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l Sine de Santa Rita oferece mais de 100 oportunidades de trabalho

l Projeto Arte Visual Periférica na Paraíba abre mostra coletiva hoje no NAC 

l Prorrogadas até o dia 31 as inscrições para o Prêmio Petrobras de Jornalismo

l Cantora Lívia Kiedes faz show sábado no Café da Usina Cultural Energisa

Ano CXX
Número 135

R$ 1,00

R$ 160,00
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Protestos param hoje comércio, 
transportes e órgãos públicos

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

Operação da 
PF desarticula 
fraudes contra o 
INSS no interior

Site da Comissão 
da Verdade traz 
acervo digitalizado 
do Dops na Paraíba

cRime RetRoativo memóRia

Seis pessoas estão sendo 
acusadas de irregularidades 
para a obtenção de benefícios 
previdenciários nas cidades 
de Solânea, Bananeiras e Ca-
cimba de Dentro.  Os crimes 
estariam sendo praticados 
desde 2008. PáginA 15

O site oficial da Comis-
são da Verdade foi lançado 
ontem pelo governador 
Ricardo Coutinho e apre-
senta 6,6 mil fichas e 2,3 
mil processos contra cida-
dãos movidos pelo regime 
militar. PáginA 17

Diversas categorias de 
trabalhadores aderem hoje a 
uma paralisação geral convo-
cada pelas centrais sindicais. 
Na Paraíba, os trens urbanos 
vão deixar de circular, a CDL 

Artesanato paraibano é destaque 
durante a realização da Multifeira 
Brasil Mostra Brasil PáginA 14

Foto: Divulgação

  MP investiga 
funcionamento 
de planos de 
saúde no Estado

Fórum Nacional 
realiza debate 
sobre desastres 
naturais na PB

PáginA 13 PáginA 14

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Preso no RJ paraibano acusado 
de 18 homicídios em Mari e Sapé

oPERAção PoLICIAL

PáginA 4 

As inscrições para a Copa 
Paraíba vão até dia o 25. o 
Conselho Arbitral acontece 
no dia 31 PáginA 23

Coi recusa incluir 
novas modalidades 
nas olimpíadas, 
como BMX e judô por 
equipes PáginA 22

O Egito sob o Olhar de 
Napoleão começa hoje 
na capital PáginA 5

Celly de Freitas lança o 
livro de poesias Cartas 
Marcadas PáginA 8

Foto: assessoria BmB

Nublado com 
chuvas ocasionais

Esportes

8

8

Foto: Bruno vinelliFoto: Divulgação

recomenda o comércio a fe-
char até 14h e as universida-
des federais não funcionam. 
Além disso, os trabalhadores 
farão um protesto no centro 
da capital. PáginA 18

2oCaderno



Reintroduziu-se, por esses dias, no noticiário 
político do Brasil um termo que há muito se man-
tinha ausente: soberania. Tudo porque, de repen-
te – não mais que de repente, descobriu-se que os 
órgãos de inteligência dos Estados Unidos estão 
monitorando as conexões de internet feitas por mi-
lhões de brasileiros.  E-mails, ligações telefônicas 
e conversas em redes sociais estariam – ou estive-
ram para ser mais preciso – sob o controle absoluto 
dos “irmãos do norte”.

Tal como qualquer outro país, o Brasil tem 
mais é que defender a todo custo a sua soberania 
e para isto é imperioso que reaja com destemor a 
eventuais ataques como estes que acabam de ser 
denunciados. A garantia da privacidade dos cida-
dãos é tarefa irrenunciável ao governo. Mas, na 
esteira deste caso, resta uma pergunta incômoda 
para todos nós: por que o país não dispõe ainda de 
um eficiente equipamento de segurança cibernéti-
ca? 

Sexta potência econômica do planeta, só agora 
o governo brasileiro tenta identificar onde e como 
milhares de dados foram interceptados pelos EUA. 
A avaliação inicial é que, se o monitoramento de te-
lefonemas e mensagens eletrônicas aconteceu em 
território nacional, houve crime. Surpreende que 
ainda estejamos em dúvida sobre este episódio. 
Mas, pior que a surpresa é o constrangimento de 
saber que, a rigor, não sabemos de nada. 

“Os dados foram interceptados. Mas como, 

de que maneira? A questão técnica é fundamental, 
senão não teremos êxito nas investigações”, disse, 
meio atônito,o ministro José Eduardo Cardozo, da 
Justiça.  O ministro Paulo Bernardo (Comunicações) 
afirmou que, se for confirmado o monitoramento 
em território brasileiro, estará configurado que 
houve uma operação “ilegal pela nossa legislação”. 

De certo mesmo o que se sabe é que só on-
tem, o governo montou um grupo de trabalho com 
a participação de diferentes ministérios para ter 
um “diagnóstico preciso”, técnico e jurídico, sobre 
a interceptação de dados pelos EUA. A medida foi 
anunciada depois de uma reunião ministerial.  Nes-
se encontro, os ministros assistiram a um vídeo 
sobre o sistema norte-americano de transferência 
de dados e ouviram explicações sobre o sistema 
brasileiro de inteligência que processa e faz análise 
de informações. 

O governo, reconheça-se, não está, embora 
com atraso, de braços cruzados.: A presidente Dil-
ma Rousseff anunciou sua decisão de criar um sis-
tema nacional para armazenamento de dados; a Câ-
mara dos Deputados se apressa para votar o Marco 
Civil da Internet.  Para Dilma, se a espionagem for 
mesmo confirmada, “seguramente é violação de so-
berania e de direitos humanos”. 

Torçamos para que o Brasil se equipe tecnolo-
gicamente para não precisar no futuro fazer tantas 
perguntas. E, ao contrário, apresentar respostas 
rápidas. 

Editorial

Artigo

    Fio desencapado 

 Espionagem

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

Andava até esquecido daquela lei 
que obriga o uso da tomada elétri-
ca de três pinos, estão lembrados? 
Pois não é que ontem, ao instalar 
um equipamento lá em casa, o ele-
tricista cobrou o dispositivo?  Deu 
um curto-circuito na minha cabeça. 
E, mais do que nunca, vi que meu co-
lunista predileto estava com inteira 
razão. Vejam agora se não tenho 
razão para repassar o que sobre o 
assunto escreveu  recentemente 
Tutty Vasques:      

Claro que a prioridade é o com-
bate à corrupção e à inoperância 
dos serviços públicos, mas, se a 
pressão popular sobre o Congresso 
tiver fôlego para acabar com tudo 
isso que aí está, vai chegar a hora 
de dar um basta na tomada de três 
pinos. Mais cedo ou mais tarde, a 
voz das ruas vai exigir a revogação 
da chamada Lei do Fio Terra.

A relação do brasileiro com o fio 
terra sempre foi controversa – mui-
tos passam pela vida sem nem saber 
o que é isso –, mas virou problema 
para todo cidadão depois que o 
Congresso instituiu o pino extra no 
encaixe das tomadas em todo o País.

Esta semana faz dois anos que o 
brasileiro vive, por força de lei, às 
voltas com um padrão de tomada 
tão original quanto a jabuticaba. Só 
existe no Brasil, mas leva sobre a 
fruta a desvantagem de não servir 
para nada em casas sem aterramen-
to na rede elétrica.

       Se revogar a lei só for com-

plicar mais as coisas, botar em cana 
quem enriqueceu às suas custas já 
seria uma satisfação às ruas. 

 
SOLTAS
Bem, já que estamos ligados no 

meu colunista predileto, deixemos 
que ele complete a ligação até o final 
da coluna:  

1 - O fato de o presidente da 
Câmara dos Deputados ter usado 
avião da FAB para levar a noiva ao 
Maracanã surpreendeu a todos no 
Congresso: “O Henrique Alves não 
tem mais idade para ser noivo” – 
comenta-se entre os parlamentares.

      ***
2 - Preocupa no declarado apoio 

de Milton Nascimento aos protestos 
em marcha no País a possibilidade 
de ‘Coração de Estudante’ voltar a 
ser hino das ruas. Já basta o Daniel 
cantando Gonzaguinha toda noite 
na novela das 9!

      ***
3 - Agora que o Neymar foi em-

bora, o torcedor brasileiro resolveu 
pegar no pé do Anderson Silva. Tem 
gente por aí dizendo que o ‘Spider’ 
não caiu; praticamente se jogou na 
luta que lhe tirou o título mundial.

      ***
4 - Uma das duas vítimas fatais 

do acidente com o Boeing 777 da 
Asiana Airlines no aeroporto de 
San Francisco, nos EUA, pode ter 
morrido atropelada na pista por 
um carro de resgate. Imagina se 
fosse na Copa!     

A Associação dos Plantadores de Cana da Paraí-
ba já está recebendo os produtores para assinar 
a declaração exigida pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) para ter acesso à sub-
venção econômica de R$ 12,00 por tonelada de 
cana fornecida às unidades industriais da Para-
íba na safra 2011/2012. O benefício, limitado 
a 10 mil toneladas por plantador, contempla 
1.700 produtores na Paraíba.
O atendimento na Asplan está sendo feito pela manhã e à tarde, de acordo com o horário de funciona-
mento da entidade. Na oportunidade, além de assinarem o documento que discrimina o montante de 
cana entregue às usinas no referido período, os produtores também estão atualizando seus cadastros 
e sendo fotografados para obterem a carteirinha da Asplan.
A subvenção contemplará os produtores inscritos no Cadastro Informativo de créditos não quitados 
do setor público federal (Cadin), sejam eles classificados enquanto pessoa física ou jurídica. Entretan-
to, este último terá de apresentar certidão negativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A 
liberação dos recursos virá através de publicação da Conab após o cruzamento de informações dos 
fornecedores com os dados das usinas e a contabilidade dos valores a serem pagos, devem publicar 
seus calendários de ações. A liberação dos recursos, entretanto, ainda deve aguardar a publicação do 
decreto federal no Diário Oficial da União.

A Comissão Mista da Medida Provisória 610/13 - ou 
“MP da Seca” – acaba de aprovar relatório do senador 
Eunício Oliveira (PMDB) que, em meio à mais grave es-
tiagem dos últimos 50 anos, acaba sendo um alívio para 
agricultores e pecuaristas. Entre outros pontos, o texto 
permite a renegociação das dívidas inscritas na Dívida 
Ativa da União e a exclusão de multas ou sanções por 
inadimplência. Na área de atuação do BNB, estima-se 
que com as deliberações aprovadas no relatório apro-
ximadamente 440 mil produtores poderão renegociar 
dívidas que chegam a R$ 4,5 bilhões. Como os termos 
relatados por Eunício foram negociados com o Executi-
vo, cabe agora ao plenário bater o martelo.

A Ordem dos Advogados do Brasil parece que “aliviou o pé” no rigor de seu Exame da Ordem, tão 
combatido pelos candidatos. O índice de aprovação que não chegava a 20% dos participantes, subiu 
agora para 54%. Dos 124.887 candidatos inscritos para a segunda fase do 10º Exame de Ordem 
Unificado, 67.441 foram aprovados, conforme resultado divulgado na última terça-feira.

Parece que subiu no telhado a 
construção do Shopping-Center 
que seria construído em Cabedelo, 
às margens da BR-230, pelo Gru-
po Marquise. Por enquanto tudo 
é silêncio em torno da obra, cujo 
anúncio provocou barulho e  acu-
sação de pagamento a vereadores 
para impedir o empreendimento. O 
outro shopping da cidade é o maior 
interessado na manutenção no sta-
tus quo.

SEM SHOPPING?

“RAPOSAS”

OAB PEGA LEVE

SAI RELATÓRIO DA MP DA SECA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

NOVO PACTO VOO DA FAB

ASPLAN E A SUBVENÇÃO

Sinta como é a gravidade de 
se fazer reforma política pelos 
próprios parlamentares, e não, 
por uma comissão específica 
para esse fim. Esta semana o 
Senado derrubou o projeto que 
diminuía o número de suplentes 
de senador e proibia a inclusão 
de parentes na suplência.
 Entre os que rejeitaram a ma-
téria, 16 senadores se enqua-
dravam nas restrições que se 
pretendia impor. Não podiam 
votar  a favor.

O senador Cícero Lucena (PSDB) 
considera a introdução de um 
novo pacto federativo como a 
mais urgente das reformas de 
que o Brasil precisa. Para ele, as 
marchas dos prefeitos são uma 
espécie replay, no que tange as 
solicitações, vez que nunca são 
atendidas. 
Não é possível mais a União 
ficar com o bolo maior das re-
ceitas, destinando apenas 24% 
aos estados,  e 18% aos muni-
cípios”, argumenta.

Na madrugada de ontem, um 
Hércules da FAB partiu de For-
taleza com destino a Roma. 
Calma, gente! 
Não foi levando nenhum polí-
tico folgado voando nas asas 
do erário público para pegar a 
bênção do Papa, no Vaticano. 
A missão era nobre. 
Foi buscar o papamóvel, no qual 
o Papa Francisco vai se deslo-
car quando estiver no Brasil, 
participando da Jornada da 
Juventude.

Esta semana faz dois anos que o brasileiro vive, por força de lei, às voltas 
com um padrão de tomada tão original quanto a jabuticaba”



Elias Feitosa
Professor de História

Protestos nas ruas têm 
o poder de mudar o país

Brasil presenciou nas últimas semanas mobilizações 
que ocorreram em várias capitais e em diversas 
cidades do país. Os movimentos sociais brasileiros 
ganharam mais importância a partir da década de 
60, quando surgiram os primeiros grandes embates 
realizados contra os governos autoritários, sobretudo 
ainda nas lutas pela liberdade e democracia. Era 
a população insatisfeita com as transformações 
econômicas e sociais da época. Mas, antes, na década 
de 50, os movimentos nos espaços rurais e urbanos 
começavam a ganhar visibilidade.
As mídias sociais hoje são consideradas por muitos, 
as grandes responsáveis pelo suporte a estas 
mobilizações. Isto pelo fato de ser acessível à 
maioria, assim como, a rapidez com que uma notícia é 
compartilhada a nível mundial. O professor de história, 
Elias Feitosa de Amorim Jr, explica que um país cuja 
população vive em uma democracia como formato de 
governo, deve reivindicar melhorias, caso necessite. 

A história do Brasil é escri-
ta por diversas passagens onde 
o povo mobilizado, foi às ruas a 
fim de reivindicar algo. Quais os 
protestos brasileiros mais im-
portantes até agora?

Ao longo da nossa “jovem” 
história, tivemos vários momentos 
de tensão social que oscilaram de 
movimentações e protestos para 
conflitos armados outros que, por 
exemplo, não chegaram a eclodir 
ficando apenas nas conspirações, 
é o caso da Inconfidência Mineira 
em 1789 e a Conjuração Baiana de 
1798. 

Na história recente de nosso 
país, tivemos muitas mobilizações 
durante o Regime Militar (1964-
1985), mas elas foram duramente 
reprimidas quando se colocaram 
contrárias ao governo dos milita-
res, mas estes se valeram de mo-
vimentações em seu favor como 
a “Marcha da Família com Deus 
pela Liberdade” em 19 de março 
de 1964, que reuniu cerca de 500 
mil pessoas, civis ligados a entida-
des conservadoras e militares que 
foram dispensados para participar 
do evento. 

Porém, em 1968, quando a 
repressão não parava de crescer 
ocorreu a “Marcha dos Cem Mil” 
contra o regime em 26 de junho, 
reunindo intelectuais, estudantes, 
trabalhadores de várias categorias. 
Sabemos que o endurecimento do 
regime atingiria seu ponto máximo 
com o AI-5, decretado em 13 de de-
zembro de 1968.

Novas mobilizações ocorre-
ram na fase final do governo mi-
litar, como as Greves do ABC em 
1979-80 e por fim, o movimento 
das Diretas-Já, reunindo centenas 
de milhares de pessoas nas prin-
cipais cidades do país, exigindo a 
eleição direta para presidente.

Em 1992, Fernando Collor, 
1º presidente democraticamente 
eleito em 1989, sofreu uma pesada 

pressão da opinião pública, em vir-
tude dos escândalos de corrupção 
e tráfico de influência que envolvia 
o então presidente e seus colabora-
dores mais próximos. 

Collor convocou seus apoiado-
res para irem às ruas e manifesta-
rem apoio a ele, porém ao contrário 
de suas expectativas, a população 
exigia a saída do presidente, tra-
jando preto e com os rostos pinta-
dos com as cores nacionais e daí, 
“Movimento Cara-Pintada”, con-
tando com apoio das mídias e dos 
diferentes segmentos políticos que 
viam Collor como “peso” a ser re-
tirado.

Quais as mudanças que es-
sas revoluções provocaram no 
Brasil?

As Diretas-Já não conseguiram 
a eleição direta para presidente, 
mas houve a eleição indireta pelo 
Colégio Eleitoral formado pelo 
Congresso, quando Tancredo Ne-
ves derrotou o candidato dos mili-
tares, Paulo Maluf. 

Já no caso do Movimento “Cara 
Pintada” houve uma grande movi-
mentação popular, o apoio das mí-
dias e principalmente, o interesse 
político em retirar Collor do poder 
e tudo isso levou ao seu impeach-
ment, passando o poder para Ita-
mar Franco.

Hoje em dia, é fácil imaginar 
uma grande mobilização, pelo 
fato das redes sociais darem 
esse suporte. Na revolução dos 
caras pintadas, por exemplo, 
onde não se tinha internet como 
hoje, como eram feitas as cha-
madas para ir à rua?

A imprensa escrita, a televi-
são, as emissoras de rádio e todos 
os movimentos sociais, partidários 
ou não, usaram sua rede de conta-
tos pessoalmente ou por telefone, 
associando e articulando a movi-
mentação. No caso de instituições 

O

já bem articuladas como sindicatos 
e redes de associações estudantis, 
além de outros organismos como 
igrejas, associações de bairro, entre 
outros. Bem, apesar de toda apolo-
gia às “redes sociais e novas tecno-
logias”, as pessoas conseguiam se 
organizar e conversar.

 
Você como professor de 

história, conhecedor de outros 
acontecimentos sociais, poderia 
explicar o que o país vive hoje?

Com certeza falta um modelo 
ou teoria que possa com precisão 
explicar o que está acontecendo, 
mas, acredito que a explosão foi fei-
ta pelo poder público, pelas autori-
dades eleitas pela população, pois 
quando foi às ruas reclamar dos 
aumentos no transporte coletivo, 
foram reprimidos de modo trucu-
lento e covarde, afinal para muitos, 
se tratava de “vandalismo”, obstruir 
as vias públicas para protestar. 
Apesar da repressão, o movimento 
não arrefeceu e sim cresceu, e aí o 
problema não era exclusivamente o 
aumento das passagens, mas, se so-
mos uma democracia, porque estão 
nos proibindo de manifestar? Ob-
viamente, nas manifestações apare-
ceram “oportunistas” que criaram 

tensão e conflito, como também em 
situações pacíficas, a própria polí-
cia, incitou o conflito perseguindo 
indiscriminadamente as pessoas. 
Em São Paulo, no dia 13/06, por um 
instante, parecia que tínhamos vol-
tado para 1968. Como historiador, 
não tenho a faculdade de “prever 
o futuro”, se é que isso é possível. A 
história estuda “o homem no pas-
sado” e ainda é cedo demais para 
qualquer teorização. Acredito que a 
poeira tenha que baixar ainda para 
analisarmos o processo como um 
todo.

O que representa para os po-
líticos e governantes, o conheci-
mento de que o povo achou o ca-
minho de se mobilizar?

A classe política, em todas as 
esferas e poderes “assistiu bestifi-
cada” o que ocorria. Ninguém espe-
rava que justamente num mês que 
somos anfitriões da Copa das Con-
federações, que é com certeza, um 
ensaio para a Copa de 2014, houves-
se uma tamanha movimentação po-
pular com tanta seriedade e ímpe-
to. Ocorreram até protesto contra a 
Copa e olha que Copa é, ou era pelo 
menos, coisa sagrada aqui no Brasil. 
Alias, inclusive, fomos brindados 

com falas completamente anacrôni-
cas ou ainda descoladas da realida-
de sobre o que estava acontecendo. 
Os resultados da movimentação po-
pular renderam ótimos dividendos: 
o aumento foi revogado em muitas 
cidades, foi aberto um canal sério 
de diálogo com as autoridades e 
o Congresso, espaço que em tese 
é a “Casa do Povo”, porém há mui-
to tempo, tinha se transformado 
numa “torre de marfim” habitada 
por homens que legislam em causa 
própria, se viu obrigado a descer 
para o chão sujo e repensar suas 
atitudes: a PEC-37 caiu, a corrupção 
será considerada crime hediondo e 
um deputado em exercício, Natan 
Donadon, do PMDB-RO, foi expulso 
pelo partido e o Supremo Tibunal 
Federal (STF) decretou sua prisão. 
Ainda há muita coisa para melhorar 
no Brasil e com certeza, uma histó-
ria para construir.

A maior lição é que a democra-
cia é construída dia a dia, por todos 
os cidadãos, cumprindo seus deve-
res e exigindo seus direitos. Acredi-
to que não há democracia ou mode-
lo perfeito, mas só assim para o país 
crescer e se desenvolver e quem 
sabe deixaremos de “ser o país do 
futuro”.
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EXCLUSIVO

Nádya Araújo
Especial para A União
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Paraibano é acusado de 18 homicídios
prisão No rio dE jaNEiro

Eduardo Otávio Melo teria 
praticado os crimes nas 
cidades de Sapé e Mari

Após uma intensa in-
vestigação, policiais da De-
legacia de Mari, coordena-
dos pelo delegado Reinaldo 
Nóbrega, prenderam, na 
cidade do Rio de Janeiro - 
RJ, Eduardo Otávio Melo de 
Lima, de 20 anos. Ele é acu-
sado de cometer mais de 18 
homicídios nas cidades de 
Mari e Sapé e é considerado 
um dos chefes de uma orga-
nização criminosa que tem 
atuação na Paraíba. 

De acordo com o dele-
gado Reinaldo Nóbrega, a 
organização criminosa, que 
funcionava em Mari, co-
meçou a ser desarticulada 
ainda no ano passado. Em 
2012, a Polícia também ini-
ciou investigações sobre o 
paradeiro de Eduardo Melo 
e, depois de várias ações 
executadas pelo Estado, 
descobriu-se que ele tinha 
fugido para o Rio de Janeiro 
e estava morando na comu-
nidade Cidade de Deus.

Desde então, os passos 
de Eduardo começaram a 
ser monitorados e na ma-
drugada de terça-feira, com 
o apoio de 20 policiais do 
Rio de Janeiro, o delegado, 
junto com mais dois agentes 
da Polícia Civil da Paraíba, 
conseguiu prender o acusa-
do. 

A Polícia acredita que o 
acusado, que já foi indiciado 
por 18 homicídios, tenha 
participação em mais de 
30 crimes, porém ele con-
fessou envolvimento em 12 
casos. Um deles é o esquar-
tejamento de dois irmãos, 
em julho do ano passado, 
em Mari. Além disso, o pre-
so tem participação direta 
com quadrilhas de tráfico 
de drogas que atuavam no 
Brejo paraibano.

As investigações apon-
taram também que, mesmo 
longe da Paraíba, Eduardo 
Melo continuava agindo no 
Estado, porque há indícios 
de que, com a prisão de par-
te da quadrilha em 2012, 
ele passou de executor para 
mandante dos crimes na re-
gião.

O secretário de Segu-
rança e Defesa Social, Cláu-
dio Lima, salientou que o 
trabalho rigoroso de inves-
tigação envolvendo 31 pes-
soas levou à prisão um dos 
chefes do tráfico de drogas 
que atuava em Mari.  Para o 
secretário, “ações como esta 
mostram o esforço das polí-
cias em desarticular organi-
zações e diminuir a crimina-
lidade no Estado”.

Segundo o delegado 
Reinaldo, a prisão de Eduar-
do Melo foi “muito impor-
tante porque representa 
uma vitória no combate ao 
crime da região de Mari, já 
que o acusado é um homem 
perigoso e de muita influên-
cia dentro da organização 
criminosa que atua no Brejo 
paraibano”.

Eduardo chegou à Pa-
raíba no fim da manhã des-
sa quarta-feira (10), em um 
voo comercial escoltado 
pelos policiais responsáveis 
pela prisão, e agora está à 
disposição da Justiça.

Na madrugada da terça-feira (9), com o apoio de 20 policiais do Rio de Janeiro, a Polícia Civil da Paraíba conseguiu prender Eduardo Otávio

Estudante 10 é 
multado por 
cobrança abusiva
em carteiras

O Procon da Paraíba (Pro-
con-PB) multou, ontem, o site 
‘Estudante 10’ em R$ 100 mil, 
por  emissão irregular de Car-
teiras de Identidade Estudantil 
e por cobrança de valor abusi-
vo para a confecção do docu-
mento.

Segundo o secretário exe-
cutivo do Procon-PB, Marcos 
Santos, o site não está entre 
as entidades habilitadas para 
emissão da Carteira Estudantil 
e, portanto, não pode confeccio-
nar o documento. Além disso, o 
‘Estudante 10’ estava cobrando 
R$ 20 para emitir a carteira de 
estudante, mesmo após decisão 
judicial que limitou o preço a, no 
máximo, R$ 14.

“O site já havia sido autua-
do no mês de abril e não apre-
sentou defesa. Não há nada que 
justifique a cobrança de um 
valor tão alto para a emissão 
da carteira estudantil. Além do 
preço abusivo, este site não está 
entre as entidades credenciadas 
para emissão das carteiras e, 
provavelmente, para conseguir 
confeccionar o documento, eles 
estão a serviço de alguma enti-
dade estudantil, que está usan-
do esta estratégia para burlar o 
valor máximo firmado em Ter-
mo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) em março”, afirmou.

Além da aplicação da mul-
ta, o Procon-PB já ingressou 
com uma medida judicial solici-
tando que o site seja impedido 
de receber novos pedidos de 
emissão de carteiras estudan-
tis. O órgão de defesa do con-
sumidor solicitou também à 
Justiça que, após o julgamento 
do mérito, o site seja obrigado 
a restituir, com correção mone-
tária, aos estudantes lesados o 
montante pago acima do valor 
máximo permitido (R$ 14).

O Governo do Estado, por meio 
do Programa Empreender Paraíba, 
realiza hoje e amanhã a liberação 
de R$ 168 mil em créditos nas cida-
des de Rio Tinto e Baía da Traição. 
Serão beneficiados 57 comerciantes 
aprovados nas linhas Individual e 
Empreender Mulher.

De acordo o gerente executivo 
do Empreender-PB, Eduardo Mo-
raes Filho, a maioria dos beneficia-
dos em Baía da Traição é mulheres, 
indígenas e artesãs, que estão inse-
ridas no programa por meio da li-
nha de crédito Empreender Mulher. 
Em Rio Tinto, serão 29 beneficiados 

com o total de R$ 85 mil em crédi-
tos, e na Baía da Traição, serão 28 
atendidos com o valor de R$ 83 mil. 

Esta semana equipes de gesto-
res do Empreender-PB estão reali-
zando palestras, capacitações e vi-
sitas para confecção dos Planos de 
Negócios para atender comercian-
tes inscritos das regiões do Brejo e 
Agreste do Estado. Nesta amanhã 
serão capacitados cerca de 30 em-
preendedores da capital paraibana. 

requisitos
Os interessados em ingres-

sarem no processo de aquisição 

para a retirada de crédito do Em-
preender-PB devem ser maiores 
de 18 anos e residentes no Estado 
há mais de seis meses. O primeiro 
passo é realizar a inscrição no site 
http://www.empreender.pb.gov.
br/ , preencher a ficha on-line dis-
ponível na página e aguardar o 
contato da equipe técnica. O pro-
grama também está disponível nas 
redes sociais: Facebook (facebook.
com/empreenderpb) e Twitter (@
EmpreenderPB). Qualquer dúvida 
ou mais informações pelo telefone 
83.3218-4428, com  atendimento 
em horário comercial. 

Liberados R$ 168 mil em créditos 
EMprEENdEr EM rio TiNTo E BaÍa da TraiÇão

As empresas paraibanas 
destacam-se nacionalmente por 
sobreviverem aos dois primei-
ros anos de vida. Na Paraíba, 
80% dos negócios abertos su-
peraram as dificuldades iniciais 
e mantiveram-se no mercado. 
Os dados são do estudo “Sobre-
vivência de Empresas”, divul-
gado pelo Sebrae. A pesquisa 
mostrou também que, no país, a 
taxa registrada foi de 76% e, na 
região Nordeste, 71%. A Paraí-
ba foi o Estado com o segundo 
maior índice de sobrevivência, 
ficando atrás apenas de Minas 
Gerais (81%). Entre as capitais, 
João Pessoa também obteve a 
segunda melhor colocação, com 
79%.

Para o superintendente 
do Sebrae Paraíba, Luiz Alberto 
Amorim, a taxa positiva do Es-
tado se deve ao melhor preparo 
dos empreendedores na condu-
ção de seus negócios, associado 
a um ambiente legal mais pro-
pício, com diminuição da carga 
tributária. “O empresário que 
gerencia um pequeno negócio 
está cada vez mais consciente 
da importância de sua capaci-

tação e preparação para o mer-
cado e isso acontece tanto com 
o empreendedor de empresa 
formal, quanto os informais”, 
destacou.

O superintendente lem-
brou que apenas na última 
Semana Nacional do Microem-
preendedor Individual, realiza-
da entre os dias 1 a 6 de julho, 
foram atendidos cerca de 4 mil 
empreendedores paraibanos 
em todo o Estado. No primeiro 
semestre deste ano, o Sebrae 
Paraíba atendeu mais de 17 
mil pessoas, entre capacitações 
e orientações técnicas presen-
ciais.

Além dos dados gerais dos 
estados, a pesquisa segmentou 
a sobrevivência das empresas 
por setores. Na Paraíba, o setor 
de comércio foi o que apresen-
tou maior índice (83,8%), segui-
do da indústria (80,2%), cons-
trução civil (76,8%) e serviços 
(72,5%). Nacionalmente, é a 
indústria que possui maior taxa 
de sobrevivência, com quase 
80%. Em seguida, aparecem co-
mércio (77,7%), construção ci-
vil (72,5%) e serviços (72,2%).

Empresas têm 2ª maior 
taxa de sobrevivência

Na paraÍBa

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem medida provisó-
ria que garante a desoneração da 
folha de pagamento para mais de 
dez setores da economia.

O benefício terá efeitos, por 
exemplo, para as áreas de cons-
trução civil, jornalismo e radio-
difusão, transportes ferroviário, 
metroviário e rodoviário, gesso, 
caju e comércio varejista. O texto 
segue para análise do Senado.

Pela proposta, os setores 
deixarão de pagar 20% de con-
tribuição previdenciária sobre a 
folha de salários e passarão a ar-
car com uma alíquota de 1% ou 
2% sobre o faturamento bruto 
anual. As novas regras são váli-
das até 31 de dezembro de 2014.

A isenção foi inserida pelo 
senador Eunício Oliveira (PM-
DB-CE) durante a discussão da 
proposta na Comissão Mista do 
Congresso que analisou o texto 
antes da votação no plenário da 
Câmara. O Planalto deu aval para 
a medida.

A Câmara ainda aprovou 
uma emenda estendendo às lojas 
que fazem vendas pela internet 
ou por telefone a desoneração 

da folha de pagamento prevista 
para o comércio de varejo.

Outro benefício previsto foi 
a redução da CSLL (Contribuição 
sobre o Lucro Líquido), do PIS/
Pasep e da Cofins para incorpo-
radores imobiliários para 4%. 
Atualmente, pelo regime espe-
cial de tributação (RET), o setor 
paga 6% para estas contribui-
ções.

Pelo texto aprovado, fica 
prorrogado o Reintegra (Regime 
Especial de Reintegração de Va-
lores Tributários para as Empre-
sas Exportadoras) até 31 de de-
zembro de 2017 e as empresas 
exportadoras ficam isentas da 
tributação dos recursos restituí-
dos no âmbito do programa de 
incentivo.

O parecer ainda zera a alí-
quota do PIS/Cofins para as 
indenizações pagas às conces-
sionárias do setor elétrico pela 
renovação antecipada de con-
cessões e suspende a incidência 
das contribuições sociais sobre a 
produção de cana-de-açúcar; de 
soja; sobre as conservas de peixe 
e sobre serviço prestado por ins-
talações portuárias de uso públi-

co nos portos organizados.

Dívidas rurais
Originalmente, a medida 

provisória tratava de socorro aos 
municípios atingidos pela seca. 
Durante a discussão no Congres-
so, o texto também passou a tra-
tar de benefícios relacionados à 
renegociação de dívidas rurais.

O parecer estabelece a re-
negociação de dívidas adquiri-
das até 31 de dezembro de 2006 
junto a todas as fontes oficiais e 
para todos os produtores nor-
destinos.

Pelo texto, no Semiárido, dí-
vidas originais de até R$ 15 mil 
terão descontos de 85%; entre 
R$ 15 mil e R$ 35 mil, de 75%; 
e entre R$ 75 mil e R$ 100 mil, 
de 50%. Nos demais locais do 
Nordeste, os abates são de 65%, 
45% e 40% para os mesmos va-
lores contraídos.

Os mutuários poderão refi-
nanciar operações de crédito ru-
ral contratadas até 31 de dezem-
bro de 2006, no valor original de 
até R$ 200 mil, em dez anos. A ca-
rência mínima será de três anos, 
e a taxa de juros de 3,5% ao ano.

Desoneração da folha para mais 
de 10 setores da economia no país

aprovada Na CâMara

FOTO: Secom/PB
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Celly de Freitas lança 
hoje na Usina Cultural seu 
primeiro livro de poesia
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André Luiz Maia
Especial para A União

Os pessoenses terão 
uma oportunidade 
única de ter acesso a li-
vros, gravuras e peças 
raras obtidas por Na-
poleão Bonaparte em 
sua expedição ao Egito. 
A Estação Cabo Branco 

abre a exposição O Egito sob o Olhar 
de Napoleão hoje, a partir das 9h, 
parte da programação de aniversário 
de cinco anos do espaço, seguindo 
aberta gratuitamente até o dia 29 
de setembro. Os visitantes poderão 
acessar a exposição de terça à sexta-
feira, das 9h às 21h, e aos sábados, 
domingos e feriados, das 10h às 21h. 

O Egito sob o Olhar de Napoleão 
faz parte da Coleção Itaú Cultural, 
com curadoria local da artista plásti-
ca Lúcia França e curadoria geral do 
arqueólogo Vagner Carvalheiro, que 
no dia da abertura ministrará pales-
tra, às 16h, sobre a linha curatorial 
e explica a empreitada feita pelos 
franceses. São 115 vagas, determi-
nadas por ordem de chegada, no 
Auditório Três do prédio principal 
do complexo.

Das 35 peças exibidas, 21 fazem 
parte de Description de l’Egypte, 
coleção publicada em Paris entre 
1809 e 1822, que descreve a expedi-
ção científica e militar liderada pelo 
general Napoleão Bonaparte àquele 
país do Oriente. A obra é reconheci-
da como o mais importante estudo 
erudito europeu do Egito antigo e 
moderno. Os livros acompanham 14 
reproduções fotográficas das matri-
zes em cobre pertencentes ao Museu 
do Louvre, em Paris.

Organizada em cinco seções: 
Cartografia, Religião, Arquitetura, 
Egito Moderno e História Natural, a 
exposição apresenta 13 dos 21 volu-
mes da Description de l’Egypte, com 
gravuras, algumas com mais de um 
metro de altura, abertas em página 
fixa, dentro de uma vitrine. Conta, 
ainda, com um dos dois livros publi-
cados pelo artista e barão Dominique 
Vivant Denon (1747-1825). A exposi-
ção traz também um cronograma dos 
principais eventos da campanha na-
poleônica no Egito, além de 13 telas 
com imagens dos livros que podem 
ser manuseadas pelos visitantes.

O material em exposição foi 
produzido durante a viagem que 
Bonaparte fez em 1798 para o Egito, 
com uma força militar de mais de 
55 mil homens e uma comitiva de 

Exposição traz uma série de artefatos, pinturas e gravuras 
do acervo reunido por Napoleão Bonaparte do país árabe

FOtOS: Divulgação 

Mergulho no Egito

SErviçO

O Egito Sob o Olhar de Napoleão, na 
Coleção Itaú
Período: 11 de julho a 29 de setembro
Horários: de terça à sexta-feira, das 9h 
às 21h
Dias: Sábados, domingos e feriados, das 
10h às 21h
Entrada: Franca

Palestra com curador Vagner Carval-
heiro Porto
Data: 11 de julho, às 16h
Local: Auditório três
Vagas: 115 (por ordem de chegada)

167 estudiosos entre artistas, gra-
vadores, escultores, impressores, 
arquitetos, astrônomos, geógrafos, 
químicos, engenheiros de várias 
especializações, matemáticos, eco-
nomistas, médicos, botânicos, zo-
ólogos, orientalistas, escritores e 
intérpretes. Muitos dos estudiosos 
que viajaram para o Egito eram inte-
grantes do Instituto da França, den-
tre eles o zoólogo Étienne Geoffroy 
Saint-Hilaire (1772-1844) e o inven-
tor Nicolas-Jacques Conté (1775-
1805), encabeçados por Denon.

O barão seguiu pelo alto Egito e 
fez uma série de esboços das ruínas. 
O general reconheceu a importância 
do registro e pediu aos cientistas que 
medisem e desenhassem os monu-
mentos. “Ao mesmo tempo que foi 
uma expedição militar, ela também 
foi cultural. Por causa de Napoleão, 
o Egito acabou sendo conhecido pela 
Europa e possivelmente pelo mundo 
inteiro como uma cultura-chave na 
História”, salienta Vagner Carvalhei-

ro, curador nacional da exposição. 
Dessa forma, Bonaparte formou a 
base   de “Description de l’Egypte”, 
que acabaria dirigindo a atenção do 
mundo para o Egito Antigo, desem-
bocando nos modernos estudos da 
história. Em 1802, Denon publicou o 
livro “Voyage Dans la Basse et la Hau-
te Egypte”, que depois foi traduzido 
para o Inglês.

Ao mesmo tempo, o francês Edme 
François Jonard organizava Des-
cription de l’Egypte, publicada em 
1809. Enquanto isso, Jean François 
Champollion, mais tarde conhecido 
como o “pai da Egiptologia”, desco-
briu a chave para decifrar os textos 
em hieróglifo da Pedra da Rosetta 
desenterrada pelo exército em 1799. 
Esta descoberta permitiu aos sábios 
ler a antiga linguagem, o que levou a 
uma nova compreensão da história 
do Egito. “Essa exposição apresenta 
uma faceta não muito conhecida de 
um expoente da História Mundial, 
que foi Napoleão Bonaparte e é uma 

A exposição consta de 35 peças, 
das quais 21 fazem parte da 
coleção Description de l’Egypte, 
publicada em Paris entre 1809
e 1822

oportunidade singular de conhecer 
esse Egito apresentado pelos france-
ses para o mundo”, completa o cura-
dor. A mostra já foi exibida no espaço 
expositivo do instituto, no Museu 
Nacional em Brasília e mais recente-
mente no Espaço Cultural Unifor, em 
Fortaleza.  
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Diante do inchaço populacional, que assola o nosso 
país e o resto do mundo, a verticalização da moradia, 
com o crescente número de condomínios edilícios, vem 
se mostrando um caminho sem volta. Para regular as 
relações, que se originam desta forma de moradia, cada 
vez mais, repletas de peculiaridades, é que se aprimora 
o Direito Imobiliário, ramo do Direito Privado, fruto do 
Direito Civil, que tem como um de seus escopos, regular 
as relações entre condôminos.

Um dos instrumentos que se aplicam à vida em con-
domínio é a taxa condominial, obrigação propter rem, 
dividida entre os condôminos, que serve para custear as 
despesas do próprio condomínio, com porteiros, zela-
dores, elevadores, limpeza, jardinagem, água e energia 
elétrica das áreas comuns, entre outros. Algumas vezes, 
com mais frequência, nos condomínios mais antigos, a 
própria conta de água ou gás encanado das unidades 
condominiais encontra-se inclusa na taxa condominial, 
sendo rateada entre os condôminos.

Muito já se discutiu a respeito da mencionada contri-
buição condominial, como deveria ser feito o seu rateio 
entre os condôminos. A celeuma consiste em saber se 
deve ser usado como parâmetro, o tamanho da fração 
ideal. Por este critério, quem tem uma fração ideal maior, 
como os proprietários de apartamento de cobertura, de 
área privativa ou de loja, devem pagar uma taxa de con-
domínio de valor superior aos condôminos que possuem 
um apartamento tipo.

Os Tribunais pátrios há muito, já se manifestavam 
contra a cobrança pela fração ideal de condomínios com-
postos por lojas e salas, determinando a isenção dessas, 
quanto ao pagamento de porteiros, elevadores e demais 
itens que não eram utilizados pela loja, quando deten-
toras de entrada independente da torre, que oferece 
serviços tão somente às salas.

Contudo, a controvérsia entre os nossos tribunais 
persistia no que se refere aos apartamentos de cober-
tura, térreos ou possuidores de área privativa em con-
domínio residencial, encontrando-se inúmeras decisões 
judiciais, apontando que a taxa condominial deveria ser 

A guerra fria não terminou. O 
recente episódio da deserção de 
um espião norte-americano pôs à 
nu a prática secreta das relações 
internacionais entre as potências 
do mundo, principalmente de 
Tio Sam com seus aliados. Quase 
todas as nações do planeta se 
intimidaram com a descoberta de 
que estavam sendo espionadas 
ciberneticamente pelo Estados 
Unidos. As reações foram covar-
des, subservientes.

Países da 
Europa negaram 
pouso a um avião 
presidencial que 
transportava o pri-
meiro mandatário 
de um país. Proi-
biram, inclusive, 
que transpusesse 
seu espaço aéreo, e 
que utilizasse seus 
aeroportos para 
reabastecimento – 
o que levaria a um 
acidente fatal com 
a falta de combustí-
vel na aeronave.

O fato é que os EUA ins-
talaram o maior complexo de 
espionagem de todos os tempos, 
inclusive montando bases de 
escuta nos principais países do 
mundo. O Brasil foi um deles. A 
Agência Central de Inteligência 
(CIA) e a Agência de Segurança 
Nacional(ASN) abriram filiais em 
Brasília, nas barbas do governo 
brasileiro. Agora, os gringos sa-
bem de tudo, de todos os planos 
do PT, de todos os podres dos 

mensalões e similões.  O interes-
se dos EUA no Brasile demais paí-
ses não se limitava a informações 
militares, mas à sua vida política 
e econômica, e ao dia a dia de 
seus cidadãos, principalmente de 
suas lideranças.

Por exemplo: quantas aman-
tes tem o ministro tal, ou qual o 
executivo que está precisando da 
cura gay, quem recebe propina, 
quem teve sua campanha finan-

ciada por tais 
grupo econô-
micos. Tudo 
isso representa 
material para 
chantagem 
na hora de se 
tomar decisões 
que interessem 
a Tio Sam e seus 
trustes todo 
poderosos.

A covardia 
e submissão de 
alguns países 
chegou ao ponto 
de negar pouso 

e passagem por seu espaço aéreo 
ao avião presidencial conduzindo 
um chefe de estado, pela suspeita 
de que  a aeronave estaria trans-
portando também o ilustre espião, 
Doutor Edward Snowden, 29. A 
todos interessam a caixa preta 
que o jovem doutor carrega, mas 
ninguém quer se indispor com os 
EUA, exceto quem já é indisposto, 
como é o caso da Nicarágua, Bolí-
via e Venezuela.

O Brasil foi um dos que ne-
garam asilo a Edward Snowden, 

o homem que sabe quem matou 
Kennedy e PC Farias. Ele sabe 
muito. Sabe quanto deve Eike 
Batista e a quem, sabe se a Ode-
brecht deve somente 62 bilhões, 
sabe quem deve mais e quem 
deve menos, quem vai se reeleger 
e quem não vai, quantas pratas 
tem o Banco Central, quantas 
balas há no arsenal brasileiro. E 
sabe timtim por timtim os deta-
lhes da vida dos cidadãos norte 
americanos. Está tudo na memó-
ria do computador dele, memória 
de que ele, por segurança, já tirou 
várias cópias.

Porque Dona Dilma não cha-
ma esse rapaz e dá um emprego a 
ele na Abin, ou no Sisbin? Nunca 
vi um edital de concurso público 
para esses órgãos, mas Dona Dil-
ma podia contratar o rapaz por 
notório saber e lhe dar um pro
-labore. O Senado já deu o sinal 
verde, pois vários senadores se 
manifestaram no sentido do Brasil 
conceder asilo ao temido espião. A 
mão de obra de Edward Snowden 
deve interessar também às em-
presas brasileiras, mas ninguém 
se habilita a contratá-lo.

Pobre Snowden. Com uma-
mala na não que valequintrilhões 
e ninguém paga para ver. Todos 
estão com medo de Tio Sam, de 
Obama, com medo da CIA, da 
ASN, do FBI. Houve um tempo em 
que a Prefeitura quis me contra-
tar pra criar o serviço de Inteli-
gência Municipal (SIM). Mas o 
projeto não foi pra f rente. Se foi, 
secretamente, é tempo de chamar 
Snowden.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

O sabor da 
truculência

Germano
RomeroTaxa de condomínio

O desertor nu que abalou Paris

“Snowden 
quantas 
amantes tem 
o ministro 
e quem 
precisa da 
cura gay”

FarOlitO

Juliana Guedes Advogada

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.comr

artigo

Um lúcido comentário do jornalista Abelar-
do Jurema em seu mural do facebook levantou a 
questão do gosto pela truculência exacerbada nas 
lutas chamadas UFC, exibidas na TV com grande 
audiência e publicidade.

O assunto merece reflexão, porquanto nunca 
se desfizeram as evidências de que somos natu-
ralmente sádicos. Paradoxalmente, numa época 
marcada pela profusão de inúmeras vertentes 
religiosas principalmente derivadas - embora 
bastante desvirtuadas - do Evangelho, o cinema 
e a televisão tornaram-se primorosos veículos 
do sadismo. E a violência parece estar na moda, 
tanto nas ruas como no gosto das pessoas. San-
gue, tiro, bombas e bofetadas são o que mais se 
vê atualmente. Os tais filmes “de ação” passaram 
a mostrar a estupidez com incríveis e modernos 
recursos tridimensionais, agora em altíssima de-
finição. É a era do “3D”, em que a crueldade passa 
a ser degustada sob a mais requintada tecnologia 
do hiperrealismo.

Mas por que será que a maioria das atuais 
produções tem de mostrar violência? Seriam 
coincidência essas lutas terem virado moda 
justamente quando o mundo passou a ver mais 
truculência nas ruas, ao vivo e a cores? Não é 
estranhável que sejam motivo de prazer e rego-
zijo coletivo cenas tão repugnantes, com gente 
explodindo em tiros, levando socos, pesadas, 
facadas, e o sangue jorrando em acintosa profu-
são? Por quais razões tamanha grosseria é capaz 
de satisfazer, embevecer e causar prazer a seres 
humanos inteligentes, dos infantis aos senis?

O que teria acontecido à espécie dita “racio-
nal”? Pelo jeito, sua natureza pouco mudou com 
o tempo, pois parecemos os mesmos da época 
em que se curtia ver gente virar comida de leão 
no Coliseu romano. Ainda hoje também é grande 
o número de pessoas que assistem a rodeios e 
vaquejadas, movidas pelo mesmo sadismo e uma 
cruel indiferença perante o sofrimento causado a 
tantos animais pacíficos e indefesos.

Talvez o célebre trio composto pelo filsó-
sofo François de Sade, o escritor Jean Genet e o 
cineasta Luis Buñuel haja sido quem dissecou e 
expôs com maior coragem o lado sádico do ser 
humano.

No campo psicanalítico, Lacan e Freud 
deram substanciosa contribuição em busca da 
profundidade mental de suas razões, sobretu-
do relacionando-o com o masoquismo, outras 
manias e complexos. Entretanto, o “Marquês” foi 
mais além na ousada tentativa de ruptura com 
todos os princípios éticos e morais da época, e 
escancarou o culto ao sadismo, que aí está.

Curiosa e paralelamente a essa evolução da 
violência, cresce uma insensibilidade generaliza-
da. A quase ninguém mais emocionam cenas de 
um filme clássico, nem a poesia das coisas verda-
deiramente simples, como o canto de bem-te-vis 
numa nova manhã, a nostalgia dum crepúsculo 
animado por pardais, uma lua que surge sobre o 
mar, um noturno de Chopin, um raro momento 
de silêncio, nada mais disso importa. A música 
deteriorou-se, a arte distorceu-se, o barulho vi-
rou moda, e a explosão de balas, bombas e san-
gue só faz aumentar.

Ora, se está faltando conteúdo para a alegria 
interior, para a sensação íntima de plenitude, ou 
o prazer da harmonia com a natureza, é porque, 
decerto, perdemos o elo com a criação, o umbigo 
cósmico! Pior, perdemos a meiguice...

A verdade, bem disse o grande Guimarães 
Rosa: “Se os animais só são capazes de inspi-
rar ternura, o que teria acontecido com o ho-
mem?”.

proporcional à fração ideal de cada condômino. É neste 
sentido que foram proferidas várias decisões em Tribu-
nais do país.

Todavia, em recente julgado, publicado no Diário 
Oficial de 16.05.2013, o Superior Tribunal de Justiça, úl-
tima instância neste assunto, por sua 4ª Turma, decidiu, 
de forma inédita, que o valor da taxa condominial não 
deve ter como parâmetro a fração ideal, mas “o uso e o 
gozo efetivo dos benefícios ofertados com a despesa” do 
condomínio por cada unidade condominial, a fim de se 
evitar o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02) dos 
condôminos proprietários de unidades menores, que 
utilizem, do mesmo modo, os serviços prestados pelas 
áreas comuns.

Tal decisão não afronta o inciso I, do art. 1.336 do 
Código Civil de 2002, pois este, ao estabelecer a regra de 
que as despesas condominiais devem ser rateadas pela 
fração ideal, também faz a ressalva de que a convenção 
de condomínio pode estipular disposição contrária, que 
se mostre mais justa e adequada ao caso concreto.

Como atuante na área cível, entendo que foi dado 
um grande passo na direção da melhor solução ao pro-
blema, uma vez que, na prática, é, no mínimo, temerário, 
imputar um valor de taxa condominial a maior, genera-
lizadamente, em razão de um apartamento possuir uma 
maior fração ideal, pois, apenas a título de exemplo, um 
apartamento de cobertura, que abrigue somente um 
casal de moradores, provavelmente consumirá uma me-
nor quantidade de água e gás encanado, se comparado a 
um apartamento tipo, onde resida uma família de cinco 
pessoas.

Portanto, o critério utilizado na decisão do STJ, que 
acatou a solução dada ao caso pelo TJMG, parece-me 
mais justo, ao mensurar a taxa condominial de acordo 
com o proveito efetivo da despesa. Aguardemos a apli-
cação do novo entendimento pelos Tribunais do país e 
a adaptação dos inúmeros condomínios, com a revisão 
de suas convenções, no intuito de evitar posteriores 
demandas judiciais dos apartamentos de cobertura, 
térreos ou detentores de área privativa.
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Roteiro

Música

A banda Os Gonzagas, já 
bastante conhecida no cená-
rio cultural de João Pessoa, 
está indo ao Espírito Santo 
para competir no Festival 
Nacional Forró de Itaúnas, 
vila pertencente ao municí-
pio de Conceição da Barra, 
localizado no Litoral Norte 
do Estado. O festival começa 
amanhã e vai até o dia 21. A 
banda criou uma ‘vaquinha’ 
na internet que expira ama-
nhã à noite para que os fãs, 
amigos e familiares possam 
contribuir com os gastos para 
a viagem. Os Gonzagas dispu-
tam contra mais 24 bandas e 
concorrem a prêmios dividi-
dos em diversas categorias, 
incluindo a principal, que ga-
rante uma apresentação no 
Forro Festival London 2014. 
O show em Itaúnas será na 
terça-feira, dia 16.

A banda Os Gonzagas é 
de Itaporanga, interior da Pa-
raíba, e leva o nome dos dois 
irmãos, Yuri Gonzaga e Gon-
zaguinha, que tocam sanfona 
e guitarra, respectivamente. 
Já Daniel Costa, primo dos 
dois, fica com a zabumba, 
Carlos Henrique toca a se-
gunda sanfona, Hugo Leo-
nardo o contrabaixo, Caio 
Bruno toca a bateria e Feli-
pe Alcântara fica no vocal e 
no triângulo.

Numa conversa com Da-
niel Costa e Felipe Alcântara, 
a preparação para o evento 
está sendo bastante corri-
da. “A correria está grande, a 
gente está praticamente 24h 
do dia atrás de coisas para o 
festival. Estamos ensaiando 

A Paraíba no Congresso 
da Ulepicc

Termina aqui na Argentina, amanhã, o VIII Congresso 
da Ulepicc (União Latino-americana de Economia Política da 
Comunicação, Informação e Cultura). Ontem, a Paraíba este-
ve presente no debate sobre cultura digital, convergência e 
crises, com o trabalho que oriento no Programa de Pós-gra-
duação em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). A mestranda Luciellen Souza e eu dividimos mesa 
para apresentar aos congressistas de toda parte da América 
Latina a pesquisa “A implantação da TV Digital e as mudan-
ças no processo de produção de notícias”. O caso em estudo 
é a TV Paraíba.

Na emissora, que tem uma programação baseada no 
jornalismo local, esse processo de transição do sistema ana-
lógico para o digital começou em 2012 e tem previsão para 
ser concluído até o final deste ano. A TV Paraíba, com sede 
em Campina Grande, pretende ser pioneira no município na 
instalação dos sistemas de produção e transmissão digitais.

A mestranda Luciellen Souza levanta questões iniciais 
nessa pesquisa: como adequar o processo de produção de 
notícias ao sistema digital? Quais as possibilidades viabili-
zadas pelo novo sistema? Como será a interatividade? Esses 
questionamentos a pesquisadora tenta respostas observan-
do a rotina dos profissionais da TV Paraíba e, também, uti-
lizando como método as entrevistas, coleta de dados e revi-
são bibliográfica.

O Brasil está na corrida para transformar a TV Digital 
em realidade. O governo anunciou a implantação do novo 
sistema até 2016, mas já estuda novo prazo para 2018, prin-
cipalmente nas regiões Norte e Nordeste. Até agora o foco 
das discussões da TV Digital no país gira em torno do aspec-
to tecnológico. A questão da produção de conteúdo precisa 
ser aprofundada.

O Congresso da Ulepicc, que acontece na Universidad 
Nacional de Quilmes, promove debates sobre o cenário so-
cioeconômico, cultural e tecnológico que emerge no mundo, 
em particular na América Latina, com foco na formação de 
políticas públicas de comunicação, no papel estratégico das 
indústrias culturais na economia, nos modelos de negócio, na 
gestão do setor privado e na cidadania, além do desenvolvi-
mento tecnológico para a promoção do bem-estar em geral.

No último dia de congresso, amanhã, é hora de ouvir 
Raul Ramalho, também mestrando do Programa de Pós-gra-
duação em Jornalismo da UFPB, orientando do professor 
Luiz Custódio, que vai apresentar trabalho na área de mídia 
cidadã.

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

Mídias em destaque

FOTOS: Divulgação

duas vezes por dia”, conta-
ram. Daniel ficou sabendo 
do evento por meio de um 
amigo de Londres, que já ha-
via participado. “Na primeira 
oportunidade, já com Os Gon-
zagas, eu sugeri que a banda 
participasse e todo mundo 
topou”, disse.

A vaquinha na internet 
surgiu por iniciativa da pró-
pria banda perceber que te-
ria pouco tempo para con-
seguir tudo que precisava. 
“A gente viu que os custos 
sairiam muito altos, então 
além de contar com apoio 
tanto de instituições públi-
cas quanto privadas, nós ti-
vemos essa ideia a partir de 
alguns casos que vimos que 
conseguiram fazer uma boa 
divulgação com a ajuda de 
amigos, parentes e pesso-
as que querem ver a banda 

Dois ensaios por dia na rotina de Os Gonzagas, que vai disputar com mais 24 bandas

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  
Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto 
[3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]
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Em cartaz
Meu 
Malvado 
Favorito 2

Cena da animação Meu Malvado Favorito 2, de Chris Renaud

A mente do 
crime Gru volta a 
ter pela frente seu 
inimigo Victor, en-
quanto tenta lidar 
com outro super 
vilão, El Macho, que 
possui um filho cha-
mado Machito.

FOTO: Divulgação / Globo Filmes
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Thiago C. A. leal

Cristovam Tadeu

Cairé Andrade
Especial para A União

indo pra frente”, declarou 
Felipe.

“Ao todo tivemos 15 dias 
para levantar os custos para 
as despesas da viagem, que 
inclui traslado, alimentação, 
etc. Além do show, figurino e 
interação com o público tam-
bém são critérios de avaliação 
na hora da apresentação, en-
tão a gente também tem gas-
to com alguns elementos ex-
ternos, além dos principais”, 
explicou Daniel. O objetivo 
d’Os Gonzagas é arrecadar R$ 
5.000, e a contribuição pode-
rá ser feita até às 23h59 de 
amanhã, no site http://www.
vakinha.com.br/VaquinhaP.
aspx?e=204809. “Para divul-
gar a vaquinha a gente está 
utilizando muito as redes so-
ciais, através de cartazes ela-
borados por nós mesmos e 
também estamos reforçando 

a arrecadação com um vídeo 
– também online – explican-
do do que se trata”, defendem 
Daniel e Felipe.

A música escolhida para 
participar da seleção do Fes-
tival Forró de Itaúnas deve 
ser de autoria própria e inédi-
ta, nunca antes divulgada co-
mercialmente até ser execu-
tada no festival. A ‘Se eu fosse 
2’ é a escolhida, segundo Fe-
lipe Alcântara e Daniel Costa. 
Além da apresentação em 
Londres, as bandas partici-
pantes concorrem a R$2.000 
(segundo lugar) e R$1.000 
(terceiro lugar). A premiação 
também se divide entre me-
lhor intérprete, melhor san-
foneiro, melhor zabumbeiro, 
melhor trianguista, melhor 
letra, revelação masculina 
e revelação feminina, cada 
uma de R$ 500.

Banda Os Gonzagas representa a Paraíba no 
Festival Nacional Forró no Espírito Santo

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, repór-
ter da instituição e enviado especial 
para a zona de conflito começa uma 
série de entrevistas com sobreviventes 
do ataque. Baseado no livro homônimo 
e best seller escrito por Max Brooks. 
CinEspaço 3/3D: 19h e 21h30. Manaíra 7: 
14h20, 16h45, 19h15 e 22h.  Manaíra 8: 
13h10, 15h30, 18h30 e 21h15. Tambiá 
4: 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50. Tam-
biá 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). Gê-
nero: Comédia. Duração 85 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção:  André Pellenz, 
com Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães, 
Herson Capri. Dona Hermínia é uma mu-
lher de meia idade que está aposentada 
e não tem muitas ocupações, 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 fofoqueira 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 
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 
Harrelson. 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 tam-
bém rouba bancos em outro continente 
e ainda por cima distribui a quantia 
roubada nas contas dos próprios es-
pectadores. 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 breve fará seu assalto mais 
audacioso. CinEspaço 4: 14h10, 16h40, 
19h10 e 21h40. Manaíra 2: 13h45, 
16h15, 19h e 21h30. Tambiá 2: 14h10, 
16h20, 18h30 e 20h40.

UNIVERSIDADE MONSTROS (Monsters 
University, EUA, 2013). Gênero: Ani-
mação. Duração: 107 min. Classificação: 
Livre. Direção: Dan Scanlon, com Billy 
Crystal, John Goodman, Peter Sohn. Em 
Monstros S.A. descobrimos que Mike 
Wazowski e James P. Sullivan são uma 
dupla 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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Literatura

Celly de Freitas lança na capital seu primeiro livro de poesias em evento 
que reúne performances artísticas de alguns poemas presentes na obra
Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

Foto: Divulgação

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
continua com inscrições abertas para o Prêmio 
Literário Augusto dos Anjos até 9 de agosto. 
Um júri especializado irá selecionar dez obras 
inéditas nas categorias de Romance, Poesia, 
Infanto-juvenil, Infantil, Conto e Crônica. A novi-
dade do edital de 2013 é a inclusão dos gêneros 
Cordel e Quadrinhos. o edital e formulário de 
inscrição estão disponíveis para download no 
endereço eletrônico www.funesc.pb.gov.br.

o Prêmio Literário Augusto dos Anjos tem 
a finalidade de estimular a criação e a divulga-
ção de obras de autores paraibanos no âmbito 

da literatura e dos quadrinhos, bem como dar 
oportunidade de revelar e reconhecer talentos 
existentes nos municípios do Estado através da 
publicação de seus trabalhos. Podem concorrer 
ao prêmio autores paraibanos ou que residam 
há mais de cinco anos no Estado, com obras 
inéditas. 

Cada candidato pode inscrever somente 
uma obra no gênero literário de sua escolha. 
os escritores devem enviar seus trabalhos 
usando pseudônimos, para garantir a isenção 
no caráter de escolha dos títulos a serem 
publicados. o edital, que faz parte da proposta 

das Edições Funesc, foi lançado em junho, pela 
presidente do órgão, Lu Maia.

o encaminhamento do material pode ser 
feito de forma presencial ou via Correios. Para 
as inscrições postadas via Correios será con-
siderada a data registrada no carimbo postal, 
devendo obedecer ao prazo limite determinado 
no edital. o endereço para postagem é Rua Ab-
dias Gomes de Almeida, 800, rampa 1 do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, tambauzinho, João 
Pessoa, Paraíba. os candidatos devem enca-
minhar os textos originais para a Diretoria de 
Desenvolvimento Artístico Cultural da Funesc.  

Atriz e dramaturga, Celly de Freitas envereda pela literatura com um 
livro que traz poemas escritos em vária fases de sua vida

Homenagem à arte 

importante com-
pletar trinta anos 
de carreira, porém 
mais ainda é cultivar 
a arte e cativar as 
pessoas”, afirmou 
a atriz, dramaturga 
e arte educadora 

paraibana Celly de Freitas. Em home-
nagem as três décadas de trajetória da 
diretora teatral são realizadas, amanhã 
e sábado, na sala Vladimir Carvalho, 
na Usina Cultural Energisa, a partir 
das 20h, o lançamento do seu primeiro 
livro de poesias Cartas Marcadas (FA, 
140 páginas, R$ 10) e a performance 
artística Sentir: Poesia em cena, na 
qual a Cia de Teatro Encena irá inter-
pretar alguns dos poemas presentes 
na obra publicada. 

Na compra do livro, o espectador 
ganha o passaporte de entrada para 
prestigiar a performance artística e, 
logo em seguida, a noite de autógrafos. 
O evento irá começar com esquetes de 
três personagens cômicas interpreta-
das por Celly de Freitas. Após a parti-
cipação da homenageada, os atores da 
Companhia, Melania Silveira, Kelmer 
Macedo, Glaydson Gonçalves, Gigliolla 
Melo e Fernando Bernardo, juntamen-
te com as convidadas, Tamara Silveira 
e Margarida Santos, irão encenar poe-
sias contidas no livro. 

Com uma publicação totalmente 
independente, Cartas Marcadas possui 
noventa e nove poesias escritas em 
várias fases da vida de Celly de Freitas. 
“Comecei a fazer as minhas poesias 
muito cedo, aos treze anos de idade. 
Por isso, alguns poemas têm uma 
linguagem bem adolescente. Continuei 
a escrever na fase adulta e na maturi-
dade, representando facetas diversas 
da minha vida. Sempre tive apoio da 
minha mãe para publicá-los e agora 
senti que era o momento certo para 
isso. Tenho uma obra de dramaturgia 
já publicada, mas, de poesia, essa é a 
minha primeira experiência na área”, 
explicou a dramaturga em entrevista 

ao jornal A União.  
Por ter sua linha de atuação no tea-

tro, Celly ansiou em realizar, no evento 
de lançamento do seu livro, a junção 
de várias linguagens artísticas como a 
da sua área, literatura, dança e música, 

todas representadas na performance 
da Cia Encena. “Esse livro é como se 
fosse mais um filho meu, fui ao longo 
do tempo o criando. Tentei unir o meu 
lado de atriz ao evento. O importante, 
para mim, é a divulgação da arte, da 

“É

nossa produção artística, que muitas 
vezes não é valorizada pelos próprios 
paraibanos. Por diversas vezes, os 
Grupos de fora são mais prestigiados. 
Quero com o evento propagar a nossa 
arte”, finalizou Celly de Freitas. 
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Família consegue fartura em quintal no Alto Sertão

Ao passar pela estrada principal 
em direção ao município de São Francis-
co, região norte do Alto Sertão paraiba-
no, olhando para as casas ao lado, com 
certa curiosidade, tem uma que se des-
taca pela grande expansão de uma área 
totalmente verde ao arredor do quintal, 
e por uma cisterna com um calçadão 
construído em cima de um lajedo. Lá, 
na comunidade Viturino, mora Maria 
dos Remédios, de 52 anos, e seu esposo, 
Zé Carneiro, de 56. É nessa família que 
o quintal produtivo chama a atenção de 
quem passa. Logo se percebe o trabalho, 
a dedicação, a beleza espalhada pela di-
versidade de plantas.

Casados há 32 anos, parte dessa 
vivência foi no centro urbano de São 
Paulo. Somente em 2011 decidiram re-
gressar para a terra natal, com planos 
e esperanças para o início de uma nova 
história.  Compraram um pedaço de 
terra de apenas meio hectare; cheia de 
mato, mofumbo e pedra. Mas isso não 
desencorajou dona Maria, que tinha fir-
me o desejo de colocar em prática sua 
paixão pela agricultura. Em pouco tem-
po receberam a cisterna-calçadão e al-
gumas capacitações do Programa Uma 
Terra e Duas Águas (P1+2) da ASA.

Às cinco horas da manhã, dona 
Maria se prepara para trabalhar, põe 
sua bota, coloca o chapéu de palha na 
cabeça e inicia suas atividades. A agri-
cultora conta que se não fosse a cisterna 
não tinha a menor condição de viver na 
propriedade, nem mesmo com o poço 
que mandaram cavar, que não deu certo 
devido a pouca vazão d’água. 

Poupança e produtividade
Antes da cisterna-calçadão, tinham 

a metade do que se tem hoje. Depois 
dela a forma de se planejar e produ-
zir ganhou outra dimensão, o cuidado 
extremo em economizar água é indis-
pensável, tudo é pensado para poupar e 
manter maior produtividade com segu-
rança. O regador é um utensílio impor-
tantíssimo para a agricultora, que rega 
na medida certa, fazendo o controle do 
uso da água, sem que haja desperdícios. 
“Tem que ser tudo aguado com regador, 
eu tenho alguns coqueiros, mas a forma 
como eu faço é só pra manter a planta, 
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Fapes abre edital e investirá 
mais de R$ 3 milhões na implan-
tação do Programa Rede Digital

Eudes Costa
Comunicador popular da ASA

coloco apenas a quantidade de água de 
um regador, aí segura o verde por mui-
to tempo, eu sei que não vai dar o fruto, 
mas mesmo assim salvo a planta e eco-
nomizo”, afirma Maria dos Remédios.

Apesar do terreno pedregoso, a 
criatividade e a força de vontade da agri-
cultora se mostra eficiente, seguindo al-
gumas atitudes simples, mas com resul-
tado garantido tanto para a recuperação 
do solo quanto para a proteção do plan-
tio. A camada morta com galhos e mato 
seco é uma das estratégias que Maria 
usa no pé das plantas para evitar a eva-
potranspiração, e sustentar a umidade 
na cova. Com o mesmo material, há uma 
cobertura para as melancias e outros 

frutos que ficam expostos aos raios do 
sol, protegendo e evitando rachaduras. 
Esse foi um dos ensinamentos que ela 
aprendeu com a capacitação do Sistema 
Simplificado de Produção de Alimentos. 
O manejo se mostrou eficaz, chegaram 
a colher mais de quarenta melancias só 
neste ano.  As garrafas de plásticos nas 
mãos de dona Maria são de grande uti-
lidade, ao serem aproveitadas para fazer 
esbarramentos no aceiro das plantas. Ela 
corta as garrafas pela metade e enterra 
em volta do aceiro, quando recebe a 
água não transborda e nem deixa esca-
par o composto orgânico. O reaproveita-
mento da água do banho e da lavagem de 
louça é outra manobra aproveitada pela 

agricultora; no pé do cano onde sai essa 
água, ela espalha areia grossa, formando 
um caminho ao longo de trinta metros 
até chegar às plantas que consomem 
mais água, como a bananeira e coco. Essa 
medida funciona como um filtro para 
a retirada de restos de sabão. “Quando 
agente quer, agente põe na cabeça, quan-
do eu vi as experiências que filtra a água 
servida, usando sucessivas camadas de 
pedras, pensei em usar areia, e está dan-
do certo”, confirma Maria.

A permanência da família na terra 
só foi possível pela conquista da autono-
mia da água. Os reservatórios trouxeram 
a liberdade de desfrutar de uma série 
de escolhas que melhoraram o estilo de 

vida, tanto no aspecto da alimentação 
quanto no contato com a natureza. Deci-
dem o que plantar com certa variedade, 
utilizando as boas práticas da agroeco-
logia, o que permite através das hortas e 
dos canteiros manter um pouco de tudo 
como: amora, tamarindo, acerola, goia-
ba, jaca, pinha, abacate, abacaxi, mamão, 
graviola, laranja, maracujá, limão e me-
lão. Com toda essa fartura só para o auto-
consumo, a família chega a economizar 
até 300 reais por mês, sem precisar com-
prar frutas e legumes por fora. A agricul-
tora, com a água da cisterna, conseguiu 
também manter o roçado de salvação. 
Mesmo com a grande estiagem deste 
ano, não faltou feijão verde na mesa. 

A Associação dos Apicultores do Sertão Pa-
raibano (ASPA) ganhou neste ano mais uma nova 
equipe para executar o Programa Uma Terra e 
Duas Águas (P1+2), através de um contrato de 
patrocínio com a Petrobras, pelo Programa Pe-
trobras Desenvolvimento e Cidadania, firmado 
desde maio deste ano com a ASA. Já fazendo 
parte e cumprindo o cronograma de trabalho, a 
ASPA realizou, durante os dias 26 e 27 de junho, 
no Centro de Formação Frei Beda, da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) em Cajazeiras, a oficina de 
capacitação com as comissões municipais de San-
ta Inês, Triunfo e Cajazeiras. A capacitação teve 
o objetivo de traçar metas e encaminhar orien-
tações sobre a execução do P1+2 nos municípios, 
além de pontuar questões que melhorem a ativi-
dade das comissões. 

Os agentes sociais receberam os materiais 
contendo as informações sobre o programa e as 
implementações para se inteirar ainda mais sobre 
as linhas de ação do projeto. O momento foi mar-
cado por debates sobre as alternativas de convi-
vência na região e um amplo olhar para as políti-
cas públicas sociais com o foco para a agricultura 
familiar, além de uma reflexão sobre o estado 
atual das comissões. O diálogo abordou também 
os avanços, desafios e resultados, além da trans-

formação, qualidade e melhoria de vida de mui-
tas famílias que já tem a cisterna para armazenar 
e captar água de beber e cozinhar, participantes 
do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC). No 
decorrer da capacitação, o coordenador da nova 
equipe, João Pereira, explicou detalhes do patro-
cínio com a Petrobras e esclareceu sobre a divisão 
do número de implementações para os municí-
pios, totalizando 99 para cada um dos três que 
serão contemplados. 

O coordenador reforçou ainda a importância 
da atuação dos animadores microrregionais para 
todas as fases do programa, da corresponbilidade 
das famílias beneficiadas e do trabalho coletivo. A 
apresentação esteve baseada nos princípios e pro-
pósitos da ASA. O coordenador considerou ainda 
que este contrato de patrocínio com a Petrobras é 
uma oportunidade ímpar para a caminhada da en-
tidade, uma vez que prevê a construção de 20 mil 
tecnologias, como o barreiro-trincheira, cisterna-
calçadão, cisterna-enxurrada e barragem subterrâ-
nea, que beneficiarão cerca de 100 mil pessoas en-
tre o Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Ao todo, 
65 organizações que participam do Programa de 
Formação e Mobilização Social para a Convivência 
no Semiárido serão responsáveis pelas implemen-
tações previstas no patrocínio. 

Petrobras ajuda apicultores 
de três municípios paraibanos

OFICINA DE CAPACITAÇÃO
A compra de remédio conven-

cional diminuiu significativamen-
te. A família economiza 120 reais 
por mês, depois que começou a 
cultivar as plantas medicinais: 
malva sete dor, malva corona, vi-
cque, alecrim, mastruz, romã, ba-
bosa, manjericão, quebra-pedra, 
capim santo e erva cidreira. Maria 
ensina que bom mesmo é o mas-
truz junto com a malva para tra-
tar inflamações, batido tudo no 
liquidificador depois é só beber o 
sumo; já para dores nos rins, a re-
comendação é o tratamento com 
o chá da raiz de quebra-pedra.

O forte mesmo da agriculto-
ra é economizar água e nunca ter 
que ficar sem este elemento, isso 
até se torna uma virtude. Mas tem 
algo mais que diz que auxilia e 
muito no equilíbrio do conjunto 
de ações que fortalece a melhoria 
com o meio ambiente, a conversa 
com as plantas. Maria afirma que 
para alguns pode até parecer es-
quisito, mas ela acredita que esta 
prática funciona no desenvolvi-
mento dos vegetais.

 Outra preocupação da agri-
cultora é com os pássaros, por 
isso, ela espalhou pequenos bebe-
douros dependurados nos galhos 
de uma goiabeira. Todos os dias 
com os primeiros raios do sol, 
espécies que estão em extinção 

como o galo de campina e o beija-
flor dão o ar da graça no local. 

Antes de conhecer as alter-
nativas de convivência com o Se-
miárido, a família tinha vontade 
de voltar e morar na cidade, hoje 
descobrindo novos caminhos de-
fende que se aqui no Nordeste 
cada agricultor tiver sua cisterna, 
uma de água pra beber e outra 
de água pra o plantio, é ter uma 
riqueza incalculável - “Agora que 
eu comecei a sentir o gosto de 
plantar, de cuidar do meu quintal, 
de provar de um alimento sadio, 
eu não vou parar tão cedo”, diz a 
agricultora, elevando sua autoes-
tima.

Conversa com as plantas

Cultivo de 
variedades medicinais 
resulta em economia 
de R$ 120,00 
por mês para a 
família, que descobre 
novos caminhos 
no Semiárido

Maria dos Remédios, de 52 anos, e seu marido, produzem frutas, legumes e verduras por intermédio de boas práticas da agroecologia e com o suporte de uma cisterna

FOTO: Divulgação
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Remédio será testado por 400 voluntários
Prevenção estratégica do Hiv

Objeivo é oferecer o 
Truvada para as populações 
mais vulneráveis ao vírus

Brasília – O uso do remé-
dio para ajudar a prevenir a in-
fecção pelo vírus HIV, conhecida 
como terapia pré-exposição, 
começará a ser testado no país 
a partir de agosto. A pesquisa 
é coordenada pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), com a 
participação da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo e do Centro de Refe-
rência e Treinamento DST-Aids, 
da Secretaria de Saúde do Es-
tado. Os pesquisadores vão 
acompanhar, por um ano, 400 
voluntários homens que fazem 
sexo com homens e travestis.

O medicamento a ser tes-
tado será o Truvada. O uso dele 
como estratégia de prevenção 
já foi demonstrado pelo estudo 
internacional Iniciativa de Pro-
filaxia Pré-Exposição (iPrEx), 
do qual o Brasil fez parte. Nos 
Estados Unidos, o uso preven-
tivo do comprimido é apro-
vado. No Brasil, é permitido 
somente para o tratamento da 
doença – não é adotado como 
preventivo.

“O objetivo é oferecer 
o medicamento para as po-
pulações mais vulneráveis a 
adquirir o HIV”, explica a in-
fectologista Brenda Hoagland, 
coordenadora do projeto na 
Fiocruz. Ela diz que é necessá-
rio fazer um estudo demons-
trativo para que o uso da pílula 
como prevenção seja autoriza-
do no país.

De acordo com a pesqui-
sa iPrEx, a utilização diária do 
Truvada por homens saudá-
veis, que fazem sexo com ho-
mens, reduziu de 43% a 92% 
a infecção pelo vírus, depen-

censo vai traçar 
situação de médicos

Áreas florestais 
serão recuperadas

Mais municípios 
terão o diesel s-500

São Paulo – A Associação Mé-
dica Brasileira (AMB) anunciou ontem 
a realização de um censo para traçar 
um panorama sobre a situação de tra-
balho dos cerca de 400 mil médicos do 
país. Os profissionais vão responder, 
pela internet, até o dia 31 de agosto, 
a um questionário com 50 perguntas. 
O objetivo é esclarecer questões como 
concentração destes profissionais em 
certas regiões brasileiras e também 
em determinadas especialidades. Se-
gundo o presidente da AMB, Florentino 
Cardoso, os resultados do censo sairão 
no fim deste ano. Cardoso destacou, 
porém, que os dados não chegarão 
a interferir nas decisões do governo 
relativas ao Programa Mais Médicos, já 
que não haveria tempo hábil, pois a me-
dida provisória (MP) tem validade de 60 
dias. A associação, no entanto, entrará 
com medidas judiciais contra a MP, que, 
para Florentino Cardoso, tem pontos 
inconstitucionais. Para o presidente 
da AMB, o problema da saúde brasileira 
não se resume à falta de médicos. Ele 
citou como exemplo um dado que vem 
sendo divulgado pelo Governo Federal 
para justificar a criação do Programa 
Mais Médicos, de que o Brasil tem 1,9 
médico por mil habitantes, enquanto 
outros países, como a Inglaterra, a Ar-
gentina e a Itália têm mais de três.

Brasília - Agricultores familiares 
e assentados poderão financiar a re-
cuperação de áreas florestais em suas 
propriedades, em assentamentos e em 
áreas desapropriadas pela União. A me-
dida que foi aprovada na última terça-
feira, na Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA) do Senado Federal, em 
caráter terminativo (não precisa passar 
pelo plenário da Casa), poderá benefi-
ciar, principalmente, os produtores com 
menos recursos, como quilombolas e 
indígenas. O texto depende agora da 
aprovação do Planalto. Além de garantir 
a recuperação florestal, o dinheiro tam-
bém poderá ser usado pelos produ-
tores que querem implantar sistemas 
agroflorestais. 

A proposta é que os agricul-
tores consigam regularizar a situação 
ambiental dos imóveis, como previsto 
no novo Código Florestal, aproveitando 
a possibilidade de financiamento para 
investir também na própria produção e 
aumentar a renda da propriedade.

Brasília – Desde segunda-feira, a 
comercialização do óleo diesel S-500, com 
menor teor de enxofre, será obrigatória 
em mais 385 municípios brasileiros, 
em substituição ao S-1800, de acordo 
com determinação da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP). Com a medida, cerca de 3 
mil, dos 5,5 mil municípios brasileiros, 
reduzem a emissão de poluentes, ben-
eficiando assim o meio ambiente e a 
saúde da população. 

O combustível é utilizado pela 
frota de caminhões, ônibus e outros 
veículos de uso rodoviário. Sete esta-
dos brasileiros (a Bahia, o Espírito San-
to, Maranhão, a Paraíba, Pernambuco, o 
Piauí e Sergipe) passam a comercializar 
exclusivamente o diesel S-500. Em Per-
nambuco, a exceção é a capital, Recife, 
e sua Região Metropolitana, que desde 
1º de janeiro deste ano já oferecem o 
diesel S-10, ainda menos poluente. De 
acordo com a ANP, em 1º de janeiro de 
2014 todo o diesel S-1800 será reti-
rado do mercado brasileiro, substituído 
pelo S-500. A introdução do diesel com 
menor teor de enxofre vem sendo feita 
desde 2006. 

Heloisa Cristaldo
Da Agência Brasil

dendo da adesão da pessoa ao 
tratamento. O estudo avaliou 
2.499 homens sem o HIV.

Entretanto, a infectologis-
ta ressalta que o remédio não 
substitui o uso de preserva-
tivos e não tem ação sobre as 
demais doenças sexualmente 
transmissíveis. “O remédio é 
uma proteção adicional para 
aquelas pessoas com alto risco 
de adquirir o HIV que, por al-
guma razão, (a proteção) falha 
com o uso do preservativo. A 
gente não estimula o não uso 
do preservativo e nem estamos 
substituindo o uso do preser-
vativo pelo comprimido”, ex-
plica.

Recrutamento
A pesquisa terá início 

com o recrutamento dos vo-
luntários. No total, serão 400 
voluntários, sendo 200 no Rio 
de Janeiro e 200 em São Paulo. 
O perfil buscado é homem com 
mais de 18 anos, sem o vírus 
HIV e que faz sexo com homens 
ou travestis. De acordo com o 
infectologista e especialista em 
pesquisa clínica da Universida-
de Estadual Paulista (Unesp), 
Alexandre Naime Barbosa, os 
estudos sobre a prevenção e 
cura do vírus HIV têm alcança-
do resultados animadores no 
mundo. Atualmente, há pes-
quisas de vacinas terapêuticas 
e preventivas.

A vacina terapêutica es-
timula o organismo de um in-
divíduo infectado pelo HIV a 
montar uma resposta imuno-
lógica contra o vírus. Pesqui-
sa feita pela Universidade de 
Barcelona conseguiu demons-
trar o controle temporário do 
vírus com a vacina. “A vacina 
conseguiu fazer com que os in-
divíduos ficassem, pelo menos 
um ano, sem ter que tomar os 
remédios. O que, às vezes, pode 
ser útil em um cenário em que 

o indivíduo esteja tendo muitos 
efeitos colaterais, por exemplo. 
Isso pode ser para o futuro, 
uma estratégia a ser adotada”.

Um tipo de vacina preven-
tiva foi testado na Tailândia. 
“Ela (a vacina) conseguiu cer-
ca de 40% de proteção em um 
ano, em uma população de al-
tíssimo risco – principalmente 
homens que fazem sexo com 
outros homens, e profissionais 
do sexo. Isso durante um ano. 
Ela mostrou que tem uma efi-
cácia não tão ampla (40%) em 
relação à prevenção do HIV. 
Esse é o resultado mais conhe-
cido”, detalhou Barbosa.

Cura funcional
Em outra pesquisa sobre 

o tratamento do HIV, foram 
divulgados em junho casos 
de dois pacientes com o ví-
rus. Eles foram submetidos ao 
transplante de medula óssea 
e alcançaram a “cura funcio-
nal”, situação em que os níveis 
do vírus no sangue caem e 
são incapazes de desencade-
ar sintomas. “Eles receberam 
transplante de medula óssea, 
continuaram usando medica-
ção durante a fase pós-trans-
plante e conseguiram, então, 
erradicar o vírus da circula-
ção sanguínea. São casos com 

acompanhamento entre dois 
e quatro anos e até agora o ví-
rus não voltou na circulação”, 
disse.

O infectologista alerta, no 
entanto, que são casos isola-
dos. “É importante dizer, deixar 
muito claro, que esse não é um 
tratamento de rotina e muito 
menos um tratamento a que as 
pessoas podem se candidatar. 
Isso são casos extremos, são 
situações em que o indivíduo 
teve um câncer no sangue, um 
linfoma, e a quimioterapia não 
funcionou. Então, o último re-
curso é o transplante de medu-
la óssea”.

Uso diário do Truvada por homens saudáveis que fazem sexo com homens reduziu infecção em 92%

FOTO: Divulgação

São Paulo - Um estudo desen-
volvido pelo Instituto de Infecto-
logia Emílio Ribas, em São Paulo, 
mostrou que 26% das mulheres 
com o vírus HIV sofrem de depres-
são. O principal motivo, apontado 
pelas mulheres, foi a falta de supor-
te afetivo de parentes e amigos.

O estudo ouviu 120 mulheres 
com Aids, de 35 a 50 anos de ida-
de. Do total, 60% disseram ter tido 
algum quadro de depressão logo 
após terem recebido o diagnósti-
co da doença. “Essa prevalência 
(de depressão entre mulheres com 
HIV) é cerca de duas vezes maior 
que a encontrada na população 
em geral. Isso mostra o quanto a 
infecção por HIV é um fator asso-
ciado à depressão e o quanto essa 
população é vulnerável, precisan-
do de uma atenção especial para 
esse aspecto da saúde mental”, 
disse a psiquiatra Valéria Mello, 
autora do estudo, em entrevista à 
Agência Brasil.

“O fato de estarem com HIV e 
o fato de saberem que estão com 
HIV já é um fator de estresse muito 
grande. E tem também o fato de 
já terem adoecido. A maioria das 
mulheres que estava deprimida já 
tinha ficado doente”, explicou Va-
léria. A maioria das mulheres, de 
acordo com Valéria, revelou ter um 
relacionamento estável. E mais da 

metade delas afirmou ter sido con-
taminada com HIV pelo cônjuge.

Segundo a psiquiatra, que tra-
balha há mais de dez anos na área, 
muitas mulheres com HIV ainda 
sofrem preconceito, embora o tra-
tamento tenha avançado. “A parte 
da saúde mental dessas pessoas é 
um problema enorme. Existe ainda 
muito preconceito, tem o fato das 
pessoas ainda precisarem tomar re-
médios, existem as dificuldades de 
relacionamento afetivo. São várias 
dificuldades que as pessoas que vi-
vem com essa doença vão enfren-
tando”, disse a psiquiatra.

atendimento psicológico
Para ajudar as mulheres com 

a doença, Valéria aconselha aten-
dimento psicológico nos centros 
de tratamento das cidades ou que 
busquem apoio em organizações 
não governamentais, onde pode-
rão compartilhar experiências com 
quem sofre do mesmo problema. 
Entre 1980 e 30 de junho de 2011, 
foram registrados 212.551 casos de 
Aids no Estado de São Paulo, segun-
do dados do Centro de Referência 
DST/Aids de São Paulo. Do total, 
67.193 eram em mulheres. De acor-
do com o Instituto Emílio Ribas, que 
oferece apoio psicológico e psiquiá-
trico para os pacientes com HIV e 
Aids, só no ano passado, foram fei-
tas 3,8 mil consultas psiquiátricas e 
11,2 mil atendimentos psicológicos 
no ambulatório da instituição.

Mulheres sofrem de depressão Brasília – Pesquisadores 
franceses descobriram que o 
tratamento rápido logo depois 
da infecção pelo vírus HIV pode 
resultar na cura funcional de até 
15% dos pacientes, quando o 
vírus da doença não desapare-
ce do organismo, mas entra em 
remissão. Com isso, o paciente 
não precisa mais tomar remé-
dios. Os cientistas, do Instituto 
Pasteur, em Paris, analisaram os 
casos de 14 pessoas com o vírus 
da Aids, que passaram a se tratar 
logo após o vírus ter sido detec-
tado e depois deixaram a terapia. 
Nesse grupo, o vírus não voltou a 
se proliferar.

Os pacientes iniciaram o 
tratamento cerca de dez sema-
nas após a infecção pelo HIV. Eles 
foram ao hospital para tratar ou-
tros problemas de saúde, quan-
do tiveram o diagnóstico preco-
ce do vírus por meio de exames 
de sangue. Em média, o grupo 
tomou antirretrovirais durante 
três anos e então os medicamen-
tos foram interrompidos.

Geralmente, o vírus retorna 
quando o tratamento é inter-
rompido. Porém, isto não ocor-
reu com esses pacientes. Alguns 
deles conseguiram, inclusive, 
controlar a quantidade do vírus 
no organismo por dez anos.

A pesquisa francesa foi di-
vulgada na publicação especia-
lizada PLoS Pathogens e ocorre 
depois da notícia da cura fun-
cional de um bebê depois de um 
tratamento precoce nos Estados 
Unidos. Em nota, o Ministério da 
Saúde do Brasil informou que 
está atento às inovações tecno-

lógicas no campo do tratamento 
da Aids no mundo. A pasta não 
se manifestou sobre o caso fran-
cês. Sobre o caso de cura funcio-
nal do bebê, o órgão disse que os 
“resultados do estudo da ‘cura’ 
do bebê americano, recente-
mente divulgado pela imprensa, 
não estão publicados, ainda não 
é possível uma posição oficial so-
bre o assunto”.

Segundo o ministério, é 
possível reduzir a taxa de trans-
missão do vírus de mãe para fi-
lho durante a gravidez de 30% 
para menos de 1%. 

transmissão
No Brasil, a recomendação 

é o uso de antirretrovirais com-
binados na gestante, parto cesá-
reo (quando indicado), medica-
mento para o recém-nascido por 
seis semanas para evitar a trans-
missão e a não amamentação.

O protocolo nacional prevê 
que a gestante deve fazer o tes-
te anti-HIV durante o pré-natal. 
Em caso de diagnóstico positivo, 
ela passa a ser acompanhada 
por um Serviço de Atenção Es-
pecializada em HIV/Aids (SAE) 
e no momento do parto é enca-
minhada para uma maternida-
de de referência do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) capacitada 
para atendê-la. 

Se a gestante não tiver fei-
to o teste de Aids no pré-natal, 
ela tem direito ao teste rápido 
no momento do parto e, e se der 
positivo, todos os procedimen-
tos para evitar a transmissão 
devem ser tomados pela equipe 
de saúde.

Tratamento e cura funcional

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil



Inclusão digital

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 11 de julho de 2013

Fapesq abre edital e investirá mais de R$ 3 milhões

Programa Rede Digital
A Fundação de Apoio à Pesqui-

sa do Estado da Paraíba (Fapesq) 
está com edital aberto para pro-
jetos de extensão tecnológica, no 
âmbito do Programa Rede Digital 
para Suporte à Inclusão Social, Pro-
dutiva e Inovativa de Cidades Parai-
banas. O programa vai incentivar e 
consolidar parcerias locais qualifi-
cadas para o fomento a processos 
formativos no uso das Tecnolo-
gias da Informação e Comunicação 
(TIC) para públicos específicos e o 
melhor acesso à internet de acesso 
livre. A Chamada Pública dispõe de 
recursos financeiros da ordem de 
aproximadamente R$ 3 milhões, 
oriundos do Ministério das Comu-
nicações com contrapartida do Go-
verno do Estado da Paraíba.

O Programa Rede Digital tem 
como objetivo apoiar instituições 
de ensino superior e/ou de pesqui-
sa, públicas ou privadas, sem fins 
lucrativos e de utilidade pública, 
mediante a seleção de propostas 
para a execução de projetos que vi-
sem a implantação e consolidação 
de núcleos temáticos para planeja-
mento, desenvolvimento, validação 
e distribuição de conteúdos forma-
tivos e soluções TIC para públicos 
específicos, como contribuição para 
o desenvolvimento e implantação 
da Rede Digital para Suporte à In-
clusão Social, Produtiva e Inovativa 
de Cidades Paraibanas.

A meta é aproximar as institui-
ções públicas de ensino superior e 
de pesquisa científica e tecnológica 
integrantes do sistema estadual e 

federal de Ciência e Tecnologia, às 
temáticas estabelecidas pela Secre-
taria de Inclusão Digital (SID/MC); 
financiar bolsas para a melhoria de 
competitividade de empreendedo-
res individuais, micro e pequenas 
empresas e formação de públicos 
específicos, pelo desenvolvimento 
de ferramentas por estudantes e 
especialistas que se inserirem no 
programa, proporcionando uma 
formação cidadã e fomentando o 
compromisso social das institui-
ções públicas de ensino superior e 
de pesquisa científica e tecnológica; 
e aproximar as políticas de inclusão 
sócio-digital dos governos federal, 
estaduais e municipais.

Esta Chamada Pública con-
templará exclusivamente as linhas 
temáticas selecionadas como prio-
ritárias pela Secretaria de Inclusão 
Digital para a Paraíba como: Capa-
citação de técnicos e gestores mu-
nicipais no uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação – TIC; 
nesse quesito pretende-se apoiar 
ações voltadas para a melhoria da 
gestão pública municipal, que con-
tribuam para a ampliação das ca-
pacidades dos técnicos e gestores 
municipais no uso das Tecnologias 
da Informação e Comunicação, vi-
sando o fortalecimento e a susten-
tabilidade das políticas públicas de 
Inclusão Digital nos municípios.

 O edital está disponível na 
páginahttp://fapesq.rpp.br/web/
pagina/editais. O prazo para sub-
missão de propostas vai até o dia 9 
de agosto de 2013.

Rio de Janeiro - O Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação e a Agência Brasilei-
ra da Inovação (Finep) lançaram edital de R$ 
640 milhões voltado a parques tecnológicos 
em operação e em estágio de implantação, 
para incrementar o apoio a empresas que 
queiram se arriscar e investir em novos pro-
jetos tecnológicos. Os investimentos também 
incluem empresas que ficam nos parques ou 
em incubadoras. Parques tecnológicos são 
espaços onde empresas transformam pesqui-
sa em produto, por meio da troca de experi-

ências com centros de pesquisa, instituições 
de ensino, incubadoras de negócios e labo-
ratórios em busca de inovação tecnológica e 
aumento da produtividade.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Antonio Raupp, explicou que o novo 
edital diversificou os instrumentos de apoio 
para atender melhor aos diferentes tipos de 
empresas. “Além dos recursos não reembol-
sáveis que já eram oferecidos, agora temos 
também instrumentos de crédito direto a 
juros subsidiados e também a possibilidade 
de a Finep, por meio de um fundo, participar 
acionariamente das empresas, especialmente 
os pequenos empreendedores.”Do total de 
recursos, R$ 90 milhões serão não reembolsá-

veis para parques tecnológicos em operação 
e em processo de implantação. As propostas 
deverão ser encaminhadas até o dia 17 de 
agosto por Formulário de Apresentação de 
Propostas, que estará disponível no site da 
Finep a partir de 29 de julho.

Para os parques em operação, os recursos 
serão de R$ 6 milhões a R$ 14 milhões. Para 
propostas de parques em fase de implanta-
ção, o valor mínimo é R$ 2 milhões e o má-
ximo, R$ 5 milhões. O resultado final da cha-
mada pública será divulgado a partir do dia 
21 de outubro. O edital também oferece R$ 
500 milhões em crédito para os parques em 
operação e implantação e será exigida contra-
partida de 20% do valor pleiteado à Finep.

Parques terão R$ 640 mil para novos projetos
Flávia Villela
Repórter da Agência

O secretário de Ciência 
e Tecnologia para Inclusão 
Social do Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inova-
ção (Secis/MCTI), Oswaldo 
Duarte Filho, afirmou que o 
projeto do barco solar foto-
voltaico desenvolvido como 
alternativa ao transporte 
fluvial na Amazônia é um 
“exemplo típico” do que a 
tecnologia pode fazer para 
melhorar a qualidade de 
vida da população.

“Nosso papel na Secis é 
justamente levar o conhe-
cimento desenvolvido por 
nossas instituições de pes-
quisa às comunidades mais 
carentes. A parceria entre as 
universidades e as empresas 
privadas é extremamente 
importante para o país e 
contribui, principalmente, 
para o desenvolvimento da 
região Norte”, disse, duran-
te o lançamento oficial da 
embarcação, que integra o 
projeto ‘Energia Solar Foto-
voltaica Aplicada ao Trans-
porte e a Atividades Produ-
tivas na Amazônia’.

Financiado pelo MCTI 
e pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq/
MCTI), o barco foi projetado 
considerando as condições 
climáticas e geográficas da 
Amazônia. O objetivo prin-
cipal é transportar estudan-
tes no trajeto casa-escola, 
e também ajudar a levar 
suprimentos aos moradores 
de comunidades ribeirinhas.

Para o coordenador do 
Instituto Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia (INCT) de 
Energias Renováveis e Efi-
ciência Energética da Ama-
zônia e professor titular da 
Universidade Federal do 
Pará (UFPA), João Tavares Pi-
nho, a questão da energia é 
extremamente importante 
para a população local. “Há 
uma necessidade naquela re-
gião e nós, da universidade, 
temos um débito social com 
essa população. Não adianta 
só fazer pesquisas de ponta 
que sirvam para estrangei-
ros e não para nós, brasilei-
ros”, avaliou. Até meados 
de agosto, o barco ficará 
ancorado na Lagoa Rodrigo 
de Freitas, no Rio de Janeiro. 
Com o apoio da Universida-
de Federal do Pará, deve ser 
levado, até o final do ano, à 
comunidade de Santa Rosa, 
no município de Barcarena, 
situado a quatro quilôme-
tros de Belém. Atualmente, 
o trajeto escolar no local é 
realizado por pequenas em-
barcações movidas a diesel, 
que poluem os leitos dos rios 
e estressam os animais por 
causa do ruído. A embarca-
ção foi desenvolvida por es-
pecialistas em energia solar 
da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 

Tecnologia 
beneficia a 
população

BARCO SOLAR

Estudantes do 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental e demais sé-
ries do Ensino Médio, de escolas 
públicas e privadas de todo o Bra-
sil têm até o dia 9 de agosto para se 
inscrever na 5ª Olimpíada Nacio-
nal em História do Brasil (ONHB). 
Elaborada pela Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp) 
desde 2009, a iniciativa conta com 

o apoio do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), e do 
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq/MCTI).

Alunos do Ensino de Jovens 
e Adultos (EJA) também poderão 
participar. A primeira fase da com-
petição começa em 19 de agosto, 
dia do historiador.

Entre as novidades deste ano 
está a realização de um curso on-
-line de Formação Continuada 
para os professores orientadores 
das equipes. O curso ocorrerá si-
multaneamente à realização das 
fases da prova pela internet e es-
tará disponível a todos os profes-
sores interessados. As inscrições 
podem ser feitas pelo site da olim-

píada, e só serão efetivadas me-
diante pagamento do boleto. Para 
escolas públicas, o valor da taxa de 
inscrição é de R$ 21,00 por equi-
pe. Já para as escolas particulares, 
são R$ 45,00 por equipe. A ONHB 
premiará escolas, alunos e pro-
fessores, com medalhas de ouro 
(15 equipes), prata (25 equipes) e 
bronze (35 equipes). 

Oficinas, palestras, rodas de 
conversas e apresentações cultu-
rais serão algumas das atividades 
da SBPC Jovem, que ocorrerá du-
rante a 65ª Reunião Anual da So-
ciedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), a ser realizada 
de 21 a 26 de julho, na Universida-
de Federal de Pernambuco (UFPE), 

em Recife. Na programação tam-
bém está prevista a Feira SBPC 
Jovem, para a qual foram selecio-
nados 50 trabalhos científicos, 
entre os enviados por estudantes 
e professores do Ensino Básico de 
todo o Brasil. Segundo o coorde-
nador da SBPC Jovem, o professor 
da UFPE Antonio Carlos Pavão, a 

agenda deste ano conta com diver-
sas ações voltadas para estudan-
tes, além de atividades interativas, 
com experimentos práticos, para 
que os adolescentes vivenciem di-
ferentes experiências. “As atrações 
visam despertar o interesse dos 
jovens pela ciência e tecnologia. 
Haverá 14 salas com temáticas, um 

planetário, o Circo da Ciência - um 
projeto que faz parte da Associa-
ção Brasileira de Centros e Museus 
de Ciência -, uma tenda com expo-
sições de 25 de centros de ciências 
do país, além de duas exposições: 
História Química da Humanidade 
e Caravana dos Notáveis Cientistas 
Pernambucanos”.

Olimpíada abre inscrição para escolas

Reunião da SBPC começa dia 21 em PE 

HISTÓRIA DO BRASIL

PROgReSSO DA CIênCIA

FOTO: Divulgação



Aramis chega ao Manaíra
COM UM MIX de produtos requintados e uma referên-

cia na moda masculina, será inaugurada hoje no Manaíra 
Shopping uma franquia da marca Aramis.

A iniciativa é das empresárias Carol Santos, Dayse Soares 
de Oliveira, Rebecca e Kainara Amorim que trazem para este 
shopping o estilo da marca que é sinônimo de ternos, costumes 
e camisas impecáveis, seja para o trabalho ou para ocasiões 
especiais. Na linha jeanswear e business, a Aramis lança a cada 
estação boas propostas de cores, modelagens e tecidos.

A inauguração será às 19h com um coquetel para cli-
entes e convidados especiais.

Empresários Ivan 
Correia, Achiles Leal 
Filho, Marinésio Ribeiro, 
Marília Ramos e Mor-
gana Gonçalves, artis-
ta plástico Alexandre 
Filho, deputado Anísio 
Maia, engenheiro Mau-
rício Timóteo de Sousa, 
sra. Meirilande Gomes 
de Melo, Rita de Cássia 
Souto Lima, Sofia Rolim 
Cartaxo, fisioterapeuta 
Eliane Barbosa,  paisa-
gista Silvia Almeida.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos
  Produzido pela BBC, o filme 
"Burton and Taylor" acaba de ter 
seu primeiro trailer divulgado, com 
Helena Bonham Carter no papel da 
diva do cinema e Dominic West no 
papel de Richard Burton. O casal 
começa o romance quando da 
gravação de “Cleopatra”, em 1963.

  O filme, no entanto,  se passa 
no ano de 1983, quando o casal, já 
separado, se reencontra em uma 
produção da Broadway. A estreia está 
marcada para 2014, mas com exibição 
unicamente na Televisão e em vídeos.

Zum Zum Zum
   Os marchands Altemir e Roseli Garcia convidando amigos e familiares para um 
culto em Ação de Graças no próximo domingo, às 9h na Primeira Igreja Batista de João 
Pessoa por graças alcançadas.

   O Unipê está promovendo ontem e hoje a colação de grau dos concluintes 
do Semestre 2013.1. O evento acontece no Ginásio Poliesportivo da instituição, no 
campus de Água Fria.

   Eliane Andrade Neves Baptista que aniversaria no próximo domingo é a nossa 
entrevistada da coluna Confidências desta semana.

FOTO: Goretti Zenaide

Silvia Almeida de Oliveira é a aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

30 anos

A GRÁFICA JB 
comemora hoje 30 
anos de atividades 
na Paraíba.

Criada no ano 
de 1983 pelo em-
presário João Batis-
ta Xavier Monteiro, a 
gráfica é tida como 
uma das melhores 
do Nordeste, ofere-
cendo produtos de 
qualidade e sempre 
uma boa impressão.

Parabéns a Ba-
tista e Maria José, 
os filhos e toda sua 
valorosa equipe!

Cely Furtado, Afra Soares, Geísa Galvão e Eulina Maia na posse de Flávio Tavares

FOTO: Goretti Zenaide

Aparecida e Jacinto Medeiros, Joãozinho Medeiros e Kubi Pinheiro no TJ

Teatro
O GRUPO de 

teatro “Quem tem 
boca é pra gritar” está 
recebendo um grupo 
irmão da Rede Brasilei-
ra de Teatro de Rua, 
da cidade de Fortaleza, 
CE, para apresentações 
em João Pessoa.

Com produção local 
de Humberto Lopes, 
as apresentações vão 
acontecer nos próximos 
dias 16 e 17 na Praça 
da Paz, nos Bancários 
e no dia 18, no Centro 
Histórico ao lado do Ho-
tel Globo. Haverá ainda 
lançamento de livro.

Limpeza do rosto
PARA CONSCIENTIZAR  as brasileiras da importância 

das primeiras etapas do cuidado com o rosto e o uso de 
produtos específicos, a Natura está lançando o Movimento 
Limpeza com novo produto, novas embalagens e preços 
reposicionados para os produtos de limpeza e tonificação 
da Natura Chronos.

Para conhecer o passo a passo, basta acessar http://
www.youtube.com/watch?v=8EQWmINmQes.

Usina da Música
A JOVEM CANTORA e compositora Lívia Kiedes 

vai se apresentar no próximo sábado no espaço do 
Café da Usina Cultural Energisa. Com músicas própri-
as e versões, do repertório do seu primeiro disco 
O que eu quero, que foi lançado no ano passado.

O show faz parte do projeto Usina da Músi-
ca, criado em maio do ano passado e que tem 
apresentado nomes consagrados e novatos da 
música autoral paraibana. 
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Estimados Lúcia e Manoel Padilha no Clube Cabo Branco
FOTO: Dalva Rocha

Médico Augusto Almeida e Fátima com amiga Gilda Almeida

“Saber quando se 
retrair e quando se 
aproximar é a chave de 
qualquer relacionamento 
duradouro”

“Não sou boa de briga. Quan-
do começa a ter discussão 
em um relacionamento, pego 
meu glitter, minha saia de 
tule e saio para dançar”

DOMÉNICO CIERI ESTRADA ANA PAULA ARÓSIO

   A professora Fátima Braga toma posse amanhã como presidente do Rotary 
Clube João Pessoa - Tambaú. A solenidade será realizada no Salão Nobre do Tropical 
Hotel Tambaú.

Maternidade de Areia
UM ACORDO trabalhista realizado na Vara do 

Trabalho de Areia vai contribuir para a reabertura da 
Maternidade daquele município. Equipamentos hospi-
talares que faltavam na instituição foram adquiridos 
com os valores do acordo celebrado entre o Ministério 
Público do Trabalho e o Banco do Brasil.

O Governo do Estado, através da Secretaria de 
Saúde tentará viabilizar um consórcio com os municí-
pios vizinhos buscando a reabertura da Maternidade 
para atender aquela região.

Disputa turística
A CAPITAL paraibana está disputando com a capital 

alagoana a realização do próximo Salão de Turismo Rota 
101 Nordeste.

O evento este ano foi realizado na semana passada 
no Centro de Convenções de Natal, RN, reunindo o trade 
turístico dos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e 
Rio Grande do Norte.

   O secretário da Receita da PMJP, Fábio Guerra e a esposa Ceiça comandavam 
mesa de amigos na noite da última terça-feira no restaurante Nau.
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Monitoramento e alertas 
de desastres naturais 
serão tema de debate
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O promotor da Defesa 
dos Direitos do Consumi-
dor do Ministério Público da 
Paraíba, Glauberto Bezerra, 
informou ontem que abriu 
uma série de inquéritos civis 
públicos contra os planos de 
saúde que atuam na Paraíba. 
As irregularidades devem ser 
comprovadas após as inves-
tigações. Segundo Glauberto 
Bezerra,  o objetivo é fiscali-
zar a forma como essas em-
presas vêm prestando serviço 
aos seus usuários.

O Ministério Público da 
Paraíba publicou na edição 
de ontem no diário eletrôni-
co portarias instaurando os 
primeiros 11 inquéritos. De 
acordo com o promotor de 
Defesa do Consumidor, en-
tretanto, o número de ações  
contra planos de saúde no 
Estado deve chegar a 28, no 
total.

O promotor ressaltou 
que as investigações serão 
feitas em todos os planos de 
saúde e odontológicos que 
atuam na Paraíba, pois as re-
clamações dos clientes vêm 
sendo registrado em um nível 
insuportável e há um grande 
volume de insatisfação com 

o atendimento e a qualidade 
dos planos.

De acordo com as infor-
mações repassadas pelo pro-
motor Glauberto Bezerra, a 
abertura dos inquéritos foi 
motivada pelo alto número de 
reclamações feitas por usuá-
rios dos planos à promotoria. 

“É dever do Ministério 
Público zelar pelo bom atendi-
mento nos serviços de saúde, 
diminuindo o risco de ocor-
rências graves na prestação de 
serviço”, destacou Bezerra.

Segundo a Promotoria de 
Defesa do Consumidor, os re-
presentantes de todos os pla-
nos de saúde serão notificados 
sobre as investigações do Mi-
nistério Público para presta-
rem esclarecimentos sobre as 
denúncias feitas pelos clientes 
dos planos. 

A promotoria da Defe-
sa do Consumidor informou 
ainda que todas as denúncias 
contras os planos de saúde e 
odontológico serão devida-
mente apuradas, e as irregu-
laridades, se possivelmente 
constatadas, serão punidas na 
forma da Lei.

Também serão emitidos 
comunicados para a Associa-
ção Nacional de Saúde (ANS), 
Conselho Regional de Medici-
na (CRM) e Conselho Regional 
de Odontologia  (CRO), sobre 
os procedimentos aplicados 
pelos planos na Paraíba, fina-
lizou Glauberto.
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Ministério Público do
Estado abriu ontem os
primeiros onze inquéritos

28 planos de saúde serão acionados
Má Prestação de serviço

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Promotor da Defesa do Consumidor, Glauberto Bezerra, diz que todos os planos de saúde que atuam no Estado serão investigados

O problema se arrasta há 
anos e agora chegou ao limite. 
Sem a correção dos tetos finan-
ceiros fixados pelo Ministério 
da Saúde, o Hospital Napoleão 
Laureano não poderá respeitar 
a Lei nº 12.732, que estabelece 
o início do tratamento em até 
60 dias a pacientes diagnos-
ticados com câncer. Apesar 
disso, todos os pacientes estão 
com seus atendimentos e tra-
tamentos assegurados, dentro 
da Lei, até o mês de agosto e os 
gestores públicos já discutem 
uma solução.

A alegação do diretor do 
Hospital Napoleão Laureano, 
João Simões, é de que nos úl-
timos quatro anos o hospital 
vem sendo penalizado com 
um corte superior a R$ 5 mi-
lhões. Os valores não pagos ao 
hospital foram provenientes 
de procedimentos de alta com-
plexidade, como radioterapia 
e quimioterapia que já haviam 

sido autorizados, previamente, 
pelo Gestor do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

De acordo com ele, a ins-
tituição, que é referência no 
diagnóstico e tratamento do 
câncer na Paraíba, recebe re-
cursos do Ministério da Saúde 
para o tratamento de pacientes 
do SUS, através de repasse do 
Fundo Municipal de Saúde. “O 
problema é que nos é passado 
um teto e no momento de re-
ceber a verba, o valor é inferior. 
Isso tem gerado dívidas e sem 
a resolução deste impasse os 
pacientes podem ser penaliza-
dos”, disse João Simões.

Contabilizando, João Si-
mões explica que para cada 
tipo de tratamento existe um 
teto financeiro estabelecido 
pelo Ministério da Saúde. Para 
o tratamento de quimioterapia, 
radioterapia e cirurgia, o teto 
fixado, por exemplo, é de R$ 
2.770.000,00, por mês. O pro-
blema é que o SUS teria autori-
zado o hospital a executar pro-
cedimentos que atingiram o 

valor de R$ 3.180.000,00, mas 
o valor não teria sido repassa-
do o que ocasionou um déficit 
de R$ 410.000,00 no mesmo 
período.   

O Hospital Napoleão Lau-
reano é mantido pela Funda-
ção Laureano cadastrado no 
Ministério da Saúde como Cen-
tro de Alta Complexidade On-
cológica, recebendo pacientes 
da capital e do interior. Por ser 
referência ele acaba atendendo 
pessoas de várias cidades do 
Estado. Por mês, são tratados 
cerca de 3.500 pacientes que 
são submetidos a radioterapia, 
quimioterapia, cirurgia, fisiote-
rapia, nutrição,  fonoaudiolo-
gia, cuidados paliativos entre 
outros procedimentos.

Por mês, cerca de 350 
cirurgias oncológicas são re-
alizadas, contando com 140 
leitos disponíveis no hospital. 
Em 2012, o Napoleão Laurea-
no realizou um total de 400 mil 
procedimentos de alta e média 
complexidade, para pacientes 
do SUS.

Crise no Hospital Laureano 
prejudica pacientes com câncer Polícia vistoria mais de 400 ônibus

segurança

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

Para tentar reverter 
este quadro, que coloca 
a saúde da população em 
risco, João Simões explica 
que desde a semana pas-
sada vem dialogando com 
o Ministério da Saúde e 
as Secretarias de Estado 
de Saúde e do Município. 
“Estamos discutindo os 
problemas e na sexta-feira 
(5), o secretário de Saúde 
do Estado, Waldson de 
Souza, deve ir a Brasília 

para buscar uma solução”, 
disse João Simões.

A preocupação maior 
é de ter que retardar o 
tratamento de pacientes 
já diagnosticados com o 
câncer, um procedimento 
irregular já que a presi-
dente Dilma Rousseff e 
o ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, assina-
ram a Lei nº 12.732 que 
assegura o tratamento de 
pessoas com câncer em até 

60 dias. “Até o momento 
estamos iniciando o trata-
mento assim que diagnos-
ticado, num prazo de 45 a 
60 dias, dependendo da 
gravidade, mas se as coisas 
continuarem como estão 
dificilmente será possível 
obedecer a lei”, disse ele. 
A expectativa da direção 
do hospital é que até a 
próxima semana seja apre-
sentada uma solução para 
este impasse.

Gestores buscam uma solução

Mais de 400 ônibus foram visto-
riados pela Polícia Militar, na região 
metropolitana da capital, desde a 
quinta-feira (4). Os trabalhos têm o 
objetivo de combater furtos e assal-
tos, além de reprimir o tráfico de en-
torpecentes.

Na noite da última terça-feira, um 
casal foi preso dentro de um ônibus 
que faz a linha Bessa/Shopping (603), 
com 17 trouxas de cocaína. Israel Go-
mes da Silva Santos, 20, e uma adoles-
cente de 17, foram flagrados na altu-
ra do Mercado Central, no Centro de 
João Pessoa.

Após o flagrante, Israel foi enca-
minhado para a 1a Delegacia Distrital e 
a adolescente conduzida para a Dele-
gacia da Infância e Juventude. “A ação 
segue sem data para término. Quere-
mos garantir a segurança dos usuários 
dos transportes coletivos”, observou o 

comandante do 1o Batalhão, tenente 
coronel Almeida Martins.

Ele ainda lembra que a população 
pode ajudar, repassando informações 
dos suspeitos com denúncias para o 
telefone 190. “Também informamos 
que temos no Terminal de Integração 
uma Unidade de Policiamento Osten-
sivo, que está atenta à circulação de 
pessoas suspeitas”, completou.

apreensão
Ainda na noite dessa terça-feira, 

a Polícia Militar apreendeu um ado-
lescente de 16 anos com 30 pedras de 
crack, no Centro de Bayeux. De acor-
do com as informações do Centro In-
tegrado de Operações Policiais (Ciop), 
o jovem foi flagrado comercializando 
o entorpecente na lateral da estação 
do trem. Ele foi conduzido para a 5ª 
Delegacia Distrital.

Ação tem o objetivo de combater furtos e assaltos e reprimir o tráfico de entorpecentes

FOTO: Ortilo Antônio
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Fórum Nacional realiza debate sobre
monitoramento de desastres na PB

O monitoramento de 
desastres naturais feito pela 
Sala de Situação do Governo 
do Estado será tema de deba-
te hoje, no auditório da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas (Aesa), em João Pessoa. 
A reunião faz parte do Fórum 
Nacional de Órgãos Gestores 
das Águas e é promovida pela 
Agência Nacional das Águas 
(ANA).

A Sala de Situação, tam-
bém conhecida como Centro 
de Gestão de Situações Críti-
cas, monitora a variação cli-
mática de forma ininterrupta 
em todo o Estado, possibili-
tando a prevenção de eventos 
críticos como secas e enchen-
tes. Ela funciona em Campina 
Grande, onde técnicos do Go-
verno do Estado trabalham 
em sistema de plantão, acom-
panhando em tempo real os 
dados enviados pelas esta-
ções meteorológicas.

“No caso de previsão de 
chuvas de forte intensidade, 
por exemplo, emitimos um 
aviso meteorológico alertan-

do as autoridades. Além disso, 
a cada 12 horas elaboramos 
um novo boletim meteoroló-
gico, que fica à disposição de 
todos na internet. Esse traba-
lho é feito por quatro meteo-
rologistas e dois hidrólogos se 
revezando em plantões de 24 
horas para monitorar o tem-
po e o clima”, explicou o pre-
sidente da Aesa, João Vicente 
Machado Sobrinho.

Programação
A apresentação do tema 

“Implantação e Aprimora-
mento da Sala de Situação” 
terá início às 9h e será feita 
pelo superintendente de Usos 
Múltiplos da ANA, Joaquim 
Guedes Corrêa Gondim Filho. 
À tarde, o representante do 
Centro Nacional de Monitora-
mento e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden), Carlos 
Frederico de Angelis, fará a 
palestra “Sistema Crítico Hi-
drológico dos estados”.

Amanhã pela manhã está 
programada uma apresenta-
ção sobre “Gestão de Recur-
sos Hídricos”, a ser feita pelo 
secretário de Recursos Hídri-
cos e Ambiente Urbano do 
Ministério do Meio Ambiente, 
Ney Maranhão.

O Programa de Artesanato da Pa-
raíba, vinculado à Secretaria de Esta-
do do Turismo e do Desenvolvimento 
Econômico (Setde), participa da 19ª 
Multifeira Brasil Mostra Brasil, aberta 
na última sexta-feira (5), no Centro 
de Convenções Poeta Ronaldo Cunha 
Lima, em João Pessoa. Os artesãos ex-
põem e comercializam seus produtos 
nas tipologias da renda renascença, 
habilidades manuais, algodão colori-
do, brinquedos populares e madeira.

Para a jovem artesã Ana Miranda, 
que aprendeu a arte de fazer bonecas 
com a sua mãe, Lindalva Andrade, a 
feira é mais uma oportunidade para 
a divulgação do seu talento. Inspirada 
em diversos personagens do folclore 
popular como a sereia e a mula sem 
cabeça, os produtos da artesã já são 
conhecidos nacionalmente. “Temos 
recebido bastante visitantes e enco-
mendas para o Brasil todo. Temos a 
satisfação de sempre participar de 
momentos como este de relaciona-
mento com o público para troca de 
experiências que muitas vezes acres-
centam nossa imagem para um bom 
trabalho”, destacou a artesã.

Já dona Lindalva Maria Andrade, 
que nasceu em 1940 no município de 
Gurinhém, faz as bonecas de pano 
desde que tinha sete anos. Depois veio 
para João Pessoa, onde criou 14 filhos 
com recursos vindos da sua arte. Hoje 
ela se tornou uma das agraciadas com 
o prêmio Mestre das Artes da Paraíba 
e está com várias peças em exposição 
no Museu de Arte da Bahia. A artesã 
foi descoberta durante uma participa-
ção no Salão de Artesanato da Paraíba 
pelo colecionador de bonecas David 
José Glat, que recentemente publicou 
um livro com os trabalhos da artesã 
com diversos personagens como os 
“peixes-monstros, a sereia Soraya, o 
centauro-capiau e o girino”.

A enfermeira aposentada Filome-
na Alves se surpreendeu com o que 
viu no estande paraibano na multifei-
ra. “Além do novo espaço que ficou 
ideal para caminharmos melhor, ver 

Artesanato é destaque na Brasil Mostra Brasil
emprego e renda

mais expositores, acabei conhecen-
do o trabalho dessas bonecas que 
me lembraram a infância. Brincava 
com muitas dessas feitas pela mi-
nha mãe. Agora vou levar uma para 
minha neta que está para nascer”, 
disse a visitante.

A renda renascença também é 
outro destaque da Multifeira Brasil 
Mostra Brasil. A artesã Dorinha Ra-
mos, da Associação de São Sebastião 
do Umbuzeiro, disse que o evento 
é uma oportunidade de manter a 
renda o ano todo. “Sempre esta-
mos produzindo para trabalhar em 
alguma feira no Estado e também 
fora. Tive a honra de ser escolhida 
recentemente para representar a 
Paraíba no Projeto Mulheres Arte-
sãs Brasileiras em Nova York, nos 
Estados Unidos, em setembro. Tudo 
isso é fruto do nosso trabalho com 
determinação e dedicação ao lado 
das outras 50 rendeiras da associa-
ção que faço parte”, destacou.

A gestora do Programa de Arte-
sanato da Paraíba, Ladjane Barbosa 
comemorou a geração de emprego 

e renda aos artesãos durante todo 
o ano devido a participação deles 
em eventos estaduais, nacionais e 
até internacional. “Neste momen-
to temos artesãos participando de 
eventos em Natal, João Pessoa e Re-
cife, através da Fenearte. Esta, por 
exemplo, em apenas quatro dias de 
evento comercializou mais de R$ 37 
mil nos estandes paraibanos”, in-
formou. O Programa de Artesanato 
Paraibano tem a coordenação da 
primeira-dama, Pâmela Bório.

Além do estande de artesa-
nato, a Secretaria de Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da Pes-
ca, em parceria com as vinculadas 
Emater, Emepa, Empasa e Interpa 
participam da multifeira com uma 
série de produtos, entre eles, a 
exposição de raquetes de palma 
resistentes à praga da cochonilha, 
degustação de queijos, exibição 
do aquário da Empasa, distribui-
ção de mudas e compostagem de 
resíduos. No entanto, o que vem 
chamando a atenção dos visitantes 
é a exposição de produtos da Feira 

do Produtor, com macaxeira, ba-
tata doce, inhame, mamão, uva, 
abacaxi, maracujá, feijão, bana-
na, alface e jerimum.

“Temos vários visitantes do 
Brasil que chegam ao estande 
para tirar suas dúvidas, saber 
como são cultivados, querem le-
var sementes e até os produtos. 
Por isso, na próxima participação 
já estamos pensando em colocar a 
feira para funcionar e, assim, os vi-
sitantes tenham acesso aos produ-
tos de boa qualidade, já que mui-
tos deles não possuem o hábito de 
visitar uma feira livre. Sem dúvida, 
agricultores e clientes sairiam sa-
tisfeitos”, destacou a extensionis-
ta da Emater, Márcia Maria.

Além desses estandes, vários 
órgãos do Governo do Estado 
participam do evento, entre eles, 
o Procon-PB, Polícia Militar, Cor-
po de Bombeiros e Fundação de 
Ação Comunitária (FAC). A expo-
sição fica aberta até o próximo 
domingo (14).

mais espaço
Depois de 18 anos, a BMB está 

sendo realizada no Salão de Feiras 
do Centro de Convenções, em um 
espaço ocupado de quase 12.000 
metros quadrados, área para es-
tacionamento com capacidade 
para 2.500 veículos e um público 
esperado de 120 mil visitantes em 
dez dias com geração de cerca de 
mil empregos temporários, entre 
diretos e indiretos. 

abertura mais cedo
Na reta final da 19ª Bra-

sil Mostra Brasil os consumidores 
vão ganhar uma hora a mais 
para aproveitar as promoções nos 
estandes do evento. É que na sex-
ta, sábado e domingo a Multifeira 
vai abrir a partir das 14h no Cen-
tro de Convenções. A mudança no 
horário de abertura já foi comuni-
cada aos expositores.

Entre os produtos expostos estão peças em renda renascença e algodão colorido

Monitoramento das variações climáticas é feito para minimizar os prejuízos causados por eventos críticos, como secas e enchentes

Estado cria
banco de DNA 
para localizar 
crianças

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Segurança Públi-
ca e Defesa Social (Seds), 
assina amanhã o termo de 
cooperação com a Univer-
sidade de Granada, loca-
lizada na Espanha, para 
a implantação do Projeto 
“DNA Prokids” no Instituto 
de Polícia Científica (IPC). 
O objetivo é reforçar o com-
bate ao tráfico de crianças 
e adolescentes, através da 
identificação genética das 
vítimas e familiares. O Es-
tado vai ser o primeiro no 
Brasil a implantar o progra-
ma dentro da sua estrutura 
pericial.

A assinatura do termo 
de cooperação acontece 
às 9h, no Auditório do Mi-
nistério Público da Paraí-
ba, com palestra inaugural 
proferida pelo professor 
doutor Juan Carlos Álvarez 
Merino, diretor adjunto do 
Laboratório de Identifica-
ção Genética da universi-
dade espanhola. Nos dias 
10 e 11, o docente ministra 
cursos para peritos crimi-
nais da Paraíba, Pernam-
buco e Ceará, que atuam na 
área de DNA forense. As au-
las acontecem na Escola de 
Serviço Público da Paraíba 
(Espep).

Tráfico
Segundo o diretor 

do IPC/PB, Humberto de 
Araújo Pontes, na prática, 
a identificação genética vai 
dificultar o tráfico de seres 
humanos, incluindo as ado-
ções ilegais, e obtendo in-
formações sobre as origens, 
rotas e meios do delito, in-
formações essenciais para o 
trabalho das forças policiais 
e judiciais.
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Foto: Roberto Guedes/Secom-PB

técnicos em CG acompanham 
os dados meteorológicos
do Estado em tempo real



Operação Sítios da PF desarticula 
esquema de fraude contra o INSS
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A Polícia Federal realizou 
na manhã de ontem, a Opera-
ção Sítios, que descobriu um 
esquema que teria aplicado 
200 golpes contra o Instituto 
Nacional de Seguridade Social 
(INSS). Da organização crimi-
nosa, seis pessoas já haviam 
sido indiciadas. Elas atuavam 
desde 2008 obtendo benefí-
cios irregulares da Previdência 
Social.

O Sindicato de Agricultura 
Familiar (Sintraf) da Região de 
Solânea, Bananeiras e Cacimba 
de Dentro realizava visitas aos 
residentes destas localidades 
para verificar se estes possu-
íam idade para se aposentar 
ou crianças pequenas para re-
querer salário-maternidade. 
As vítimas eram supostamente 
sindicalizadas de forma retroa-
tiva. Com documentos fraudu-
lentos, o sindicato ingressava 
com o pedido de benefício no 
INSS.

A Operação Sítios foi re-
alizada pela Força-Tarefa Pre-
videnciária, composta pela 
Polícia Federal, Ministério da 
Previdência Social e o Minis-
tério Público Federal no Brejo 
paraibano. Os crimes estariam 
acontecendo na zona rural dos 

municípios de Solânea, Bana-
neiras e Cacimba de Dentro. Na 
operação, além de seis suspei-
tos indiciados por estelionato, 
falsificação de documento, fal-
sidade ideológica e uso de do-
cumento falso, outras 60 pes-
soas foram intimadas a prestar 
declarações. 

Oficiais de Justiça que 
também fizeram parte da ope-
ração cumpriram mandados 
de busca e apreensão, medida 
cautelar penal de afastamen-
to das atividades e medidas 
cautelares penais de proibição 
de manter contato, conforme 
decisão do juiz Federal em 
exercício na 12ª Vara Subseção 
Judiciária de Guarabira/PB, 
nas cidades de Solânea, Bana-
neiras, Cacimba de Dentro e 
Campina Grande. 

No período de 2008 a 
2012, foram 200 agendamen-
tos para concessão de bene-
fícios, desses agendamentos 
185 solicitações foram feitas 
somente no ano de 2012. Em 
sua maioria, os requerentes 
informavam que exerciam 
atividade rural em terreno 
de terceiros na qualidade de 
comodatário, meeiro ou vo-
luntário, mas em algumas 
situações o número de pes-
soas trabalhando na terra 
ultrapassava a área total das 
propriedades. O prejuízo aos 
cofres públicos calculado pela 
polícia chega a aproximada-
mente R$ 90 mil.

A polícia descobriu a 
aplicação de mais de 200 
golpes contra a Previdência 

Bayeux discute 
os resíduos sólidos

Sine de Santa Rita 
oferece 110 vagas

O Sine de Santa Rita, vin-
culado à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Humano (Sedh), 
oferece, 110 oportunidades de 
trabalho, sendo 80 para operador 
de máquina têxtil com experiência 
e 30 para fiandeiro, também com 
experiência. As vagas podem ser 
preenchidas a qualquer momento.

Para a função de operador 
de máquina têxtil, o candidato 
pode ser homem ou mulher, mas 
alguns requisitos estão sendo 
exigidos como: Ensino Funda-
mental ou Médio; experiência em 
empresa do sisal; disponibilidade 
de horário; morar em Santa Rita 
ou Bayeux.

Já para os candidatos que 
optarem por uma das 30 vagas de 
fiandeiro, a empresa solicita que 
o candidato seja do sexo mascu-
lino, com Ensino Fundamental e 
experiência em empresa do sisal. 
O candidato também deve ter dis-
ponibilidade de horário e morar 
em Santa Rita ou Bayeux.

O Sine de Santa Rita fica lo-
calizado na Praça Getúlio Vargas, 
número 16, centro. O telefone é o 
3229-3505. 

A Prefeitura de Bayeux, através 
da Secretaria de Meio Ambiente, reali-
za hoje a 4ª Conferência Municipal do 
Meio Ambiente. O evento tem como 
tema "Resíduos Sólidos", e acontece 
no auditório do Sesi, na cidade de Ba-
yeux. A conferência aconteceu a partir 
das 8h.

De acordo com o prefeito Ex-
pedito Pereira, o encontro discutirá a 
implementação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos no plano de gestão 
da Prefeitura de Bayeux. 

Ainda será debatida a relação 
desta política com a gestão de recur-
sos hídricos, com foco nos seguintes 
temas: “Produção e Consumo Sus-
tentáveis”, “Redução dos Impactos 
Ambientais” e “Geração de Emprego e 
Renda”. O tema “Educação Ambiental” 
também será abordado.

Durante a 4ª Conferência Mu-
nicipal do Meio Ambiente a comissão 
organizadora debaterá e aprovará o 
regimento que será apresentado na 
Conferência Estadual do Meio Am-
biente, prevista para acontecer em 
setembro deste ano.

Em junho, a Prefeitura de Ba-
yeux lançou a campanha “Lixo tem 
Lugar Certo”, com atividades educa-
tivas em diversos bairros de Bayeux.

Como “Hospital Amigo 
da Criança”, a Maternidade Dr. 
Peregrino Filho, em Patos, tem 
trabalhado intensamente no de-
senvolvimento e fortalecimento 
do vínculo mãe-filho através do 
método Mãe Canguru, que vem 
aumentando as chances de so-
brevivência do bebê prematuro 
e de baixo peso no Sertão parai-
bano há mais de 14 anos. O aten-
dimento, que trabalha com uma 
técnica de aquecimento natural 
em que o recém-nascido fica 
agasalhado ao corpo de sua mãe 
recebendo seu calor e carinho, é 
aplicado com sucesso em bebês 
prematuros, auxiliando no com-
bate à mortalidade infantil.

O desenvolvimento do mé-
todo Mãe Canguru é composto 
por três etapas. A primeira co-
meça no cuidado prestado ao 
recém-nascido na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) Neona-
tal, onde é garantido todo supor-
te necessário com a utilização de 
respiradores e monitores multi-
parâmetros. Na maternidade de 
Patos, depois da evolução clínica 
na UTI, o bebê é encaminhado 
para a UCIN, uma unidade inter-
mediária semi-intensiva, e após 
ganho de peso e estabilidade clí-
nica, segue para o setor de inter-
nação Mãe Canguru, onde o filho 
fica “amarrado” ao corpo da mãe 
na posição vertical. A estrutura 

da Clínica Mãe Canguru em Pa-
tos é composta por uma ampla 
sala de recepção ao paciente e 
família, além de quatro leitos, 
um banheiro e um expurgo. Se-
gundo relatório de cobertura 
assistencial da maternidade, so-
mente em 2012, foram atendi-
dos 110 pacientes no serviço de 
Mãe Canguru, com uma média 
mensal de 14 pacientes.

O método Mãe Canguru 
é destinado aos bebês recém-
-nascidos com menos de 2,5 kg 
ou prematuros. Conforme a So-
ciedade Brasileira de Pediatria 
(SBP), bebês prematuros que 
não tiveram o desenvolvimento 
de seus órgãos completados ne-
cessitam de maior permanên-
cia no hospital e, desta forma, 
o atendimento oferecido pelo 
Método Canguru possibilita um 
conforto maior e a garantia do 
cuidado materno ao recém-nas-
cido de forma mais intensa.

A enfermeira Marciana Go-
mes de Araújo, residente na ci-
dade de Malta, teve seu primeiro 
filho aos 34 anos, na maternida-
de de Patos, de parto normal, 
mas o bebê nasceu prematuro, 
pesando apenas 1.485g. Gus-
tavo nasceu no dia 30 de maio 
deste ano e permaneceu na UTI 
até o dia 29 de junho, quando 
teve alta e pôde ser transferi-
do para o espaço Mãe Canguru. 

“Recebi um excelente atendi-
mento aqui na maternidade e 
posso garantir que devo a essa 
assistência e atendimento a so-
brevivência de meu filho”, disse 
Marciana, enquanto amamenta-
va seu filho no espaço Mãe Can-
guru, onde ela estava instalada 
desde que Gustavo saiu da UTI 
no dia 29 de junho. No dia da re-
portagem (3 de julho) ela ainda 
não sabia quando Gustavo iria 
receber alta. “Sei apenas que 
estamos sendo bem cuidados e 
que só sairei daqui quando ele 
não mais precisar de cuidados 
especiais”, disse ela.

A maternidade de Patos, 
que completa 42 anos de exis-
tência este ano, é referência para 
mais de 90 municípios paraiba-
nos, além de algumas cidades de 
Pernambuco e do Rio Grande do 
Norte, em função dos serviços de 
alta complexidade que oferece, 
atendendo nas áreas de Clínica 
Cirúrgica, Clínica de Alto Risco, 
Curetagem, Clínica Parto Nor-
mal, Clínica Médica, Ucin, UTI 
Neonatal, UTI Materna, Clínica 
Mãe Canguru, com Pronto Aten-
dimento às gestantes. A Materni-
dade Dr. Peregrino Filho, fica na 
Rua Elias Asfora, s/n, no Jardim 
Guanabara, e está sendo admi-
nistrada, desde o dia 5 de junho, 
pela Organização Social, Institu-
to Gerir.

“Método Canguru” é realizado 
com sucesso na cidade de Patos

O Departamento de Ciências Agrárias 
e Exatas do Campus IV da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), em Catolé do 
Rocha, realiza, no dia 14 de agosto, o 2º Cic-
lo de Palestras Culturas Regionais. O evento, 
uma atividade do Mestrado em Ciências 
Agrárias, reunirá renomados pesquisadores 
da região sertaneja paraibana e tem como 
tema central “Culturas Regionais”, com a fi-
nalidade de mostrar a importância das prin-
cipais culturas regionais trabalhadas em sala 
de aula e em campo, através de aulas práti-
cas na disciplina de Culturas Regionais.

Segundo a professora Fabiana Xavier 
Costa, coordenadora do Ciclo, 25 alunos do 

Departamento de Ciências Agrárias e Exatas 
estão empenhados nos preparativos para o 
evento. O circuito de palestra é destinado 
aos estudantes do campus, mas também é 
aberto à comunidade.

A primeira palestra do dia terá como 
tema “Importância da cultura do algodão 
no Brasil” e será ministrada pelo professor 
e técnico da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), Waltemilton Viei-
ra Cartaxo. Graduado em Administração 
pela UEPB e com especialização em Mar-
keting Para Gestão Empresarial pela Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, o profes-
sor vai expor um pouco a sua experiência 

na área de administração , com ênfase em 
Administração Pública.

O evento reserva ainda a palestra 
“Cultura do milho”, que será ministrada 
pelo professor doutor Marcos Eric Barbosa 
Brito. Formado em Engenharia Agronômica, 
pela Universidade Federal de Sergipe e com 
Mestrado e Doutorado em Engenharia Agrí-
cola, pela Universidade Federal de Campina 
Grande, ele vai apresentar a importância da 
cultura do milho para a região do Nordeste. 
Também dará ênfase as atividades desen-
volvidas na área de concentração de Irrigação 
e Drenagem, que garantem a sobrevivência 
da cultura mesmo em época de seca.

O 2º Ciclo de Palestras Culturas Regio-
nais será encerrado com o painel “Cultura 
do feijão: Aspectos Naturais”, a ser apre-
sentado pela professora doutora Elaine 
Gonçalves Rech (UEPB). Com graduação em 
Engenharia Agronômica pela Universidade 
Federal de Pelotas e mestrado em Ciência e 
Tecnologia de Sementes pela Universidade 
Federal de Pelotas, doutorado em Fitotecnia 
pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul e Pós-Doutorado em Ciência e Tecnolo-
gia de Sementes pela Universidade Federal 
de Pelotas, a docente levará para o evento 
toda a sua experiência adquirida na área de 
agronomia.

Campus da UEPB promove Ciclo de Palestras
EM CATOLÉ DO ROCHA

Mãe e bebê atendidos na Maternidade Dr. Peregrino Filho. Sistema amplia chances de sobrevivência

Foto: Secom-PB

Mais de 150 jovens pato-
enses devem participar da 13ª 
Jornada Mundial da Juventude, 
que acontece este ano no Bra-
sil, na cidade do Rio de Janeiro, 
de 23 a 28 deste mês, evento 
que receberá católicos de to-
das as partes do mundo, com 
presença marcante do papa 
Francisco.

Em Patos, os jovens estão 
procurando a 6ª Gerência Re-
gional de Saúde para tomar va-
cinas recomendadas pela orga-
nização do evento. A prevenção 
é muito importante para evitar 
a proliferação de vírus, num en-
contro de intensa aglomeração 
de pessoas. Na segunda-feira 
(8), houve grande movimenta-
ção em busca das vacinas trí-
plice viral (sarampo, rubéola 
e caxumba), febre amarela e 
influenza. O clima é de muita 

expectativa e alegria dos jovens 
que terão a oportunidade de 
participar de um dos eventos 
mais celebrados da cristanda-
de, que acontece em intervalos 
de dois a três anos. Será um 
momento de muitas orações e 
reflexões sobre o papel da ju-
ventude

História da Jornada
Em 1984 foi celebrado na 

Praça São Pedro, no Vaticano, o 
Encontro Internacional da Ju-
ventude com o papa João Paulo 
II, por ocasião do Ano Santo da 
Redenção. Na ocasião, o papa 
entregou aos jovens a Cruz que 
se tornaria um dos principais 
símbolos da JMJ, conhecida 
como a Cruz da Jornada.

O ano de 1985 foi declara-
do Ano Internacional da Juven-
tude pelas Nações Unidas. 

Patoenses se preparam 
para a Jornada Mundial

JUVENTUDE

Eduarda Campos
Especial para A União



UNIÃO  A16
Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Para o prefeito em exercício Ronaldo Cunha 
Lima Filho, o projeto da Secretaria de Agricultura, 
“além de promover o desenvolvimento local das 
comunidades, contribuirá para a bovinocultura de 
leite, garantindo a exploração econômica de leite e 
derivados”.

l CestA básICA 

A pesquisa mensal do Procon Municipal apontou 
que a cesta básica em Campina Grande pode variar 
entre R$ 182,93 e R$ 216,83, diferença percentual de 
18,53%. Dessa vez, o produto que apresentou maior 
variação foi o papel higiênico, com mais 141%.

l VArIAção 

Conforme os dados divulgados pelo Procon 
Municipal, o papel higiênico pode ser encontrado 
com valores entre R$ 0,99 e R$ 2,39. Outros 
produtos com variação elevada foram o colorífico de 
100 gramas (104%); o sal (95); o feijão (79%); e o 
desodorante (81%).

outras variações  
O Procon registrou, ainda, variação de 56% no 

preço da margarina 250g; 46 na farinha de mandioca; 
44% no caso do açúcar; 40% no café de 250g; 75% 
no quilo do frango; e 35% no quilo da carne com 
osso. A pesquisa completa está disponível no site do 
Procon.

Grupo de estudos da UePb

O Departamento de Educação da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), juntamente com a 
Coordenação do Curso de Pedagogia e o Grupo de 
Trabalho Diversidade, Inclusão Social e Educação, 
criado no Centro de Educação (CEDUC), realiza, nos 
dias 16 e 17 de julho, no Auditório I do Centro de 
Integração Acadêmica, em Bodocongó, um ciclo de 
palestras abordando a fé e a religiosidade popular. 

Conferência 

A primeira conferência programada para o dia 
16, às 9h30, terá como tema “A Fé Cristã na Europa 
Atual: realidade e desafios” e será ministrada 
pelo renomado professor Thomes Wendez. Mestre 
em Teologia Fundamental pela Universidade de 
Strasbourg – França e com Doutorando em Teologia 
Fundamental pela Universidade de Strasbourg – 
França, o professor mostrará em sua conferência as 
dificuldades da evangelização na Europa.

religiosidade popular
No dia 17, às 19h, será a vez do professor 

Abbé François Nakatala ministrar a conferência 
“Religiosidade Popular na República Democrata do 
Congo: realidades atuais e desafios”. Abbé François 
Nakatala tem Mestrado em Teologia Moral pela 
Universidade Católica do Congo e Doutorando 
em Teologia pela Universidade de Strasbourg – 
França.

Inseminação

A Secretaria de Agricultura de Campina Grande 
vai dar início a um projeto, apresentado como pioneiro 
pelo secretário Guilherme Almeida, que deverá 
garantir o melhoramento genético do rebanho do 
município, através da oferta de inseminação artificial 
gratuita.

Processo 

Segundo Guilherme Almeida, o programa de 
recuperação da bovinocultura leiteira do município vai 
oferecer, além da inseminação, acompanhamento técnico. O 
projeto será desenvolvido em quatro etapas, até setembro, 
quando será realizada a inseminação artificial.

economia

CDL lança 11ª edição do Liquida Campina
ProMoção

O Shopping Boulevard foi 
o palco do lançamento da 
edição 2013 da campanha 

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campina Grande 
(CDL-CG) lançou na manhã 
de ontem em um café da ma-
nhã no Shopping Boulevard, 
a edição 2013 da campanha 
Liquida Campina. De acordo 
com o presidente da CDL-CG, 
Hilton Motta Filho, o objeti-
vo da campanha é motivar 
o consumidor a comprar no 
comércio de varejo e de ser-
viços da região da Borbore-
ma no período de retração 
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de vendas, através de ofereci-
mento de prêmios e descon-
tos.

Segundo Hilton Motta, 
este ano a campanha acon-
tece de hoje até o próximo 
dia 21, e cerca de 700 lojas 
de Campina Grande e de ou-
tros municípios do compar-
timento da Borborema estão 
participando da campanha. 
“Além de descontos de até 
70% em vários setores, este 
ano iremos sortear no dia 1º 
de agosto uma casa no Resi-
dencial Alto da Serra, no va-
lor de R$ 130 Mill e três TVs 
de LED de 42 polegadas”, 
disse o presidente da CDL. 
Durante o período da cam-
panha, o consumidor ganha 

um cupom a cada R$ 25 em 
compras. Este cupom deve 
ser depositado em uma das 
urnas espalhadas em vários 
pontos das cidades partici-
pantes.

De acordo com a geren-
te de marketing do Shopping 
Boulevard, Danielly Damarte, 
esta campanha é uma oportu-
nidade dos lojistas incremen-
tarem suas vendas e queima-
rem os estoques da coleção 
Outono-Inverno para aguar-
dar a chegada dos produtos 
que farão parte da coleção 
Primavera-Verão. “Após o óti-
mo período de vendas do São 
João, em Junho, realizamos 
esta campanha para oferecer 
descontos aos consumidores 

e incentivá-los à compra, de 
forma que observamos um 
crescimento na economia da 
cidade no mês de julho”, disse 
Danielly.

Hilton Motta explica 
que o Liquida Campina deve 
injetar mais de R$ 90 mil na 
economia do município, re-
presentando um aumento de 
35% nas vendas do comér-
cio. “É importante que o con-
sumidor sempre atente para 
que os descontos sejam efe-
tivos, faça uma boa pesquisa 
de preços antes de comprar o 
produto e exija sempre a nota 
fiscal e o cupom que garanti-
rá a participação na liquida-
ção”, orienta o presidente da 
CDL-CG.

Diogo Almeida
Ewspecial para A União

Presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Campina Grande, Hilton Motta Filho, comerciantes e convidados durante o lançamento

FOTO: Divulgação

MP da Saúde 
quer agora mais
controle sobre a 
hanseníase

Devido aos altos índi-
ces de hanseníase no Estado 
apresentados pelo Ministé-
rio da Saúde e pela Secreta-
ria Estadual de Saúde, prin-
cipalmente em Campina 
Grande, nos anos de 2011 e 
2012, o Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), através 
da Promotoria de Saúde do 
Município instaurou proce-
dimento para fiscalizar as 
ações de controle e trata-
mento da doença.

O MP expediu recomen-
dação à Secretaria de Saúde 
de Campina (SMS) para que 
quantifique o número de ca-
sos na cidade e observe na 
plenitude o que estabelece as 
legislações sobre o assunto. 
De acordo com a recomen-
dação, a SMS tem o prazo de 
trinta dias para oferecer res-
posta às indagações do Mi-
nistério Público.

“A hanseníase é uma 
doença que afeta não apenas 
o corpo, mas também a alma 
daqueles que a possuem. 
Trata-se de uma doença cuja 
origem relaciona-se com os 
problemas sociais, as condi-
ções de vida do indivíduo. O 
preconceito e o estigma so-
bre a doença e quem a pos-
sui constitui-se ainda uma 
realidade constante e dolo-
rosa, de modo que, além de 
buscarmos a assistência para 
o corpo (a cura da doença), 
visamos, ainda mais, a inte-
gração dessas pessoas na so-
ciedade. 

Vale lembrar que todos 
têm direito a uma vida dig-
na”, afirmou o promotor da 
Saúde, Luciano Maracajá.

Phillipy Costa
Especial para A União



Governador lança site no Palácio
COMISSÃO DA VERDADE
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Manifestantes voltam 
às ruas, trens param e
comércio fecha de novo 
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O governador Ricardo 
Coutinho lançou ontem, 
no Palácio da Redenção, o 
site oficial da Comissão Es-
tadual da Verdade (www.
cev.pb.gov.br). Lá o usuá-
rio encontrará vídeos, áu-
dios, fotografias, notícias 
da Comissão, e também 
terá acesso a todo o acer-
vo digitalizado do Depar-
tamento de Ordem Política 
e Social (Dops) na Paraíba, 
que possui aproximada-
mente 6.600 fichas e cerca 
de 2.300 processos contra 
cidadãos, acusados pelo 
governo militar, que regia 
o país na época, de supos-
ta ’subversão’. O site conta 
ainda com links de canais 
para divulgação nas redes 
sociais, como Twitter, Face-
book e YouTube.

Sobre o conteúdo do 
site, o governador Ricardo 
Coutinho disponibilizou 
todos os documentos que 
estavam até 2008 guarda-
dos na Secretaria de Se-
gurança do Estado e, mais 
recentemente, sob a guarda 
da UFPB. Em seu discurso, 
durante solenidade no co-

meço da tarde no Palácio 
da Redenção, Ricardo Cou-
tinho destacou a impor-
tância de “incentivar algo 
fundamental, que é o aces-
so a um período da nossa 
história que praticamente 
ficou um tanto quanto que 
submerso, e que é preciso 
saber mais. Não para fazer 
vingança contra ninguém, 
muito pelo contrário, mas 
para que isso jamais se re-
pita”, disse o governador.

Para a professora de 
História da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
Lúcia Guerra, que também 
faz parte da Comissão, o 
mais importante é divulgar 
a verdadeira história de pa-
raibanos que lutaram con-
tra o regime militar. “Esse 
site é um instrumento de 
visibilidade e divulgação, 
não só da Comissão, mas 
da temática. O que enten-
demos que é importante, 
além da publicidade, é real-
mente colocar à disposição 
informações sobre o que a 
Comissão está trabalhando 
e a temática, sobre a Dita-
dura Militar (1964-1985) 
e a resistência que ocorreu 
na Paraíba”, afirmou ela.

O presidente da Comis-
são Estadual da Verdade, 
Paulo Giovani Nunes, des-
tacou os avanços alcança-
dos nos últimos meses. “Es-
tamos completando quatro 

Ricardo Coutinho destaca 
importância da comissão
para a história do Estado

Felipe Gesteira
reporter@felipegesteira.com

meses de atividade e temos 
como conquistas uma série 
de termos de cooperação 
que foram assinados com 
entidades que detêm docu-
mentos de pessoas perse-
guidas na Paraíba, como os 
arquivos públicos de Per-
nambuco, Rio de Janeiro, 

e da Comissão da Anistia”, 
revelou. Com os avanços, 
a Comissão Estadual terá 
ainda mais documentos re-
veladores publicados até o 
final do ano.

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil - Seccional 
Paraíba (OAB-PB), também 

vai contribuir com a Co-
missão Estadual da Verda-
de. Segundo o presidente, 
Odon Bezerra, serão inves-
tigados os casos de advoga-
dos que foram perseguidos 
durante o regime militar. 
“A Ordem criou uma comis-
são para apurar os casos 

dos advogados que à época 
militavam contra o regi-
me ditatorial. Vamos fazer 
esse resgate histórico den-
tro da própria Ordem dos 
Advogados”, afirmou Odon 
Bezerra, em entrevista que 
concedeu antes do início da 
solenidade.

Em seu discurso, o governador Ricardo Coutinho lembrou que esse trabalho da comissão contribui para que a história não se repita

Um termo de cooperação firmado 
entre o Governo do Estado e o Tri-
bunal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) vai agilizar o cadastramento 
dos eleitores no sistema de biometria 
da Justiça Eleitoral. Em João Pessoa, 
além dos locais disponibilizados pelo 
TRE, os eleitores podem efetuar o ca-
dastro na Casa da Cidadania de Man-
gabeira e no térreo da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE), na Avenida 
Epitácio Pessoa.

Além desses locais, nos próximos 
dias serão abertos mais dois postos na 
sede do Detran-PB, em Mangabeira, 
e na Casa da Cidadania de Jaguaribe. 
A previsão é de que sejam disponibi-
lizados outros pontos no Centro Ad-
ministrativo Estadual e durante as ati-

vidades do ‘Programa Cidadão’. Para 
fazer o cadastro biométrico, o eleitor 
precisa apresentar o título eleitoral, 
comprovante de residência e um do-
cumento de identidade com foto.

O cadastramento termina no dia 
21 de março de 2014, prazo estabele-
cido pela Justiça Eleitoral. Na Paraíba, 
o Projeto da Biometria Eleitoral está 
sob a responsabilidade do secretário 
de Tecnologia da Informação do TRE-
-PB, Leonardo Lívio.

De acordo com chefe de gabine-
te da PGE e interlocutor do Estado 
na parceria, Ricardo Moreira, os pos-
tos vão atender a todos os cidadãos. 
Cerca de 1 milhão de eleitores parai-
banos vão votar nas eleições de 2014 
através do sistema.

Estado faz convênio com TRE
para agilizar recadastramento

BIOMETRIA

Casa da Cidadania e Procuradoria do Estado agora também sediam trabalhos de biometria

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) recebeu a 
adesão de mais um prefei-
to do PMDB. Desta vez, o 
prefeito de Belém, Edgar 
Gama, anunciou apoio po-
lítico a Ricardo Coutinho 
durante a tradicional Fes-
ta de São Pedro no último 
sábado (6). Essa é a 50ª 
adesão de prefeitos que ha-
viam votado no PMDB que 
passam a integrar o projeto 
socialista.

Mesmo com a adesão, 
o ex-prefeito Tarcísio Mar-
celo, adversário de Edgar 
Gama, também declarou 
que continuará integrando 

a base de apoio ao governa-
dor no município. No sába-
do, o prefeito peemedebista 
recebeu Ricardo Coutinho 
em sua residência e o acom-
panhou durante a festa.

O prefeito Edgar Gama 
destacou a sua vontade de 
apoiar politicamente Ri-
cardo Coutinho e não vê 
empecilho para isso. “De-
fendemos o caminho da 
paz, do desenvolvimento 
e o povo de Belém saberá 
reconhecer quem trabalha 
pelo município. Vejo com 
muita importância a vinda 
do governador ao São Pedro 
de Belém. O governo tem se 

sensibilizado e se prontifi-
cado a ajudar as causas da 
nossa cidade que tem mui-
tas carências. Estamos mui-
to felizes com a presença de 
Ricardo Coutinho nessa noi-
te”, completou o prefeito.

O governador Ricardo 
Coutinho afirmou que a 
ideia é somar esforços com 
prefeitos diante das difi-
culdades e desta forma a 
Paraíba está mudando pra 
melhor. “O prefeito Edgar é 
um homem de bem, assim 
como também acredito ser. 
Só podemos caminhar jun-
tos pelo bem da Paraíba”, 
destacou.

Prefeito de Belém adere ao
projeto de Ricardo Coutinho

MAIS uM

Em plena festa de São Pedro, prefeito entrega as chaves da sede e abandona os quadros do PMDB
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Manifestações voltam a parar
trens e fechar o comércio hoje
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Qual o futuro do PPS 
na Paraíba?

Cássio e o Brasil

Senador Cássio Cunha Lima destacou, durante reunião em 
Brasília, que a união da bancada em favor da Paraíba e voltou a 
dizer que Brasil segue modelo equivocado                                                  

Nessa terça-feira (9), em reunião da bancada federal com 
prefeitos paraibanos, que vieram a Brasília apresentar seus 
pleitos ao Palácio do Planalto, o senador Cássio Cunha Lima (PSDB) 
ressaltou a “união dos três senadores (Cícero Lucena e Vital do 
Rego) em prol do municipalismo”. 

A Marcha dos Prefeitos é organizada pela Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM) e, este ano, reuniu aproximadamente 
5 mil participantes para discutir saúde, previdência e educação. 
Assuntos a respeito dos quais fica evidente “O Desequilíbrio 
Federativo e a Crise nos Municípios”.

Cássio tornou a dizer que o problema do Brasil é de layout: 
“O desenho está errado e o modelo é equivocado” – disse Cunha 
Lima, que advertiu para o desmanche do Pacto Federativo. Segundo 
o senador, “o Governo Federal não pode achar que basta dar uma 
retro-escavadeira e empenhar mil ou dois mil reais que está tudo 
resolvido e que adoçou a vida dos municípios. Ninguém é criança 
para supor que medidas como essas, isoladas e pontuais, haverão 
de resolver os sérios problemas por que passam os municípios 
brasileiros, notadamente os da Paraíba”. 

O Pacto Federativo é um acordo firmado entra a União e os 
estados federados. Este acordo estabelece as funções, direitos 
e deveres da União e dos estados O Pacto Federativo ou, como 
é chamado atualmente, o Federalismo Fiscal, está definido na 
Constituição da República Federativa do Brasil (artigos 145 a 162), 
nos quais, entre outros temas, são definidas as competências 
tributárias dos entes da Federação. 

Ainda vai demorar muito a disputa pelo 
controle do PPS no Estado da Paraíba, agora que foi 
anunciado o fim da negociação pela fusão do partido 
com o PMN. Ontem, o vice-prefeito de João Pessoa, 
Nonato Bandeira, anunciou que vai procurar uma 
outra legenda. 

Pelo que está encaminhado, Nonato deve se filiar 
ao PEN do deputado Ricardo Marcelo. O PEN, pelo 
menos no momento, tem o perfil de Nonato: é aliado 
do Governo Federal e faz oposição ao governador 
Ricardo Coutinho, exatamente como Bandeira pensa 
atualmente. 

Além do mais, como tem projetos políticos 
futuros, tanto no PPS como numa possível criação da 
MD, Nonato Bandeira gastava muita energia e perdia 
tempo com discussões internas. Em política isso faz o 
agente político perder o foco. 

A fusão do PPS com o PMN foi uma articulação 
de Roberto Freire, que visava o crescimento de sua 
legenda. Só que o crescimento era artificial, não foi 
discutido com os diretórios das duas legendas nos 
estados e isso, de início, gerou mais confusão do 
que solução.

Agora, tudo volta à estaca zero. Ontem, a deputada 
Gilma Germano, que até então dirigia o PPS, foi 
conversar com o presidente nacional do partido, o 
deputado Roberto Freire. Com ela foi o presidente da 
Famup, Buba Germano. 

Na Paraíba, o PPS deve ser comandado pelo 
grupo político que os dois comandam no Estado. Buba 
é pré-candidato a deputado estadual e tem interesse 
em comandar uma legenda como o PPS e formar uma 
coligação ao estilo da que foi feita em 2010. 

O trabalho de Gilma e Buba, a partir de agora, será 
fazer com que o PPS seja uma legenda forte na Paraíba, 
atraindo nomes que possam fazer com que a legenda 
cresça no Estado, atraindo, inclusive, deputados 
estaduais como o deputado Janduhy Carneiro. 

Na reunião que tiveram com o deputado Roberto 
Freire, Buba e Gilma fizeram uma pergunta logo no 
início da conversa. Ouviram de Freire que a resposta 
dependia dos dois.

Foi a senha para que tanto Gilma como Buba 
entendessem que o comando do PPS, na Paraíba, ficará 
com a dupla. 

Semob reforça esquema de 
trabalho e prepara controle
do trânsito nos percursos

Em virtude das mani-
festações e apoio as entida-
des sindicais, a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU) informou que os 
trens deixaram de circular às 
00h:01 de hoje, retomando as 
atividades no mesmo horário 
de amanhã. 

O comercio da Capital 
também irá fechar as portas 
mais cedo. Em nota a impren-
sa, a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de João Pessoa (CDL) 
informou que a Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT), 
envolvendo empregados do 
comércio, também está com 
uma paralisação programada 
para hoje. A CDL recomenda 
o fechamento dos estabele-
cimentos comerciais a partir 
das 14h. Entretanto, a anteci-
pação ou não do fechamento 

fica a critério do lojista. 
A Secretaria de Mobilida-

de Urbana (Semob) disse que 
haverá um reforço na quan-
tidade de viaturas nas ruas, 
assim também, como um 
acréscimo na quantidade de 
agentes. Como o percurso não 
foi divulgado, os agentes irão 
fazer todo o monitoramento e 
organização do transito con-
forme necessite.

Professores e funcionários 

das Universidades Federais de 
Campina Grande (UFCG) e de 
João Pessoa (UFPB) irão aderir 
às paralisações. Na capital, às 
7h30, a ADUFPB e o Sintespb 
(Sindicato dos Trabalhadores 
em Ensino Superior da Para-
íba) realizam um ato público 
no ambulatório do Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley, no campus I da UFPB, para 
convidar a população que utili-
za o serviço a conhecer as ban-

deiras de luta dos trabalhado-
res e a apoiar o movimento.

Além da paralisação, os 
professores da UFCG tam-
bém decidiram pela obstru-
ção dos portões do campus 
Central, a partir das 7h de 
quinta-feira.  Ontem, pre-
sidentes de entidades, pro-
fissionais liberais e artistas 
voltaram a falar sobre a re-
percussão das manifesta-
ções que acontecem no país.

Paulo, presidente da CUT, compara protestos Chico César, compositor, vê transformações

Milanez estranha que a capital conte apenas com uma fundação

Entidades e artistas avaliam protesto de rua   
“Saúde, segurança, 

educação, transporte pú-
blico, condições dignas 
de trabalho para médi-
cos, enfermeiros e demais 
categorias. A lista é enor-
me e quando isso não 
funciona, é lógico que as 
pessoas ficam indignadas 
e descarregam nos polí-
ticos que ganham bem e 
não atuam como deve-
riam atuar. Como cidadão 
e representante de uma 
instituição defendo o ple-
biscito para mudar o sis-
tema político do país”.

Foi assim que o pre-
sidente da Central Úni-
ca dos Trabalhadores na 
Paraíba (CUT-PB) Paulo 
Marcelo de Lima anali-
sou a atuação situação do 
Brasil e da Paraíba dentro 

do contexto nacional.
Ele ressaltou, porém, 

que não é contra os pro-
testos, e que o fato de as 
pessoas estarem nas ruas 
é o retrato do desconten-
tamento de uma nação 
com a realidade do país.

“A grande manifes-
tação no país deve ser 
na hora do voto. As ma-
nifestações por si só não 
terão resultados se a po-
pulação não tomar cons-
ciência. E a resposta pode 
e deve ser dada no dia da 
eleição, não votando em 
quem não tem compro-
misso com o povo”. É o 
que pensa o presidente 
da Central dos Trabalha-
dores do Brasil na Paraíba 
(CTB-PB) José Gonçalves.

O presidente do Sin-

dicato dos Bancários Mar-
cos Henriques e Silva con-
corda com os protestos e 
acredita que pode haver 
resultados que benefi-
ciem a população. “Os 
parlamentares não estão 
trabalhando em prol da 
classe trabalhadora, vo-
tam em projetos pessoais 
e corporativos, que não 
contemplam e não atin-
gem os trabalhadores e a 
sociedade”, observou.

Enquanto isso, se-
gundo ele, os projetos 
importantes vão sendo 
engavetados e ficam es-
quecidos. “Nestas mobili-
zações, as pessoas devem 
exigir que sejam votados 
os projetos de interesse 
do povo. É isso ou a gente 
não vota mais em vocês”, 

disse o sindicalista. “As 
pessoas estão nas ruas 
porque não podem mais 
esperar”. Esta é a forma 
como o secretário de Es-
tado da Educação Chico 
César entende a mani-
festação popular. Para 
ele, as manifestações nas 
ruas vêm para trazer uma 
grande contribuição em 
todas as áreas.

É lindo e transfor-
mador - avaliou - ver a 
juventude liderando um 
movimento de mudança 
que tem um caráter sim-
bólico e cidadão. “O mo-
vimento não é por uma 
mera mercadoria, mas 
pelos simbolismos ine-
rentes. Isso é bom e nos 
contaminamos por esses 
protestos”, finalizou.

Nos trabalhos do pri-
meiro semestre da Câma-
ra Municipal de João Pes-
soa, o vereador Fernando 
Milanez(PMDB) indicou ao 
Executivo Municipal a cria-
ção da Secretaria Municipal 
da Cultura da Capital.  De 
acordo com o parlamentar, 
a intenção é resgatar a His-
tória de João Pessoa, que é a 
terceira capital mais antiga 
do país, mas não tem secre-
taria exclusiva para tratar da 
cultura da cidade.

“É inadmissível que João 
Pessoa seja a única capital 
do país que não tem uma Se-
cretaria de Cultura. Estamos 
perdendo recursos financei-
ros para a cidade. Existe a 
Fundação Municipal de Cul-
tura de João Pessoa (Funjo-
pe), que é um órgão, apenas 
um braço da administração 
municipal, não podendo re-
ceber incentivos que as se-
cretarias estão autorizadas. 
Para o resgate de nossa his-

tória e cultura, precisamos 
desta pasta”, justificou o ve-
reador.

A ideia é que a nova se-
cretaria defina e implemente 
políticas e ações culturais, 
bem como restaure e preser-
ve os bens culturais perten-
centes ao patrimônio históri-
co e cultural do município no 
sentido de valorizar e pre-
servar a cultura como forma 
de expressão viva e dinâmica 
inerente ao povo.

Segundo o parlamentar, 
João Pessoa precisa garantir 
a preservação de seu patri-
mônio histórico e artístico 
como fizeram as cidades de 
Recife (PE) e Natal (RN), que 
conseguiram isso por meio 
de ações efetivas, a partir de 
políticas públicas, que via-
bilizassem as iniciativas a 
serem realizadas pela nova 
pasta.

Dentre as atribuições 
da Secretaria da Cultura lis-
tadas no texto da Indicação, 

Vereador defende Secretaria de Cultura
PARA JOÃO PESSOA

estão pesquisar, registrar e 
expor ao público a documen-
tação e os acervos artísticos, 
culturais e históricos de inte-
resse do município; descen-
tralizar equipamentos, ações 
e eventos culturais, demo-
cratizando o acesso a bens 
culturais; planejar, promover, 
organizar e sistematizar as 
atividades culturais do muni-
cípio; fortalecer o sentimento 

de cidadania; preservar o pa-
trimônio cultural municipal 
no âmbito da cidade de João 
Pessoa; formular e desenvol-
ver a Política Municipal de 
Cultura; e realizar eventos 
que resgatem o orgulho da 
população pela celebração 
das datas importantes, prin-
cipalmente a do aniversário 
da capital, além de incentiva-
rem o turismo local.

FotoS: Divulgação
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Gestores municipais 
reivindicavam a liberação 
de R$ 6 bilhões

Dilma anuncia R$ 3 bilhões, mas 
é vaiada em encontro de prefeitos

A presidente Dilma 
Rousseff anunciou ontem, em 
Brasília, investimentos da or-
dem de R$ 3 bilhões para pre-
feitos de todo o país. O anún-
cio foi feito em evento da 16ª 
Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios, que reúne 
cerca de 3.000 prefeitos. 

A presidente foi vaiada 
novamente ontem após igno-
rar gritos vindos da plateia 
sobre o FPM (Fundo de Par-
ticipação dos Municípios). Na 
última terça-feira, em encon-
tro dos prefeitos, Dilma foi 
vaiada por não ter compareci-
do ao evento. No ano passado, 
a presidente também foi vaia-
da na Marcha dos Prefeitos.

De acordo com Paulo 
Ziulkoski, presidente da Con-
federação Nacional de Municí-
pios, os prefeitos queriam um 
repasse do FPM da ordem de 
R$ 6 bilhões, mas, como a pre-
sidente anunciou R$ 3 bilhões, 
ficaram insatisfeitos e vaia-
ram. Dos R$ 3 bilhões, metade 
será liberada em agosto deste 
ano, e o restante, em abril do 
ano que vem.

O governo anunciou ain-
da a construção de 6.000 pos-
tos de saúde, 225 UPAs (Uni-
dades de Pronto Atendimento) 
e 2.000 creches pelo país. Para 
a saúde, Dilma anunciou mais 
R$ 600 milhões por ano para o 
Piso de Atenção Básica (PAB) 

e voltou a falar sobre o Pacto 
pela Saúde, que levará mais 
médicos para as periferias das 
grandes cidades e os pequenos 
municípios, além de disponi-
bilizar recursos para a cons-
trução, reforma e compra de 
equipamentos para postos de 
saúde, UPAs e hospitais.

“O Governo Federal é par-
ceiro dos municípios para en-
carar os problemas e buscar 
soluções”, disse a presidente. 
“Nós sabemos que aqueles que 
foram para a marcha [protes-
tos] e aqueles que não foram, 
todos eles querem uma mes-
ma coisa: melhores serviços 
públicos”, declarou.

A presidente disse ainda 
que é necessário reforçar o pac-
to entre o Governo Federal e os 
municípios. Ela citou alguns 
programas federais que são 
realizados em parceria com as 
cidades, como o Bolsa-Família.

Tapa-buraco
O presidente da Confede-

ração Nacional de Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski, disse, 
que o total de recursos anun-
ciados pela presidente Dilma 
Rousseff “em caráter emer-
gencial” para os municípios é 
uma espécie de “tapa-buraco”, 
apesar de considerá-lo “bem-
-vindo”. Ziulkoski garantiu 
que a entidade continuará 
mobilizada por mais repasses 
do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Na avalia-
ção dele, os recursos socor-
rerão aqueles que “estão na 
penúria”

Vaticano terá que 
responder à ONU

Boston: acusado 
se declara inocente

Pela primeira vez, o Vaticano, 
observador permanente nas Nações 
Unidas, terá de dar explicações deta-
lhadas à ONU sobre casos de abusos 
sexuais contra crianças praticados 
por membros da Igreja Católica. 
Segundo fontes locais, como todos 
os membros da Convenção da ONU 
sobre os Direitos da Criança, o Vati-
cano deve responder regularmente 
sobre suas ações a especialistas das 
Nações Unidas.   

Um grupo de especialistas 
publicaram ontem uma lista de per-
guntas ao Vaticano, a qual deve ser 
respondida, “se possível’, antes do dia 
1o de novembro. Em seguida, repre-
sentantes do Vaticano serão ouvidos 
em depoimento na ONU, em Genebra, 
em janeiro de 2014. As Nações Unidas 
querem saber, entre outras coisas, 
sobre as medidas tomadas pela Igreja 
Católica para punir os responsáveis 
pelos abusos contra crianças e sobre 
as ações de apoio às vítimas. 

Dzhokhar Tsarnaev, 19, sus-
peito de ser um dos autores do 
atentado contra a 117ª edição da 
Maratona de Boston, declarou-se ino-
cente ontem das acusações relacio-
nadas ao uso de armas de destruição 
em massa. Sob esquema rígido de 
segurança, Tsarnaev falou diante da 
juíza Marianne B. Bowler no Tribunal 
Federal de Massachusetts.

Foi a primeira audiência so-
bre a ação terrorista que gerou 30 
acusações contra ele, dentre elas uso 
de armas de destruição em massa, 
homicídio e porte ilegal de armas, e a 
primeira aparição do suspeito. Se con-
denado, ele pegará prisão perpétua ou 
a pena de morte.

Promotores federais dizem que 
ele e seu irmão mais velho, Tamerlan, 
detonaram duas panelas de pressão 
cheias de explosivos, pregos e outros 
materiais pontiagudos perto da linha 
de chegada da corrida em 15 de abril 
de 2013. Três pessoas morreram e cer-
ca de 264 ficaram feridas nos ataques.

A Justiça também acusa 
Tsarnaev pela morte por disparos de 
armas de fogo de Sean A. Collier, 27, 
um policial do Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts, três noites depois 
das explosões.

Já agendada desde antes 
das denúncias de espionagem 
feitas pelo governo america-
no no Brasil, a reunião entre o 
presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, e a mandatária 
do Brasil, Dilma Rousseff, deve 
servir para esclarecer o tema, 
segundo afirmou ontem o mi-
nistro das Relações Exteriores, 
Antonio Patriota. O encontro 
será em 23 de outubro.

“Dificilmente este tema dei-
xará de fazer parte da pauta. Até 
lá muita coisa ocorrerá e estare-
mos em contato com as autori-
dades americanas para debater 
este e outros assuntos, logica-
mente”, disse Patriota em audi-
ência pública das comissões de 
Relações Exteriores do Senado 
e da Câmara e da Comissão de 
Ciência e Tecnologia do Senado 
na tarde desta quarta. Também 
estavam presentes o ministro 
da Defesa, Celso Amorim, e o 
ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional da Pre-
sidência da República, general 
José Elito.

Patriota afirmou ainda que 
o assunto deve ser debatido in-
formalmente a partir de hoje, 
em Montevidéu, no Uruguai, 
durante a reunião da Alta Cú-
pula do Mercosul. Segundo ele, 
um colega chanceler argentino 
disse que a presidente Cristina 
Kirchner teve “calafrios” quando 
soube das denúncias. “A reunião 
da cúpula será uma oportuni-
dade para que todos os países 
discutam o assunto e poderá 
dar ensejo a uma troca de ideias, 

eventualmente alguma manifes-
tação coletiva sobre esta ques-
tão”, disse.

“O Brasil não hesitará em 
recorrer e está se organizando 
para levar em todos os fóruns 
adequados todos os seus plei-
tos”, avisou. Patriota disse que 
levará o assunto a todos os en-
contros multilaterais dos quais 
o Brasil participará daqui para 
frente. 

Nota oficial
O Governo Federal divul-

gou, ontem, uma nota oficial so-
bre as recorrentes denúncias de 
casos envolvendo espionagem 
por parte de agentes dos Esta-
dos Unidos no Brasil. Reporta-
gens recentes do jornal O Globo 
apontaram, inclusive, que uma 
das estações de espionagem uti-
lizadas por agentes da Agência 
de Segurança Nacional dos Es-
tados Unidos (NSA, na sigla em 
inglês), em parceria com a Agên-
cia Central de Inteligência (CIA) 
estivesse funcionado em Brasília 
até o ano de 2002.

Sobre o assunto, o gover-
no comunicou que convocou o 
embaixador americano no país 
para prestar esclarecimento e 
que criou o Grupo Técnico Inter-
ministerial para analisar a situa-
ção e tomar as medidas cabíveis. 

Além disso, a Polícia Fede-
ral foi convocada para apurar 
as denúncias e a Anatel deverá 
abrir uma sindicância para iden-
tificar se houve a participação de 
alguma empresa que opera em 
solo brasileiro.

Espionagem será tema 
de encontro com Obama

EM OUTUBRO

Um dos pilotos do 
Boeing 777 que caiu ao pou-
sar no sábado passado no 
aeroporto de San Francis-
co revelou que, na hora de 
aterrissar, o nariz do avião 
estava tão inclinado que não 
era possível ver a pista, in-
formou ontem a agência que 
investiga o acidente.

O acidente com o voo 
214 da Asiana Airlines, que 
deixou dois mortos e 182 fe-
ridos, ocorreu quando a cau-
da do avião bateu no muro 
que separa a pista de pouso 
das águas da Baía de San 
Francisco.

A Agência da Segurança 
nos Transportes dos Esta-
dos Unidos (NTSB), encarre-
gada de investigar as causas 
do acidente, já estabeleceu 
que o avião se aproximava 
da pista em velocidade infe-

rior ao padrão e com altitu-
de muito baixa.

A presidente da NTSB, 
Deborah Hersman, confir-
mou que o piloto encar-
regado do pouso fazia sua 
"primeira experiência ope-
racional em um 777".

Já o supervisor confir-
mou que este era seu primei-
ro voo como piloto instrutor.

“Tanto o piloto como o 
primeiro oficial informaram 
que não podiam ver a pista 
(...) porque o nariz do avião 
estava muito elevado", desta-
cou Harsman.

O primeiro oficial estava 
sentado em um assento auxi-
liar atrás do piloto que pousa-
va o avião e do instrutor, reve-
lou a funcionária.

Em Seul, a companhia 
sul-coreana reafirmou que 
observou estritamente todas 

as determinações internacio-
nais em matéria de segurança 
e que os pilotos eram expe-
rientes.

Hersman advertiu na se-
gunda-feira contra qualquer 
conclusão precipitada e disse 
que "é muito cedo para inferir 
que houve erro de pilotagem. 
Ainda há muita coisa que ig-
noramos".

A encarregada da NTSB 
acrescentou que os pilotos 
ainda não foram submetidos 
aos testes toxicológicos.

Dos três pilotos presen-
tes na cabine, apenas um foi 
hospitalizado por fratura na 
costela. Os outros dois saíram 
ilesos.

Dos 182 feridos, ao me-
nos cinco estão em estado 
crítico, informou nesta terça-
-feira o Hospital Geral de San 
Francisco.

Piloto diz que não via a pista 
antes do acidente nos EUA

O Ministério Público 
do Egito ordenou ontem 
a prisão do líder da Irman-
dade Muçulmana, Moham-
med Badie, informou a 
agência de notícias estatal 
“Mena”. O líder espiritual 
é acusado de incitar a vio-
lência nos protestos que 
terminaram com 51 mortos 
na segunda-feira, no Cairo, 
capital do país.

Na sexta-feira, o reli-
gioso já havia incitado ma-
nifestantes a não aceitarem 
o golpe de Estado dado pe-
las Forças Armadas do país, 
que depuseram o presiden-
te eleito Mohamed Mursi.

Além de Badie, outras 
lideranças da Irmandade 
também tiveram prisões 
decretadas. Segundo a “Al 
Jazeera”, ao todo são nove 
pedidos de detenção.

O porta-voz da Irman-
dade, Gehad Haddad, afir-

mou que a medida é uma 
tentativa das autoridades 
de desmobilizar uma vi-
gília montada próxima a 
uma mesquita na capital 
do país pela volta ao poder 
de Mursi. Segundo ele, al-
gumas das lideranças cuja 
prisão foi decretada estão 
no ato.

Protestos
Há uma semana, as 

Forças Armadas do Egito 
depuseram o presidente 
eleito do Egito, Mohamed 
Mursi, após uma onda de 
protestos por sua renúncia. 
Em resposta, a Irmandade 
Muçulmana convocou uma 
nova onda de manifesta-
ções pelo país contra o gol-
pe de Estado. 

Na segunda-feira (8), 
pelo menos 51 pessoas 
morreram durante os pro-
testos no Cairo. Não está 

claro se os autores da ma-
tança foram as Forças Ar-
madas ou manifestantes 
armados. O massacre deve 
acelerar as pressões para 
que o governo interino no-
meie o gabinete provisório 
e estabeleça um calendário 
para novas eleições no país.

A rejeição ao plano de 
transição por parte dos par-
tidários do presidente isla-
mita deposto e as reservas 
demonstradas pela oposi-
ção liberal ilustram a com-
plexidade da tarefa que as 
novas autoridades esperam 
no caminho da transição 
política no Egito.

A declaração consti-
tucional anunciada pelo 
presidente interino Adly 
Mansour, nomeado pelo 
exército, prevê a adoção de 
uma nova Constituição e a 
realização de eleições legis-
lativas no início de 2014.

Ordem de prisão para líder do grupo
IRMANDADE MULÇUMANA

Presidente também garantiu mais R$ 600 milhões por ano para o Piso da Atenção Básica e a construção de 6 mil postos de saúde e de 225 UPAs 

FOtO: Wilson Dias/ABr
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Clubes opinam sobre
mudanças anunciadas
para a Copa Paraíba

gol de PlaCa

Equipe disputa o Brasileiro
Jogadores paraibanos
competem a partir de
hoje no Rio de Janeiro

Uma delegação de 65 
pessoas, dentre elas 27 atle-
tas, viajou na madrugada de 
hoje para o Rio de Janeiro, 
representante da Escolinha 
Gol de Placa, da capital, que, 
até o próximo domingo es-
tará disputando o Campeo-
nato Brasileiro de Base de 
Futebol de 7, que ocorrerá 
no Complexo Esportivo Rio 
Sport Center, na Barra da 
Tijuca, evento promovido 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol de 7. A tabela da 
competição será divulgada 
hoje e existe a possibilidade 
do representante paraibano 
estrear no período noturno.

A viagem dos paraiba-
nos aconteceu às 1h30 de 
hoje, do Aeroporto Castro 
Pinto, em Bayeux. “Vamos 
em busca do título para nos-
so Estado”, disse o presiden-
te da Escolinha Gol de Placa, 
Renildo Linhares. A equipe 
vai disputar nas categorias 
Sub-11 e Sub-13. Dos 27 
atletas legalmente inscritos 
para as disputas, 14 deles 
são da categoria Sub-13 e 13 
da categoria Sub-11. “A com-
petição também é destinada 
a atletas com 15 anos de ida-
de, no entanto, a Paraíba não 
terá representação na cate-
goria Sub-15”, disse o presi-
dente do Gol de Placa.

Ontem, o dia foi de ulti-
mar os detalhes para a dis-
puta do Brasileiro de Base 
de Futebol de 7. “É sempre 
assim às vésperas de embar-
que, mas, estamos muito oti-
mista em fazer uma boa com-
petição”, assegurou Renildo. 
A delegação da Escolinha Gol 
de Placa ficará hospedada, 
em sua maioria, no Serramar 
Hotel,  que está localizado a 
menos de 10 km do local do 
evento.  

De acordo com o presi-
dente da Escolinha Gol de 
Placa, o Complexo Esporti-
vo Rio Sport Center dispõe 
de 4 campos de futebol, to-
dos com grama sintética e 
toda a infraestrutura de es-
tacionamentos, restauran-
tes, banheiros, vestiários, 
lojas e etc.

Fundação
A Escolinha de Fute-

bol Gol de Placa foi fundada 
no ano 2006 pela iniciativa 
dos amigos Renildo Linha-
res Alves e Carlos Antônio 
Monteiro, que já trabalha-
vam envolvidos com futebol 
amador, no Clube Sociedade 
Esportiva Palmeiras de João 
Pessoa, no entanto, sem dire-
cionamento específico para o 
futebol infantil.  Dessa forma, 
surgiu assim a ideia de for-
mar uma escolinha, que tra-
balhasse com atletas desde 
a sua iniciação na modalida-
de futebolística, envolvendo 
crianças a partir dos 5 anos 
de idade, com objetivo de so-
cialização mediante a prática 
do futebol.

E a equipe vem se des-
tando seja no futsal ou no 
futebol de campo, onde re-
centemente ganhou a Copa 
Danone em Fortaleza e dis-
putou a fase final no Rio de 
Janeiro.

Atletas disputam
o Brasileiro de
Taekwondo em
Matinhos-PR

A equipe patrocinada 
pela Prefeitura de Santa Rita 
viajou, ontem, para partici-
par do Campeonato Brasi-
leiro de Taekwondo que será 
disputado na cidade de Mati-
nhos-PR entre os dias 12 e 14 
deste mês. O grupo formado 
por 10 atletas, irá represen-
tar a cidade nas categorias 
infantil, juvenil e Sub-21.

Para o treinador Lindo-
mar J. Silva a equipe treinou 
forte e está pronta para a 
competição. “Intensificamos 
os treinamentos por mais de 
três meses, quase que diaria-
mente. Acredito que com isso 
iremos trazer bons resulta-
dos para Santa Rita”. Além 
disso, Lindomar disse que 
buscou alguns treinamentos 
com a Seleção Brasileira. 

“Recentemente estive 
no centro de treinamento do 
São Caetano, em São Paulo 
onde pude conversar com 
alguns atletas da Seleção 
Brasileira sobre técnicas e 
treinamentos que poderia 
desenvolver aqui e isso aju-
dou bastante nos treinamen-
tos desses atletas”, relatou. 
Antes de viajar, o técnico dis-
se ainda que graças ao apoio 
da Prefeitura de Santa Rita a 
equipe poderá participar do 
Campeonato Brasileiro. 

Luan e Leopoldo
voltam a jogar
no Mundial de
Vôlei de Praia

Luan Cândido da Silva e 
Leopoldo Sindice, alunos do 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê), não fazem um 
bom Campeonato Mundial de 
Universidade de Verão 2013, 
na cidade de Kazan, na Rússia. 
Os paraibanos, representantes 
do Brasil na modalidade de 
Vôlei de Praia, colecionam três 
derrotas e apenas uma vitória. 
A dupla estará novamente em 
ação, hoje, quando enfrentam 
os australianos Hamishe Moo-
re e Husself Moore.

Os paraibanos estão na 
Rússia desde a semana passa-
da. Eles integram a delegação 
brasileira composta por 230 
atletas em 22 modalidades es-
portivas. Luan e Leopoldo ga-
rantiram vaga na competição 
internacional após se sagrarem 
campeões brasileiros de Vôlei 
de Praia para universitários, no 
mês passado, em Fortaleza.

Na estreia, Luan e Leopol-
do perderam por 2s sets a zero 
para a dupla russa Prokopyev/
Bogatov. Quando eles pensa-
vam que iriam se recuperar 
foram surpreendidos pelos no-
ruegueses Retterholt/Solhaug 
também por 2 sets a 0 no se-
gundo jogo. No terceiro, nova 
derrota, para a dupla america-
na Montgomery/Bourne por 2 
sets a zero. No quarto jogo, en-
fim, a primeira vitória. Eles der-
rotaram Ahim Hamza/Abdulla, 
dos Emirados Árabes por 2 
sets a 0. Hoje, os brasileiros vão 
enfrentar os australianos Ha-
mishe Moore e Husself Moore.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A equipe Sub-13 do Gol de Placa que vai disputar a competição nacional no Complexo Esportivo Rio Sport Center, na Barra da Tijuca

FOTOS: Divulgação

A Paraíba dominou o pódio da 
segunda etapa do Arena Nordeste 
de Motocross 2013, que ocorreu no 
último final de semana na cidade 
de Cubati, interior do Estado. Em 
todas as baterias, pilotos parai-
banos subiram ao pódio entre as 
três primeiras colocações. Durante 
três dias de evento, mais de 30 mil 
pessoas prestigiaram o espetáculo, 
que contou com atletas de várias 
regiões do país. O governador Ri-
cardo Coutinho também esteve 
presente.

Os pilotos levaram o público 
ao delírio com manobras radicais, 
repletas de coragem e ousadia. Em 
alguns momentos, eles lutaram de 
igual por igual por uma vaga no 
pódio. O Circuito Dida Cross, em 
Cubati, onde ocorreram as dispu-
tas, é considerado um dos melho-
res do Nordeste. A estimativa de 
que o Supercross 2013 na cidade 
tenha movimentado cerca de R$ 
4 milhões e gerado mil empregos, 
conforme levantamento feito pe-
los organizadores.

Na categoria Open Nacional, o 
atleta Kelinho, da cidade de  Caru-
aru venceu a prova. Na bateria Na-
cional Amador, o título ficou com 
Popó, da equipe Lucena. O piloto 
Jaerton, de Cubati venceu a cate-
goria 125cc a 200cc. Seu conterrâ-

neio, Bruno da Prata ficou com o 
primeiro lugar na categoria CG Pro 
– 122/150cc. John Lennon, ídolo da 
cidade de Cubati, irmão mais velho 
de Jaerton, conquistou a catego-
ria convidados. Na Especial MX-2, 
o título ficou com Rodrigo Lama. 
André Augusto venceu a bateria 
Nacional Força Livre. Pedro Patrick, 
da equipe Dinotrilha ganhou a ca-
tegoria Especial Amador.

Na categoria Especial MX-3, 
o primeiro lugar ficou com Daniel 
Moura. Na Nacional 230cc, o atleta 
Jaerton, de Cubati, voltou a subir 
no pódio como campeão, o mesmo 
ocorrendo com Rodrigo Lama, que 
venceu a Especial MX-1. Na Catego-
ria 85/150cc, Pedro Neto se sagrou 
campeão e, por fim, Thales Natal 
venceu a Categoria Mirim 50/65cc.

O evento esportivo teve o 
apoio do Governo do Estado e ser-
viu também de preparação para a 
próxima etapa do circuito brasileiro 
da modalidade, que vai ser realiza-
da no próximo fim de semana em 
Aracaju, capital de Sergipe. Para 
o governador Ricardo Coutinho, o 
evento, pela sua magnitude, insere 
a Paraíba nas grandes competições 
de motocross do Brasil. “Essa é ape-
nas uma das formas de agregar va-
lor e elevar as potencialidades dos 
municípios paraibanos. Mais de 

cem milhões de reais já foram in-
vestidos pelo Governo no Seridó e 
Curimataú e com certeza vem mui-
to mais por aí. O Governo procura 
olhar para todas as regiões de for-
ma igual, buscando solucionar com 
urgência as principais necessidades 
de cada uma delas”, destacou o go-
vernador.

A segunda etapa do Arena 
Nordeste de Motocross contou com 
a participação de mais de 300 atle-
tas da Paraíba, Pernambuco, Sergi-
pe, Alagoas, Rio Grande do Norte, 
Ceará e Bahia, que estavam dividi-
dos em 13 categorias. De acordo 
com a organização do evento, a 
edição 2013 também recebeu pilo-
tos convidados do Sudeste e ainda 
bateu recorde de público.

“A nossa expectativa foi al-
cançada e apesar da tradição, con-
seguimos ultrapassar, neste ano, a 
marca de público e de atletas das 
edições anteriores. Os investimen-
tos da prefeitura foram muito 
importantes para a ampliação do 
evento, mas o apoio do Governo 
do Estado em toda parte estrutu-
ral e na entrega de várias estradas 
aqui da região, com certeza, con-
tribuíram de forma determinante 
para o sucesso desta edição”, ob-
servou o prefeito de Cubati, Eduar-
do Dantas. 

Paraíba domina segunda etapa em Cubati
MoToCRoSS

Manobras radicais embelezaram a segunda etapa do Arena Nordeste de Motocross disputado no último final de semana
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Acho, não, tenho certeza 
que chegou a hora do piloto 
brasileiro Felipe Massa pro-
curar um outro cockpit, pois 
a sua situação na Ferrari 
nunca vai mudar enquanto 
o picareta Choronso, ou 
melhor, Fernando Alonso, 
estiver na escuderia italiana. 
Primeiro porque o brasileiro 
não consegue se impor na 
pista e segundo pelos problemas que só aconte-
cem com ele. Na verdade, Massa não é um grande 
piloto, embora a Rede Globo e Galvão venha se 
esforçando para nos convencer. Seria bem melhor 
noutra equipe ele tentar uma melhor performance. 
E qual equipe desejaria o Felipe?

Massa na pior

Na Copa, qual a melhor 
forma de disputa?

Qual a melhor forma de disputa da Copa Paraíba de 
2013? Eis a grande questão, depois da problemática da 
edição passada que vitimou o CSP que não tinha nada a 
ver com a situação. Como campeão ficou alijado da par-
ticipação na Copa do Brasil por decisão judicial. É hora 
de reflexão e pensamento unicamente voltado para o 
coletivo, coisa difícil numa reunião de Conselho Arbitral 
de nossos campeonatos ou torneios.

Cumpridas as exigências do edital, divulgado on-
tem pela Federação Paraibana de Futebol, não custa 
nada os clubes inscritos se organizarem, debatarem 
exaustivamente a competição antes do dia 31 para a 
sua formatação. Obviamente que a questão financei-
ra é a que mais preocupa em virtude dos problemas 
econômicos enfrentados por todos, afinal estamos a 
caminho de uma recessão diante dos índices inflacio-
nários em que o Governo Federal tenta conter para 
evitar problemas maiores. Neste contexto é preferí-
vel uma disputa curta, com menos jogos.

Claro que não pode ter menos de quatro clubes. 
Está expresso no edital em concordância com o Re-
gulamento Geral de Competições da CBF. Se tivermos 
quatro ou mais entendo que excesso de jogos não vale 
a pena, pois seria um novo Campeonato Paraibano. Um 
mata-mata teria muito mais sentido e seria bem mais 
interessante para o torcedor em termos de motivação.

A gente sabe das dificuldades porque passam os 
nossos clubes no segundo semestre depois do Cam-
peonato Paraibano e também do torcedor que está 
sofrendo com o impacto da inflação no seu bolso. 
Então, nada mais sensato de que impor a razão, dei-
xando de lado a emoção nas decisões. A paixão só 
pode ser pensada quando a bola está rolando e não 
no Conselho Arbitral. 

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) acionou a Fifa e 
o Governo Federal para se 
pronunciar sobre a consti-
tucionalidade da Lei Geral da 
Copa. A ação visa anular 13 
artigos que fere frontalmen-
te a Constituição do Brasil.

Lei da Copa

O Flamengo pagou R$ 351.656,00 pelo aluguel do Estádio 
Mané Garrincha no seu jogo contra o Coritiba, sábado 
passado. A renda do jogo superou os R$ 2,7 milhões. Em 
números absolutos foi o maior aluguel pago no Brasil 
para a realização de um jogo do Brasileiro de 2013.

Saiu o Edital de Convoca-
ção da Copa Paraíba de 
2013. Os clubes interessa-
dos têm até odia 25 deste 
mês para fazer a sua 
inscrição. Com menos de 
quatro clubes não haverá 
competição.

Copa Paraíba

Estádio caro

Ontem foi um dia de comemoração para o Sousa Espor-
te Clube. O bicampeão paraibano chegou aos 22 anos de 
fundação e segundo o seu presidente, Aldeone Abrantes, 
postado no facebook, de muitas alegrias e algumas triste-
zas. Um clube que mudou a geografia do futebol paraibano.

Sousa chega aos 22 anos

Decisão foi tomada para
não aumentar custo da
realização da Rio 2016

OutRaS
modalidades

Curtas

Patinador vai em
busca do ouro

Senna era proibido
no esporte radical

Turquia pode ficar
fora do Mundial 

Anderson Silva quer
revanche este ano

XIXI NA VOLTA DA FRANÇA

Com apoio do Comitê Olímpico 
Brasileiro, o patinador brasileiro Marcelo 
Sturmer disputa nos dias 26 e 27 de 
julho, em Cáli, na Colômbia, os Jogos 
Mundiais, competição que reúne diversas 
modalidades e esportes diferentes. Vice-
campeão mundial, o brasileiro vai em 
busca do inédito título para o país. 

Senna tinha uma empresa nas 
Bahamas, exigia status de primeiro 
piloto, era proibido de esquiar, andar de 
moto e voar de asa-delta, dava parte dos 
prêmios aos mecânicos e era obrigado a 
lidar com a imprensa de “forma totalmente 
profissional”. Tudo isso estava em 
contrato, revelado esta semana.

Anderson Silva deixou o ringue do UFC 
162, após ser nocauteado pela primeira vez 
na carreira, dizendo que não tem a intenção 
de voltar a lutar pelo título dos médios. Disse, 
repetiu, só faltou jurar… Mas parece que o 
presidente do Ultimate, Dana White, estava 
certo em dizer que bastavam alguns dias para 
que o Spider esfriasse a cabeça, mudasse 
de ideia e sentisse saudade do seu cinturão.
Quer a revanche ainda este ano.

Ociclista britânico Mark Cavendish, um dos mais famosos do mundo e recordista de 
vitórias em etapas da Volta da França, com 22 triunfos, foi alvo da irritação de um 
torcedor durante etapa da prova na última quarta-feira.Um homem atirou urina 

no ciclista durante a etapa, que ocorreu entre as cidades de Avranches e Mont-Saint-
Michel, por 33 km. Acredita-se que o britânico foi alvo do xixi do fã por ter participado 
de um acidente durante a etapa de terça da Volta, quando ele deslocou o ciclista 
holandês Tom Veelers com o ombro para ganhar uma posição.

A Turquia pode ser banida do 
Campeonato Mundial de Atletismo, que 
acontece em agosto, em Moscou, na Rússia. 
A Associação Internacional das Federações 
de Atletismo (IAAF) confirmou que o país é 
alvo de uma investigação após dezenas de 
atletas terem testado positivo no antidoping 
para substâncias proibidas pela entidade. 
No momento, os atletas turcos esperam o 
resultado do segundo teste de urina.

O Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) decidiu 
não adicionar nenhuma 
nova categoria nos Jogos 
Olímpicos do Rio-2016. A 
decisão foi tomada a fim de 
não aumentar o custo da or-
ganização do evento, e frus-
tra ao menos quatro moda-
lidades que gostariam de 
introduzir novas disciplinas 
em suas programações.

“O Conselho de Admi-
nistração reiterou que qual-
quer pedido que resultasse 
em um maior número de 
atletas e aumento do núme-
ro de medalhas, somando-se 
ao custo e complexidade dos 
jogos, não seriam considera-
dos”, relata porta voz da en-
tidade ao conceituado site 
Inside the Games.”Também 
seria prudente permitir que 
o próximo presidente do 
COI, que será eleito no dia 
10 de setembro, participas-
se de uma questão impor-
tante como essa”, conclui.

Planejavam novidades 
no Rio-2016 as federações 
de ciclismo, que gostaria de 
adicionar a disputa do BMX 
estilo livre ao mountain 
bike, de triatlo, que dese-
java revezamento misto, e 
do judô, com a disputa por 
equipes. O grande favorito a 
entrar na programação dos 
jogos, porém, era o basque-
te 3x3.

“Acreditamos forte-
mente que o basquete 3x3 
é uma disputa emocionan-
te, que oferece uma mistura 
única de esporte e cultura 
urbana, combinação que se 
encaixa perfeitamente nos 
planos do COI de rejuve-
nescer e modernizar o pro-
grama dos Jogos de Verão. 
Estamos decepcionados 
com a decisão”, lamenta a 
Federação Internacional de 
Basquete (Fiba).

Todas as modalidades 
terão a chance de adiciona-
rem novas categorias ao seu 
programa nos Jogos Olímpi-
cos de 2020, a serem dispu-
tados em Istambul, Madri 
ou Tóquio.

Federações de Ciclismo gostariam de adicionar o estilo livre na disputa do BMX na Olimpíada do Rio

O Brasil conquistou na 
noite da última terça-feira, no 
Rio de Janeiro, o bicampeona-
to do Mundialito de Seleções 
de Futebol de 7 ao derrotar a 
Itália por 3 a 1. Este foi o ter-
ceiro ano consecutivo que os 
dois países se enfrentaram na 
decisão. O primeiro tempo da 
partida teve domínio brasilei-
ro, mas as redes não foram es-
tufadas. Os gols saíram apenas 
na segunda parte da final.

Quem abriu o placar foi 
a Itália, com Shurtz. Depois 
disso, a torcida brasileira 
empurrou a equipe, que che-
gou ao empate com Victor 
Bolt, que aproveitou rebote 
em cobrança de falta de Ra-
fael Dabá. A virada brasilei-
ra saiu de um chute forte do 
capitão Rogério Correa e os 
italianos começaram a ficar 
nervosos dentro de campo. 
O gol que selou o bicampeo-
nato verde-amarelo saiu dos 

Brasil conquista Mundialito
de Seleções de Futebol de 7

Brasileiros comemoram o título após a vitória contra a Itália

pés de Magrão, em cobrança 
de shoot-out. O Mundialito 
terminou com Roni, do Brasil, 
como artilheiro com sete gols 
e o ala Rogério Correa eleito 
o melhor jogador da compe-
tição. A seleção mexicana foi 
escolhida a equipe mais dis-
ciplinada.

Convidado de última hora 
para integrar a Seleção Brasi-

leira de Futebol de 7, Pedrinho 
não poderia ter tido estreia 
melhor na modalidade. Cam-
peão mundial com a camisa 
verde e amarela, o meia-ata-
cante está muito próximo de 
reforçar o Vasco nas compe-
tições de “society”. Torcedor 
declarado do Clube da Colina, 
Pedrinho foi procurado por di-
rigentes vascaínos.

FOTOS: Divulgação

COI não autoriza as novas
modalidades em Olimpíada



Clubes opinam sobre mudanças
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Inscrições vão até o dia 
25 e no dia 31 deve ser
realizado o arbitral

A Federação Paraibana 
de Futebol divulgou ontem o 
edital de convocação para a 
primeira reunião do Conselho 
Arbitral que definirá os deta-
lhes da Copa Paraíba de Fute-
bol 2013. A reunião será no 
dia 31 deste mês, e os clubes 
interessados em participar, 
têm até o dia 25 para se ins-
crever, obedecendo as exigên-
cias da FPF, contidas no edi-
tal. A competição vai apontar 
o segundo representante da 
Paraíba na Copa do Brasil de 
2014, já que o primeiro será 
o Botafogo, por ter sido cam-
peão paraibano. A grande no-
vidade deste ano é que a copa 
será disputada por jogadores 
profissionais, e não mais por 
atletas Sub-21, como foi no 
ano passado.

Segundo o presidente do 
CSP, atual campeão, Josivaldo 
Alves, a mudança já era espe-
rada. "Isto não foi uma deci-
são da FPF e sim da CBF que 
quer a competição com joga-
dores profissionais e sem li-
mite de idade, como é a Copa 
Brasil. Nós, particularmente, 
não temos nada contra, mas 
gostaríamos que fosse até 
21 anos, porque obrigava os 
clubes paraibanos a investir 
nas categorias de base, e a 
competição servia para re-
velar novos talentos", disse o 
dirigente.

Sobre a participação do 
CSP na copa, Josivaldo disse 
que ainda é cedo para confir-
mar. "Vamos aguardar a reu-
nião do Conselho Arbitral. 
Nós só vamos participar se 
a competição começar após 
a Segunda Divisão, e se con-
seguirmos recursos necessá-
rios para pagar as despesas", 
concluiu.

Já o presidente do Auto 
Esporte, Manoel Demócrito, 
ficou surpreso com a mudan-
ça e ver dificuldades para a 
participação do clube na Copa 
Paraíba deste ano. "É pratica-
mente um novo campeonato 
paraibano e as despesas são 
muito altas para contratar jo-
gadores profissionais. A prin-
cípio, posso afirmar que será 
difícil a participação do Auto, 
porém sou apenas o presi-
dente e tenho de ouvir a dire-
toria para depois tomar uma 
decisão", disse.

Para o supervisor do 
Campinense, Dorgival Perei-
ra, a mudança não altera a 
vontade do clube em partici-
par da competição. "Não há o 
que reclamar, nós estaremos 
preparados para disputar a 
competição da forma que ela 
vier. Temos vários jogadores 
emprestados que podem re-
tornar ao clube para dispu-
tar esta copa. Estaremos lá 
na reunião no dia 31, para 
discutir os detalhes", disse.

O presidente do Sousa, 
Aldeone Abrantes, não con-
corda com a disputa sem 
limite de idade, porque fere 
um dos objetivos da compe-
tição. "Que os atletas sejam 
profissionais, tudo bem, 
mas podemos colocar um 
limite de idade, Sub-23, por 
exemplo. Assim, os atletas 
seriam profissionais, mas 
não fugia daquele espírito 
da copinha que é a de reve-
lar jogadores. Outro deta-
lhe é que seria muito menos 
despesas para os clubes, já 
que iria contratar atletas 
no início da carreira", argu-
mentou.

Quanto a participação 
do Dinossauro, que comple-
tou ontem 22 anos, Aldeone 
disse que ainda não pode 
confirmar, já que espera o 
pagamento de dívidas dos 
patrocinadores com o clube 
para poder pagar alguns dé-
bitos junto a FPF e contratar 
novos jogadores.

Já o presidente do Treze, 
Eduardo Medeiros, parabe-
nizou a FPF pela mudança, 
que segundo ele veio reparar 
um erro. "Não fazia sentido 
uma competição profissional 
que vale vaga para a Copa do 
Brasil, ser disputada apenas 
por garotos", justificou o pre-
sidente.

Sobre a participação do 
Galo na competição, o pre-
sidente teve uma opinião 
contrária a todos os outros 
representantes de clube. "O 
Treze não deve participar 
desta competição, por enten-
der que como foi vice-cam-
peão estadual, tem o direito 
assegurado de participar da 
Copa do Brasil como legíti-
mo representante do Estado 
na competição, como ocor-
reu com o Sousa, este ano. 
Nós vamos esgotar todas as 
chances de fazer valer isto e 
só em último caso vamos ver 
a possibilidade de disputar 
esta competição", concluiu o 
presidente.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Santa Cruz reclama do adiamento
O Santa Cruz não gostou 

da mudança da data de início 
do Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão, que ante-
riormente estava programado 
para começar no dia 27, e ago-
ra, após a exclusão de Esporte 
de Patos e Flamengo de João 
Pessoa, por estar em débito 
com a FPF, passou para o dia 
25 de agosto. Segundo o dire-
tor de futebol, Severino Pedro 
dos Santos, o clube não acredi-
ta que esta mudança seja para 
valer e dará sequência ao pla-
nejamento com base na data 
anterior.

"Nós contratamos um 
time caro, investimos mui-
to dinheiro de acordo com 
o que a FPF nos passou. As-
sumimos compromisso com 

uma folha salarial mensal de 
R$ 45.000,00, por 3 meses e 
não temos condições de pa-
gar 4 meses. Se esta mudança 
for confirmada, vou querer 
um ressarcimento da Federa-
ção, porque não temos culpa 
pela mudança e não podemos 
pagar por isto", afirmou o di-
rigente preocupado com a si-
tuação.

Segundo ele, o Santa Cruz 
de Santa Rita começou os trei-
namentos na última terça-fei-
ra, no Estádio Teixeirão. Uma 
nova tentativa para um clube 
que vem competindo em bus-
ca de uma das vagas - campeão 
e vice - para participar da Série 
A do Estadual do próximo ano. 
A Cobra Coral promete formar 
uma grande equipe para dis-
putar o título da Segundona 
e apagar a má impressão dei-
xada na temporada passada, 

quando ficou na terceira colo-
cação, com 3 pontos ganhos, 
sendo eliminado na fase classi-
ficatória. Várias caras novas es-
tarão defendendo o represen-
tante da terra dos canaviais, 
que será comandado por Ra-
miro Sousa, técnico do Centro 
Sportivo Paraibano. 

O restante da comissão 
técnica contará com Nildo (au-
xiliar técnico), João Silva (pre-
parador físico) e Adailton Pe-
reira (preparador de goleiro). 
Os reforços são velhos conheci-
dos da torcida paraibana, como 
Júnior (zagueiro), Esquerdinha 
e Gildo (volante), que defende-
ram o Auto Esporte no Parai-
bano/2013; Ferreira (goleiro), 
Gustavo (lateral-direito), Luiz 
Paulo (zagueiro),  Robertinho 
e Jonathan  (meias) e Júnior 
Coxinha (atacante), todos em-
prestados pelo CSP. Ainda esta-

rão integrados ao grupo, Elton 
(volante), que estava no Tira-
dentes/CE, com passagem pelo 
Botafogo, Jonh (lateral-esquer-
do), que defendeu o Nacional 
e Esporte de Patos, Eduardo 
Recife e Dinda (atacantes), que 
disputaram o Estadual pelo Na-
cional de Patos, Toninho (late-
ral-direito) e Michel (volante), 
ambos do Botafogo. 

 As aquisições se juntarão 
aos atletas da base e outros 
que foram aproveitados no 
peneirão realizado na semana 
passada pelo time canavieiro. 
Para Raminho, a expectativa 
é a melhor possível com a es-
trutura e a formação do elen-
co que vem sendo feita pelos 
dirigentes tricolores. Segundo 
ele, a meta é conquistar o tí-
tulo da Segundona e colocar 
o time na divisão de elite do 
futebol paraibano. 

SEGUNDa DIVISÃo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Clube Sportivo Parai-
bano está programando para 
a próxima segunda-feira, no 
Estádio Juracisão, no bairro de 
Mandacarú, mais um peneirão 
para escolher os futuros cra-
ques da agremiação, conheci-
da como a principal do Estado 
na formação de jogadores. A 
expectativa da diretoria é que 
mais de 70 garotos dos 14 aos 
17 anos participem do processo 
de seleção.

Segundo o assessor de 
imprensa do CSP, Carlinhus 
Marques, a procura está sendo 
muito grande, e o clube está se 
organizando para atender toda 
a demanda de garotos. "Olha 
nós temos inscrições até de me-
ninos de São Paulo, que querem 
participar, mas infelizmente não 
podemos oferecer alojamento a 

todos, apenas para aqueles que 
venham por indicação de profis-
sionais", disse.

A série de peneirões, que 
começou no dia 1 de julho, 
prossegue até o mês de agos-
to, quando serão selecionados 
os garotos que vão participar 
da Copa Carpina. A competi-
ção será disputada por grandes 
clubes do futebol brasileiro, no 
período de 22 a 29 de setem-
bro. "Neste último peneirão, 
nós selecionamos quatro ga-
rotos, que já estão integrados 
ao nosso clube e já disputaram 
um amistoso, se saindo muito 
bem", disse o assessor.

Além de fazer parte do 
elenco do CSP, os jovens apro-
vados no peneirão podem ser 
negociados com grandes clubes 
do futebol brasileiro, e até de 

fora do país. "Agora mesmo 
temos quatro atletas que esta-
mos negociando com o futebol 
do Sul do país. Não podemos 
revelar agora os nomes, porque 
estamos em fase de negociação 
ainda, mas eles deverão viajar 
no próximo dia 17", garantiu 
Carlinhus.

Entre os jogadores forma-
dos no CSP, e com carreira de 
sucesso no exterior, estão Paulo 
Henrique, que já jogou na Ho-
landa e hoje está na Turquia, 
e Curió, que joga atualmente 
na Coréia. Os interessados em 
participar do próximo peneirão 
devem fazer sua inscrição pelo 
email contato@cspjoaopessoa.
com.br. A inscrição é grátis e os 
garotos são comunicados pos-
teriormente sobre a data e ho-
rário do processo seletivo.

CSP realiza peneirão para as categorias de base no próximo dia 15
No JUracIZÃo

Auto Esporte e Campinense podem ser adversários na Copa Paraíba que não pode ter menos de quatro clubes nesta nova edição

Revelar novos valores para a equipe é a iniciativa da direção do CSP com o peneirão

FOTOS: Divulgação
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Jogador pediu R$ 1 milhão 
mensal e comissões para 
pai e representante

Santos desiste de Robinho
ALTOS SALÁRIOS

O Santos desistiu oficial-
mente de tentar repatriar o 
atacante Robinho, do Milan. 
Ontem, o time alvinegro pu-
blicou em seu site oficial que 
os altos valores atrapalha-
ram a negociação.

“O Santos informa que 
não chegou a um acordo 
para a contratação do atleta 
Robinho nesta janela. Clube, 
jogador e o Milan tentaram 
chegar aos valores e condi-
ções que possibilitassem a 
transferência, mas, mesmo 
com o esforço de todos os 
lados, não foi possível alcan-
çar os números. A soma da 
operação, entre pagamento 

O Vasco ficou sem trei-
nador por pouco tempo. 
Ontem, a diretoria cruzmal-
tina se reuniu com Dorival 
Júnior e acertou o retorno 
do profissional. Com pas-
sagem marcante pelo clube 
em 2009, o técnico aceitou 
a proposta apresentada e 
passa a comandar o elenco a 
partir de hoje.

 Desempregado desde o 
dia 16 de março, quando foi 
demitido do Flamengo, Dori-
val pediu garantias de paga-
mento dos salários em dia e 
concordou com os argumen-
tos dados pelos cartolas.

Após comunicado de 
Paulo Autuori de que gos-
taria de se desligar do car-
go de treinador, a diretoria 
começou os contatos com 
Dorival. O treinador já come-
çou a conhecer a proposta da 
administração Roberto Dina-
mite. Em reunião ontem, o 
Cruzmaltino preparou uma 
apresentação dos contratos 
de patrocínios acertados 
recentemente e uma expli-
cação sobre o acordo com 
a Receita Federal. Dorival 

Júnior sabe que terá dificul-
dades para trabalhar caso os 
salários continuem atrasa-
dos. O comandante deseja os 
vencimentos em dia dentro 
de uma normalidade aceitá-
vel no primeiro momento. 
A cúpula vascaína mostrou 
os documentos dos acordos 
de patrocínios com a Caixa 
Econômica Federal (R$ 20 
milhões) e com a montadora 
de automóveis Nissan (R$ 8 
milhões) para passar credi-
bilidade.

O técnico deixou lem-
branças em São Januário du-
rante a passagem em 2009, 
mas saiu do clube após re-
colocá-lo na elite do futebol 
brasileiro. No Vasco, ele dis-
putou 64 jogos, com 40 vitó-
rias, 16 empates e oito derro-
tas. No ano seguinte, Dorival 
trabalhou no Santos em uma 
passagem marcante que ter-
minou com as conquistas do 
Paulista e da Copa do Brasil. 
O seu último trabalho foi no 
rival Flamengo.

O treinador será apre-
sentado hoje, às 14h30, em 
São Januário.

Renato Gaúcho usou o 
período da tarde de ontem 
para trabalhar exclusivamen-
te os 11 titulares do Grêmio 
para enfrentar o Botafogo, no 
próximo domingo, na Arena. 
Elano foi a novidade no time 
principal. No decorrer do tra-
balho sem adversário, Maxi 
Rodríguez e Kleber Gladiador 
foram testados.

Enquanto os reservas ti-
veram atividade em campo 
reduzido sob comando do au-
xiliar técnico Roger, os titulares 
tiveram atenção total de Rena-
to. O trabalho não teve adver-
sário e consistiu em receber 
lançamento do goleiro e desen-
volver uma jogada até o final.

Elano foi a novidade en-

tre os titulares. Após suspei-
ta de lesão, o meia ocupou 
a vaga de Guilherme Biteco. 
Adriano e Souza não treina-
ram. O primeiro foi poupado 
por desgaste muscular. O se-
gundo apresentou um qua-
dro viral. Dida; Pará, Werley, 
Bressan e Alex Telles; Rami-
ro, Matheus Biteco, Elano e 
Zé Roberto; Vargas e Barcos, 
formaram o time. 

A distribuição no meio-
campo seguiu em losango. 
Ramiro foi o primeiro marca-
dor, Matheus Biteco pela di-
reita, Zé Roberto pela esquer-
da e Elano mais avançado. 
No entanto, tal formação não 
permaneceu até o final do 
treinamento. Após alguns mi-

nutos, Renato chamou Maxi 
Rodríguez e Kleber Gladiador.

Com isso, Vargas foi re-
cuado para o lado direito do 
losango, Maxi virou o meia 
mais próximo do gol adver-
sário, Matheus Biteco foi re-
cuado para primeira posição 
defensiva e Elano e Ramiro 
saíram. As alternativas foram 
trabalhadas da mesma forma 
até o final da atividade.

Marco Antonio, que é re-
serva, também não trabalhou. 
O meia se recupera de um 
quadro de dores lombares. Os 
jogadores do Grêmio ainda 
trabalham na quinta, na sexta 
e no sábado até o duelo da sé-
tima rodada do Campeonato 
Brasileiro, domingo, às 16h.

‘A torcida tricolor está 
muito orgulhosa por voltar à 
sua casa’. Com essas palavras 
o presidente do Fluminen-
se, Peter Siemsen, celebrou 
a assinatura por 35 anos do 
contrato com o Complexo 
Maracanã Entretenimento 
S.A, que administrará o Ma-
racanã. Em entrevista na tar-
de de ontem, no Salão Nobre 
das Laranjeiras, o dirigente 
tricolor, ao lado de João Bor-
ba, presidente do consórcio, 
esmiuçou o acordo.

“Criamos um modelo. 
Se for equilibrado e dentro 
do que planejamos os dois 
vão sair ganhando. Cláusulas 
garantem que ninguém sairá 
em prejuízo. O clube se sente 
seguro de entrar no mode-
lo. Se for na média, excelen-
te para os dois. Pagaremos 
o percentual sobre a nossa 
parte da Federação e impos-
to sobre serviço. O resto não 
há nenhum tipo de custo”, 
disse Peter Siemsen.

Pelo contrato, o Flumi-
nense terá o direito à renda 
de 43 mil ingressos em todos 
os jogos, nos setores localiza-
dos atrás dos gols. O restante, 
como camarotes e área vip, 
ficará com o concessionário. 
Portanto, os sócios não terão 
desconto para adquirir estes 
dois setores.

“O Fluminense vai jogar 
a custo zero e vamos ter a 
receita de 43 mil ingressos. 
O modelo protege o clube. O 

ao time italiano e os salários 
do atleta, ainda está distante 
da realidade do futebol bra-
sileiro”, escreveu o clube da 
Baixada.

O maior problema para 
o negócio não ocorrer foi o 
alto salário pedido por Ro-
binho: R$ 1 milhão por mês. 
O Santos acredita que teria 
dificuldades para captar par-
ceiros dispostos a ajudar no 
pagamento dos salários do 
atacante e, por isso, ainda 
tenta fazê-lo aceitar receber 
R$ 800 mil por mês, livres de 
impostos.

Além disso, o atleta tam-
bém exigiu comissões para 
o seu pai, Gilvan de Souza, e 
a sua representante, Marisa 
Ramos, além da contratação 
de um preparador físico ex-
clusivo para ele. Negociações com Robinho foram frustradas e jogador vai continuar por mais uma temporada no Milan

Técnico foi demitido do Flamengo no último mês de março

Elano retorna como titular 
no meio campo do Grêmio

Flu vai usar Maracanã por 35 anos
ACORDO FECHADO

Fluminense fez um exercício 
que sendo bem trabalhados 
os 43 mil, a receita que o clu-
be prevê é superior do que se 
construir um estádio para 30 
mil. Já está pronto, a marca 
Maracanã é a segunda mais 
visitada do Rio. O Fluminense 
vai se sentir em casa, a torci-
da vai perceber isso”, prosse-
guiu o mandatário tricolor .

Uma das novidades para 
a torcida tricolor será sua lo-
calização dentro do estádio. 
Antigamente, apenas quan-
do enfrentava o Flamengo os 
torcedores do Flu ficavam à 

direita das cabines de rádio - 
entrada pela Uerj, próximo à 
saída das estações de metrô 
e trem. Agora, o setor será 
sempre ocupado pelos tri-
colores, independentemente 
de quem for o adversário. O 
time ainda terá loja dentro 
do Maracanã e vestiário per-
sonalizado.

“Estamos trabalhando 
com lugar fixo, vestiário, sala 
de atendimento ao torcedor. 
Não dá para ficar mudando. 
Somos sócios no projeto e 
temos infraestrutura dentro. 
A torcida tricolor está muito 

orgulhosa por voltar à sua 
casa. Foram anos que o Flu-
minense não teve casa”, disse 
Peter Siemsen.

Questionado se tomará 
alguma providência caso o 
Flamengo acerte um con-
trato mais vantajoso com o 
consórcio nas próximas se-
manas, Peter Siemsen disse 
que os clubes negociaram 
separadamente com os ad-
ministradores do estádio. 
Por isso, seria natural que as 
condições não fossem exata-
mente iguais para rubro-ne-
gros e tricolores.

Assinatura do contrato foi firmado ontem entre o presidente do Flu e o responsável pelo Complexo

Leonardo não 
aceita punição de 
Federação e pede 
saída do PSG

O brasileiro Leonardo 
pediu ontem sua demissão 
do cargo de diretor esportivo 
do Paris Saint-Germain, atual 
campeão francês. A saída do 
dirigente foi anunciada no 
site da equipe francesa.

“O Paris Saint-Germain 
tomou conhecimento da de-
cisão de Leonardo de deixar o 
cargo de diretor esportivo do 
clube ao final do período de 
contratações”, afirmou a nota 
oficial do clube. ”A direção 
do clube lamenta a decisão, 
mas a respeita. Agradece por 
seu destacado trabalho para 
transformar o Paris em um 
clube europeu de primeiro 
plano. Desejamos que conti-
nue com sucesso a brilhante 
carreira”, acrescenta a nota.

Na semana passada, a 
comissão superior de apela-
ção da FFF (Federação Fran-
cesa de Futebol) aumentou a 
pena de Leonardo para quase 
um ano de suspensão por ter 
empurrado o árbitro Alexan-
dre Castro durante um jogo 
do Paris Saint-Germain pelo 
Campeonato Francês. Assim, 
teria que cumprir a punição 
até 30 de junho de 2014.

O brasileiro foi flagra-
do por câmeras de televisão 
dando um ‘esbarrão’ no juiz 
no corredor que leva ao ves-
tiário do estádio Parque dos 
Príncipes após o empate por 
1 a 1 com o Valenciennes, re-
alizado no dia 5 de maio, pela 
35ª rodada do Campeonato 
Francês.

Dorival Júnior volta ao 
Vasco 4 anos depois

Kleber faz críticas às 
ações de Luxemburgo

Vanderlei Luxembur-
go foi o técnico responsável 
por guiar o Grêmio até o final 
do primeiro semestre deste 
ano. Substituído por Renato 
Gaúcho, o comandante segue 
recebendo diversas críticas 
do elenco tricolor. Depois de 
Barcos reclamar que estava 
jogando fora de posição, foi a 
vez de Kleber falar sobre o pe-
ríodo no qual o clube ficou nas 
mãos do treinador.

“Acho que precisava de 
uma mudança, sim. Foram sete 
meses praticamente perdidos 

em termos de resultados. Não 
conquistamos Gaúcho, não ga-
nhamos Libertadores. Mas isso 
é o que acontece no futebol 
quando os resultados não são 
atingidos, troca-se de treina-
dor”, avaliou, sem querer cul-
par diretamente Luxemburgo 
pela má fase do time.

Reserva na equipe de 
Luxa, Gladiador sabe que terá 
muito trabalho para competir 
com Vargas e Barcos por uma 
vaga na equipe. “Isso só au-
menta a competitividade, eleva 
o nível de qualidade”, disse. 
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Sistema Penitenciário ganha 
reforço com novas viaturas 

A Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária 
(Seap) conta agora com mais 
cinco viaturas novas na sua frota. 
São veículos modernos tipo Fur-
gão, contendo equipamentos ele-
trônicos como câmeras, alarmes, 
sensores, além de luzes de alerta 
de emergência modelo strobo, 
considerada um das melhores 
do mercado. As viaturas foram 
cedidas pelo Departamento Pe-
nitenciário Nacional (Depen).

O secretário de Adminis-
tração Penitenciária, Wallber 
Virgolino, comentou que a che-
gada dessas viaturas significa a 
melhoria do serviço penitenciá-
rio no que diz respeito à loco-
moção dos apenados. “Os veícu-
los são modernos e equipados 
por câmeras, como uma forma 
de resguardar tanto o usuário 
do sistema de possíveis abusos, 
quanto os agentes envolvidos na 
operação. Portanto, contempla o 
sistema de locomoção, o usuário, 
respeita os direitos humanos e 
dá maior segurança à sociedade 
como um todo”, ressaltou.

Tecnologia e Segurança 
Cada viatura vem equipada 

com duas câmeras, sendo uma 
no compartimento denomina-
do xadrez e a outra na parte 
superior externa do veículo, 
permitindo que o condutor e os 
agentes envolvidos no translado 
possam acompanhar também as 
imagens da parte de trás do veí-
culo, num monitor central insta-
lado na cabine.

A entrega dos veículos 
aconteceu na cidade de Tatuí, 
no Estado de São Paulo, onde 
os condutores receberam uma 
breve capacitação com as infor-
mações sobre a utilização dos 
equipamentos eletrônicos de 
segurança instalados nos auto-
móveis.

Os novos veículos que integram 
a frota da Seap são equipados 
com tecnologia de ponta
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº. 0009806-09.2009.4.05.8200  – CLASSE 229
AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
RÉU(S): CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA, MARCOS DAS CHAGAS DANTAS
INTIMAÇÃO DE:  CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA, na pessoa de seu representante legal 

e MARCOS DAS CHAGAS DANTAS, ora em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE:  Pagar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 45.691,28  (quarenta 

e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos).
ADVERTÊNCIA: Vencido o prazo, o montante da condenação será acrescido multa de 10% (dez) 

por cento e, caso o pagamento seja parcial a multa incidirá sobre o restante da dívida (art. 475-J, 
§4º), ou, apresentar Impugnação à Execução mediante Petição nos autos em face de não mais serem 
cabíveis Embargos à Execução [Lei nº. 11.232, de 22.12.2005 (DOU de 23.12.2005)] indicando bens 
à penhora no mesmo prazo, nos termos dos arts. 475 – I e 461 do Código de Processo Civil - CPC).

PUBLICAÇÃO:  O presente edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
uma vez no órgão oficial e duas vezes em jornal local, bem como afixado no átrio do Foro desta 
Seção Judiciária, cientificados os interessados de que a sede deste juízo fica situada no Fórum 
Federal Ridalvo Costa, Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Conj. Pedro Gondim, nesta Capital. 

EXPEDI: este edital por odem do MM. Juiz Federal da 2 ª Vara, Eu, Wamberto Rodrigues da 
Silva, Técnico Judiciário, o digitei e o imprimi. Eu, Ricardo Correia de Miranda Henriques, Diretor 
da Secretaria da 2ª Vara, o conferi.

João Pessoa, 02 de Julho de 2013.
ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE

Juiz Federal 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
2º ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº: 009/2013
OBJETO: Aquisição de materiais Elétricos, destinados a manutenção das secretarias municipais 

e Iluminação Publica.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei 8.666/93 e item 15.5 do respectivo edital, que a licitação que ocorreria 
no dia 11/07/2013 as 11:00 horas, ocorrerá dia 12/07/2013 as 11:00 horas. MOTIVO: de não haver 
expediente no município nesta data, por motivo da paralização Nacional. A reunião ocorrerá na sala 
da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, na Rua José Mendonça de 
Araújo, 171 – Centro – Juarez Távora – PB, CEP: 58.387-000, Tel.: 083-3267-1072.

Juarez Távora, PB – 10 de Julho de 2013.
Rosivaldo Ribeiro Reinaldo

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
2º ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº: 010/2013
OBJETO: Aquisição de materiais Gráficos, destinados a manutenção das secretarias municipais.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei 8.666/93 e item 15.5 do respectivo edital, que a licitação que 11/07/2013 
as 14:00 horas, Ocorrerá dia 12/07/2013 as 14:00 horas. MOTIVO: de não haver expediente no 
município nesta data, por motivo da paralização Nacional. A reunião ocorrerá na sala da COPELI 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, na Rua José Mendonça de Araújo, 171 
– Centro – Juarez Távora – PB, CEP: 58.387-000, Tel.: 083-3267-1072.

Juarez Távora, PB – 10 de Julho de 2013.
Rosivaldo Ribeiro Reinaldo

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Comissão Permanente de Licitação - CPL
CONCORRÊNCIA Nº. 2.14.001/2013

AVISO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de 

Licitação, com sede à Rua Dr. João Moura, N° 528, bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados as alterações no 
Edital da Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA, do Tipo TÉCNICA E PREÇO, em Regime 
de Empreitada por Preço Unitário, para execução dos serviços de Coleta Manual e Transporte dos 
Resíduos Sólidos Domiciliares, Serviços Especiais e Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos 
no Município de Campina Grande-PB:

1. Fica excluído do objeto da licitação (Item 1) o inciso XII - Sistema de disposição final de 
resíduos sólidos urbanos (aterro sanitário) devidamente licenciado;

2. Ficam excluídos da exigência do Edital as letras “c.2”, “c.3”, “c.4”, “c.5”, “c.6”, “c.7” e “c.8” do 
subitem 7.2.3 - Qualificação Técnica.

3. Fica excluído do Edital o item 8, relativo a Garantia de Participação.
Ficam mantidas as demais condições do Edital, inclusive a data de realização do certame.

Campina Grande, 09 de julho de 2013
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
AVISO DE LEILÃO Nº  03/2013 

 
                                       A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 26 de julho do corrente ano, às 08:00 horas na sala da 
Comissão de Licitação – PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR – PB – na Rua Irineu Lacerda, s/n, Centro 
Aguiar, LEILÃO Nº 003/2013,  em 02 (dois) Lotes para alienação dos veículos abaixo: 

 
           Os interessados deverão realizar cadastro na Comissão Permanente de Licitação, 
no endereço acima citado, até às 07:30 hs do dia 26 de julho de 2013. 
                                         O Edital encontra-se à disposição na Prefeitura Municipal. Outras informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (083) 3499-1180. 
 
 

Aguiar,  10 de julho  de 2013 
 
 

                                        
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR 

PRESIDENTE  CPL 
 
 
 

  

 

LOTE MODELO MARCA COMB ANO PREÇO 
MÍNIMO 

01 CAMINHOTE/AMBULÂNCIA FIAT GASOLINA 2005/2006 10.000,00 
02 CITROEN/JUMPER CITROEN DIESEL 2008/2009 40.00,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que a Licitação na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, que seria realizado no dia 11 de julho de 
2013, às 08:00, será realizada no dia 23 de julho de 2013, às 08:00horas. Informações e obtenção 
do Novo Edital à Rua Dr. João Moura, 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba.

Campina Grande/PB, 10 de julho de 2013.
FELIPE SILVA DINIZ JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº  27/2013

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 

Preços  nº 27/2013. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  Lorena & Adria Construções, Comércio e Locações Ltda.
OBJETO: Execução dos serviços com a construção de uma escola no Sítio Riacho Verde, no 

município de Aguiar.  
VALOR GLOBAL R$: 899.230,20 (oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta reais e 

vinte centavos).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.
Aguiar - PB, 10 de Julho de 2013
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR  -  Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: .09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

- 10.301.0031.2135-OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE 
(FMS) - 10.301.0031.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE 
- 10.304.0033.2139 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 3.3.90 39.01 OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00080/2013 - 09.07.13 - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO - ME - R$ 68.191,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2013, que objetiva: SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MARIA JOELMA MACIEL MARINHO - ME - R$ 68.191,00.

Sapé - PB, 09 de Julho de 2013
DANILSON FERREIRA DA CRUZ - Secretário

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

TOMADA DE PREÇOS Nº  35/2013
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 35/2013, e ADJUDICO o seu objeto ao Sr. EVERALDO BASILIO 
DE SOUSA, que apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.100,00  (hum mil e cem reais) 
e com o valor global de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Aguiar - PB, 10 de Julho de 2013.
Manoel Batista Guedes filho 

Prefeito 

CADASTRO DE EMPRESAS
A COMPANHIA PARAÍBANA DE GÁS – PBGÁS, Sociedade de Economia Mista, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 00.371.600/0001-66, com sede na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 4.756, 
bairro do Cabo Branco, na cidade de João Pessoa – PB, torna público resultado do cadastramento 
de empresas prestadoras de serviços de atividades de construção/reforma de Instalações Internas 
de gás, conversão de aparelhos a gás e assistência técnica para equipamentos ou aparelhos 
domiciliares/comerciais a gás, conforme Chamada Pública de 24 de abril de 2013. As empresas 
habilitadas e cadastradas são as seguintes: HOT GÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E 
MONTAGEM EM GERAL LTDA, CNPJ 18.006.561/0001-63; OXGÁS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES 
LTDA–ME, CNPJ: 17.033.590/0001-51; DOUTOR FOGÃO, CNPJ: 18.118.253/0001-20; AGÁS 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ: 12.078.170/0001-78; e ENGEAR ENGENHARIA 
DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.976.914/0001-92.

FRANKLIN DE ARAÚJO NETO
Diretor-Presidente

GRANISTONE S/A , torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação de Licença de Operação para Pesquisa, para lavra experimental 
de granito ornamental, situado na localidade de Cachoeira, Distrito e Município de Vieirópolis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2013, que objetiva: Locação de 
veículos para prestar serviços administrativos junto a esta edilidade, conforme anexo I do edital; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: REGINALDO BARBOSA DA 
SILVA - R$ 8.100,00.

Borborema - PB, 01 de Julho de 2013.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de veículos para prestar serviços administrativos junto a esta edilidade, 

conforme anexo I do edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2013. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, PAB: 09.00 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
15.452.1002.1038 - Manter Atividades de Infra Estrutura e Meio Ambiente 10.00 - SECRETARIA 
DE SAÚDE 10.302.2008.2032 - Manter Ativ. de Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.36.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00038/2013 - 02.07.13 - REGINALDO BARBOSA 
DA SILVA - R$ 8.100,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2013, que objetiva: Aquisição parcelada de 
combustível (óleo diesel S10), para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta 
edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Borborema - PB, 02 de Julho de 2013.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA

Prefeita

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00012/2013. OBJETO: Aquisição parcelada de combustível 

(óleo diesel S10), para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. 
ABERTURA: 28/06/2013 as 11:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 02/07/2013.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA CEL/PAC Nº 10/2013 (CGE Nº 13-01126-1/2013) - PROCESSO SUPLAN 

Nº 000001/2013 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES 
EM CAMPINA GRANDE.

VALOR: R$ 6.004.170,15 (Seis milhões, quatro mil, cento e setenta reais e quinze centavos) 
DATA: 12/08/2013 - HORA: 10h00 – horário local
LOCAL: SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC/SALA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO
ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-020.
FONES: (83) 3214-3418/3416/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. 

RICARDO BARBOSA
Presidente da CEL/PAC

A MARFRAN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ Nº 15.589.256/0001-53,TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU À SUDEMA-SUPERINTEDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO,PARA FUNCIONAMENTO DE UM PREDIO MULTIFAMILIAR SITUADO 
A RUA GOLFO DE TAILÂNDIA, S/N,INTERMARES,CABEDELO-PB.

MASTER SUMÉ INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ/CPF 10.846.854/0001-47 torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação 
para a atividade de: LOTEAMENTO MORADA NOBRE II, área de 6,21 ha, ZONA URBANA – Mu-
nicípio: SUMÉ/PB. Processo 2013-004051/TEC/LI-2292.

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL CEL/PAC Nº 16/2013 (REGISTRO NA CGE Nº 13-01159-3/2013) - PRO-

CESSO SERHMACT Nº 0945/13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PRINCEZA 
ISABEL, NO ESTADO DA PARAÍBA - PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 (dezoito) meses.

DATA: 29/07/2013.
HORA: 10:00 horas – horário local.
LOCAL: SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC/SALA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO. ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-020. 
FONES: (83) 3214-3418/3416/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. 

RICARDO BARBOSA
Presidente da CEL/PAC

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL CEL/PAC Nº 18/2013 (REGISTRO NA CGE Nº 13-01166-7/2013) - PROCES-

SO SERHMACT  Nº 0946/13 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO 
DO SISTEMA ADUTOR RETIRO- BOQUEIRÃO DO CAIS,  NO MUNICÍPIO DE CUITÉ/PB - PRAZO 
DE EXECUÇÃO: 18 (dezoito) meses.

DATA: 30 de julho de 2013
HORA: 10:00 horas – horário local
LOCAL: SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC/SALA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO. ENDEREÇO: Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-020. 
FONES: (83) 3214-3418/3416/3415. FAX: (83) 3214-3474. E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com. 

RICARDO BARBOSA
Presidente da CEL/PAC

CARLOS VITOR CARVALHO DE SOUSA – CPF Nº 059.243.144-48, torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, Instalação, Operação, para Instalação 
e Operação do empreendimento, situado à Rua Francisco Rufino dos Santos, 84 – Valentina 
Figueiredo, JOÃO PESSOA – PB.

ARLINDO JOVEM DE ARAÚJO, CEP Nº 368.860.177-72, torna público que requereu junto a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para 
uma Edificação Unifamiliar com área construída de 69,30m2, no Lote 12 Quadra C. Loteamento 
Vivendas do Poá Alagoa Grande – PB, através do Proc. nº 2013-004144.

ELISSANDRA SILVA DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 075.133.704-86, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1708/2013 
em João Pessoa, 20 de junho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Caminhão limpa fossa 
de placa MNP-3738/RN. Na(o) – BR 101, KM 40, SATÉLITE – MAMANGUAPE – Município: - UF; 
PB. Processo: 2013-002320/TEC/LO-5080.

EMPRESA EQUILÍBRIO CONSTRUTORA LTDA, com sede a Rua Silvino Chaves 361 – Manaira 
– Nesta, CNPJ de Nº 09.481.170/0001-00, torna público que requereu junto a SEMAM, a Licença 
de Operação para o empreendimento Fairmont Residence, situado Avenida Maria Rosa – Bairro 
Manaira, Nesta Capital.

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA – CNPJ Nº 01.079.210/0065-44, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – 
Projeto de Estacionamento dentro do Aeroporto Castro Pinto – AC: 1.200 m² - JARDIM AEROPORTO, 
BAYEUX – PB. Processo: 2013-004124/TEC/LP-1683.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 
00.841.691/0001-56, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação para Pesquisa (renovação), para extração de granito 
ornamental na pedreira situada na Fazenda Santa Clara, Zona Rural, Município de Santa Luzia – PB, 
processo SUDEMA 2013-004104/TEC/LO-5575 (processo DNPM 846.065/1998).

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 00.841.691/0001-
56, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença de Operação para Pesquisa (renovação), para extração de granito ornamental na pedreira 
situada na Fazenda Santa Clara, Zona Rural, Município de Santa Luzia - PB, processo SUDEMA 
2013-004105/TEC/LO-5576 (processo DNPM 846.073/1998).

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 00.841.691/0001-
56, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença de Operação para Pesquisa (renovação), para extração de granito ornamental na pedreira 
situada na Fazenda Santa Clara, Zona Rural, Município de Santa Luzia – PB, processo SUDEMA 
2013-004103/TEC/LO-5574 (processo DNPM 846.064/1998).

RAIMUNDO NONATO XAVIER DA ROCHA, CPF Nº 141.222.434-91, torna público que requereu 
junto a SUDEMA, a sua Licença de Operação, através do processo Nº 2013-003791, da obra 
localizada à Rua do Marfim Pescador, QD. 118, LT. 125, PARATIBE, JOÃO PESSOA – UF: PB.

JOÃO ARTUR DE QUEIROZ JR C. EIRELI-ME, CNPJ Nº 15.640.759-0001-06, torna público que 
requereu junto a SUDEMA, a sua Licença de Operação, através do processo Nº 2013-003501, 
da obra localizada à Rua José Soares, QD. 30, LT. 506, PARATIBE, JOÃO PESSOA – UF: PB.

TANIVAL GOMES DA COSTA, CPF Nº 033.696.344-06, torna público que requereu junto a SUDEMA, 
a sua Licença de Operação, através do processo Nº 2013-002913, da obra localizada à Rua Claudio 
Marcelo Ferreira, QD. 176, LT. 79, PARATIBE, JOÃO PESSOA – UF: PB.

FOR MEN MODA MASCULINA E ACESSORIOS LTDA, com CNPJ nº 04.684.376/0001-13, IE 
16.133.015-0, pela qual registra que foram extraviados os Talões de Notas Fiscais de Série D com 
numeração do número 000.151 até 000.200 e 000.201 a 000.250. Conforme Certidão datada de 
26 de junho de 2013.

LINDEMBERG BERNARDO OLIVEIRA DA SILVA – BIG BASS ACESSORIOS, com CNPJ nº 
11.547.946/0001-99, IE 16.165.080-5, que informa o extravio dos seguintes documentos: Talões 
de Nota Fiscal do Consumidor, Modelo 2, Série D, de 151 a 300. Conforme Certidão datada de 
08 de julho de 2013.

THG CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ/CPF Nº 10.805.978/0001-84, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1824/2013 
em João Pessoa, 3 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar 
com cinco pavimentos (térreo, três pavimento tipo e cobertura). Na(o) – Rua Virginia Maria Nogueira 
Gadelha Pimentel, QD 20, LT 14 – BELA VISTA II Município:  CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2013-002779/TEC/LO-5211.

O processo de federaliza-
ção do Hospital Universitário 
Júlio Bandeira (HUJB) da Uni-
versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), na cidade de 
Cajazeiras, foi encaminhado 
pelo Ministério da Educação à 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh). A co-
municação foi recebida na ter-
ça-feira (9), pelo reitor Edilson 
Amorim.

O ofício assinado pelo se-
cretário de Educação Superior, 

Paulo Speller, considera que o 
processo reencaminhado pela 
Reitoria da UFCG é bastante 
consistente e pede providências 
para que o HUJB integre a rede 
de hospitais universitários do 
MEC.

Animado ao analisar o 
curto prazo de tempo com que 
recebeu o despacho do Ministé-
rio, Edilson Amorim falou que a 
expectativa agora se volta para 
o agendamento da visita de téc-
nicos do MEC/Ebserh para que 

sejam estabelecidas as condi-
ções e a pactuação das metas de 
adesão à empresa de gerencia-
mento hospitalar.

“Podemos dizer que rece-
bemos, de certa forma, o aval 
político e o reconhecimento 
administrativo, e que, agora, 
entraremos na fase dos estudos 
que credenciarão o HUJB a par-
ticipar da rede de hospitais fe-
derais”, disse, confiante, o reitor, 
que esteve no último dia 5 de 
junho com o secretário da SESu.

HU de Cajazeiras avança no 
processo de federalização

ENCAMINHADO PELO MEC

As viaturas foram cedidas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen)

FOTO: Francisco França/Secom-PB



Responsavel.: JAMILSON ALVES AMARAL
CPF/CNPJ....: 251918614-34
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$925,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041429
Responsavel.: JOANDERSSON RUMMENIGGE DOS 
SANTOS P
CPF/CNPJ....: 012717474/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER INDR$736,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042623
Responsavel.: JOSE NETO BARRETO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 022244364-24
Titulo......: DUP VEN MER INDR$3.312,27
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043043
Responsavel.: JOSE GERALDO DA CUNHA DANTAS
CPF/CNPJ....: 000934144/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER INDR$930,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043524
Responsavel.: JOAO BOSCO DO NASCIMENTO 
FILHO ME
CPF/CNPJ....: 016683590/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER INDR$1.662,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043483
Responsavel.: JOAO BOSCO DO NASCIMENTO 
FILHO - ME
CPF/CNPJ....: 016683590/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER INDR$1.024,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043465
Responsavel.: JOAO BATISTA SILVA
CPF/CNPJ....: 725835414-04
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$534,76
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041452
Responsavel.: JOSIVALDO SOARES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 003697998/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER INDR$2.047,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042649
Responsavel.: JOSELIA TARGINO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 021803474-13
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$322,42
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041555
Responsavel.: LAODICEIALILIAN SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 011448074-50
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$439,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041481
Responsavel.: LUCINEIDE MEIRELES OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 008135804-04
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$536,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041494
Responsavel.: MARCIO GREY ARNAUD OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 768133044-53
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$429,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041505
Responsavel.: MARIA GRACAS ALVES SOUZA
CPF/CNPJ....: 293419654-20
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$480,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 040228
Responsavel.: MARIA RAMALHO SOUSA
CPF/CNPJ....: 018599714-74
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$720,24
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 040980
Responsavel.: M. T. TINTAS COM. E SERVICOS L
CPF/CNPJ....: 016776372/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER INDR$4.573,08
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043539
Responsavel.: MARIA CARLA SOARES SILVA
CPF/CNPJ....: 890449754-04
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$489,96
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041132
Responsavel.: MARTHA HERICA CARVALHO FEIJO 
MELO
CPF/CNPJ....: 031071014-60
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$543,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041867
Responsavel.: MARCONDES JOSE FRANCISCO SILVA
CPF/CNPJ....: 082103814-15
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$531,52
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041507
Responsavel.: MARIA LUCIA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 011350804/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER INDR$1.600,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042416
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 014686544-89
Titulo......: DUP VEN MER INDR$264,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042745
Responsavel.: MARIA GUIA BARBOSA SOUSA
CPF/CNPJ....: 910506424-49
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$519,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041529
Responsavel.: MYLENA APRIGIO SILVA
CPF/CNPJ....: 081214534-88
Titulo......: DUP VEN MER INDR$228,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043027
Responsavel.: MIRIAM PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 612729304-91
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$985,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041159
Responsavel.: NELSON BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 021170924-70
Titulo......: DUP VEN MER INDR$360,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043031
Responsavel.: PATRICIA BELMIRO DA SOLVA
CPF/CNPJ....: 073526804-54
Titulo......: DUP VEN MER INDR$220,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042739
Responsavel.: PAULO JOSE GONZAGA
CPF/CNPJ....: 806623904-15
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$1.000,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041888
Responsavel.: RAULINO MARQUES MACIEL
CPF/CNPJ....: 095549474-53
Titulo......: DUP VEN MER INDR$500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 039189
Responsavel.: ROSIMARY MARQUES VIEGAS 
FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 569468134-72
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$805,44
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 040976
Responsavel.: ROSANA FATIMA SILVA
CPF/CNPJ....: 526309194-04
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$658,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041142
Responsavel.: RICARDO NOBREGA ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 033387374-24
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$756,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041157
Responsavel.: SANDRA MARIA SENA
CPF/CNPJ....: 826888774-53
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$502,44
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 040984
Responsavel.: RAFAELLA MACEDO PAREDES 
MOREIRA
CPF/CNPJ....: 011715981/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER INDR$1.018,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041758
Responsavel.: SEVERINO FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 020279274-92
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$764,92
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042318

E D I T A L

Responsavel.: SANDRA MARIA SANTANA
CPF/CNPJ....: 437240434-49
Titulo......: DUP VEN MER INDR$204,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042737
Responsavel.: SHIRLEY MORAIS DE LIMA
CPF/CNPJ....: 070026874-09
Titulo......: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043021
Responsavel.: SERGIO RICARDO MATIAS FREIRE
CPF/CNPJ....: 690517204-91
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$976,72
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042312
Responsavel.: TERESA CRISTINA SILVA CABRAL
CPF/CNPJ....: 031858284-88
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$400,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042339
Responsavel.: TAMIRIS FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 027051134-28
Titulo......: DUP VEN MER INDR$220,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
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Responsavel.: ATUALLY DESINGN ESTOFADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 014902924/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER INDR$585,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 039838
Responsavel.: ATUALLY DESINGN ESTOFADOS LTDA
CPF/CNPJ....: 014902924/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER INDR$585,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 039837
Responsavel.: ANA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 753465594-34
Titulo......: DUP VEN MER INDR$252,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043035
Responsavel.: ANTONIA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 874131754-87
Titulo......: DUP VEN MER INDR$180,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043019
Responsavel.: ANDREZZA DIAS MOREIRA
CPF/CNPJ....: 055095874-66
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$828,96
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041051
Responsavel.: ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 041144403/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER INDR$1.665,53
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043092
Responsavel.: ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 012232552/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER INDR$270,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041665
Responsavel.: ANA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 074455154-45
Titulo......: DUP VEN MER INDR$360,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042755
Responsavel.: ANA LUCIA MENDONCA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 467933564-53
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$569,64
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041034
Responsavel.: AUREO FERREIRA GUIMARAES 
MOVEIS ME
CPF/CNPJ....: 016986781/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER INDR$483,57
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042525
Responsavel.: AUREO FERREIRA GUIMARAES 
MOVEIS ME
CPF/CNPJ....: 016986781/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER INDR$483,10
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042524
Responsavel.: ANTONIO FERNANDES MEDEIROS ME
CPF/CNPJ....: 015600657/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER INDR$452,43
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042388
Responsavel.: ALECSANDRO CARLOS DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 016946494/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER INDR$203,20
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041598
Responsavel.: ALECSANDRO CARLOS DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 016946494/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER INDR$179,64
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042566
Responsavel.: CELIA GOMES RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 885854844-20
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$413,28
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042321
Responsavel.: CARLA KARINE LEITE DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 005075609/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER INDR$260,59
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041932
Responsavel.: CARLA KARINE LEITE DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 005075609/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER INDR$293,75
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041928
Responsavel.: CRISTIANE SOUSA COSTA
CPF/CNPJ....: 035423814-03
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$787,08
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042351
Responsavel.: CAMILA DE ALMEIDA BENEVIDES ME
CPF/CNPJ....: 017033535/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER INDR$130,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041612
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ....: 005346766/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER INDR$699,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043441
Responsavel.: CADASTRAL GEO GEOTECNOLOGIAS 
PROJET
CPF/CNPJ....: 005346766/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER INDR$110,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043378
Responsavel.: DAVID SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 080288194-78
Titulo......: DUP VEN MER INDR$260,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041663
Responsavel.: EDINALDO BERNARDINO SILVA
CPF/CNPJ....: 760752144-53
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$991,48
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041056
Responsavel.: EMPORIO XIQUE SABOR MATUTO LTDA
CPF/CNPJ....: 013870362/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER INDR$137,30
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041621
Responsavel.: ELIZABETE GOMES BASTOS
CPF/CNPJ....: 964862874-20
Titulo......: DUP VEN MER INDR$264,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042753
Responsavel.: EDILENE CARNEIRO SANTOS FER-
NANDES
CPF/CNPJ....: 714707434-34
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$675,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041044
Responsavel.: EDNA TORRES ALVES
CPF/CNPJ....: 017876398/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042690
Responsavel.: EDNA LUCIA BELARMINO SILVA
CPF/CNPJ....: 001246504-65
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$998,40
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042769
Responsavel.: FLAVIA KARLA SOARES LEANDRO
CPF/CNPJ....: 011110969/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER INDR$666,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043437
Responsavel.: FLAVIO GOMES BEZERRA
CPF/CNPJ....: 026610694-37
Titulo......: DUP VEN MER INDR$ 95,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042363
Responsavel.: GENIVAL BEZERRA ANDRADE JUNIOR
CPF/CNPJ....: 028828484-47
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$837,48
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043294
Responsavel.: GLORIA LOURDES RODRIGUES 
VENTURA
CPF/CNPJ....: 021293514-33
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$600,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041433
Responsavel.: HAIDE MARIA MENEZES NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 760027214-87
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$784,72
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041435
Responsavel.: HGM CONSTRUTORA
CPF/CNPJ....: 000231008/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER INDR$1.646,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042460
Responsavel.: HGM CONSTRUTORA
CPF/CNPJ....: 000231008/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER INDR$6.080,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042461
Responsavel.: HGM CONSTRUTORA
CPF/CNPJ....: 000231008/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER INDR$1.646,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042459
Responsavel.: IZABEL CRISTINA DE MOURA SILVA
CPF/CNPJ....: 015394483/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER INDR$236,77
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042781
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Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Resultado de Julgamento 

A Prefeitura de Cabaceiras, através da Comissão de Licitações, torna público, o Resultado 
de Julgamento da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços referente ao Certame 
Licitatório nº 021/2013, Pregão Presencial n° 009, visando à seleção e contratação de empresa 
para fornecimento de equipamentos hospitalares. Empresa habilitada e vencedora: CB Cirúrgica 
do Brasil Ltda, CNPJ: 00.534.095/0001-23, com a proposta final de R$ 39.533,00. 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, 10/07/2013. Marcos Vinicius A. Cavalcante - Presidente – CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2013
Acolho integralmente os fundamentos e as conclusões expostas pela procuradoria Geral do Mu-

nicípio de Cajazeiras, como razões de decisão, para RATIFICAR nos termos do artigo 109, paragrafo 
4º, da Lei nº 8.666/93 a decisão a mim submetida, mantendo-a irreformável pelos seus próprios 
fundamentos, mantendo a empresa Vantur Construções e Projetos Ltda habilitada do Processo 
Licitatório do tipo Concorrência Publica de nº 001/2013, opinando pelo prosseguimento do certame.

Cajazeiras – PB, 09 de julho de 2013
Francisca Denise Albuquerque de Oliveira

Prefeita Constitucional

A Galvão Amorim Construção e Incorporação LTDA - CNPJ Nº 09.170.007/0001-26  torna público 
que requereu á SEMAM - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a Licença Previa para ST TROPEZ 
RESIDENCE situado a rua Maria Jacir Pinto Costa 295 -   Jardim Oceania -  CEP: 58036-110 - 
João Pessoa-PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2013, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL, COM DUAS SALAS DE AULA.; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JBJ CONSTRUÇÕES LTDA 
- ME - R$ 217.983,29.

Baraúna - PB, 10 de Julho de 2013
ALYSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO - Prefeito

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 
CARNES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RONIE ADRIANO 
DA SILVA SOUZA - R$ 13.000,00; SEVERINA CHAVES DA SILVA - R$ 40.000,00.

Mari - PB, 10 de Julho de 2013.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR.
Julgar improcedente o pedido da empresa PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS LTDA. LICITANTES HABILITADOS: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL 
LTDA - LR ENGENHARIA LTDA – LICITANTES INABILITADOS: BARBOSA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - C & D CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA LTDA - CONSTRUTORA JADE EIRELI – ME - COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA 
LTDA - ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - SETA 
CONSTRUÇÕES LTDA - TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 19/07/2013, às 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com.

Mari - PB, 10 de Julho de 2013.
FELIPE SILVA DE MEDEIROS - Presidente da Comissão

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-

DE - 02070.10.301.4280.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE 
SAÚDE DO B. DE ATENÇÃO BÁSICA - 02080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- 02080.08.241.2240.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
DO IDOSO - 02080.08.243.0920.2031 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTIL - PETI - 02080.08.244.4860.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
PROJOVEM ADOLESCENTE - 02080.08.244.4860.2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
DESCENTRALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGDF - 02080.08.244.4860.2037 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF - 02080.08.244.4860.2038 - COORDENAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI/CREAS - 02080.08.244.4860.2036 
- MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO - 33.90.30.00 - MA-
TERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Mari e: CT Nº 00097/2013 - 10.07.13 - RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - R$ 
13.000,00. CT Nº 00098/2013 - 10.07.13 - SEVERINA CHAVES DA SILVA - R$ 40.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00010/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00010/2013, 
que objetiva: Locação de um imóvel localizado na Rua Victor Jurema, nº 262, Centro, nesta cidade, 
para o funcionamento do setor de Arq; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: JOSE CAVALCANTE DA SILVA - R$ 21.000,00.

Cajazeiras - PB, 03 de Junho de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua Victor Jurema, nº 262, Centro, nesta cidade, 
para o funcionamento do setor de Arq.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00010/2013.
DOTAÇÃO: 2.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2010 - MANTER AS AÇÕES 

DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FISICA 0 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00084/2013 - 03.06.13 - JOSE CAVALCANTE DA SILVA - R$ 21.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00010/2013.

OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua Victor Jurema, nº 262, Centro, nesta cidade, 
para o funcionamento do setor de Arq.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 03/06/2013
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00011/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00011/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de ligações tele-
fonicas destinadas as secretarias deste; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL - R$ 1,00.

Cajazeiras - PB, 03 de Junho de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00011/2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de ligações tele-

fonicas destinadas as secretarias deste.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 03/06/2013
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00012/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00012/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada no serviço de telégrafos e correios, destinado 
a diversas secretarias do Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 1,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Julho de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00012/2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de telégrafos e correios, destinado 

a diversas secretarias do Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 05/07/2013.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00013/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00013/2013, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada em publicação de matéria nos jornais oficiais do estado 
e união, destinado a divers; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: A 
UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA - R$ 1,00; IMPRENSA NACIONAL - R$ 1,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Julho de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00013/2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em publicação de matéria nos jornais oficiais 

do estado e união, destinado a divers.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 05/07/2013.
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00005/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00005/2013, que objetiva: LOCAÇÃO 
DE UM IMÓVEL SITUADA Á PRAÇA MAJR GAUDINO PIRES, Nº 13, CENTRO, CAJAZEIRAS, PARA O 
FUNCIONAMENTO DO CREAS (Centro de Referencia da Assistência Social); RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANDREA LOPES CORREIRA FERREIRA - R$ 14.000,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Junho de 2013
JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS – Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA Á PRAÇA MAJR GAUDINO PIRES, Nº 13, CENTRO, 
CAJAZEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (Centro de Referencia da Assistência Social).

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2013.
DOTAÇÃO: 8.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.1011.2160 - MANTER 

AS ATIV. DA SEC. DE CIDAD. E PRM. SOCIAL 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS - PESSOA FISICA 0 - RECURSOS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: 7 (sete) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 00022/2013 - 20.06.13 - ANDREA LOPES CORREIRA FERREIRA - R$ 14.000,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2013.
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA Á PRAÇA MAJR GAUDINO PIRES, Nº 13, CENTRO, 

CAJAZEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS (Centro de Referencia da Assistência Social).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 20/06/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00006/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00006/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de ligações tele-
fonicas destinada a secretarias de Ação; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL - R$ 1,00.

Cajazeiras - PB, 03 de Junho de 2013
JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS – Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00006/2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de ligações tele-

fônicas destinada a secretarias de Ação.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 03/06/2013.
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00007/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00007/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada no serviço de telégrafos e correios, destinada 
a secretarias de Ação Social; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 1,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Julho de 2013
JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS – Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00007/2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de telégrafos e correios, destinada 

a secretarias de Ação Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 05/07/2013.
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00005/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00005/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de ligações telefo-
nicas destinada a secretarias de Saúde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL - R$ 1,00.

Cajazeiras - PB, 03 de Junho de 2013
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA – Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de ligações tele-

fonicas destinada a secretarias de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 03/06/2013
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00006/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00006/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada no serviço de telégrafos e correios, destinada 
a secretaria de Saúde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 1,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Julho de 2013
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA – Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00006/2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de telégrafos e correios, destinada 

a secretaria de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 05/07/2013.
 

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada no serviço de telégrafos e correios, destinada 
a SCTRans de Cajazeiras; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 1,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Julho de 2013
EUDOMAR PEREIRA DA COSTA – Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA

SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de telégrafos e correios, destinada 

a SCTRans de Cajazeiras.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 05/07/2013.
 

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

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

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de ligações telefo-
nicas destinada a SCTRans de Cajazeira; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL - R$ 1,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Julho de 2013
EUDOMAR PEREIRA DA COSTA – Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA

SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2013.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de ligações tele-

fonicas destinada a SCTRans de Cajazeira.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 05/07/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2013, que objetiva: LOCAÇAO DE 01(UM) 
VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cachoeira dos Indios - PB, 09 de Maio de 2013
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00011/2013.

OBJETO: LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES 
DA REDE MUNICIPAL.

ABERTURA: 09/05/2013 as 14:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 09/05/2013.

Protocolo...: 2013 - 042738
Responsavel.: VIVIANE CHRISTIANE GOMES DE 
QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 953337204-44
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$631,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043305
Responsavel.: VICTOR MATHEUS MARQUES JE-
RONIM
CPF/CNPJ....: 010884467/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER INDR$ 1.450,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043080
Responsavel.: VICTOR MATHEUS MARQUES GE-
RONIMO GOM

CPF/CNPJ....: 010884467/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER INDR$ 1.499,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043115
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,11/07/2013
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

SINDICAB
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CABEDELO

EDITAL DE CONVOCAÇAO N 01
O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CABEDELO – SINDCAB, 

através do seu presidente, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao disposto nos artigos 
63,64,65, e 69 do Estatuto do Sindcab, resolve convocar, no momento em que da ciência a todos os 
seus filiados, o processo eleitoral único, através do sufrágio universal, para escolha dos membros 
da diretoria,conselho fiscal, dos delegados sindicais e dos representantes na federação para o 
quadriênio de 2013 a 2017, de acordo com as disposições deste edital.

Art 1. A eleição da comissão eleitoral para o dia 17 de Julho de 2013, na sede do Sindicato, 
situado a rua Desembargador Manuel Felício Pinto n. 97, Monte Castelo, cabedelo – PB.

Art 2. O horário da assembléia para a escolha da comissão em assembleia será realizada as 
17:00hs em primeira convocação e 17:15hs em segunda Convocaçao;

Art. 3 A Comissão Eleitoral convocará e coordenará todo o processo eleitoral desde de seu inicio 
com a publicação do Processo da Eleição resumida até a publicação do resultado final.

Cabedelo,em 09 de Julho de 2013
Josemar Nunes Ferreira Junior

Presidente
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