio coletivo 
de iniciativas transformadoras. 

Primeiro as Dioceses, depois 
todos os Regionais da CNBB 
estão realizando os seminários 
de preparação. Os resultados 
de todos os eventos, com suas 
propostas, serão apresentados 
em Brasília para a elaboração 
de um documento final, que 
será levado às instâncias do Go-
verno brasileiro.

Ferramenta é usada para 
conseguir doações para 
instituições filantrópicas

Dom José Luís, bispo da cidade de Pesqueira (PE), é referencial para as pastorais sociais do evento

A Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) sedia, entre os dias 8 e 
12 de julho, o 13º Congresso Inter-
nacional da Associação Brasileira 
de Literatura Comparada. O conta-
rá com a participação de pesquisa-
dores de todo o país, além de con-
vidados do Arizona (EUA), Canadá 
e Bologna (ITA). A abertura do con-
gresso será no Teatro Municipal Se-
verino Cabral, às 19h.

De acordo com os organizado-
res, o evento contribui para os vá-
rios redimensionamentos do que 
se entende por literatura, teoria, 
crítica e cultura, oportunizando 
aos participantes um momento sin-
gular com o desenvolvimento de 
atividades envolvendo palestras, 
mesas-redondas, comunicações 
em simpósios, atividades artístico-
culturais, lançamentos de livros e 
momentos de autógrafos, feira de 
livros de várias editoras do país e 
Assembléia Geral da Abralic (mo-
mento em que é eleito o novo 
corpo gestor da Associação para o 
próximo biênio). Todas estas ativi-
dades, com exceção da solenidade 
de abertura, acontecem no Centro 
de Integração Acadêmica da UEPB, 
em Bodocongó.

Ao longo dos cinco dias de ati-
vidades serão realizadas 12 mesas
-redondas, três conferências, além 
da conferência inaugural, 52 sim-
pósios funcionando todos os dias. 
Todas estas atividades constituem 
um panorama dos temas, modos 
e abordagens do texto literários 
em suas várias interfaces na con-
temporaneidade como as relações 
estabelecidas entre várias literatu-
ras nacionais e estrangeiras, litera-

turas escritas e literaturas digitais, 
literaturas periféricas e literaturas 
canônicas, literaturas escritas e li-
teraturas audiovisuais, literaturas 
e cinema, televisão, teatro, folclo-
re, cordel, histórias em quadrinhos, 
como também as interfaces litera-
turas e mídias, literatura e medici-
na, literatura e espaço. 

A Associação Brasileira de Lite-
ratura Comparada (Abralic) é hoje, 
não apenas no Brasil, mas em toda 
a América Latina, um fórum dis-
cursivo pelo qual se reúnem, bia-
nualmente, professores-profissio-
nais das letras-literatura e outras 
áreas para discutirem o estado da 
literatura comparada no mundo e 
os rumos que os estudos literários 
vão tomado nas academias e disse-
minado o conhecimento produzi-
do em vários contextos de atuação 
como escolas, universidades. 

Um dos objetivos da Abralic é 
afirmar os lugares dos estudos li-
terários e estabelecer diretrizes 
teóricas e metodológicas para as 
várias abordagens com os textos de 
ficção, seus impactos nas vidas das 
pessoas, forma de construir alteri-
dades e cidadania.

Um dos momentos mais impor-
tantes desta associação é a reali-
zação do Congresso Internacional, 
de responsabilidade de seu corpo 
gestor eleito a cada biênio, em As-
sembléia, pelos associados. A UEPB, 
no biênio 2012-2013, tem sediado 
a ABRALIC, uma vez que a presi-
dência desta é juridicamente re-
presentada por um docente da Ins-
tituição. A diretoria da Associação 
envolve docentes de universidades 
como UFCG e UFPB. 

13º Congresso internacional 
tem início nesta segunda

lIterAturA CoMPArAdA

Para acelerar o processo 
de implantação do projeto 
educacional que será implan-
tado no Campus Avançado da 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB), instalado den-
tro da penitenciária do Ser-
rotão, em Campina Grande, 
foi realizada na tarde dessa 
quarta-feira (3) uma reunião 
que determinou a criação de 
uma comissão instituída pela 
Pró-Reitoria de Graduação da 
UEPB, que terá como missão 
estruturar os cursos que se-
rão oferecidos aos apenados.

Participaram do encon-
tro o professor Eli Brandão, 
pró-reitor de Ensino e Gra-
duação; a professora Apa-
recida Carneiro, pró-reito-
ra de Extensão e Assuntos 
Comunitários; o professor 
da UEPB Harrisson Targino, 
responsável pela articulação 
institucional entre o presídio 
e a UEPB; além de outras au-
toridades que iniciaram os 
primeiros debates sobre as 
áreas que serão exploradas 
para a institucionalização dos 
cursos que serão ofertados 
no Campus Avançado.

De acordo com o profes-
sor Eli Brandão, este primeiro 
contato foi importante para 
que todas as partes envol-
vidas pudessem apresentar 
suas ideias com o intuito de 
possibilitar a integração dos 
projetos de extensão que já 
estão sendo desenvolvidos no 
Campus, com a proposta dos 
cursos superiores que está 
em fase de análise. “Agora 
haverá uma nova inserção no 
Campus Avançado: a gradua-
ção. Por isso iniciamos essas 
discussões, uma vez que já 
existe uma articulação nesse 
sentido”, disse o pró-reitor.
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TJ acolhe denúncia contra
prefeito e nega pedido de
interveção no PMDB
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O prefeito de Quixaba, Jú-
lio César de Medeiros Batista, 
será investigado por contratar 
vários prestadores de serviço 
de forma considerada irregu-
lar pelo Ministério Público, 
conforme apresentado na de-
núncia recebida pelo Pleno do 
Tribunal de Justiça da Paraíba. 

A relatoria do processo 
ficou a cargo do juiz convoca-
do Marcos William de Olivei-
ra, que, na decisão, não optou 
pelo pedido de prisão preven-
tiva e nem pelo afastamento 
do prefeito.

Consta na denúncia do 
MP que o gestor de Quixaba, no 
exercício de 2009/2012, sem 
justificativa válida e “agindo 
com a inequívoca intenção de 
burlar as normas dispostas na 
Constituição Federal, admitiu 
pessoal para exercer funções 
na administração pública mu-
nicipal sob o pálio de supostas 
situações de necessidade tem-
porária de excepcional interes-
se público, fazendo-o de forma 
sistemática e reiterada”, con-
forme expôs o juiz convocado.

O relator da Notícia Crime 
considerou que os argumentos 
apresentados pela defesa do 
prefeito Júlio César para impe-
dir a instauração da ação penal 
estão a depender de produção 
de provas, justificando assim o 
recebimento da denúncia.

Para o juiz Marcos 
William, o recebimento da de-
núncia se constitui mero juízo 
de admissibilidade, sendo im-

pertinente, agora, o cotejo de 
provas. O magistrado verificou 
que há indícios suficientes da 
tipicidade e da prática dos de-
litos revelados na inicial. Por-
tanto “impõe-se a deflagração 
da investigação criminal para 
que os fatos narrados venham 
a ser apurados sob o crivo do 
contraditório, permitindo-se 
ao Ministério Público, na busca 
pela verdade real, fazer prova 
da acusação que faz aos de-
nunciados e a estes, se defen-
derem dos ilícitos contra si im-
putados”, determinou o relator, 
acompanhado pelos membros 
do Pleno, por unanimidade.

Ex-prefeitos - Na mesma 
sessão, o Pleno rejeitou os 
embargos proposto pela de-
fesa de Marcus Odilon Ribeiro 
Coutinho, ex-prefeito de San-
ta Rita. O relator do processo, 
desembargador Joás de Brito 
Pereira Filho, reiterou que 
o acórdão está suficiente-
mente claro ao demonstrar 
a materialidade, autoria e o 
elemento subjetivo do ilícito. 
Também considerou que não 
há omissão a ser corrigida ou 
mesmo erro ou injustiça a ser 
reparada no cálculo da pena.

Marcus Odilon foi con-
denado a quatro anos de re-
clusão pelo crime previsto no 
artigo 89 da Lei 8.666/93 que 
trata de processos de licitação. 
O relator Joás de Brito decla-
rou, ainda, a incompetência 
do Pleno para julgar o feito e 
determinou o retorno da Ação 
Penal contra o ex-prefeito de 
Monte Horebe, Erivan Dias 
Guarita, ao 1º grau. O fato 
ocorreu devido a perda do 
foro privilegiado do acusado.

Pleno também rejeitou 
embargos em defesa do 
ex-prefeito de Santa Rita

Já está em vigor, a Lei, 
de autoria do vereador Bru-
no Farias (PPS), que proíbe a 
cobrança de frete relativo à 
entrega de mercadorias ad-
quiridas em lojas de móveis, 
eletrodomésticos e materiais 
de construção, sediadas em 
João Pessoa. No caso de in-
fração da Lei, a multa pode 
ter valor correspondente a 
dez vezes o do bem ou mate-
rial adquirido.

“É inadmissível que o 
cidadão comprador, muitas 
vezes realizando o sonho de 
muitos anos que correspon-
da à aquisição de um bem 
durável, que significa confor-
to para sua família, ou aquisi-
ção de materiais de constru-
ção comprados para reforma 
ou ampliação de sua mora-
dia, seja ainda cravado por 
uma despesa de entrega que 
se agregará, com certeza, aos 
juros exorbitantes somados 
ao valor da aquisição efetu-
ada”, comentou Bruno Farias 
na justificativa da matéria. 

Balanço – No primeiro 
semestre deste ano, o vere-
ador Bruno Farias foi autor 

Bruno Farias apresentou 115 matérias no primeiro semestre 

Campina Grande - O 
prefeito Romero Rodrigues, 
se reunirá hoje com repre-
sentantes do chamado Movi-
mento do Passe Livre (MPL) 
da cidade, às 16h, no Tribu-
nal do Júri. 

A reunião, que deveria 
ter acontecido anteontem no 
Palácio do Bispo, sede do go-
verno municipal, foi adiada 
em virtude do falecimento 
de Wilson Rodrigues, primo 
do prefeito, e a suspensão do 
encontro levou um grupo do 
MPL a invadir o palácio, acu-
sando o chefe do Poder Exe-
cutivo de fugir do diálogo 

Através de nota, Romero 
Rodrigues repudiou a condu-
ta dos manifestantes. “Cam-
pina Grande conhece minha 
postura de diálogo e respeito 
aos movimentos populares, 
mas considero inconcebível 
que uma entidade que plei-
teia uma audiência e opor-
tunidade para ser ouvida aja 
de forma tão desrespeitosa 
e intolerante em meio a um 
momento de dor”, disse o 
prefeito.

Desde o último dia 1º, a 
tarifa dos coletivos da cidade 
foi reduzida em dez centa-
vos, passando de R$2,20 para 
R$2,10, mas o MPL acredita 
que a redução pode ser maior. 
O grupo, seguindo o movi-
mento nacional, também quer 
gratuidade nos transportes 
coletivos para os estudantes.

O coordenador de Co-
municação da Prefeitura de 
Campina Grande, José Araújo 
do Nascimento, apontou difi-
culdades para o atendimento 
da pauta do Passe Livre. “As 
reivindicações são justas e 
legítimas, na medida em que 
emanam de um anseio de um 
segmento da sociedade, que 
é a classe estudantil, mas vale 
lembrar que a prefeitura já faz 
sua parte na questão do trans-
porte gratuito, quando dis-
ponibiliza dezenas de ônibus 
escolares para a população da 
zona urbana e da zona rural. 
Ou seja, o transporte escolar já 
é um ‘passe livre’ na prática”, 
ponderou o coordenador.

Ainda segundo Araújo, 
“há que se entender que a 
competência da prefeitura se 
limita ao Ensino Fundamen-
tal”. De acordo com o coor-
denador de Comunicação, “é 
preciso que, ao se levantar 
determinadas bandeiras, 
tenha-se em mente qual é o 
limite de competência, até 
onde essa autoridade pode 
chegar”. 

José Araújo deu a enten-
der que a prefeitura já esgo-
tou suas possibilidades em 
relação à redução da tarifa. “O 
prefeito, da parte que compe-
te ao município, contribuiu 
com a renúncia fiscal do ISS, 
o que possibilitou a queda na 
tarifa de R$2,20 para R$2,10”, 
disse, acrescentando que a 
discussão do passe livre para 
estudantes está na pauta do 
Congresso Nacional. 

A Primeira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba desproveu, ontem, re-
curso do diretório estadual 
do PMDB, que reivindicava 
a manutenção da interven-
ção no diretório municipal 
do partido na cidade de Ca-
cheira dos Índios. Com isso, 
a Câmara Cível manteve de-
cisão do juízo de primeiro 
grau, que concedeu tutela 
para anular ato da direção 
estadual,  alterando o fim da 
vigência do diretório daque-
le município.

Em suas razões, o diretó-
rio estadual do PMDB susten-
tava que a intervenção seria 
um ato “interna corporis do 
partido”, que deve ser res-
peitado, e que qualquer in-
terferência externa simboliza 

ofensa ao princípio da auto-
nomia partidária constante 
no Art.17 da Constituição Fe-
deral de 88. 

Alegava ainda que o en-
tão presidente da sigla par-
tidária local, Carlos Alber-
to Moreira, teria agido “em 
conluio com Marineide Do-
mingues da Silva, buscando 
vantagens individuais, tendo 
como pano de fundo as nego-
ciações envolvendo a suposta 
adesão do partido.”

Para o relator do recurso, 
desembargador Marcos Ca-
valcanti Albuquerque, apesar 
do Estatuto do PMDB prevê 
a intervenção em instâncias 
inferiores, o mesmo exige , 
como garantia da ampla de-
fesa, a prévia oitiva do impu-
tado. Ocorre que no caso a 

garantia da ampla defesa foi 
desrespeitada pelo Diretório 
Estadual, sendo, portanto, 
o fator preponderante para 
a concessão de liminar aos 
agravados.

O relator argumentou 
ainda, em seu voto, que, 
“no caso dos autos, o Dire-
tório Estadual do Partido 
não envidou esforços para 
demonstrar o cumprimento 
do preceito constitucional; 
muito pelo contrário, pre-
feriu discorrer dos motivos 
ensejadores da interven-
ção, sem antes comprovar 
a oportunidade de defesa à 
parte contrária. Diante dis-
so, nego provimento ao re-
curso, mantendo a decisão 
de primeiro grau em todos 
os seus termos,” concluiu.

 O deputado Carlos 
Batinga (PSC) manteve 
audiência com o supe-
rintende do Banco do 
Brasil na Paraíba, Evaldo 
Emiliano de Sousa esta 
semana para cobrar so-
luções no atendimento 
do Banco na cidade de 
Monteiro, que teve cai-
xas eletrônicos explodi-
dos por bandidos na ma-
drugada do último dia 
22 de junho. 

Batinga explicou 
que o banco, que atende 
a população de oitos mu-
nicípios da região do Ca-
riri ocidental, ainda está 
sem funcionar, o que vem 
causando enormes trans-
tornos para os clientes. 
O deputado acrescentou 
que nos últimos dias o 
atendimento começou a 
ser feito na agência dos 
Correios, mas devido à 
falta de estrutura, o que 
se verifica no local são 
filas imensas e princípios 
de tumultos. “A popula-
ção está transtornada, as 
confusões são constan-
tes nas agência dos Cor-
reios”, afirmou.

O deputado disse 
que, após a sua solici-
tação, Evaldo Emiliano 
se comprometeu a solu-

cionar o problema, co-
locando a agência para 
funcionar até esta sexta-
-feira (5). O superinten-
dente revelou que até 
agora o problema não 
foi solucionado devido 
à grande quantidade de 
explosões de bancos na 
Paraíba, o “que vem dei-
xando a equipe de en-
genharia do BB de mãos 
atadas, sem ter como 
apresentar soluções”.

Após a revelação do 
superintende, Batinga 
disse que a sua assessoria 
técnica fez um trabalho 
de pesquisa e constatou 
que só nos últimos meses 
11 agências do BB foram 
explodidas na Paraíba.

“Isso coloca a Para-
íba, proporcionalmen-
te, como o Estado com 
maior índice deste tipo 
de ocorrência. Esta si-
tuação é absurda. O 
Governo do Estado, 
através da Secretaria de 
Segurança Pública pre-
cisa agir, adotar provi-
dências urgentes para 
solucionar este proble-
ma, que assusta a popu-
lação e os funcionários 
dos bancos. Do jeito 
que está não pode con-
tinuar”, desabafou. 

Deputado solicita 
caixas para o BB

PMDB livre de intervenção

Lei que proíbe a cobrança de 
fretes nas lojas está em vigor

CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

Romero agenda
reunião com o
Passe Livre para
a tarde de hoje
Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

Pleno do TJ também rejeitou embargos em defesa do ex-prefeito de Santa Rita, Marcus Odilon

Foto: Assessoria do tJ

de 115 matérias que trami-
taram na Câmara Municipal 
de João Pessoa. Destas, 29 
foram Projetos de Lei (PL), 
entre eles os que tratam da 
criação da Casa do Idoso e 
do Programa de Inclusão So-
cial dos Moradores de Rua 
de João Pessoa. Também são 
destaque a propositura que 
obriga os condomínios da 
capital a instalarem “ecote-
lhado” ou “telhado verde”; 
outra que proíbe a cobrança 
de frete na entrega de mer-

cadorias adquiridas em lojas 
de móveis, eletrodomésticos 
e materiais de construção da 
capital; além de uma que de-
termina que 5% das habita-
ções populares em conjuntos 
residenciais sejam adapta-
das à pessoas com deficiên-
cia e mobilidade reduzida. 

A maioria dos PLs de 
Bruno Farias neste semestre 
versa sobre temas relacio-
nados ao meio ambiente, ar-
borização de ruas, trato do 
lixo e apoio às mulheres. 

Foto: Divulgação



Assembleia criou mais de 50 leis 
no primeiro semestre deste ano
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Começou a verdadeira 
guerra da mídia

Para ajudar o leitor a entender o que se passa no 
mundo da mídia vou reproduzir hoje artigo do jornalista 
Luis Nassif. Vejam:

Estourou a guerra Google x Globo. Antes de entrar 
nos detalhes, vamos entender melhor o que ocorreu no 
universo midiático nos últimos anos. Desde meados dos 
anos 2000 estava claro, para os grandes grupos de mídia, 
que o grande adversário seriam as redes sociais.

Rupert Murdoch, o precursor, deu a fórmula inicial 
na qual se espelharam grupos de mídia em países 
periféricos: Compra de redes sociais, acesso ao mercado 
de capitais para alavancar o crescimento. Adquiriu jornais 
em vários países e fez a aposta maior adquirindo uma 
rede social bem colocada na época. Falhou. A rede foi 
derrotada pelos puros-sangues Google e Facebook.

Percebendo a derrota, Murdoch decidiu levar a 
guerra para o campo da política. Explorou alguns recursos 
ancestrais de manipulação da informação para estimular 
um clima de intolerância exacerbada, apelando para os 
piores sentimentos de manada, especialmente na eleição 
em que Barack Obama saiu vitorioso.

O candidato de Murdoch perdeu. Não foi por outro 
motivo que uma das primeiras reuniões de Obama, depois 
de eleito, foi com os capitães das redes sociais - Apple, 
Google e Facebook.

No Brasil, sem condições de terçar armas com as 
grandes redes sociais, os quatro grandes grupos de mídia 
- Globo, Abril, Folha e Estado - montaram o pacto de 2005, 
seguindo a receita política de Murdoch. Nos EUA, contra 
imigrantes; aqui, contra tudo o que não cheirasse classe 
média. Nos EUA, contra a ascendência de Obama; no 
Brasil, contra a falta de pedigree de Lula.

Um dos recursos mais explorados pela mídia 
de todos os tempos é conferir a personagens reais o 
mesmo tratamento dado à dramaturgia: transformando 
adversários em entidades superpoderosas, misteriosas, 
conspiratórias. O “reino de Drácula”, no caso brasileiro, 
foi a exploração do tal bolivarianismo, a conspiração 
das FARCs.

É só conferir. A sucessão de capas da revista em 
sua parceria com Carlinhos Cachoeira. Ali, rompeu-se 
definitivamente os elos entre notícias e fatos. Instituiu-se um 
vale-tudo que matou a credibilidade da velha mídia.

Historicamente, os grandes veículos sempre se 
escudaram no conceito de “mídia técnica” para impedir a 
pulverização da publicidade. Por tal, entenda-se a mídia 
que alcance o maior número possível de público leitor. 
Em nome desse conceito vago, investiu contra a Secom 
(Secretaria de Comunicação do governo) quando esta 
passou a diversificar sua verba de publicidade, buscando 
publicações fora do eixo Rio-São Paulo e, timidamente, 
ousando alguma coisa na Internet.

Agora, tem-se o seguinte quadro. A velha mídia 
montou uma estratégia de confronto-aliança com o 
governo. Mas suas vitórias resumiram-se a dificultar 
o acesso de blogs e da mídia regional às verbas 
públicas.

Na grande batalha, perdeu. O Google entrou com 
tudo no país. Este ano deverá faturar R$ 2,5 bilhões, 
tornando-se o segundo maior faturamento do país, 
através apenas da Globo, e na frente da Abril.

Tem se valido de duas das ferramentas que a velha 
mídia utilizava contra concorrentes menores: o BV (Bônus 
de Veiculação), para atrair as agências; e o conceito de 
“mídia técnica” (a de maior abrangência)

A Globo reagiu, atuando junto ao governo, e 
denunciando práticas fiscais do Google, de recorrer a 
empresas “offshore” para não pagar impostos. Agora, 
constata-se que a própria Globo também se valeu desse 
subterfúgio fiscal. E a denúncia é veiculada pelo blog de 
Miguel do Rosário, um dos mais brilhantes blogueiros oriundo 
dos novos tempos. A denúncia enfraquece a ofensiva da 
Globo contra o Google: por aí se entende o desesper do grupo, 
publicando desmentidos em todos os seus veículos.

E a velha mídia descobre que, em sua estratégia 
tresloucada para dominar o ambiente política, queimou 
todos os navios que poderiam levar a alianças com setores 
nacionais. Apostou no que havia de mais anacrônico, criou 
um mundo irreal para combater (cheio de guerrilheiros, 
bolivarianismo, farquismo etc.) e, quando os inimigos 
contemporâneos entraram em cena, não conseguiu 
desenvolver um discurso novo. Sua única arma é do tipo 
Arnaldo Jabor interpretando o Beato Salú e prevendo o 
fim do mundo e a invasão do chavismo. À medida em que 
a guerra avança, surgem os conflitos de interesse entre os 
próprios grupos da velha mídia.

Secretaria Legislativa
apresenta balanço com
matérias dos 3 poderes

Cinquenta e sete leis ordi-
nárias e uma lei complementar 
que promovem bem-estar, 
reajuste de salários e quali-
dade de serviços. Este foi o 
balanço da produção legis-
lativa no primeiro semestre 
de 2013, de acordo com le-
vantamento feito pela Secre-
taria Legislativa da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 

(ALPB). O estudo, feito de 
acordo com a produção da 
Casa de Epitácio Pessoa en-
tre os dias 1º de fevereiro e 
19 de junho, revela ainda que 
foram produzidas 21 resolu-
ções. Destes números, 44 leis 
foram de iniciativa dos depu-
tados e da Mesa Diretora da 
ALPB.

Já o Poder Executivo foi 
responsável pela apresenta-
ção de oito leis ordinárias, 
enquanto o Poder Judiciário 
apresentou dois projetos de 

leis ordinárias e um com-
plementar que foram apro-
vados; o Ministério Público 
duas leis ordinárias; e o Tri-
bunal de Contas do Estado 
também apresentou um pro-
jeto que virou lei.

Dentre as leis que en-
traram em vigor, de autoria 
da Mesa Diretora da ALPB, 
destaca-se a 9.964, que prevê 
o reajuste dos servidores ati-
vos e inativos da ALPB, assim 
como a 9.969, que dispõe so-
bre os cargos que integram a 

estrutura organizacional do 
órgão.

Do Poder Executivo, des-
tacam-se a lei 9.973 que ga-
rante o abono natalino para 
beneficiários do Bolsa Famí-
lia; a 9.971, que autoriza o 
Governo do Estado a prestar 
aval a operações de crédito 
entre a Companhia de Águas 
e Esgotos da Paraíba e a Cai-
xa Econômica Federal; e a 
9.974, que define o reajuste 
do subsídio dos Defensores 
Públicos do Estado.

Os parlamentares também 
contribuíram muito na produção 
legislativa da Casa de Epitácio 
Pessoa, com leis que visam a pro-
moção do bem-estar e a qualida-
de de vida dos paraibanos e dos 
serviços que usufruem.

Do deputado Carlos Batinga 
(PSC), a Lei 10.014 dispõe sobre a 
obrigatoriedade das operadoras 
de planos de saúde avisarem pre-
viamente e individualmente aos 

consumidores sobre o descreden-
ciamento de hospitais e médicos 
no âmbito do Estado da Paraíba.

Já o deputado Gervásio 
Maia (PMDB) foi responsável 
pela apresentação de dois pro-
jetos de lei que repercutiram. O 
primeiro, o 9.977, proibição de 
utilização de aparelhos sonoros 
em transportes públicos na Paraí-
ba. Já a Lei 10.015 dispõe sobre 
a disponibilidade de escolha da 

melhor data de vencimento das 
faturas mensais emitidas pelas 
empresas concessionárias de ser-
viço público.

Raniery Paulino, também de-
putado do PMDB, foi responsá-
vel pela apresentação do projeto 
que virou a Lei 9.995 e que fala 
sobre a obrigatoriedade da in-
formação dos valores dos imóveis 
nos anúncios de classificados de 
jornais, revistas e periódicos.

Produção parlamentar pôs fim ao barulho nos ônibus

Já a Lei 10.016, de autoria do 
deputado Domiciano Cabral (De-
mocratas), estabelece políticas 
públicas para garantir a saúde 
auditiva da população paraiba-
na, através de medidas, progra-
mas e políticas para a redução do 
ruído e aumento ao combate da 
poluição sonora pelos poderes 
públicos do Estado da Paraíba.

O deputado Janduhy Carnei-

ro (PEN) é o autor da Lei 10.003, 
que determina que as escolas es-
taduais de Ensino Fundamental 
e Médio do Estado da Paraíba 
disponibilizem o boletim escolar 
eletrônico.

O deputado Jutay Menezes 
(PRB) é o autor do projeto que 
resultou na Lei 10.017, que ins-
titui no âmbito do Estado a Se-
mana do Motociclista Responsá-

vel e dá outras providências. A 
apresentação de projetos de lei 
por parte do Ministério Público 
do Estado (MPPB), do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB) e 
o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PB) beneficiam diretamen-
te os servidores dos órgãos. To-
dos os projetos apresentados 
preveem reajustes salariais e de 
subsídios. 

Projetos de tribunais deram aumento para servidor 

TRE já se articula com Segurança
para o plebiscito de 8 de setembro  

O secretário de Tecno-
logia da Informação do Tri-
bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), Leonardo 
Lívio Ângelo, disse ontem que 
alguns pontos do esquema de 
segurança durante o plebi-
scito previsto para o dia 8  de 
setembro já foram traçados 
com coordenador de plane-
jamento do Estado Maior 
Estratégico da Polícia Militar 
da Paraíba, coronel Orivan.

A reunião aconteceu no 
começo da noite de ante-
ontem no TER e teve como 
objetivo dar o pontapé inicial 
no planejamento integrado 
de segurança, que será 
executado no Estado caso 
haja a realização de plebiscito 
no segundo domingo do mês 
de setembro.

Leonardo Lívio explicou  
que a antecipação da organi-
zação da logística é funda-

mental para que a consulta 
popular ocorra sem proble-
mas. “Temos um prazo extre-
mamente curto, com prazo de 
apenas 70 dias para executar 
outras eleições, como a PM 
é essencial para que tudo 
ocorra dentro do padrão de 
outras eleições realizadas na 

Paraíba”, disse.
Conforme explicou o co-

ronel Orivan, assim como a 
Justiça Eleitoral, a Polícia Mili-
tar precisa estar preparada 
para garantir que o pleito 
ocorra em segurança. “Temos 
que trabalhar com a hipótese 
de que o Congresso Nacional 

aprove a resolução dentro 
do prazo e que tenhamos 
que realizar o plebiscito. Se 
houver, temos que assegurar 
aos eleitores que ele ocorra 
na maior tranquilidade. Vim 
participar da reunião com o 
intuito de já nos programar-
mos para o possível evento”, 
afirmou.

Antes da reunião com 
o coronel da PM, Leonardo 
Lívio também se reuniu 
com os coordenadores de 
suporte da STI para avaliar 
as necessidades iniciais 
do TRE-PB para a reali-
zação da consulta. Dentre os 
temas debatidos estão a 
aquisição ou substituição 
de novos equipamentos, 
atualização do software e 
a logística necessária a ser 
desenvolvida no período de 
pré-definição de realização 
do plebiscito. 

Leonardo Livio (C)  já se reuniu com representantes da PM 

Apesar do frio, São João aqueceu economia 
jornalistalenildo@gmail.com

 
Campina Grande - Em 

meio a uma série de bloqueios 
administrativos das receitas 
do Município, por conta de dí-
vidas antigas agora cobradas 
pela União, através do Banco 
do Brasil, o prefeito de Campi-
na Grande, Romero Rodrigues, 
revelou uma boa notícia em 
termos de finanças municipais. 

De acordo com o chefe 

do Poder Executivo, aquecida 
pelo chamado Maior São João 
do Mundo, a arrecadação da 
cidade bateu a meta estipula-
da para todo o mês de junho 
em apenas vinte dias. Ro-
mero não detalhou as infor-
mações com números, mas 
explicou que os dados foram 
confirmados pela Secretaria 
de Estado da Receita. 

“Os percentuais foram 
acima dos objetivos apontados 
como meta pela Recebedoria 

de Rendas, para junho deste 
ano, superados ainda no dia 20 
do mês passado. É possível que 
tenhamos, em todo mês de ju-
nho, quase o dobro da arreca-
dação do ano passado”, prevê 
Romero Rodrigues.

A expectativa do prefeito 
baseia-se, segundo ele mesmo 
declarou em conversa com a 
imprensa, no fato de a meta 
ter sido batida antes do feriado 
do São João (dia 24), auge da 
festa, bem como antes do pa-

gamento dos salários de junho 
do funcionalismo, que foram 
antecipados do dia 28, confor-
me previa o calendário dos ser-
vidores, para o dia 21. 

Segundo o prefeito, os 
resultados positivos seriam 
reflexo do crescimento das 
festividades juninas este ano, 
que teriam impulsionado o 
comércio da cidade. “Sem 
medo de errar, percebemos 
esse reflexo na arrecadação 
do ICMS municipal. 

Lenildo Ferreira

Foto: Divulgação
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 Os depósitos superaram 
os saques em R$ 9,451 
bilhões no mês de junho

Poupança registra captação recorde
desde 1995, revela o Banco Central

Brasília – Os depósitos 
em poupança superaram os 
saques em R$ 9,451 bilhões 
em junho, segundo dados di-
vulgados ontem pelo Banco 
Central (BC). A captação lí-
quida (depósitos maiores que 
retiradas) é a maior da série 
histórica do BC, iniciada em 
1995. Nos seis primeiros me-
ses do ano, a captação líquida 
de R$ 28,273 bilhões também 
foi recorde para o período.

No mês passado, os depó-
sitos ficaram em R$ 116,046 
bilhões e os saques em R$ 
106,595 bilhões. Foram cre-
ditados R$ 2,346 bilhões de 
rendimentos no mês. O saldo 
dos depósitos em poupança 
ficou em R$ 538,449 bilhões.

Com a elevação da taxa 
básica de juros, a Selic, para 
8% ao ano, no dia 29 de maio, 
a poupança passou a render 
mais. Por causa da fórmula 
em vigor desde o ano passa-
do, que atrelou a remunera-
ção da caderneta aos juros 
básicos, o rendimento da apli-
cação subiu de 5,25% para 
5,6% ao ano.

Pela regra em vigor, 

quando a taxa Selic estiver 
maior que 8,5% ao ano, a 
poupança rende 0,5% ao 
mês (6,17% ao ano) mais a 
Taxa Referencial (TR). Sem-
pre que os juros básicos da 
economia estiverem iguais 
ou inferiores a 8,5% ao 
ano, a caderneta rende 70% 
da Selic mais a TR. A Taxa 
Referencial é igual a zero 
quando a Selic está igual 
ou menor que 8% ao ano, o 
que torna o rendimento to-
talmente atrelado aos juros 
básicos.

Esse cálculo só vale 
para depósitos na poupan-
ça a partir de 4 de maio de 
2012. Para os depósitos an-
teriores, o rendimento se-
gue a regra antiga, de 0,5% 
ao mês mais a TR. A poupan-
ça é isenta de taxa de admi-
nistração e de impostos.

A poupança da Caixa 
Econômica Federal teve 
captação líquida de R$ 2,86 
bilhões em junho. O resul-
tado é 71,4% superior ao 
registrado no mesmo mês 
do ano passado. De acordo 
com a instituição, trata-se 
de resultado recorde para 
meses de junho.  

No ano, a poupança da 
Caixa acumula captação lí-
quida de R$ 9,26 bilhões. 
Segundo o banco, houve au-
mento de 38% em compa-
ração ao valor captado no 
primeiro semestre de 2012.

Mariana Branco
Da Agência Brasil

Brasília – O abono salarial re-
ferente a 2013-2014, concedido 
a trabalhadores que ganham até 
dois salários mínimos (R$ 1.356), 
começará a ser pago no dia 13 de 
agosto deste ano. O prazo para a 
retirada do valor (atualmente, R$ 
678) irá até 30 de junho de 2014.

Em 2012, o benefício foi con-
cedido a 20,7 milhões de traba-
lhadores. Os saques do abono do 

ano passado foram encerrados 
no último dia 28. Estima-se que 
tenham sido gastos mais de R$ 
11,5 milhões do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (FAT) com os 
pagamentos referentes a 2012. 

O calendário de pagamento 
do abono leva em consideração o 
número de inscrição do trabalha-
dor no Programa de Integração 
Social (PIS) ou no Programa de 

Formação do Patrimônio do Ser-
vidor Público (Pasep). Os que têm 
inscrição com os finais 0 e 1 co-
meçam a receber no dia 13; com 
os finais 2 e 3, no dia 20; com os 
finais 4 e 5, no dia 27. Em setem-
bro, começarão a ser pagos os 
abonos das inscrições terminadas 
em 6 e 7, a partir do dia 3, e 8 e 9, 
a partir do dia 10. 

Os requisitos para ter direi-

to ao abono são: rendimento 
mensal até dois salários mínimos, 
informações cadastradas atuali-
zadas na Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais), cadastro no 
PIS ou no Pasep há pelo menos 
cinco anos e carteira assinada ou 
nomeação para cargo público 
durante, pelo menos, 30 dias no 
ano em questão.

Para sacar o abono, o tra-

balhador deverá ir às agências 
da Caixa Econômica Federal (no 
caso do PIS) ou do Banco do Bra-
sil (no caso do Pasep) com do-
cumento de identificação com 
foto e número de cadastro no 
programa. Quem tem o Cartão 
Cidadão e senha cadastrada 
também pode sacar o valor em 
caixas eletrônicos, lotéricas ou 
postos do Caixa Aqui.

Abono salarial começa a ser pago em agosto
ALERTA AOS TRABALHADORES

O presidente deposto 
do Egito Mohamed Mursi foi 
proibido ontem de sair do 
país após ser acusado pela 
Justiça de “insulto ao Poder 
Judiciário”. Além dele, outros 
oito dirigentes da Irmandade 
Muçulmana foram processa-
dos pelo mesmo delito. 

A decisão é tomada ho-
ras após a Promotoria emitir 
mandados de prisão contra 
cerca de 300 membros da 
mesma entidade, dentre eles 
o líder espiritual, Mohamed 
Badie. Eles são acusados de in-
citar a violência durante o pro-
testo de opositores que termi-
nou com a destruição da sede 
do grupo religioso no Cairo. 

Segundo a agência de 

notícias Mena, o juiz desig-
nado pelo Ministério da Jus-
tiça para avaliar o processo 
ouvirá na próxima segunda-
-feira o depoimento do man-
datário. Além de Mursi, são 
investigados o presidente do 
Partido Liberdade e Justiça, 
Saad al-Kathani, três parla-
mentares e três dirigentes da 
agremiação. 

A Justiça fez a acusação 
baseada em um discurso de 
Mursi em 26 de junho, em 
que acusa os magistrados de 
serem o resquício do regime 
de Hosni Mubarak com a in-
tenção de destruir a demo-
cracia no Egito. Além do pro-
nunciamento, o mandatário 
acusou vários juízes de parti-

ciparem de fraudes eleitorais 
durante a ditadura. 

Mais cedo, a Irmanda-
de Muçulmana afirmou que 
Mursi foi preso pelos mili-
tares e estava no quartel da 
Guarda Republicana, no Cai-
ro. Segundo o porta-voz da 
entidade, Gamal el-Haddad, 
outros integrantes do gabi-
nete deposto também foram 
conduzidos, além do líder do 
braço político da Irmandade, 
Saad al-Katatni. 

Golpe
Mursi foi deposto por um 

antecipado golpe militar, após 
milhões de manifestantes te-
rem tomado as ruas durante a 
semana pedindo por eleições 

antecipadas. Ligado à Irman-
dade Muçulmana, o ex-presi-
dente islamita completara um 
ano de governo no domingo. 

Ele assumiu a lideran-
ça do Egito após protestos 
em massa destronarem o ex-
-ditador Hosni Mubarak, no 
início de 2011. Nos meses 
seguintes, lidou com um país 
em crise política e econômica 
e irritou a população com sua 
agenda conservadora. 

O ex-mandatário deixou 
o cargo após os militares to-
marem as ruas e estabele-
cerem um governo interino, 
conduzido pelo presidente da 
Suprema Corte Institucional, 
Adly Mahmud Mansour, que 
jurou o cargo ontem.

Mursi é proibido de deixar o 
país após insulto ao Judiciário

cRISE NO EgITO

O ex-presidente sul-afri-
cano Nelson Mandela está 
em “um estado vegetativo 
permanente” e seus paren-
tes já pensam em desligar 
os aparelhos que o mantêm 
vivo, segundo um documen-
to judicial de 26 de junho ob-
tido pela AFP. 

“Ele está em um esta-
do vegetativo permanente 
e respira por aparelhos. A 
expectativa de uma morte 
iminente está baseada em 
motivos reais e graves”, es-
creveram 15 membros da fa-
mília - incluindo sua esposa 
Graça Machel e sua filha mais 
velha Makaziwe - na queixa 
apresentada contra Mandla, 
o neto de Mandela que exu-
mou os restos mortais de 
três filhos do herói da luta 
contra o apartheid. 

“O estado de saúde de 
Nelson Mandela se agravou 
e os médicos aconselharam 
a família Mandela a desligar 
os aparelhos que o mantêm 
vivo artificialmente. Para não 
prolongar o seu sofrimento, 
a família Mandela considera 
esta opção como altamente 
provável”, de acordo com o 
advogado David Smith, que 
redigiu o documento. 

A queixa, que termina 
com as palavras “eles espe-
ram enterrar seu pai e avô”, 
foi apresentada ao tribunal 
de Mthatha (sul) na quinta-
-feira, 27 de junho, um dia 
antes do início da audiência 
para decidir o caso da repa-
triação dos corpos para a 
cidade de Qunu (sul), onde 
o ex-presidente deseja ser 
enterrado. 

Mandela se encontra 
em estado vegetativo

áfRIcA DO SUL

fOTO: Divulgação

A poupança da Caixa Econômica Federal registrou uma captação líquida de R$ 2,86 bilhões em junho, segundo dados do BC
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CSA leva vantagem 
diante do Botafogo 
nas estatísticas

brasileiro de judô em joão pessoa

Projeto foi enviado à CBJ
Campeonato será 
realizado nos dias 3 e 4 
de agosto no Unipê

Em lindo jogo realiza-
do no Esporte Clube Cabo 
Branco, na capital, na última 
quarta-feira, a equipe do Gol 
de Placa arrancou uma vi-
rada histórica nos minutos 
finais e se mantém vivo na 
briga pela classificação as 
semis finais do Campeonato 
Paraibano de Futsal 2013. 

Esporte Clube Cabo 
Branco e Gol de Placa entra-
ram em quadra com impor-
tantes desfalques. Kauê, pelo 

tricolor e Wanderson pelo 
alvirrubro, mas, não faltou 
emoção desde o início do 
jogo.

No primeiro chute do 
ECCB, eles abriram o placar e 
o Gol de Placa que precisava 
da vitória para não ser elimi-
nado prematuramente pre-
cisou se expor para buscar o 
empate. Mas a bola tricolor 
teimava em não entrar, hora 
sendo defendida pelo golei-
ro, hora parando na trave 

e ainda pela zaga com o gol 
aberto.

Até que no segundo tem-
po, o goleiro alvirrubro, que 
estava pegando quase tudo 
e  ainda marcou o segundo 
gol do ECCB. O jogo parecia 
ser daqueles que passaría-
mos a noite toda chutando 
que a bola não entraria. No 
total, foram sete bolas na 
trave adversária, duas bolas 
salvas pela zaga na linha do 
gol e três bolas que quicou 

na linha e não entrou. Mas, 
Italo marcou o primeiro gol 
tricolor cobrando falta e in-
cendiou mais ainda a parti-
da. No último quarto a sorte 
virou de lado e em escanteio 
cobrado por João Pedro a 
bola desviou na zaga e en-
ganou o goleiro empatando 
a partida.

E faltando menos de 
dois minutos para o final, 
novamente Ítalo chutou 
duas vezes para marcar. O 

primeiro chute com a direi-
ta e no rebote marcou com 
a esquerda. E quase marcou 
novamente com João Paulo e 
Daniel, mas o jogo terminou 
mesmo 3×2.

Com o resultado, o Gol 
de Placa precisa vencer o 
Benfica B no próximo domin-
go para garantir a classifica-
ção a próxima fase. COPM, 
Benfica A e ECCB já estão 
matematicamente classifica-
dos.

A Confederação Brasilei-
ra de Judô (CBJ) recebeu on-
tem, totalmente detalhado, o 
Projeto de Apoio para o Cam-
peonato Brasileiro de Judô, 
categoria Sub-13, que ocor-
rerá nos dias 3 e 4 de agosto, 
em João Pessoa. O projeto foi 
encaminhado pela Federação 
Paraibana de Judô, através 
de Adjailson Fernandes Cou-
tinho, presidente; Valdylúcio 
da Silva Barros, Gestor de 
Eventos e Comitê Organiza-
cional - Cotas de Patrocínio, 
e; Emerson Gomes Dantas, 
assessor de Marketing e Mer-
chandising do Evento.

Na ocasião, os integran-
tes da Fepaju anexaram de-
zenas de fotos de eventos 
realizados na capital, com 
destaques para o Campeona-
to Brasileiro de Judô, Regio-
nal II, que ocorreu em João 
Pessoa no último mês de 
abril.

De acordo com Adjail-
son Fernandes, a federação 
está convicta de que fará 
uma campeonato nacional à 
altura. “Agradecemos a todos 
os apoios e patrocinadores, e 
estamos certos que faremos 
um evento ainda maior nos 
próximos dias 3 e 4 de Agos-
to de 2013, quando desta vez 
receberemos atletas de todo 
o país e futuras promessas 
olímpicas, competindo aqui 
em João Pessoa”, garantiu o 
presidente da federação pa-
raibana.

O Campeonato Brasilei-
ro de Judô, categoria Sub-13, 
em João Pessoa, vai reunir 
mais de 300 atletas de todas 
as unidades da federação. O 
evento será promovido pela 
Confederação Brasileira de 
Judô em parceria com a Fe-
paju. A Paraíba estará re-
presentada com 16 atletas, 
conforme disse Adjailson 
Fernandes. Os represen-
tantes do Estado foram se-
lecionados durante a etapa 
regional ocorrida em abril, 
quando a Paraíba obteve 
uma expressiva colocação, 
inclusive, com vários atletas 
no pódio.

Circular
Também ontem, a Con-

federação Brasileira de Judô 
divulgou, a Circular referen-
te ao Campeonato Brasileiro 
Sub-13 que será realizado 
nos dias 3 e 4 de agosto no 
Ginásio Poliesportivo do 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê), na capital 
paraibana.

A ficha de aéreos e a lista 
de hotéis sugeridos também 
já estão disponíveis. A gestão 
técnica de eventos destaca 
que a ficha de aéreos dos 
seis membros da equipe be-
neficiados com as passagens 
pelo PAF deve ser enviada até 
o próximo dia 15 de julho. As 
inscrições online devem ser 
feitas até o dia 26 deste mês 
através do site www.zempo.
com.br.

 A circular referente ao 
evento bem como a ficha de 
aéreos e os hotéis sugeridos 
pela Fepaju podem ser con-
sultados nos arquivos em 
anexo.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

No mês de abril passado, João Pessoa realizou o Campeonato Brasileiro Regional II que selecionou os judocas para o Brasileiro Sub-13 que ocorrerá no próximo mês

Andressa e Jaílma treinam pela primeira vez
Andressa Oliveira de 

Morais e Jaílma Sales de 
Lima, paraibanas que tentam 
a partir de hoje, em Cartage-
na, na Colômbia, índice para 
o Campeonato Mundial de 
Atletismo, treinaram ontem 
pela primeira vez no Está-
dio Elías Gutiérrez, local das 
disputas do 48º Campeonato 
Sul-Americano de Atletis-
mo, sob um forte calor e alta 
umidade da cidade. As duas 
atletas se juntaram as de-
mais integrantes da Seleção 
Brasileira. 

Às 10h, quando muitos 
atletas já haviam encerrado 
o treinamento, o termôme-
tro no estádio mostrava 32 
graus à sombra e uma sen-
sação termina de quase 40 
graus na pista, aquecida por 
um sol forte e potencializada 
pela umidade de 78%.

“O grande problema é 
com a hidratação e mesmo 
assim você demora a se recu-
perar do esforço”, comentou 
Franciela Krasucki. “Ainda bem 
que eu corro 100m”, brincou 
a velocista, qualificada para o 
Mundial de Moscou, de 10 a 18 
de agosto, na Rússia.

SUL-AMERICANO DE ATLETISMO

Alguns atletas tiveram 
um pouco mais de sorte, 
como o catarinense Darlan 
Romani. Ele treinou a maior 
parte da manhã na sala de 
musculação, localizada numa 
estrutura anexa ao estádio, 
que tem ar condicionado. 
“Deu para fazer toda a série 
de exercícios e depois pegar 
um pouco de sol na pista”, 
disse o recordista brasileiro 
do arremesso do peso, que 
busca o índice de 20,16m na 
prova para o Mundial.

A primeira dificuldade 
da delegação no início do 
treino, na verdade, foi em 
providenciar água e gelo. 
“Os cuidados com a hidrata-
ção dos atletas precisam ser 
grandes”, lembrou o médico 
Cristiano Laurino, que acom-
panha a delegação. Para as-
segurar todos os cuidados, 
o superintendente de Alto 
Rendimento da CBAt, Antô-
nio Carlos Gomes, disse que 
a entidade irá garantir uma 
boa infraestrutura ao grupo. 
“Vamos montar uma ten-
da ao lado do estádio, com 
muita água, isotônico, frutas, 
gelo, macas para massagem e 

fisioterapia”, informou Anto-
nio Carlos, preocupado.

A competição será a úl-
tima das paraibanas para a 
obtenção do índice, já que, a 
Confederação Brasileira de 
Atletismo tem até o próximo 
dia 14 para indicar a delega-
ção brasileira na competição 
internacional. No caso de 
Andressa Morais, essa será 
a quarta tentativa do índice, 
uma vez que, nas outras 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 Mun-
dial de Moscou. Já Jailma vai 
competir na prova de 4x400 
metros rasos. 

Para o Sul-Americano da 
Colômbia, a delegação bra-
sileira foi formada a partir 
dos resultados alcançados 
no Troféu Brasil/Caixa de 
Atletismo, realizado no início 
do mês, no Estádio Ícaro de 
Castro Melo, em São Paulo. 
Alguns atletas foram libera-
dos para participar da Uni-
versíade de Cazã, na Rússia, 
ou do Circuito Europeu de 
Meetings.

Andressa terá a última chance de garantir índice para o mundial

Jaílma Sales vai competir na prova dos 4x400 metros rasos

Em virada histórica, Gol de Placa vence ECCB
PARAIBANO DE FUTSAL



Duplas brasileiras avançam
no Mundial de Vôlei de Praia
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A equipe feminina adulta do Servicar Sport Club, de 
João Pessoa, continua treinando intensivamente 
visando as disputas da Taça Brasil Correios de Futsal 
da Primeira Divisão, que ocorrerá no próximo mês, na 
cidade de Brusque, interior de Santa Catarina. A equipe, 
treinada pela professoa Gleide Costa chega à compe-
tição nacional pela primeira vez, levando no currículo o 
título de campeã paraibana 2012. O presidente Evilásio 
Ferreira de Lacerda garante a presença do clube com, 
no mínimo, 10 jogadoras, no entanto, a intenção é que 
a delegação seja de 13 atletas e 2 dirigentes.

Futsal da Servicar

A hora é de recomeçar 
praticamente do zero

Ufa! Acabou a Copa das Confederações. Ainda 
bem que o Brasil foi campeão. Agora, tudo re-
torna ao normal. No futebol, na escola, nas ple-
nárias, no Congresso, em nossa casa... Os times 
recomeçam praticamente do zero. Aqueles que 
tiveram planejamento enquanto durou a Copa das 
Confederações, ainda bem, pois não terão muito 
desperdício, mas, acredito eu, a maioria, sincera-
mente, será muito complicado.

Em se tratando dos clubes tradicionais e 
nacionais do nosso futebol, diga-se de passagem 
Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Santos, 
Grêmio, Fluminense, e por aí se vai, este encaram 
a situação com bastante profissionalismos e não 
terão muitos problemas. O período de descan-
so foi até melnor para a recuperação de alguns 
atletas.

Para as equipes do Estado, diga-se Botafogo, 
Treze, Campinense, Auto Esprote, CSP, Nacional 
de Patos, Esporte de Patos, ou então, simples-
mente os que estão disputando competições 
nacionais (Série C, Treze e Série D, Botafogo), 
o recomeço será dificílimo, isto porque, alguns 
já estão parados e outros retornaram meio que 
desequilibrados.

Que a Copa das Confederações foi uma vitri-
ne para Neymar, Paulinho, Hulk, David Luiz, Tiago 
Silva, dentre outros, isto é inquestionável, mas, 
que foi prejudicial para os times que disputam as 
Séries A, B, C e D, também são inquestionáveis.

Mas, como no Brasil tudo se respira futebol, 
os problemas de adaptação não deverão demorar 
muito. Espero eu que esta adaptação não venha 
tardia demais, pois, se isto ocorrer, os times en-
volvidos nos brasileiros das Séries C e D poderão 
sequer ver o tempo passar e serem eliminados de 
forma precoce destas competições.

Entre os destaques nesta 
relação estão José Carlos, 
Totinha e Jakcson, todos 
com passagens pelo Auto 
Esporte Clube, bem como 
Idalvo, que chegou a jogar 
no Americano de Campos do 
Rio de Janeiro.

Gurugi II

Amanhã tem início os confrontos entre os quatro times 
da região polarizada por João Pessoa e as outras quatro 
equipes da região da Rainha da Borborema, que se classi-
ficaram para as etapas finais da Copa Paraíba Sub-15 de 
Futebol 2013. O evento, que teve início no mês de abril, 
ainda agita as camadas esportivas do Estado, inclusive, 
alguns times tiveram a competição como vitrine para a 
revelação de atletas para o cenário esportivo nacional.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O distrito de  Gurugi, no 
município do Conde, Litoral 
Sul do Estado, tem se des-
tacado no cenário esportivo 
estadual pela revelação 
de grandes jogadores para 
equipes tradicionais da Pa-
raíba nos últimos anos.

Gurugi

Copa Paraíba Sub-15

Alison e Emanuel seguem 
com 100% após mais 
uma vitória na Polônia

COPA
DAS CONFEDERAÇÕES

A dupla brasileira Ali-
son/Emanuel encerrou a 
fase e grupos do Mundial de 
Vôlei de Praia, na Polônia, 
com 100% de aproveitamen-
to. Atual campeã do torneio, 
a parceria venceu a terceira 
partida ontem.

Alison e Emanuel fize-
ram 2 sets a 0, com parciais 
de 21/17 e 21/11, sobre os 
letões Plavins e Peda, que até 
então dividiam a liderança 
do Grupo B com os brasilei-
ros. As duas duplas avan-
çaram à fase mata-mata do 
torneio.

Quem também jogou na 
madrugada de ontem foi a 
dupla líder do ranking mun-
dial Bruno Schmidt e Pedro 
Solberg. Eles, porém, decep-
cionaram, perderam mais 
uma no Grupo F e acabaram 
eliminados do torneio.

Bruno/Pedro perdeu 
para a parceria espanhola 
Herrera/Gavira por 2 a 0 
(21/17 e 21/18). Os espa-
nhóis encerraram no topo do 
grupo, com 100% de apro-
veitamento.

Pelo mesmo grupo, os 
brasileiro Evandro e Vitor Fe-
lipe venceram os holandeses 
Van Dorsten e Elferink por 
2 a 0 (21/13 e 21/14) para 
assegurar a segunda vaga 
do grupo. Evandro e Vitor já 
haviam vencido seus compa-
triotas na primeira rodada, 
mas perdeu para a dupla da 
Espanha na segunda rodada. 
Álvaro e Ricardo também já 
estão classificados. Portanto, 
das quatro duplas masculi-
nas do país, apenas Bruno 
Schmidt e Pedro Solberg fi-
caram pelo caminho.

Feminino
No primeiro jogo da 

fase mata-mata do Mundial 
de Vôlei de Praia Feminino, 
na Polônia, o Brasil teve sua 
primeira dupla eliminada 
do torneio. Atuais líderes do 
ranking mundial, Taiana e Ta-
lita foram derrotadas ontem.

A dupla perdeu por 2 
sets a 1, com parciais de 
21/17, 14/21 e 20/18, para 
a parceria alemã Ludwig/
Walkenhorst. Em um duelo 
de 53 minutos, as alemãs pe-

naram para eliminar as bra-
sileiras no tie-break.

Taiana e Talita eram as 
favoritas do Brasil no tor-
neio. Elas vinham de dois 
títulos seguidos nas duas 
últimas etapas do Circuito 
Mundial - Roma e Hague.

Dupla número nove no 
ranking mundial, Lili e Bár-
bara Seixas não deram chan-
ces ao azar. Elas venceram as 
suíças Zumkehr e Heidrich 
sem perder nenhum set, com 
parciais de 21/13 e 21/12.

Lili e Bárbara, inclusive, 
já sabem quais serão suas 
adversárias nas oitavas de 
final: as holandesas Keizer e 

Van Iersel, que derrotaram 
a dupla alemã Holtwick e 
Semmler mais cedo.

Vôlei de Quadra
A Seleção Masculina 

Sub-19 está nas quartas de fi-
nal do Campeonato Mundial 
do México. Os meninos brasi-
leiros superaram a Finlândia 
por 3 sets a 2, em parciais de 
25/20, 25/12, 29/31, 27/23 
e 15/11, após equilibradas 
2h07 de partida.

Na luta por vaga na se-
mifinal, o Brasil terá pela 
frente a China às 21h (de 
Brasília) de hoje. Nas outras 
partidas da fase, se enfren-

tam Argentina e Irã, Cuba e 
Rússia e França e Polônia.

O grande destaque da 
partida foi o oposto Rodrigo. 
Ele foi o responsável por 31 
pontos brasileiros, sendo 27 
de ataque, um de bloqueio e 
três de saque. Outro impor-
tante jogador para o Brasil 
foi o ponteiro Douglas, dono 
de 26 pontos.

A Seleção Sub-19 tenta 
acabar com jejum de 10 anos 
sem títulos mundiais para 
conquistar o hexacampeo-
nato da competição - o Bra-
sil levou as edições de 1989, 
1991, 1993, 1995, 2001 e 
2003 do campeonato.

Alonso teme durabilidade de pneus
Os incidentes no GP de Sil-

verstone levaram a Pirelli a agir 
rapidamente e modificar a com-
posição dos pneus que serão 
usados na etapa de Nurburgring 
(ALE), neste final de semana. 
Para o espanhol Fernando Alon-
so, os pilotos terão que se adap-
tar a um composto ainda “im-
previsível” e apenas torcer para 
que eles sejam mais seguros que 
os utilizados até aqui.

“Depois do que vimos em 
Silverstone, vamos para Nur-
burgring confiantes em ver 
uma melhora. Eu sei que várias 
modificações foram feitas e a 
esperança dos pilotos é de que 
possamos correr em segurança”, 
afirmou o espanhol, em evento 
da Ferrari.

A Pirelli utilizará em Nur-
burgring pneus com uma cinta 
de kevlar de alta resistência, 
substituindo a versão de aço an-

terior. Somada a limites maiores 
de pressão e ângulo e à proi-
bição da troca de posição de 
pneus, a ação deve diminuir os 
problemas com os compostos.

“No momento, não pode-
mos fazer nenhuma previsão, 
porque ninguém testou esses 
pneus e não sabemos quantos 
benefícios eles podem nos tra-
zer. Temos apenas que confiar 
no fato de que eles não serão pe-
rigosos para a corrida”, conclui 
Alonso.

Após o GP deste final de se-
mana, a Pirelli irá mandar novos 
pneus para as equipes a partir 
do final de semana da etapa 
húngara da Fórmula 1. A nova 
fórmula será uma combinação 
dos compostos do 2012 com as 
soluções encontradas neste ano 
e serão testados durante o trei-
no de jovens pilotos em Silvers-
tone, neste mês.

FÓRMULA 1

Alison e Emanuel comemoram mais uma vitória, agora sobre os letões Plavins e Peda, ontem

FOTO: CBV/Divulgação

Espanhol preocupado com os novos compostos da Pirelli

FOTO: Divulgação



Belo perde em confrontos para CSA
BRASILEIRO SÉRIE D
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Botafogo viaja hoje para 
Maceió na busca de sua 
segunda vitória

FUTEBOL 
PARAÍBA

Se depender de estatísti-
ca, o Botafogo não terá moleza 
no próximo domingo contra o 
CSA, em partida programada 
para o Estádio Rei Pelé, em 
Maceió-AL, válida pela ter-
ceira rodada do grupo A4 da 
Série D do Campeonato Brasi-
leiro. Nos confrontos entre as 
duas equipes, o clube alagoa-
no leva uma grande vantagem 
sobre o Belo. Ao todo, os times 
jogaram 12 vezes, com 5 vitó-
rias do CSA, 5 empates e ape-
nas 2 vitórias do Botafogo.

Os dois clubes não costu-
mam se enfrentar com muita 
frequência. A última vez foi 
em 2010, pela Copa do Nor-
deste. A partida foi disputada 
no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa, e terminou empatada 
em 0 a 0. A última vitória do 
Belo sobre o clube alagoano 
só ocorreu no Nordestão do 
ano 2000. Na oportunidade, 
o Botafogo teve a sua maior 
vitória sobre o CSA, jogando 
em casa. O Alvinegro goleou 
por 3 a 0, com dois gols do 
atacante Tiago Tenório. De 
lá para cá, foram mais três 
partidas: 2 a 1 para o CSA, 
no Almeidão, em 2001, pela 
Copa do Nordeste, 3 a 0 para 
o clube alagoano, no Rei Pelé, 
em 2002, pelo Nordestão e fi-
nalmente um empate em 0 a 
0, no Almeidão, em 2010, pela 

Copa do Nordeste.
O jogo do próximo do-

mingo será no Estádio Rei 
Pelé, em Maceió. Lá, os nú-
meros são ainda mais desfa-
voráveis ao Botafogo. O time 
da Maravilha do Contorno só 
venceu uma vez os donos da 
casa e isto foi em 1976, em 
um jogo com muitos gols. O 
Belo derrotou o Alviazulino 
por 5 a 3 e a partida foi válida 
pela Copa do Brasil. Foi tam-
bém no Rei Pelé que ocorreu 
a maior goleada entre as duas 
equipes. O CSA goleou o Bota-
fogo por 5 a 1, em 1985, em 
partida válida pela Taça Ouro.

Recuperação
Alheios aos números, 

elenco e comissão técnica do 
Botafogo encaram o jogo como 
decisivo e pretendem conse-
guir a segunda vitória do Belo, 
em Maceió. Ontem, a equipe 
treinou no Estádio Almeidão, 
já com a presença do atacante 
Paulinho Macaíba, que foi con-
tratado esta semana.

A novidade no treino 
de ontem foi a ausência de  
Hércules que se recupera 
de uma contusão no joelho 
e do atacante Thiaguinho, 
que será submetido hoje a 
uma cirurgia no perônio da 
perna esquerda e deverá fi-
car afastado dos gramados 
por um longo período. Os 
jogadores que estavam se 
recuperando de uma virose 
já foram liberados e estão à 
disposição do técnico Mar-
celo Vilar. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Phillipy Costa
Especial para A União

O técnico José Luiz Mau-
ro, o Vica, já tem um time 
pronto para a reestreia do 
Treze na Série C do Campe-
onato Brasileiro. A partida é 
quarta-feira (10), às 20h30, no 
Estádio Dinarte Mariz, em Cai-
có-RN, contra o Baraúnas, pela 
terceira rodada do Grupo A.

 Logo mais à tarde o trei-
nador comanda o sétimo co-
letivo dessa intertemporada, 
quando no gramado do Ami-
gão vai ter mais uma chan-
ce de testar a formação do 
meio-campo, setor onde ainda 
residem algumas dúvidas. Ri-
chardson e Jé são as preferên-
cias para a cabeça da área.

 Os volantes formam o 
time ao lado de Éder, Hudson, 
Sandoval, Gláuber e Anderson 
Paim; Wallace e Cristian; Túlio 
Renan e Paulista. 

Mas se dentro do cam-
po, Vica segue preparando a 
equipe sem problemas, fora 
a diretoria trabalha para não 
deixar a crise financeira atra-

palhar o projeto.
 Com uma folha salarial 

de R$ 300 mil, de acordo com 
o que informou o diretor de 
futebol José Wilton, a direção 
alvinegra está encontrando di-
ficuldades para pagar o mês de 
junho a funcionários, atletas e 
comissão técnica. Todos os 
dias, no Estádio Presidente 
Vargas, a cúpula galista tem 
se reunido com os jogadores 
para tentar tranquilizá-los.

 “A gente tem mostrado 
que a situação do clube é deli-
cada. Nós não temos recursos 
e estamos esperando doações 
da Prefeitura de Campina 
Grande e do Governo do Es-
tado, o que já foi conversado 
e até agora nada. Não tivemos 
qualquer resposta. Estamos 
esperando isso a qualquer 
momento, principalmente por 
parte do prefeito (Romero Ro-
drigues). Mas tranquilizei os 
jogadores. Estamos unidos e 
dependendo dessa resposta 
vamos efetuar o pagamento 
até o início da semana que 
vem”, comentou o empresário 
Zé Wilton.

Vica já tem time pronto 
para reestreia na Série C

TREZE

Vica conversa com jogadores sobre a responsabilidade do jogo

O Centro Sportivo Alagoano 
(CSA/AL) poderá fazer a estreia 
de seis reforços, diante do Bo-
tafogo, no próximo domingo, 
às 16h, no Estádio Rei Pelé, em 
Maceió/AL, pela terceira rodada 
do grupo A4 do Campeonato 
Brasileiro da Série D. Foram con-
tratados, Vinicius Gandra (golei-
ro), Tiago Bernardini (zagueiro), 
Brida e Igor Bossel (laterais direi-
to e esquerdo), Rone Dias (meia) 
e Everaldo (atacante). Caras no-
vas para um time que ainda não 
venceu na competição, quando 
perdeu na estreia (2 a 0), para o 
Vitória da Conquista/BA, fora de 
seus domínios, na segunda roda-
da.  

O grupo está integrado ao 
elenco e à disposição do treina-
dor Beto Almeida, que espera 
contar com a força máxima para 
conseguir o primeiro resultado 

positivo e deixar a lanterna da 
disputa. Outros reforços podem 
desembarcar no clube, depen-
dendo da necessidade da comis-
são técnica que vai aguardar o 
comportamento da equipe nos 
próximos compromissos. 

De acordo com o comandan-
te do azulão, trata-se de jogado-
res experientes que chegam em 
boa hora para melhorar a qua-
lidade do grupo durante a Série 
D. “Espero contar com os refor-
ços para pegar o Botafogo, onde 
teremos a obrigação de obter 
a nossa reabilitação. Caso haja 
necessidade poderemos correr 
atrás de novas aquisições”, ava-
liou Beto. 

Com relação ao próximo 
adversário, o comandante do 
Azulão, reconhece a força que 
tem o campeão paraibano, que 
manteve a base do título Esta-
dual/2013 e vem reforçado para 
conseguir também a primeira 
vitória. “Venho acompanhan-

do o concorrente que tem um 
elenco de qualidade e mante-
ve os principais jogadores que 
conquistaram o Paraibano. Será 
um jogo complicado com duas 
equipes que buscarão vencer”, 
frisou. Durante a paralisação das 
competições nacionais, devido a 
realização da Copa das Confe-
derações, o CSA/AL aproveitou 
para observar a equipe nos dois 
amistosos realizados. O Azulão 
derrotou o Miguelense (2 a 1), 
em São Miguel/AL e Ypiranga/PE 
(1 a 0), em seus domínios.  

De acordo com Beto uma boa 
folga para que os clubes treinas-
sem com mais calma e corrigisse 
os erros que ocorreram nos últi-
mos compromissos. “Aproveita-
mos o tempo para fazer alguns 
amistosos e observar com tran-
quilidade o comportamento do 
time em campo. A presença dos 
novos reforços deixará o grupo 
mais otimista e confiante em 
vencer o Botafogo”, observou. 

Time alagoano deverá fazer estreia de seis atletas

Os jogadores do Botafogo estão muito motivados, treinaram ontem, fazem coletivo hoje e depois viajam para jogo no domingo

Dois dos seis jogadores que deverão fazer suas estreias no CSA diante do Botafogo-PB pela Série D do Campeonato Brasileiro

FoToS: Divulgação
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NACIONAL
& Mundo

Único representante do 
Brasil na competição 
perde a 1a semifinal

Atlético se complica com argentinos
TAÇA LIBERTADORES

A união terá que ser 
maior do que nunca. A sin-
tonia terá que ser absoluta. 
O time do Atlético-MG, o cal-
deirão do Horto e a torcida 
do Galo terão que encarar, 
juntos, o maior desafio do 
ano - e um dos maiores desa-
fios da vida - na semana que 
vem. Porque complicou... Na 
noite da última quarta-feira, 
o único sobrevivente brasi-
leiro na Libertadores foi à 
Argentina e perdeu por 2 a 
0 para o Newell’s Old Boys, 
no primeiro duelo das se-
mifinais da competição con-
tinental. Maxi Rodríguez e 
Scocco, a dupla pensante 
do time de Rosário, fizeram 
os gols. O saldo qualificado 
torna o resultado pavoroso 
para os mineiros. 

Para ir à final, a equipe 
de Cuca precisará vencer 
por três gols de diferença no 
Independência. Outra opção 
é devolver os 2 a 0 e tentar 
a sorte nos pênaltis. O jogo 
será na próxima quarta-
feira, às 21h50m. Será, em 
décadas, o mais importante 
dos dias para os atleticanos.

A derrota na Argenti-
na saiu no segundo tempo, 
depois de uma etapa inicial 
relativamente calma. A zaga 
falhou no primeiro gol, de 
Maxi Rodríguez (Leonardo 
Silva e Réver, os titulares, 
desfalcaram a equipe). E 
Scocco encontrou o canto 
esquerdo de Victor em co-
brança de falta para com-
plicar de vez a vida do time 
mineiro. 

Foi um primeiro tem-
po de mais movimentação 
do que chances, de mais 
correria do que perigo. Nas 
poucas oportunidades que 
pintaram de lado a lado, os 
goleiros foram bem. Victor 
teve mais intervenções. Mas 
Guzmán teve a melhor.

Os primeiros minutos 
foram aqueles que mais ren-
deram ameaças ao Galo. O 
Newell’s começou melhor. 
Alavancado por uma torcida 
extremamente inflamada, 
chegou a encaixotar os mi-
neiros no campo de defesa 
por poucos minutos. Cáce-
res surgiu como boa opção 
pela direita. Por ali, mandou 
cruzamento no pé de Maxi 
Rodríguez, que mandou de 
primeira. Victor salvou pela 
primeira vez.

Ao se analisar os núme-

Como era esperado, 
o Brasil deu um salto no 
ranking da Fifa, divulgado na 
manhã de ontem pela entida-
de máxima do futebol. Com a 
conquista da Copa das Con-
federações, a Seleção Brasi-
leira subiu do 22º (pior per-
formance da história) para o 
nono lugar (1.095 pontos), 
retornando ao Top 10 após 
mais de um ano de ausência 
(a última vez foi a quinta po-
sição, em junho de 2012).

Mesmo derrotada na fi-
nal da competição que reu-
niu os campeões dos conti-
nentes, a Espanha manteve 
a liderança, agora com 1.532 
pontos.

A Alemanha (1.273) 
permanece na segunda colo-

Dois jogos vão movi-
mentar hoje a segunda di-
visão do Campeonato Brasi-
leiro de Futebol 2013, todos 
programados para as 21h. 
Asa, de Alagoas, enfrenta o 
Chapecoense, de Santa Ca-
tarina, enquanto o América 
de Minas Gerais recebe o 
Paraná Clube, ambos pela 
7ª rodada. A Segundona re-
tornou na última terça-fei-
ra após o término da Copa 
das Confederações, já que a 
competição que teve a Sele-
ção Brasileira como campeã 
paralisou todos os campe-
onatos programados pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol.

A partida entre América
-MG x Paraná Clube ocorrerá 
no Estádio Independência. 
O Coelho é o quarto na ta-
bela com 12 e o Tricolor o 

Caso entre em campo 
contra a Portuguesa, ama-
nhã, às 21h (de Brasília, no 
Canindé – o que provavel-
mente acontecerá – o go-
leiro Fábio, capitão e ídolo 
do torcedor cruzeirense, 
completará 500 jogos com 
a camisa celeste. Trata-se 
de uma marca que poucos 
jogadores brasileiros con-
seguem atingir pelos clu-
bes, ainda mais nos dias de 
hoje, em que as mudanças 
acontecem com altíssima 
frequência. 

Uma conquista reconhe-
cida e admirada por todos os 
jogadores, incluindo, é claro, 
os companheiros de clube. 
O zagueiro Bruno Rodrigo, 
por exemplo, é um deles. O 
defensor ressaltou a impor-
tância de Fábio na história 
do Cruzeiro e disse estar fe-
liz por atuar ao lado de um 
grande goleiro, com nível de 
Seleção Brasileira.

“É importantíssimo. Não 
sei se eu lembro, no momen-

to, de algum jogador com 500 
jogos em um clube. Acho que 
é importante para ele, e fico 
feliz por defender o Cruzei-
ro ao lado dele. É um grande 
goleiro, de Seleção Brasilei-
ra. É um jogador experiente. 
Espero poder ajudá-lo nesse 
jogo, e que ele possa fazer 
uma bela partida. Espero que 
a bola não chegue nele. Mas, 
se for exigido, que possa fa-
zer um belo jogo”, dise.

O fato de ter um grande 
goleiro no mesmo time dá 
tranquilidade aos jogadores. 
Bruno Rodrigo sabe que, se 
o Cruzeiro precisar de Fábio, 
ele fará defesas importantes, 
algo que fez ao longo da his-
tória no clube.

“É um grande goleiro. 
Fico mais tranquilo, porque, 
quando a bola chega ali, e 
a qualquer momento pode 
chegar, sempre faz defesas 
importantes, como foi nesse 
primeiro semestre. Espero 
que ele possa ajudar”, con-
cluiu.

ros do Alvinegro na atual 
temporada, o torcedor pode 
ter um pouco mais de espe-
rança. Dos 31 jogos do time 
no ano, o Galo venceu por 2 
a 0 ou por três gols de dife-
rença em 11 oportunidades, 
sendo que três delas foram 
na atual edição da Liberta-
dores: duas vezes por 5 a 2 

contra o Arsenal, de Saran-
dí, uma no Brasil e outra na 
Argentina, além de um 4 a 1 
sobre o São Paulo, no Inde-
pendência.

O torcedor mais pessi-
mista pode observar que a 
maioria das vezes que con-
seguiu um resultado com 
mais de três gols de dife-

rença foi pelo Campeonato 
Mineiro. No estadual foram 
seis vezes, contra Araxá (3 a 
0), América-MG (5 a 2), Tupi 
(4 a 1), Boa Esporte (4 a 0), 
Tombense (5 a 1) e o mais 
importante, 3 a 0 sobre o 
arquirrival Cruzeiro, placar 
que lhe valeu o título esta-
dual.

Já em duas oportunida-
des em 2013, o Galo venceu 
pelo placar que leva a deci-
são para os pênaltis. A mais 
recente foi pela segunda ro-
dada do Brasileirão, quando 
bateu o Grêmio por 2 a 0. A 
outra vez foi na primeira se-
mifinal do Mineiro, diante 
do Tombense, em Tombos.

Fábio entra para a 
história do Cruzeiro

500 JOGOS

APÓS TÍTULOCampinense-PB 
paga multa por 
laser em jogo 
contra o Fla

O Campinense Clube pa-
gou no último dia 12 de junho 
a multa de R$ 3 mil imposta 
pela Segunda Comissão Disci-
plinar do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD), por 
causa do uso de um raio laser 
na derrota para o Flamengo/
RJ (2 a 1), em jogo válido pela 
Copa do Brasil/2013, no Es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande. Caso a Raposa não 
efetuasse o pagamento fica-
ria impedido de participar de 
qualquer competição em cur-
so, nos termos do artigo 91 e 
54.  A decisão partiu do presi-
dente do STJD, Flávio Zveiter, 
referente ao processo de nú-
mero 026/2013 - 2ª CD, com 
um prazo de 72 horas - após a 
decisão do STJD - para que o 
representante da Paraíba qui-
tasse o débito existente. 

Para o diretor de futebol 
do Campinense, Dorgival Pe-
reira, o rubronegro fez o paga-
mento em tempo determina-
do, descartando uma punição 
maior para o campeão estadual 
do ano passado. Ele lamentou a 
situação de alguns torcedores  
que foram ao estádio e preju-
dicou a Raposa com uma multa 
que não estava nos planos do 
clube. “Infelizmente existem 
pessoas que não sabem cola-
borar e acabam prejudicando o 
clube”, disse o dirigente. 

A punição do clube ru-
bro-negro foi baseada na infra-
ção prevista pelo Art.213,I,§1º 
do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, que diz o seguinte. 
“Quando a desordem, invasão 
ou lançamento de objeto for 
de elevada gravidade ou cau-
sar prejuízo ao andamento do 
evento desportivo, a entidade 
de prática poderá ser punida 
com multa e a perda do mando 
de campo de uma a dez parti-
das, provas ou equivalentes, 
quando participante da com-
petição oficial”.

Se escalado contra a Portuguesa amanhã, Fábio fará história

América Mineiro e Paraná Clube se enfrentam no Independência

Série B do Brasileirão terá 
dois jogos pela sétima rodada

6º com 10 pontos. No histó-
rico dos jogos o Paraná esta 
atrás, tem quatro vitórias 
contra seis do Coelho e ainda 
aconteceram seis empates. 
O time paranista marcou 10 
gols e sofreu 13 nos 16 jogos 
disputados. A maioria pelo 
Campeonato Brasileiro e um 
pela Copa Sul-Minas

A primeira partida acon-
teceu em 1990, pelo Campe-
onato Brasileiro da terceira 
divisão e terminou com vi-
tória Tricolor. O último con-
fronto dos times aconteceu 
no segundo turno do ano 
passado no mesmo estádio 
do confronto de sexta e ter-
minou sem gols.

Brasil passa do 220 para o 90 
lugar no ranking da Fifa 2013

Seleção Brasileira voltou a ocupar o top 10 do ranking da Fifa

cação, agora perseguida pela 
Colômbia (1.206), que ultra-
passou a Argentina (1.204) e 
assumiu o terceiro posto. 

Em quinto lugar se-
gue a Holanda (1.180) e em 
sexto aparece agora a Itália 
(1.142). Terceira colocada 

na Copa das Confederações, 
a Azzurra ganhou duas  posi-
ções em relação a última lis-
ta. Portugal (7º, com 1.099), 
Croácia (8º, com 1.098)) e 
Bélgica (10º, com 1.079) 
completam a relação dos dez 
primeiros selecionados.

O Atlético Mineiro, de Ronaldinho Gaúcho, não aguentou a pressão do Newell´s Old Boys e perdeu por 2 a 0, agora joga na próxima quarta

FotoS: Divulgação
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Nos termos do julgamento da licitação: PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2013, feito pelo Pregoeiro 
do Município através do Laudo apresentado e de conformidade com a Lei Federal n.º10.520/02 e 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: MARIA CLAUDIVERA SILVA ME, no valor de R$ 166.114,00 

(Cento e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais), pelas razões expostas no referido Laudo. 
Gab. Da Prefeita Municipal de Barra de São Miguel- PB, 02 de Julho de 2013.

Luzinectt Teixeira Lopes
Prefeita Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro do Município, quando do julgamento do PRE-

GÃO PRESENCIAL nº 016/2013; PROCESSO: 2013.06.024, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para a Empresa: MARIA CLAUDIVERA SILVA ME, no valor de R$ 166.114,00 (Cento e 
sessenta e seis mil, cento e quatorze reais).

Gab. Da Prefeita Municipal de Barra de São Miguel- PB, 02 de Julho de 2013.
Wilson Lourenço de Brito

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO
Barra de São Miguel, 02 de Julho de 2013.

Pregão Presencial nº 016/2013.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
CONTRATADO: MARIA CLAUDIVERA SILVA ME
CNPJ: 18.107.594/0001-08
PRAZO: 31.12.2013.
VALOR TOTAL R$ 166.114,00 (Cento e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais). 
.RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2013:
02.050 – Secretaria de Educação – 02050.12.306.0015.2013 – Manutenção das atividades 

relacionadas com a merenda escolar - 3390.30.0000 – Material de consumo.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Ampliações de 08 (oito) “UBS”s localizadas nas Zonas Urbana e Rural do Município, 
conforme Portarias de n.° 2.394, de 11/10/2011 e 1.170, de 05/06/2012, ambas do Ministério da Saú-
de, de conformidade ao “PSF” (Programa de Saúde na Família), Regime de execução empreitada por 
preço unitário, tipo menor preço global. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2013. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS/PORTARIA N.° 1.170-MS, DE 05/05/2012 - 01.00 - Fundo 
Municipal de Saúde – SMS - 10.301.0023.1042 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades 
de Saúde - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 180 (Cento e Oitenta) dias. 
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB e SETA CONS-
TRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ sob o nº 10.600.699/0001-84 - CT Nº 196/2013 – 28/06/2013 – R$ 
703.478,29 (Setecentos e Três Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos).

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2013
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2013 de 03 de janeiro 

de 2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
N° 018/2013, tipo menor preço, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS, PARA OS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, 
CRIAÇÃO PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS ÁREAS DE PUBLICI-
DADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB.

VENCEDOR/VALOR:
PETSON SANTOS ANDRADE-ME.

R$ 48.000,00 ( Quarenta e oito mil reais)
São Jose de Piranhas PB, 04 de julho de 2013.

JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO
Pregoeiro Oficial

Adendo edital 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  

COMISSÃO DE PREGAO
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 0016/2013

ONDE SE LÊ- ABERTURA 04 de Julho de 2013 as 10:40 horas.
LEIA –SE- ABERTURA 09 de Julho de 2013 as 09:30 horas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 

João Pessoa, 391, centro  PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba. de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h.Pedra Branca, PB  03 DE JULHO DE 2013- Braz de Souza Lins - Pregoeiro oficial

 
ADENDO EDITAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  
COMISSÃO DE PREGAO

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 0017/2013
ONDE SE LÊ  ABERTURA 04  de Julho de 2013 as.13:40 horas. 
LEIA –SE 09 DE JULHO  DE 2013 AS 13:00
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 

João Pessoa, 391, centro  PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba. de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h.Pedra Branca, PB  03 DE JULHO  de 2013- Braz de Souza Lins - Pregoeiro oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2013, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Caldas Brandão - PB, 27 de Junho de 2013.
Neuma Rodrigues de Moura Soares - Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Alípio de Santana, 371 - Centro – Caldas Brandão - PB, às 09:00 horas do dia 17 de julho de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Caldas Brandão - PB, 04 de julho de 2013.
Pedro Freire de Souza Filho - Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013
A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 07/06/2013 

resolve publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas as 
empresas: AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 6.6.2 - Comprovação de acervo técnico 
não comprovado; ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP - 7.5.1 – Declaração de elaboração 
independente da proposta não apresentada; ARAGÃO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA - 8.2.1 – Comprovação de cadastro, não autenticado; 8.2.4 – Certidão da 
fazenda municipal, não autenticado; 7.5.1 – Declaração de elaboração independente da proposta 
não apresentada; 8.2.7 – Declaração do licitante destinado a outro órgão; BELCHIOR CONTRU-
TORA E IMOBILIARIA LTDA - 8.2.1 – Comprovação de cadastro, não autenticado; 8.2.9 – Certidão 
negativa de falência vencida; 8.2.2 Balanço patrimonial não autenticado; 7.5.1 – Declaração de 
elaboração independente da proposta não apresentada; 8.3.2 - Comprovação de acervo técnico não 
comprovado; CEDRO ENGENHARIA LTDA - 8.2.1 – Comprovação de cadastro, não autenticado; 
7.5.1 – Declaração de elaboração independente da proposta não apresentada; CONCRETEX 
COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 8.2.7 – Declaração do licitante destinado 
a outro órgão; 7.5.1 – Declaração de elaboração independente da proposta não apresentada; 
DANTAS CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 8.2.9 – Certidão negativa de falência vencida; 
8.2.1 – Comprovação de cadastro, não apresentou; GONDIM E REGO LTDA - 8.2.7 – Declaração 
do licitante não assinado; 7.5.1 – Declaração de elaboração independente da proposta não assi-
nado; INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 8.2.3 – Certidão conjunta da receita federal 
vencida; 7.5.1 - Declaração de elaboração independente da proposta não apresentou; LIMPEX 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 8.3.2 - Comprovação de acervo técnico não comprovado; 
NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI - 8.3.1 – Comprovação de capital social não 
autenticada; 7.5.1 - Declaração deelaboração independente da proposta não apresentou; SERRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 6.6.1 – Comprovação de capital social não apresentada; 
SETA CONSTRUÇÕES LTDA; TEC NOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 8.2.1 - Comprovação 
de cadastro, não autenticado; TEC NOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 7.5.1 – Declaração de 
elaboração independente da proposta não apresentada; VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS 
LTDA - 8.3.2 - Comprovação de acervo técnico insuficiente e sem autenticação; VIGA - ENGENHARIA 
LTDA - 7.5.1 – Declaração de elaboração independente da proposta não apresentada. Empresas 
Habitadas: EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA; LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES 
COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA; PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; 
por atenderem todos os itens do edital. Dar-seá o prazo de 05 (cinco) dias úteis aos interessados, 
nos termos do Art. 109, inciso I, “a” da Lei 8.666/93, para apresentação de recurso administrativo. 
Prazo para abertura das propostas será dia 12 de Julho de 2013, às 10:00 horas, na sala da 
comissão de licitação.

Cajazeiras - PB, 04 de julho de 2013. 
ROGÉRIO BEZERRA RODRIGUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PASSAGENS AÉREAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Areia - PB, 01 de Julho de 2013.
PAULO GOMES PEREIRA – Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Julho de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3362-2288. Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 04 de Julho de 2013.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
022/2013, no dia 18 de julho de 2013(18.07.2013), ás 09h00min, que tem como objetivo a Aquisição 
de Água em botijão de 20 litros, e Refrigerantes em garrafa de 2 litros, destinadas ao consumo em 
eventos públicos e ainda consumo de diversas Secretarias deste município, com Recursos Próprios 
do Município, descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão 
retirar o edital na sede da prefeitura municipal. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 04 de julho de 2013.
Jose Idomar de Souza Bento               

Pregoeiro  Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2013

A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2013, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a execução de obras de Drenagem Pluvial na cidade de Mogeiro - PB, no dia 23/07/2013 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 18/07/2013. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1033.

Mogeiro, 2 de julho de 2013.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.010/2013
A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
10:00 horas do dia 18 de Julho de 2013, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o 
N° 2.14.010/2013, tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, tendo como objeto a Aquisição de trator, 
conforme especificações em planilha 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, 03 de Julho de 2013.

VIVIANE RAQUEL GONÇALVES MEDEIROS 
Pregoeiro (a) Oficial da CPL/PMCG

OLHO D’AGUA AGROPECUÁRIA S/A - ODASA – CNPJ. 08.780.843/0001-60  ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA  – EDITAL DE 2ª.CONVOCAÇAO – Ficam convida-
dos os Senhores Acionistas para se reunirem  em  sua Sede Social, na  Fazenda Jurity, s/n, Zona 
Rural, Municipio de Cacimba de Dentro, Estado da  Paraíba, às  10:00 Horas do dia  08 de Julho 
de 2013, a  fim de deliberarem sobre  a  seguinte ordem  do dia: EXTRAORDINÁRIA - 1º. Refor-
ma dos Estatutos, bem como sua consolidação; 2º. Apreciação das Demonstrações Financeiras, 
referente aos exercícios encerrados de 31.12.2000 até 31.12.2011; 3º. Eleição da Diretória para 
o triênio 2013 / 2016; 3º. Outros assuntos de interesse social. ORDINÁRIA – 1º. Matéria de que 
trata o Artigo 132 da Lei 6.404/1976, referente ao exercício encerrado em 31.12.2012. AVISO AOS 
ACIONISTAS: Acham-se a disposição dos acionistas na sede social os documentos a que se refere 
o Artigo 133 da Lei 6.404/1976, referente aos exercícios acima mencionados. João Pessoa (PB), 
13 de Março de 2013 – Raimundo Nonato Gomes de Souza – Vice-Presidente do Conselho de 
Administração. Publicado em 1ª. Convocação no Diário Oficial do Estado da Paraíba edição dos 
dias 22, 23 e 24 de março de 2013, e no Jornal “A União” edição dos dias 22 e 23 de março de 
2013 -  Republicado por incorreção devido a não publicação de um dia no Jornal A União. João 
Pessoa – PB, 02 de Julho de 2013.  

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.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013

A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 07/06/2013 
resolve publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas 
as empresas: ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP - 8.3.2 – Comprovação de visita, não 
apresentou; 8.2.7 – Declarações do licitante destinadas a outro órgão;BELCHIOR CONTRUTORA E 
IMOBILIARIA LTDA - 8.2.9 – Certidão negativa de falência vencida; 8.2.2 – Balanço patrimonial, não 
autenticou; CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 7.5.1 – Declaração 
independente da proposta, não apresentou;DANTAS CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 8.2.9 
– Certidão negativa de falência vencida; 8.3.2 – Comprovação de visita, não apresentou; 8.3.3 – Com-
provação de capacidade técnica, não apresentou;GONDIM E REGO LTDA - 8.3.2 – Comprovação 
de visita, não apresentou;LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 8.3.2 – Comprovação 
de visita, não apresentou; 8.3.3 – Comprovação de capacidade técnica, não apresentou;NSEG 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃOES EIRELI - 8.3.1 – Comprovação de capital social, não 
autenticou; 8.3.2 – Comprovação de visita, não apresentou;PRODUZ CONSTRUÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS LTDA - 7.5.1 – Declaração independente da proposta, não apresentou;7.5.1 – 
Declaração independente da proposta, não apresentou;SÃO JOSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA-EPP - 8.2.9 – Certidão negativa de falência vencida; 8.3.2 – Comprovação de visita, não 
apresentou;SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 7.5.1 – Declaração independente da 
proposta, não apresentou; 8.2.1 – Comprovação de Cadastro, não autenticou; 8.3.2 – Comprovação 
de visita, não apresentou;SETA CONSTRUÇÕES LTDA - 8.2.1 – Comprovação de Cadastro, não 
autenticou; 8.3.2 – Comprovação de visita, não apresentou;TEC NOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA - 7.5.1 – Declaração independente da proposta, não apresentou;VANTUR CONSTRUÇÕES 
E PROJETOS LTDA - 7.5.1 – Declaração independente da proposta, não apresentou;VIGA - EN-
GENHARIA LTDA - 7.5.1 – Declaração independente da proposta, não apresentou; 8.2.7 – De-
clarações do licitante destinadas a outro órgão;Empresas Habitadas:AGILIZA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA;EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA;LORENA & ADRIA 
CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA;SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA;por atenderem todos os itens do edital. Dar-seá o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I, “a” da Lei 8.666/93, para apresentação de 
recurso administrativo. Prazo para abertura das propostas será dia 12 de Julho de 2013, às 11:00 
horas, na sala da comissão de licitação.

Cajazeiras - PB, 04 de julho de 2013. 
ROGÉRIO BEZERRA RODRIGUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2013
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 IN00010/2013, 
que objetiva: Contratação de profissional especializado para os serviços de arquitetura e urbanismo 
no municipio de Triunfo-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: BRUNO DE ARAUJO ANDRADE - R$ 10.740,00.

Triunfo - PB, 28 de Junho de 2013
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de profissional especializado para os serviços de arquitetura e urbanismo 

no municipio de Triunfo-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2013.
DOTAÇÃO: 02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 02040.1545210062110 - 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 339030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00057/2013 - 28.06.13 - BRUNO DE ARAUJO ANDRADE - R$ 10.740,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00010/2013.

OBJETO: Contratação de profissional especializado para os serviços de arquitetura e urbanismo 
no municipio de Triunfo-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/06/2013

T.P CONSTRUÇÕES S.A
(COMPANHIA FECHADA) - CNPJ: 09.237.850/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

31 DE DEZEMBRO DE 2012 e 2011

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÖNIO LIQUIDO
BALANÇO REALIZADO EM 31/12/2012

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. A apresentação do balanço segue aos princípios instituídos pelas Leis nº 6.404/76 e 11.638/07;
2. O ATIVO PERMANENTE está demonstrado a preço de aquisição; constituído pelas seguintes contas:
INVESTIMENTO: Ações/Imóveis R$ 396.089,87; Participações em outras empresas R$ 4.597.975,46;
IMOBILIZADO: Instalações R$ 18.292,78; Móveis e Utensílios R$ 32.576,73; Linhas Telefônicas R$ 5.009,47;
Veículos R$ 232.927,62; Máquinas e Equipamentos R$ 232.511,41; Equipamentos de Construção R$ 157.972,44;
Depreciação Acumulada (R$ 588.980,34).
3. O REALIZÁVEL CURTO PRAZO está demonstrado nos seguintes valores: Imóveis a Comercializar R$
5.863.165,29; Terrenos a Comercializar R$ 1.675.778,52; Custeio Ed. Cartagena R$ 1.649.772,26; Custeio Casa
Cond.Bougainville R$ 36.718,41; Créditos C/ Coligadas R$ 102.788,28; Adiantamentos Diversos R$ 11.545,93;
Clientes R$ 1.405.763,99.

João Pessoa, PB, 31 de dezembro de 2012.
RODRIGO PROCÓPIO PINTO MARCOS EVARISTO DA SILVA
DIRETOR CONTADOR CRCPB 6130

A T I V O 31.12.2012 31.12.2011
CIRCULANTE 13.655.511,52 13.878.017,71
DISPONÍVEL 2.909.978,84 3.140.643,21
Caixa e Bancos 229.641,67 205.422,49
Aplicações Financeiras 2.680.337,17 2.935.220,72
REALIZÁVEL A CURTO
PRAZO 10.745.532,68 10.737.374,50
Imóveis a Comercializar 5.863.165,29 5.857.193,86
Terrenos a Comercializar 1.675.778,52 1.342.778,52
Custeio Casa Bougainville 36.718,41 -
Custeio Ed. Cartagena 1.649.772,26 1.305.215,71
Créditos C/Colig./Interl. 102.788,28 102.788,28
Adiantamentos Diversos 11.545,93 11.545,93
Clientes 1.405.763,99 2.117.852,20
NÃO CIRCULANTE
PERMANENTE 5.084.375,44 5.050.872,44
Investimento 4.994.065,33 4.927.398,33
Imobilizado 90.310,11 123.474,11
TOTAL DO ATIVO 18.739.886,96 18.928.890,15

P A S S I V O 31.12.2012 31.12.2011

CIRCULANTE 846.970,49 1.107.067,10
Fornecedores 11.810,04 65.363,97
Obrig. Trib.Trab.a Recolher 64.914,69 122.907,37
Outras Obrigações 770.245,76 918.795,76

NÃO CIRCULANTE EXIG.
LONGO PRAZO 233.483,14 233.483,14

RESULT. EXERC.FUT. 1.306.013,67 2.018.101,86

PATRIMÖNIO LÍQUIDO 16.353.419,66 15.570.238,05
Capital Social 4.824.800,01 4.824.800,01
Resultados Acumulados 10.440.438,04 9.217.050,59
Resultado do Exercício 1.088.181,61 1.528.387,45

TOTAL DO PASSIVO 18.739.886,96 18.928.890,15

Atividades Operacionais 31.12.2012 31.12.2011
Lucro Liquido do Exercício 1.088.181,61 1.528.387,45
Itens que não afetam o Caixa
Depreciação 33.164,00 69.086,66
Investimento em Capital de Giro
Aumento (Redução) em Ativos:
Realizável (curto prazo) (8.158,18) (615.191,33)
(Aumento) Redução em Passivos:
Fornecedores (53.553,93) 36.234,72
Obrigações Trib. e Trabalhistas (57.992,68) 9.246,92
Outras Obrigações (148.550,00) (264.620,00)
Caixa Gerado pelas Atividades
Operacionais 853.090,82 763.144,42
Atividades de Investimentos:
Investimentos (66.667,00) 249.953,38
Imobilizado - 45.500,00
Caixa Utilizado nas Atividades
de Investimentos (66.667,00) 295.453,38
Atividades de Financiamentos:
Contrato Mútuo entre Coligadas - (610.000,00)
Resultado de Exercício Futuro (712.088,19) (380.025,90)
Dividendos pagos     (305.000,00) -
Caixa Gerado nas Atividades
de Financiamentos (1.017.088,19) (990.025,90)
Resultado Final do Caixa (230.664,37) 68.571,90
(+) Saldo Inicial 3.140.643,21 3.072.071,31
Saldo Final 2.909.978,84 3.140.643,21

DISCRIMINAÇÃO CAPITAL LUCROS/PREJ. PATRIMONIO

SOCIAL ACUMULADOS LIQUIDO

Saldo em 31/12/2011 4.824.800,01 10.745.438,04 15.570.238,05

Resultado do Exercício - 1.088.181,61 1.088.181,61

Lucros Distribuídos - (305.000,00) (305.000,00)

Saldo em 31/12/2012 4.824.800,01 11.528.619,65 16.353.419,66

31.12.2012 31.12.2011

RECEITA BRUTA 2.613,985,50 3.316,172,52

Vendas de Imóveis 1.901.016,27 3.316.172,52

Receita de Aluguel 701.969,23 -

(-) CUSTOS IMÓV. VENDIDOS 1.005.218,18 1.794.382,93

Custos Imóveis Vendido 912.706,00 1.658.085,81

Impostos Incidentes 92.512,18 136.297,12

LUCRO BRUTO DO EXERCÍCIO 1.608.767,32 1.521.789,59

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 592.328,94 644.652,71

Despesas Administrativas e Gerais 442.527,45 451.215,29

Despesas Tributárias 92.953,34 110.348,33

Despesas Financeiras 23.684,15 14.002,43

Depreciação 33.164,00 69.086,66

LUCRO OPERACIONAL 1.016.438,38 877.136,88

VENDA DE IMOBILIZADO - 53.000,00

RENDIMENTO DE APLIC. 233.372,24 56.348,68

DIVIDENDOS 33.725,78 170.860,78

RECEITA DE ALUGUEL - 795.846,70

(-) CUSTO DE IMOBILIZADO 53.000,00

LUCRO ANTES DO I.R/CS 1.283.536,40 1.900.193,04

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 64.288,68 119.523,17

(-) IMPOSTO DE RENDA 131.066,11 252.282,42

RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.088.181,61 1.528.387,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2013
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 007/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Veículos Automotivos. Data de 
Abertura: 17/07/2013 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à 
Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do telefone 
(83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 04 de julho de 2013.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2013
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 008/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Motocicleta. Data de Abertura: 
17/07/2013 às 12:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do telefone 
(83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 04 de julho de 2013.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2013

CONTRATO Nº 140/2013 - Contratado(a): Itaú Unibanco S/A. Objeto: Contratação de instituição 
financeira (Banco), para prestação de serviço de pagamento da folha de salário dos servidores 
ativos e aposentados, fornecedores e prestadores de serviços. Valor Contratado: R$ 2.300.001,00. 
Receita: 1113.05.01.00. Vigência: 12/09/13 a 12/09/18.

Bayeux/PB, 04 de julho de 2013
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2013 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para realização de exames radiológicos, para atender as necessi-
dades da secretaria de saúde do município de Nazarezinho/PB ,Local e Data: Na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 08:30 horas do dia 18 de julho de 2013.

Nazarezinho - PB, 04 de Julho de 2013
LARISSA MENDES DOS SANTOS 

 Pregoeira Oficial

N. CLAUDINO & CIA LTDA (ARMAZEM PARAÍ-
BA), CNPJ nº 08.995.631/0034-68, torna público 
que requereu junto a SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, Licença 
de Alteração, para a ampliação de um galpão 
com área de 20.028,44m² na Rod. BR 230 km 
13 CABEDELO – PB. CEP- 58.310-000 – Proc. 
Nº 2013-003697.

POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
JARDINS-LTDA, CNPJ nº 13.465.755/0001-03, 
torna público que requereu junto a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Renovação da Licença de Operação 
nº 2893/2011, para a atividade Comércio Varejista 
de Combustíveis, lubrificantes e conveniências, 
na Rua Aprígio Pereira Nepomuceno nº 1031 
JD. Paulista Campina Grande – PB. Proc. Nº 
2013-003821.

REJANE WISCHRAL BARREIRO – CPF Nº 
294.898.490-49, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – 
Edificação Unifamiliar, AC: 259m² - CONDE – PB. 
Processo: 2013-003951/TEC/LI-2271.

BEE BEST EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES 
LTDA – CNPJ Nº 07.443.838/0001-07, torna 
público que requereu junto a SUDEMA, a sua 
Licença de Instalação, através do Processo Nº 
2013-002872, da obra localizada à Av. Estevão 
Brett, QD. 20, LT. 621 - DISTRITO INDUSTRIAL 
– JOÃO PESSOA – UF: PB.

CONSTRUTORA BWQ LTDA, CNPJ Nº 
15.532.349/0001-41, torna público que requereu 
junto a SUDEMA, a sua Licença de Operação, 
através do Processo Nº 2013-003671, da obra 
localizada à João de Farias Leal, QD. 395, LT. 
210 - JOÃO PAULO II, JOÃO PESSOA – UF: PB. 

ELIZABETH CIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
12.186.380/0001-80, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1258/2013 em João Pessoa, 2 de maio de 2013 – 
Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Implantação 
do acesso rodoviário a fabrica de cimento e clin-
quer da Elizabeth Cimentos Ltda com extensão 
de 7.237,22 m, contemplando terraplenagem, 
pavimentação, obras de contenção, drenagem, 
obras d’artes (ponte em concreto armado com 
25 metros), sinalização, obras complementares 
e áreas de empréstimos (EMP. 01 E 02) /jazida 
(Jazida Alhandra J. 01). Na(o) – Estrada Vicinal 
que liga a PB-034- Andreza/Mucatu Município: 
ALHANDRA – UF: PB. Processo: 2012-005826/
TEC/LI-1614.

ETIQUETAS BAPTISTELLA INDÚSTRIA DE CAL-
ÇADOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.039.357/0001-
34, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 1703/2013 em 
João Pessoa, 18 de junho de 2013 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Fabricação de Palmilha 
para Calçados. Na(o) – BR 230 km 41 -  DISTRI-
TO INDUSTRIAL  Município:  SANTA RITA – UF: 
PB. Processo: 2013-002608/TEC/LO-5164.

IVANARDO IVAN DE FIGUEIREDO - CNPJ/
CPF Nº 185.844.114-53 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇÃO DE 
OPERAÇÃO de LOTEAMENTO SILVIO CAS-
SIMIRO C/84 LOTES (até 200m²)= PROC. Nº 
2010-005797=LI=RODOVIA PBT 293 – SÃO 
BENTO/PB.  Referente ao Processo: 2013-
0002736/TEC/LO-5197 - REPUBLICADO POR 
INCORREÇÃO

A CENTRAL GERADORA SOLAR FOTO-
VOLTAICA COREMAS LTDA – CNPJ Nº 
14.638.293/0001-37 Torna público SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Am-
biente emitiu a Licença Prévia nº 1715/2013 em 
João Pessoa, 21 de Junho de 2013 – Prazo 180 
dias. Para a atividade de: USINA FOTOVOLTAICA 
COM POTÊNCIA INSTALADA DE 22,17 MW 
(UFV SOLARS I) E LINHA DE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA COM 4,1 KM. Na Fa-
zenda Maria Eduarda, S/N, Município: Coremas 
– UF: PB. Processo: 2013-000465/TEC/LP-1438.

A CENTRAL GERADORA SOLAR FOTO-
VOLTAICA COREMAS LTDA – CNPJ Nº 
14.638.293/0001-37 Torna público SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Am-
biente emitiu a Licença Prévia nº 1716/2013 em 
João Pessoa, 21 de Junho de 2013 – Prazo 180 
dias. Para a atividade de: USINA FOTOVOLTAICA 
COM POTÊNCIA INSTALADA DE 21,45 MW 
(UFV SOLARS II) E LINHA DE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA COM 4,1 KM. Na Fa-
zenda Maria Eduarda, S/N, Município: Coremas 
– UF: PB. Processo: 2013-000464/TEC/LP-1437.



João Pessoa > Paraíba > sexta-feira, 5 de julho de 2013Publicidade
26 A UNIÃO 

CALVES
CPF/CNPJ....: 024318164-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            213,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040810
Responsavel.: EDILSON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 874475844-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             43,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042130
Responsavel.: EDVAN CARNEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 237843854-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.717,28
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039755
Responsavel.: EDVAN CARNEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 237843854-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         13.277,37
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039777
Responsavel.: EL TIMANI CONSTRUCAO E 
INCORPORACAO
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039647
Responsavel.: ELIAS CESAR DE FREITAS 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 012602716/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            511,56
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039605
Responsavel.: FERNANDO ANTONIO A 
BATISTA
CPF/CNPJ....: 161479604-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042131
Responsavel.: FRANCISCA AMALIA DIAS 
TRINDADE
CPF/CNPJ....: 012182084-06
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            930,20
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 038307
Responsavel.: GEANE DO AMARAL MODES-
TO GONCALVES -
CPF/CNPJ....: 014745779/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.278,14
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042125
Responsavel.: HE CONSTRUCOES
CPF/CNPJ....: 017918670/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            316,67
Apresentante: BANCO SANTANDER BA-
NESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041973
Responsavel.: JOSE ANDRE FRANCO DA 
SILVA

Responsavel.: ADRIANA VITORIA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 045886354-84
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            423,84
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041000
Responsavel.: ALAN NOBREGA DANTAS 
DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 052521414-36
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            339,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO 
MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041995
Responsavel.: ALTEMAR HENRIQUE DA 
SILVA EPP
CPF/CNPJ....: 011279235/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.666,67
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 036068
Responsavel.: ANDERSON RAMOS CAR-
NEIRO
CPF/CNPJ....: 701563374-44
Titulo......: CHEQUE           R$          2.856,05
Apresentante: POSTO ESTRELA DA LIBER-
DADE LTDA
Protocolo...: 2013 - 039421
Responsavel.: ANTONIO DE MELO FER-
NANDES
CPF/CNPJ....: 059068958-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039649
Responsavel.: CAMILA DE ALMEIDA BE-
NEVIDES
CPF/CNPJ....: 017033535/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            437,31
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040881
Responsavel.: CENTRO ESPORTIVO EDUCA-
CIONAL HULL E
CPF/CNPJ....: 014007402/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            479,90
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041696
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            785,92
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040669
Responsavel.: CONSTRUNOR CONST. AD-
MINIS LTDA
CPF/CNPJ....: 009292012/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            430,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039820
Responsavel.: DOUGLAS TEIXEIRA GON-

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

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.116,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039184
Responsavel.: CABRAL ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 007515330/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039458
Responsavel.: DAMIAO FARIAS SAMPAIO
CPF/CNPJ....: 009391852/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            655,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040702
Responsavel.: DEPOSITO & CONVEN MANGABEIRA 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 010916126/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039465
Responsavel.: D&T ODONTOLOGIA S/S
CPF/CNPJ....: 017556749/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            289,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040813
Responsavel.: DEP DE BEBIDAS O CORUJAO PRAIA 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010821732/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039464
Responsavel.: DIEGO ELIEZER NASCIMENTO CARDOSO
CPF/CNPJ....: 055302304-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041280
Responsavel.: EDENILTON DE AZEVEDO PINTO
CPF/CNPJ....: 025338684-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039972
Responsavel.: ENGESELT ENG E SERV ELE LTDA
CPF/CNPJ....: 009502108/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.266,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040520
Responsavel.: EDSON DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ....: 011834936/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            253,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040811
Responsavel.: EDSON DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ....: 011834936/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040395
Responsavel.: EDUARDO KRYSHNA NOBREGA BE-
ZERRA
CPF/CNPJ....: 083055854-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            429,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040326
Responsavel.: EMANUELE MEDEIROS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 098773264-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040450
Responsavel.: ENGASTE ENGENHARIA ARQUITETURA
CPF/CNPJ....: 009167255/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.094,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040775
Responsavel.: FERNANDES QUEIR EMPR IMOBILI
CPF/CNPJ....: 014309402/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             91,92
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040863
Responsavel.: FABIANA IRIS CAMPELO BARBOSA
CPF/CNPJ....: 600102863-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            482,11
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039216
Responsavel.: GILDA VELOSO RIBEIRO QD760LT045
CPF/CNPJ....: 219364474-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041095
Responsavel.: GILMAR HENRIQUE SOUSA 501
CPF/CNPJ....: 161805504-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040666
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
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Responsavel.: ALMERINDA DA SILVA FERNANDES ME
CPF/CNPJ....: 009488152/0002-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            135,24
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039933
Responsavel.: A H P CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            186,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039518
Responsavel.: ACC-AMARANTE CONST CIVIS E PRO
CPF/CNPJ....: 035500503/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            555,21
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039304
Responsavel.: A2 EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ....: 015348270/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            568,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041117
Responsavel.: ADRIANO DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ....: 039629414-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039650
Responsavel.: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 023381574-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.182,63
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041110
Responsavel.: ALERGO E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011114344/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            916,65
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039674
Responsavel.: ANF
CPF/CNPJ....: 014872627/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041275
Responsavel.: ANF
CPF/CNPJ....: 014872627/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041283
Responsavel.: BALSAMO DISTRIB MED LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 010557901/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.233,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039317
Responsavel.: CHARLES GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 109839960-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041088
Responsavel.: CHRONUS AUTOMACAO E CONTROLE 
INDUST
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.542,48
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040580
Responsavel.: CICERO HERBETE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ....: 037960894-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            511,78
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040340
Responsavel.: CHRONUS AUTOMACAO E CONTROLE 
INDUST
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.535,39
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039978
Responsavel.: CHRONUS AUTOMACAO E CONTROLE 
INDUST
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         16.589,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040755
Responsavel.: CHRONUS AUTOMACAO E CONTROLE 
INDUST
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040332
Responsavel.: CHRONUS AUTOMACAO E CONTR.
INDUSTRIA
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040799
Responsavel.: HELIO FELIX MAXIMO
CPF/CNPJ....: 569677804-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            142,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039291
Responsavel.: IZABEL CRISTINA DE MOURA SILVA
CPF/CNPJ....: 015394483/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            331,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040476
Responsavel.: JOSE NERIVALDO DOS SANTOS EPP
CPF/CNPJ....: 009271198/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            457,09
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040413
Responsavel.: JULIANA PATRICIA JACOME DE LIMA
CPF/CNPJ....: 083610124-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            194,36
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039410
Responsavel.: JANAINA BATISTA SALES
CPF/CNPJ....: 017960087/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            355,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039300
Responsavel.: JOSELIO BRITO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 000838841/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040474
Responsavel.: JOYCE MARTINS LOURENCO
CPF/CNPJ....: 937001301-63
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            710,04
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040614
Responsavel.: JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO
CPF/CNPJ....: 568674844-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039471
Responsavel.: JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO
CPF/CNPJ....: 568674844-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039472
Responsavel.: JULIO CESAR PEREIRA DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 007687097/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,64
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040603
Responsavel.: JOSE CAETANO LEITE
CPF/CNPJ....: 491880894-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040465
Responsavel.: KALYNE JESSICA ARAUJO DE VERAS
CPF/CNPJ....: 084396754-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            298,78
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039811
Responsavel.: KALYNE JESSICA ARAUJO DE VERAS
CPF/CNPJ....: 084396754-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            466,32
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039823
Responsavel.: KIBELLA BOUTIQUE CONFECCOES
CPF/CNPJ....: 015427927/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            412,98
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039819
Responsavel.: LUZINETE F DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 236860814-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            562,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041210
Responsavel.: LUIZ WAGNER DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ....: 052521634-05
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             80,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040547
Responsavel.: LUECY JOSE BRITO SILVA
CPF/CNPJ....: 953803024-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            720,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040633
Responsavel.: MARIA LOURDES ESTRELA CHAGAS
CPF/CNPJ....: 300456654-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            777,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040247
Responsavel.: MARCIA GERMANO LIMA
CPF/CNPJ....: 692063504-63
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            590,80

Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040199
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA OLIVERA
CPF/CNPJ....: 032886234-71
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            621,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039379
Responsavel.: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 288110894-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            485,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039369
Responsavel.: MARCIA ROSANGELA SOUSA
CPF/CNPJ....: 886326444-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            691,48
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040200
Responsavel.: MIGUEL RAIMUNDO LIMA FILHO
CPF/CNPJ....: 801285137-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            643,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040295
Responsavel.: MAILSON VITORINO DE LEMOS
CPF/CNPJ....: 011765019/0001-45
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.300,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040552
Responsavel.: MARIA MARGARETH PATRICIO SILVA
CPF/CNPJ....: 602787734-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            599,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040291
Responsavel.: MARTINS E ALMEIDA COMERCIO 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 011200902/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             63,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039174
Responsavel.: MARIA IZABEL RODRIGUES PEREI-
RA E SI
CPF/CNPJ....: 048147664-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            131,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041276
Responsavel.: MOISES SOUSA MENDES
CPF/CNPJ....: 992623044-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            680,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040299
Responsavel.: MAGNOLIA FELICIANO PATRICIO
CPF/CNPJ....: 025431194-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             34,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039780
Responsavel.: MELO E PORTO COMERCIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 012687073/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            429,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039578
Responsavel.: MARIA VITORIA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 025361594-18
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            473,52
 Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040276
Responsavel.: MARIA SALETE DANTAS
CPF/CNPJ....: 601482094-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            568,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040960
Responsavel.: MARIA SILVA COSTA
CPF/CNPJ....: 250682104-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            498,72
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040262
Responsavel.: MARIA FATIMA BARBOSA SOUZA
CPF/CNPJ....: 308866604-59
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            503,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040217
Responsavel.: MARIA CONCEICAO RAMALHO 
ARRUDA
CPF/CNPJ....: 759226304-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            595,68
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039386
Responsavel.: MARIA FATIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 769137674-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            754,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040219
Responsavel.: MANOEL MAURICIO COSTA
CPF/CNPJ....: 496071704-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            473,40
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB

Responsavel.: MARCIA SANTOS MESQUITA
CPF/CNPJ....: 788577834-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            457,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040201
Responsavel.: MARCIO RICARDO VIEIRA 
GOMES
CPF/CNPJ....: 034048824-74
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            565,32
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040202
Responsavel.: MARCONE FERREIRA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 025264864-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,83
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041802
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA BIZERRA 
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 577053564-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            960,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039378
Responsavel.: MARIA CARMO BARBALHO
CPF/CNPJ....: 204612834-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            409,92
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040212
Responsavel.: MARIA DARLUCE MOURA 
SILVA
CPF/CNPJ....: 236355504-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            625,20
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040214
Responsavel.: MARIA EUNICE FABRICIO 
DA SILVA
CPF/CNPJ....: 529073684-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            559,02
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041704
Responsavel.: MARIA FELIX SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 569941094-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            444,56
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040225
Responsavel.: MARIA FATIMA ROCHA SILVA
CPF/CNPJ....: 917371844-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            772,84
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040244
Responsavel.: MARIA GRACAS PEREIRA
CPF/CNPJ....: 031366784-51
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            840,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040232
Responsavel.: MARIA GRACAS SOUSA 
RAMALHO

CPF/CNPJ....: 007506284-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            997,70
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041561
Responsavel.: JOSEANE GONCALVES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 840538874-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            491,42
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039597
Responsavel.: JOSIVALDO BENTO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011938295/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            930,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042205
Responsavel.: JOSIVALDO SOARES DO NAS-
CIMENTO ME
CPF/CNPJ....: 003697998/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            863,27
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG 
CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041232
Responsavel.: KALINE SILVA CAVALCANTE
CPF/CNPJ....: 013465699/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            670,14
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040424
Responsavel.: LUBIANK PEREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 011083594-85
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            867,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040626
Responsavel.: LUCIANA NOBREGA DUARTE
CPF/CNPJ....: 021505764-30
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            960,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040187
Responsavel.: LUCIANA PEREIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 804614844-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041766
Responsavel.: LUIZ PAULO ALTENHOFEN
CPF/CNPJ....: 024327029-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            422,72
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040483
Responsavel.: LUIZ PAULO ALTENHOFEN
CPF/CNPJ....: 024327029-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.121,53
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040515
Responsavel.: LUIZA FERREIRA BANDEIRA
CPF/CNPJ....: 436127094-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            518,40
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040636

Protocolo...: 2013 - 040641
Responsavel.: MARCONE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 025264864-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039783
Responsavel.: MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO 
-ME
CPF/CNPJ....: 013657434/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            901,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039673
Responsavel.: MERCADINHO MUNIZ
CPF/CNPJ....: 029491044-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            183,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040567
Responsavel.: MARIA VERONICA INOCENCIA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 014397436/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            574,58
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039191
Responsavel.: NAZILDE TARGINO SILVA
CPF/CNPJ....: 587992654-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            895,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040301
Responsavel.: PETRUCCI ROCHA CARVALHO
CPF/CNPJ....: 026967504-32
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040315
Responsavel.: PEDRO GOMES SANTOS
CPF/CNPJ....: 380041194-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            400,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040312
Responsavel.: REGINALDO JUSTINO SANTOS
CPF/CNPJ....: 338529444-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            435,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040320
Responsavel.: RUBENS GOMES SILVA
CPF/CNPJ....: 033475124-13
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            673,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040727
Responsavel.: RJ COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 010951467/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.006,85
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040531
Responsavel.: RJ COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 010951467/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            838,95
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040506
Responsavel.: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 006120660/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.313,86
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040684
Responsavel.: RENATA MARINHO SANTOS
CPF/CNPJ....: 020214684-70
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            457,92
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040321
Responsavel.: ROSANGELA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ....: 930566804-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            443,92
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040719
Responsavel.: RONCHI E CAVINATO CONST E IMOB LTDA
CPF/CNPJ....: 008933618/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.000,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 038232
Responsavel.: SUELY SILVA PONTES
CPF/CNPJ....: 675830674-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            423,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040956
Responsavel.: SEVERINO CABOCLO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 012419717/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            661,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039639
Responsavel.: SAMIRA CAVALCANTE SILVA
CPF/CNPJ....: 031630724-61
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            723,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040729
Responsavel.: SWENIA PRICILLA BRAGA FARIAS

CPF/CNPJ....: 068782404-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.740,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041352
Responsavel.: SEVERINO BEZERRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 000141049/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039668
Responsavel.: FERRAMENTAL COM LOC FERRAM 
MAQ
CPF/CNPJ....: 013846743/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,05
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040873
Responsavel.: SERGIO ALVES DA LUZ ME
CPF/CNPJ....: 007845930/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.707,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041350
Responsavel.: SOUTO  BRITO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 024216822/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            445,20
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039481
Responsavel.: SEVERINO CABOCLO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 012419717/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            248,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040574
Responsavel.: TEREZINHA FIGUEREDO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 203887214-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            922,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040943
Responsavel.: VALCIENE FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 011164514-09
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            527,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040945
Responsavel.: VERONICA SANTOS
CPF/CNPJ....: 007916084-09
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            835,08
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040954
Responsavel.: VICTOR MATHEUS MARQUES JE-
RONIMO GOM
CPF/CNPJ....: 010884467/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            107,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039507
Responsavel.: VR7 LOCADORA
CPF/CNPJ....: 055864974-25
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             80,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040546
Responsavel.: VR7 LOCADORA
CPF/CNPJ....: 055864974-25
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             80,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040545
Responsavel.: VIVIANE DE ALMEIDA ALVES
CPF/CNPJ....: 010547088/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            776,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039660
Responsavel.: VANDIRA FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ....: 004894471/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            641,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040700
Responsavel.: WELLINGTON O MACHADO
CPF/CNPJ....: 951267404-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             15,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040677
Responsavel.: WHISTERLAND LIMA RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 885456604-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            532,44
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040941
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,  05/07/2013
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

CPF/CNPJ....: 324349874-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            679,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040256
Responsavel.: MARIA HELENA NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 739101984-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            442,20
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040234
Responsavel.: MARIA IRECE SANTOS MON-
TEIRO
CPF/CNPJ....: 991636084-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            411,56
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040237
Responsavel.: MARIA IVANILDA SILVA
CPF/CNPJ....: 010968724-80
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            432,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040238
Responsavel.: MARIA JOSE SALES NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ....: 206667214-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            531,80
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
 JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040270
Responsavel.: MARILDA DANTAS SILVA
CPF/CNPJ....: 009491264-54
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            520,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040280
Responsavel.: MAXIMA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS
CPF/CNPJ....: 008943080/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,82
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040693
Responsavel.: MICHEL ANGELO FRANCISCO 
CARVALHO SI
CPF/CNPJ....: 041800724-16
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            985,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040292
Responsavel.: NEWTON ALVES DE ARAUJO 
FILHO
CPF/CNPJ....: 007852891/0002-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            629,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039629
Responsavel.: OSMAR LUCIANO COSTA
CPF/CNPJ....: 602336644-91
 Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            509,36
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040308
Responsavel.: PEDRO DA COSTA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 012271998/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,50

Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
 Protocolo...: 2013 - 040834
Responsavel.: PLANETA CORRETORA FINAN-
CEIRA E SERV
CPF/CNPJ....: 014587925/0001-95
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          4.439,94
Apresentante: POSTO ESTRELA DA LIBER-
DADE LTDA
Protocolo...: 2013 - 039420
Responsavel.: RAFAEL LUIZ LUCENA DIAS
CPF/CNPJ....: 076181184-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            622,58
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041712
Responsavel.: RAQUEL ARAUJO VERAS
CPF/CNPJ....: 619251444-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            808,00
 Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040319
Responsavel.: SANDRA MARIA & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015184301/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            552,27
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039833
Responsavel.: SEBASTIANA DAMIAO DE 
BARROS
CPF/CNPJ....: 645820194-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            421,32
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040934
Responsavel.: SOLANGE LIMA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 738313284-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            600,80
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A 
AG CENTRO
                   JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040998
Responsavel.: TULIO BEZERRA MARINHO
CPF/CNPJ....: 010532324-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.490,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG 
PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041780
Responsavel.: VALDEY VENTURA PAULO
CPF/CNPJ....: 162355924-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO 
PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042140
Em razao de que os supracitados devedores 
nao  foram encontrados ou se recusaram a 
aceitar a devida intimacao, em obediencia ao 
Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, intimo 
as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua 
Candido Pessoa No.31, nesta Cidade,  no 
prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta 
data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos 
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  05/07/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE 
BRITO

- Titular -

RECOL REAIS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF 70.122.270/0001-50 torna público que re-
quereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação 
para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR, COM 07 PAVIMENTOS 
TIPO, 04 APARTAMENTOS POR ANDAR E DUAS COBERTURAS, TOTALIZANDO 30 APARTA-
MENTOS – situado LOTES 02,03 e 04 da QD. 07, LOTEAMENTO BELA VISTA II, PONTA DE 
CAMPINA – Município: CABEDELO/PB. Processo 2013-003940/TEC/LO-5529.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Resultado de Julgamento 

A Prefeitura de Cabaceiras, através da Comissão de Licitações, torna público, o Resultado de 
de Julgamento da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços referente ao Certame Lici-
tatório nº 019/2013, Pregão Presencial n° 009, visando à seleção e contratação de empresa para 
fornecimento de medicamentos integrantes da Tabela ABCFARMA vigente. Empresa habilitada(única 
participante) e vencedora: Drogaria Drogavista Ltda, CNPJ: 00.958.548/0002-20. Proposta inicial: 
13% de desconto. Proposta final: 15%. Das decisões tomadas pela CPL caberão recursos conforme 
previsto no Art. 109 da Lei nº 8.666/93, estando a documentação da participante disponível para a 
devida conferência, por parte do público em geral, na sala da Comissão de Licitação deste Órgão 
Público. Tal Resultado foi publicado nos murais de diverso órgãos públicos e privados, podendo as 
demais informações serem adquiridas através dos telefones: 3356-1117.Cabaceiras, 4/07/2013. 
Marcos Vinicius A. Cavalcante - Presidente – CPL.

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.

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.004/2013
AVISO 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, HOMOLOGA o PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 2.03.004/2013, cujo Objeto é o Registro de Preços de Serviço de Coffe Break, conforme espe-
cificações do Edital, em favor de JOSIVAN SILVA ME (PÃES E DOCES JOÃO PAULO II)., CNPJ 
Nº. 02.301.135/0001-12, vencedora do LOTE I com Proposta no valor unitário de R$ 6,85 (Seis 
reais e oitenta e cinco centavos), LOTE II com Proposta no valor unitário de R$ 8,75 (Oito reais e 
setenta e cinco centavos), LOTE III com Proposta no valor unitário de R$ 9,80 (Nove reais e oitenta 
centavos), LOTE IV com Proposta no valor unitário de R$ 11,70 (Onze reais e setenta centavos), 
LOTE V com Proposta no valor unitário de R$ 28,65 (Vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), 
conforme Análise e Parecer da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 03 de Julho de 2013.
PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médico Hospitalares para atendimento da Secretaria de 

Saúde do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PAB / MAC / SAÚDE TC / PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente - 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo - 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente - 3.3.90.32.01 - Material de 
Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA e: CT Nº 00026/2013 - 04.06.13 - CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 68.164,40; CT Nº 00027/2013 - 04.06.13 - CIRÚRIGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 13.445,00; CT 
Nº 00028/2013 - 04.06.13 - DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 8.758,30; CT Nº 
00029/2013 - 04.06.13 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA - R$ 106.483,80; CT Nº 00030/2013 
- 04.06.13 - DROGAFONTE LTDA - R$ 68.733,12; CT Nº 00031/2013 - 04.06.13 - FARMAGUEDES COM. 
DE PROD. FARMAC. MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 185.838,60; CT Nº 00032/2013 - 04.06.13 - JOSÉ 
NERGINO SOBREIRA - R$ 155.658,90; CT Nº 00033/2013 - 04.06.13 - MEGAMED COMÉRCIO LTDA - R$ 
30.220,10; CT Nº 00034/2013 - 04.06.13 - PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉD. E FARMACÊUTICOS 
LTDA - R$ 158.986,60; CT Nº 00035/2013 - 04.06.13 - PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 166.467,00; CT Nº 00036/2013 - 04.06.13 - R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 
SAÚDE LTDA - R$ 107.678,60; CT Nº 00037/2013 - 04.06.13 - SAMTRONIC IDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - R$ 13.600,00; CT Nº 00038/2013 - 04.06.13 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA - R$ 128.900,06.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor
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