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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,257 (compra) R$ 2,259 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,190 (compra) R$ 2,330 (venda)
EURO   R$ 2,954 (compra) R$ 2,956    (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

19h00

06h28

2.1m

2.3m

baixa

baixa

00h13

12h43

0.5m

0.4m

l UFCG inscreve para vagas do Vestibular 2013.2 até o próximo dia 18

l Fábio Torres e Helton Sousa tocam amanhã no projeto Sabadinho Bom 

l Multifeira Mostra Brasil abre às 14h a partir de hoje no Centro de Convenções 

l Salão de Artes Visuais 2013 será aberto hoje à noite no Sesc Cabo Branco
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R$ 160,00
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Empresas da PB esperam fechar 
R$ 1 mi em negócios na Francal 

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

Os empresários paraibanos 
que participam da 45ª Feira 
Internacional de Moda em Cal-
çados e Acessórios (Francal), 
que acontece em São Paulo, es-
peram vender 50 mil pares de 
calçados, gerando mais de R$ 1 
milhão em receitas. O evento 
termina hoje. PágInA 9

Foto: Rafael Passos

Foto: Divulgação

 Campanha “Não 
Finja que Não Viu” 
faz audiência 
hoje em Sapé 

Estado inaugura 
as obras de 
ampliação da 
Ponte da Batalha

PágInA 15 PágInA 4

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Paraibano Kléber Ramos em 
busca do bi de prova no Rio 

CICLISMo

PágInA 21

2oCaderno

Skank faz show hoje à noite 
da turnê Multishow Ao Vivo 
na Domus Hall PágInA 5

Mostra de Dança de Rua une 
hoje e amanhã grupos de 
diversos estilos PágInA 8

Foto: Marcos Russo

 

Chuvas

PágInA  3

Alarico Correia fala 
sobre o trabalho de 
resgate histórico nas 
páginas de A União

ENTREVISTA

Série de manifestações ocorreu em todo o país. Em João Pessoa e Campina grande, 
centrais sindicais promoveram marcha pelas ruas centrais. PágInAS 13 E 19

Sindicatos vão às ruas

PM prende grupo 
acusado de mais 
de 20 assaltos na 
região do Brejo

SegURAnçA

O grupo preso pela Polícia 
Civil é acusado de tráfico e de 
ter roubado armas do Fórum 
da cidade de Ingá . PágInA 15Governo beneficia 

comerciantes de JP 
com recursos do 
Empreender-PB

negóCioS

O Governo do Estado in-
vestiu R$ 8 milhões em apenas 
14 cidades da Região Geoad-
ministrativa da capital. Mais de 
1,2 mil comerciantes já foram 
beneficiados.  PágInA 14

Ricardo discute 
projetos para CG 
com o prefeito 
em exercício

PágInA 17

 

 Estado finaliza 
acabamento da 
2a fase do Centro 
de Convenções

PágInA 4

Foram investidos R$ 2,8 mi 
na ampliação da ponte

FotoS: José Marques/Secom-PB

Manifestantes levaram faixas e cartazes durante a mobilização ontem à tarde pelas ruas centrais de João Pessoa

Em Cabedelo, caminhoneiros pararam as atividades nas imediações do porto, formando uma grande fila de veículos

Foto: evandro Pereira



Não anda fácil a vida da presidente da 
República, Dilma Rousseff. Não bastasse ser 
alvo privilegiado das críticas que vêm sendo 
manifestadas nas ruas por diversos segmen-
tos da sociedade – notadamente estudantes e 
trabalhadores -, recebeu bombardeio adicio-
nal pesado vindo do exterior, no caso da su-
posta espionagem de telefones e caixas pos-
tais eletrônicas de brasileiros, pelas agências 
de segurança nacional dos Estados Unidos da 
América.

O caso é realmente muito grave e mere-
ce a atenção especial do povo brasileiro, pois 
está em jogo a soberania nacional. O minis-
tro das Comunicações, Paulo Bernardo, por 
exemplo, não tem dúvidas de que os Estados 
Unidos dispõe hoje de uma espécie de catálo-
go contendo mensagens e gravações telefôni-
cas realizadas no Brasil. Se o crime for confir-
mado oficialmente, Dilma promete denunciar 
o caso nos tribunais internacionais.

O bombardeio crítico das ruas também 
castiga o Congresso Nacional, que responde 
como pode às manifestações populares, vo-
tando projetos de leis que há anos dormita-
vam nas gavetas. Mesmo assim, ante a gra-
vidade do assunto, o Senado criou em tempo 
recorde uma Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) para investigar as denúncias de 
espionagem da Agência Nacional de Seguran-
ça (NSA) dos Estados Unidos contra cidadãos 
brasileiros. 

Trata-se de tarefa árdua, para qualquer 
país, esta de enfrentar a maior potência mili-
tar e econômica do planeta, cuja falta de res-
peito aos direitos humanos, no caso de pes-
soas não nascidas em suas terras, é notória. 
Veja-se o caso do ex-agente da CIA, Edward 
Snowden, considerado hoje um dos homens 
mais procurados do mundo, pelos Estados 
Unidos, depois que denunciou ao mundo a es-
pionagem internacional realizada pelo gover-
no do seu país.

Snowden encontra-se, atualmente, “asila-
do” na área de trânsito do Aeroporto Interna-
cional Sheremetyevo, em Moscou, na Rússia. 
No início deste mês, o avião do presidente da 
Bolívia, Evo Morales, teve que desviar a rota 
e pousar na Áustria. Tudo isto porque vários 
países europeus, orientados pelos Estados 
Unidos, fecharam seus espaços aéreos, para o 
“air force one” boliviano, que, supostamente, 
conduziria Snowden para a América do Sul.

Pois bem. Bolívia, Nicarágua, Cuba, Equa-
dor e Venezuela protestaram contra o que 
consideram uma violação da imunidade pre-
sidencial de Evo Morales. O secretário-geral 
da ONU, Ban Ki-moon, no entanto, limitou-se 
a dizer que “entendia as preocupações sobre 
o incidente”, e pediu que as nações envolvi-
das discutissem a questão de forma amigável. 
Nada de novo no “front”, como se viu. A sub-
serviência continua dando as cartas na Orga-
nização, que caduca.

Editorial

Artigo

A vida por um boné
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

A notícia é boa, mas poderia ser outra. 
Não matei aquele menino, graças a Deus. 
Mas um simples susto já nos faz refletir 
sobre essas tragédias de todos os dias. Lá 
vinha o meu carro na BR livre, a 100 por 
hora. Uma rodovia extensa, dessas duplica-
das. Com placas de sinalização, acostamen-
to largo, asfalto tapete, faixas bem pinta-
das – tudo perfeito.

Mas havia uma mãe à beira da pista, 
pegada na mão do filho. Os carros passa-
vam em alta velocidade e ela só esperava o 
melhor instante para atravessar. Chegou o 
momento e ela atravessou, puxando o filho 
com força. Assisti, em pleno movimento, 
todo o seu rápido trajeto.

A experiência de um condutor, num 
instante desses, geralmente aponta o 
cálculo exato de tempo para a passagem, e 
determina o que ele deve fazer. Então eu vi 
que daria tempo, nem era preciso apertar 
o freio. A mulher passou no prazo progra-
mado pela intuição, chegando a tempo no 
canteiro central.

Mas eis que veio a inesperada fata-
lidade. O menino, de dez ou doze anos, 
usava um boné vermelho que lhe voou da 
cabeça justo no instante em que chegou 
ao canteiro. O vento trouxe o boné para o 
meio da pista. Um menino, nessas horas, 
só pensa no seu boné, como se fosse aquela 
máxima fortuna que não pode perder. Eu 
vejo rapidamente um boné voando, e um 
menino correndo para resgatá-lo na pista. 
O turbilhão das imagens se confunde com 
o grito desesperado da mãe, olhando para 
trás com sua palavra de insulto:

– Desgraçado!
A mãe, a própria mãe, chamou o filho 

de desgraçado. E desgraçado não chegou a 
ser, graças a Deus. Não lembro o instante 

em que apertei o freio, mas recordo um 
tremor na batata da perna e o pé enterrado 
ao fundo do pedal, apertando-o fixamente, 
mesmo com o carro já parado, sem nem me 
dar conta disso. E ainda tinha nos ouvidos 
o ronco dos pneus, e dois ou três carros 
buzinando atrás, um século depois de tudo.

O mundo então clareou e na pista em 
frente já não havia boné, nem menino e 
nem mãe. Mas além das buzinas, e ruídos 
dos autos que passavam ao lado, voltei a 
escutar os gritos da mulher:

– Doido! Doido! Você quer morrer, seu 
doido?

Quando olhei para o meio, ela batia no 
filho. E tome tapas nos braços, nádegas e 
pernas. O menino chorava e ela não parava 
de gritar insultos. Estranha atitude o dessa 
mãe: o medo de perder um filho e, depois 
do alívio, vem uma ação de vingança e 
raiva. Eu já tinha voltado a ser um homem 
normal e então consegui dizer,  gritando do 
volante:

– Tá bom com isso, senhora. Agradeça 
a Deus.

Ela então me fuzilou com os olhos e 
devolveu:

– Tá bom nada. Quando chegar em casa 
ele vai levar uma surra do pai, para apren-
der.

Tudo bem, eu já não tinha nada com 
isso. Outro carro buzinou atrás e decidi 
partir, saindo lentamente. Fiquei olhando 
através do retrovisor, e vi quando a mãe 
arrebatou o boné que ele ainda prendia nos 
dedos.

– Não vai levar essa merda não, que é 
para aprender!

Foi a última coisa que escutei dela. Ati-
rou o boné para o meio da pista e o menino 
abriu o berreiro.

O apoio financeiro emergencial de R$ 3 milhões às prefeitu-
ras, anunciado pela presidente da República, Dilma Rousseff, 
durante participação na XVI Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, vai respingar nos cofres da Paraíba. João Pessoa 
receberá duas parcelas – agosto de 2013 e abril de 2014 – 
de R$ 6.369. 426,75, totalizando R$ 12.738.853,50.
Com a  vantagem de que este aporte não terá desconto do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 
tão pouco vinculação a alguma área.
Campina Grande, depois da capital, é quem vai receber mais no Estado dessa ajuda emergencial, uma 
espécie de compensação das perdas do FPM. Serão duas parcelas de R$ 1.627.358,60, totalizando R$ 
3.245.717,20. Os menores valores repassados às prefeituras paraibanas, pelos cálculos da Confede-
ração Nacional dos Municípios, ficarão em R$ 230.864,59, somando as parcelas de agosto\2013 e 
abril\2014.
Os valores a serem repassados às prefeituras, em torno de R$ 3 bilhões, representam o que geralmen-
te é repassado às prefeituras em julho, por meio do Fundo de Participação, pelos cálculos da CNM, que 
considera a medida ainda um paliativo, muito longe de resgatar as perdas dos municípios brasileiros. 
Pelo sim, pelo não, foi alguma coisa para aliviar o aperto financeiro dos municípios. Resta saber agora, 
se os governadores, envoltos em constantes perdas no FPE, também farão sua marcha para obter, 
também, algum repasse emergencial.

O ministro das Cidades, o paraibano Aguinaldo Ribeiro, 
afirmou que terão prioridade na distribuição dos novos 
recursos para mobilidade urbana as cidades que têm ca-
pacidade de execução das obras. Ele destaca que o foco 
do Governo Federal são projetos de transporte público de 
massa com qualidade. A prioridade será para os municí-
pios que já têm obras realizadas. 
“Isso será determinante na seleção dos novos projetos”, 
destacou. 
Em boa hora, cidades como Campina Grande e João Pes-
soa bem que poderiam surfar nessa onda e aproveitar o 
momento para resolver seus graves problemas de mobi-
lidade urbana.

DESINFETA!
Nenhum cliente merece inalar o mau cheiro que emana do estacionamento do supermercado Extra, 
unidade da  Epitácio Pessoa. O mau cheiro, pelo menos na manhã de segunda-feira, era capaz de 
superar qualquer fedentina de rodoviária de beira de estrada. Deve estar faltando desinfetante no 
pedaço.

Não convidem os senadores 
Jarbas Vasconcelos (PMDB-
-PE) e o Vital do Rego (PMDB-
-PB) para a mesma mesa. O 
parlamentar pernambucano 
queixa-se do desrespeito do 
paraibano que, na qualidade 
de presidente da CCJ,  ignora 
seus pleitos, principalmente 
os de moralizar as atividades 
na Casa. Jarbas acusa Vital de 
está a serviço do Planalto.

“COLISÃO”

CBTU-CONCURSO

AGNALDO E A MOBILIDADE

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

ASSINATURAS FREIO DE MÃO

REPASSE EMERGENCIAL

Das 252 vagas oferecidas pelo 
concurso anunciado pela Com-
panhia Brasileira de Trens Urba-
nos – CBTU, 61 são destinadas 
a João Pessoa. O certame ofe-
rece vagas para as funções de 
segurança ferroviário, operador 
de estação, condutor de veícu-
los metroferroviários, operador 
de máquinas administrador, 
advogado, psicólogo, seguran-
ça do trabalho, engenheiro de 
transportes, engenheiro mecâ-
nico, entre outros.

O senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB) manifestou apoio à 
proposta do senador Rodrigo 
Rollemberg (PSB-DF) que facili-
ta a apresentação de projeto de 
iniciativa popular diminuindo o 
número de assinaturas neces-
sárias para a apresentação de 
projetos de lei (PEC 3/2011). 
Cássio, externou sua preocu-
pação com relação à validação 
das assinaturas eletrônicas e 
defendeu a criação de normas 
para evitar fraudes.

O PSB faz hoje sua reunião no 
Instituto Técnico Federal da Pa-
raíba, em Jaguaribe, para ajus-
tar a sintonia fina. O partido 
anda de olho na  fragilidade da 
fidelidade de alguns “cristãos 
novos” do partido, geralmen-
te detentores de mandato de 
prefeito. 
É hora de saber se eles fecha-
ram com o partido mesmo ou 
se estão apenas, de olho no go-
verno e no que este pode lhes 
oferecer.

 Uma rodovia extensa, dessas duplicadas. Com placas de sinalização, acos-
tamento largo, asfalto tapete, faixas bem pintadas – tudo perfeito.”



Alarico Correia
Professor 

A União resgatando 
páginas da história

jornal A União lançou a obra Uma Viagem no 
Tempo, primeiro de uma série de livros que 
serão publicados com conteúdos relacionados 
aos 120 anos de existência do Jornal A União, 
ocorrido no dia 2 de fevereiro último. A ideia 
do resgate à história do centenário veículo de 
comunicação partiu do atual superintendente de 
A União, jornalista Fernando Moura, juntamente 
com os demais diretores, envolvendo a equipe 
de pesquisa, jornalistas e colaboradores, com 
a coordenação geral do Projeto 120 anos de A 
União, do jornalista Alarico Correia Neto. Como 
revela o título da obra, o leitor, a partir do 
conteúdo que é fruto de um rico trabalho de 
pesquisa, fará uma viagem ao tempo passando 
a vivenciar fatos que marcaram a história da 
Paraíba, Brasil e do mundo. Na entrevista a seguir 
o coordenador geral do projeto fala sobre os 
trabalhos de pesquisa realizados, destaca os 
depoimentos dos ex-superintendentes publicados 
em forma de entrevistas no livro e revela que a 
próxima obra a ser publicada será o livro de Pedro 
Américo, uma reedição do próprio jornal. Uma 
Viagem no Tempo já pode ser encontrado nas 
principais livrarias da capital ao preço de R$ 20. 

O
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A União Superintendência 
de Imprensa e Editora lançou o 
livro “Uma Viagem no Tempo”. 
Qual a importância dessa obra 
para o jornal?

Na verdade a obra faz parte 
de uma série de livros que serão 
lançados com conteúdos relacio-
nados aos 120 anos do Jornal A 
União. Ele é fruto de um traba-
lho de pesquisa que vem para 
adicionar algumas informações 
sobre o jornal que durante toda 
a sua existência tem registrado o 
cotidiano da história da Paraíba. 
O título do livro não poderia ser 
outro, pois em cada entrevista 
com os ex-superintendentes de 
A União, eles contam suas expe-
riências e inovações que foram 
introduzidas ao longo dos gover-
nos mais recentes.

O senhor falou que essa é 
a primeira de uma série de pu-
blicações. Quais as próximas?

Como eu falei anteriormente 
nós teremos outras obras a serem 
publicadas, no que for possível 
dentro da programação em co-
memoração aos 120 do Jornal A 
União. A próxima deverá ser pu-
blicada nos próximos dias, que é 
uma reedição do próprio jornal 
do livro de Pedro Américo. Tam-
bém está sendo trabalhado um li-
vro com os artigos do governador, 
que deverá ser publicado no pró-
ximo mês de agosto; lançaremos 

também um livro com o con-
teúdo da coluna do jornal 

sobre mídias, escrita por 
mim, Allysson Teotônio, 

Henrique Magalhães, 
Sandra Moura, Artur 

Pessoa, Cláudia Car-
valho; entre outras 

publicações do 
jornal que serão 

sugeridas, a 
exemplo das 

entrevistas 
ping-pong 
que são pu-

blicadas dia-
riamente, que 

foram bem apro-
veitadas para 
editarmos o livro 
Uma Viagem no 
Tempo, na parte 
das histórias nar-
radas pelos ex-su-
perintendentes.

Para editar o livro “Uma 
Viagem no Tempo” foi necessá-
ria uma série de pesquisas. Foi 
muito difícil essa tarefa?

Não foi difícil não, porque 
nós formamos uma comissão 
composta da diretoria do jornal, 
equipe do setor de pesquisa, jor-
nalistas a exemplo de Gonzaga 
Rodrigues que é um conhecedor 
profundo sobre a história da Pa-
raíba, que nos fez uma viagem 
desde Álvaro Machado até os dias 
atuais. Os ex-superintendentes 
também deram a sua colaboração 
através das entrevistas, ou seja, 
são depoimentos que contam his-
tórias de A União a partir de sua 
mudança quando o jornal ficava 
instalado em um prédio na Praça 
João Pessoa até a sua sede no Dis-
trito Industrial onde permanece 
até hoje. Todos os ex-superinten-
dentes desse período até o atual 
jornalista Fernando Moura, com 
exceção do falecido Itamar Cân-
dido e José Souto, deram os seus 
depoimentos e narraram fatos 
gerados ao longo dos 120 anos do 
antigo órgão do Partido Republi-
cano, até como é hoje.

Revele algum trecho do li-
vro que retrata a história de A 
União.

Um dos mais antigos colunis-
tas de A União, jornalista Hélio 
Zenaide, faz a seguinte revelação: 
“A União evoluiu na sua linha, 
porque ele era um jornal extre-
mamente político, que defendia a 
linha partidária do Governo, com-
batendo inimigos políticos. Hoje, 
isso não acontece mais, porque 
A União é um jornal que tem sua 
linha editorial de cobertura aos 
feitos do Governo e também aos 
da oposição ou de qualquer na-
tureza política”. Neste trecho de 
sua entrevista, Hélio Zenaide nar-
ra exatamente o fato em que eu 
me referi anteriormente sobre o 
antigo órgão do Partido Republi-
cano. Ou seja, nas entrevistas os 
ex-superintendentes revelam tudo 
que foi feito durante esses longos 
anos a frente de A União, seja na 
linha editorial, comercialização, 
circulação, formato, a mudança 
para informatização e de fatos que 
marcaram a história da Paraíba, 
do Brasil e do mundo. 

Fale um pouco sobre a obra.
“Uma Viagem no Tempo” tem 

como organizadores eu e Juca 
Pontes, este também como edi-
tor, a arte da capa é de Tônio e 
editoração eletrônica de Nivaldo 
Araújo, tratamento de José Carlos 
da Silva e a revisão ficou ao meu 
cargo. Logo na primeira página da 
obra o leitor vai ter acesso a um 
trecho do depoimento do escri-
tor José Américo de Almeida que 
diz o seguinte: “Minha escola de 
jornalismo, ou melhor, de escritor 
foi A União. Frequentei suas pági-
nas em várias épocas, como cola-
borador e, quando era secretário 
de Estado, como redator. No Go-
verno eu mesmo redigia minhas 

notas. Devo à Imprensa Oficial 
uma contribuição mais eficaz: foi 
minha primeira editora”. O livro 
traz ainda o depoimento do go-
vernador Ricardo Coutinho, cujo 
título é “Páginas que contam” e a 
apresentação da obra feita pelo 
atual superintendente Fernando 
Moura, intitulado “Guardião dos 
Legados”. Concluída as apresenta-
ções se inicia a parte dos ensaios.

Em que consiste a parte en-
saios?

Essa parte inicia com o jorna-
lista Gonzaga Rodrigues fazendo 
a “Leitura Contextual do Surgi-
mento de A União”; em seguida 
Mozart Vergeti Meneses escreve 
“Republicanos da Ordem e das Flo-
res”, retratando algumas páginas 
do primeiro número de A União, 
contextualizadas à luz de sua sig-
nificação à época; o jornalista Ag-
naldo Almeida com a sua experi-
ência escreve “Como os Editoriais 
Registram a História que a Paraíba 
Viveu”, narrando com que expecta-
tiva a Paraíba ingressou no Século 
XX, papel do Estado na revolução 
de 1930, com que alívio a Paraíba 
comemorou o Dia da Vitória com 
o fim da Segunda Guerra em maio 
de 1945 e como os paraibanos vi-
venciaram a redemocratização de 
1946, o golpe militar de 1964 e 
as eleições presidenciais de 1989. 
Allyson Teotônio escreve sobre “A 
Propaganda é o Remédio do Negó-
cio”, revelando que nem só da pro-
paganda estrangeira vivia A União 
em 1893; o jornalista Martinho 
Moreira Franco tem a sua partici-
pação com “O Negócio já Estava na 
Alma”, narrando sobre a forma e o 
conteúdo dos reclames seleciona-
dos para o número 1 de A União, 
uma riqueza gráfica ilustrando o 
espírito de uma época, finalizando 
a primeira parte do livro.

O que o leitor vai encontrar 
na segunda parte do livro?

 A segunda parte do livro é 
dedicada às entrevistas dos 13 
administradores de A União a 
partir de quando iniciou a mo-
dernização do seu parque gráfico 
no Distrito Industrial. Nesta par-
te apenas os ex-superintendentes 
Itamar Cândido e José Souto, que 
não estão mais no convívio inter 
vivos, não dão os seus depoimen-
tos sobre as experiências que 
desenvolveram e viveram à fren-
te de A União. Os outros Carlos 
Vieira da Silva, Rui Leitão, Petrô-
nio Souto, Nelson Coelho, Heraldo 
Nóbrega, Zélio Marques, Severino 
Ramos, Deoclécio Moura Filho, 
Nonato Guedes, Ramalho Leite, 
Etiênio Campos e Fernando Mou-
ra nos contam sobre suas experi-
ências à frente do jornal.

Qual o local e valor que o li-
vro está sendo comercializado?

“Uma Viagem no Tempo” 
pode ser encontrado nas princi-
pais livrarias da capital ao preço 
de R$ 20. 
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Governo inaugura Ponte da Batalha
RECUPERADA E AMPLIADA

Durante a solenidade foi 
anunciada a restauração de 
rodovia entre Bayeux e Sapé

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou, ontem, 
a restauração da PB-004 no 
trecho entre os municípios 
de Bayeux, Cruz do Espírito 
Santo a Sapé. O anúncio da 
obra foi feito durante a inau-
guração da Ponte da Batalha, 
que foi recuperada e amplia-
da pelo Departamento de 
Estradas e Rodagens (DER), 
após ter sido destruída em 
julho de 2011 na cheia do Rio 
Paraíba.

O Governo do Estado 
investiu R$ 3,2 milhões para 
ampliar a ponte e realizar os 
desvios necessários para o 
tráfego dos veículos durante 
a construção da obra. A nova 
ponte foi ampliada de 90 m 
para 160 m de cumprimento 
e 8 m de largura. Já a recupe-
ração dos 40 km de Bayeux a 
Sapé custará R$ 3,8 milhões e 
beneficiará mais de 186 mil 
habitantes.

A solenidade de inau-
guração aconteceu na praça 
central de Cruz do Espírito 
Santo com a presença do pre-
feito do município, Pedrito 
Gomes, pelo prefeito de Ba-
yeux, Expedito Pereira, pelo 
prefeito de Sobrado, George 
Coelho, pelo superientenden-
te do DER, Carlos Pereira, e 
pelo deputado estadual João 
Gonçalves e da população que 
veio agradecer a obra do Go-
verno do Estado.

O governador Ricardo 
Coutinho afirmou que com 
a restauração dos 40 km da 
rodovia PB-004 a região terá 
todo um anel viário revitali-
zado do binário de Bayeux, 
passando por Santa Rita, Cruz 
do Espírito Santo até Guara-
bira, cujos serviços já haviam 
sido realizados. “Isso signifi-
cará um grande reforço para 
a mobilidade das pessoas e 
para ligar o litoral ao Brejo 
paraibano”, completou.

Ele destacou que a ponte 
da Batalha é uma obra impor-
tantíssima por retirar do iso-
lamento o município de Cruz 
do Espírito Santo, já que sem 
a ponte a população tinha que 
pegar um trajeto mais longo 
por Sobrado e Café do Ven-

to para chegar a Santa Rita 
e João Pessoa. Ele lembrou 
que em 1982, quando a chu-
va levou parte da ponte, ao 
invés de recompor a ponte foi 
feito um aterro que ao longo 
dos anos acabou desabando. 
“Hoje estamos recompondo 
não só o aterro, mas uma pon-
te mais extensa e segura para 
enfrentar possíveis cheias”, 
observou.

O diretor presidente do 
DER, Carlos Pereira, afirmou 
que hoje é um dia feliz “por-
que depois de dois anos a 
cena que vi de uma mãe com 
um bebê atravessando o rio 
em uma canoa após a enchen-
te de 2011 jamais vai aconte-
cer aqui. Agora adotamos a 
solução definitiva com uma 
ponte de 160 metros e com 
estrutura para resistir a água 
do Rio Paraíba”.

O prefeito de Cruz do Es-
pírito Santo, Pedrito Gomes, 
destacou que hoje o Governo 
do Estado elimina um proble-
ma muito grande, tendo em 
vista que a ponte que havia 
desabado serve como ligação 
entre a cidade de Santa Rita 
e a capital do Estado. Ele res-
saltou que toda a população 
recebe com alegria a informa-
ção do governador de que irá 
recuperar a PB-004 até o mu-
nicípio de Bayeux, que está 
em péssimas condições.

Pedrito ressaltou que o 
governador Ricardo Couti-
nho não mede esforços para 
firmar parcerias como a do 
transporte escolar, do Em-
preender, do Cooperar e do 
Pacto Social que é uma das 
maiores ações tocadas pelo 
Governo do Estado em parce-
ria com os municípios.

O vendedor de frutas 
José Dantas, de Cruz do Espí-
rito Santo, disse que a cons-
trução da Ponte da Batalha 
representa uma vitória para 
toda a população e principal-
mente para os comerciantes 
que precisam constantemen-
te ir a Santa Rita e até a ca-
pital do Estado. “Sem a pon-
te tínhamos que ir à capital 
por Sapé, o que representava 
mais gastos com passagens e 
tempo. Essa é a principal obra 
e junto com a recuperação da 
estrada facilitará muito a vida 
da população de toda uma re-
gião”, comemorou.

A Ponte da Batalha foi recuperada e ampliada pelo DER, após ter sido destruída em julho de 2011, durante a cheia do rio Paraíba

FOTO: José Marques/Secom-PB

O Governo do Estado está 
avançando com as obras do 
Centro de Congressos, que inte-
gra a  segunda  etapa  do Centro 
de Convenções de João Pessoa 
“Poeta Ronaldo Cunha lima”. 
A obra envolve 800 operários, 
cujos trabalhos estão concen-
trados na colocação do piso, 
instalação de esquadrias, forros, 
divisórias, vidros, acabamento 
de paredes e pintura. 

Na manhã de ontem, o se-
cretário executivo de Obras do 
PAC, Ricardo Barbosa, fez uma 
visita técnica ao local e avaliou 
que o ritmo das obras obedece 
ao cronograma programado. O 
Centro de Congressos já está co-
berto. O ambiente terá auditório 
para 2.340 pessoas, salas mul-
tiuso e blocos administrativos 
em três pavimentos. 

Ricardo Barbosa esteve 
acompanhado do secretário 
dos Recursos Hídricos, Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo, dos engenheiros 

Mata Ribeiro e Adriana Calado, 
além de outros técnicos respon-
sáveis pela construção do Cen-
tro de Convenções. “As obras 
estão em um ritmo bom, apesar 
das chuvas. Aqui estamos juntos 
com o secretário João Azevedo 
tratando com a Via Engenharia 
detalhes dessa etapa final da 
construção do Centro de Con-
gressos”, comentou Ricardo 
Barbosa. 

A segunda etapa do Cen-
tro de Convenções também in-
clui o restaurante panorâmico 
e o mirante. A terceira e última 
etapa, o teatro. Todo o comple-
xo do Centro de Convenções  - 
Salão de Exposições e Eventos, 
Centro de Congressos, Mirante 
e o Teatro – tem investimento 
total de R$ 170 milhões. A área 
do Centro de Convenções é de 
34,52 hectares, sendo 48.676 
metros quadrados de área 
construída. Os três estaciona-
mentos comportam mais de 
mil automóveis. 

Mirante
Um dos ambientes do Cen-

tro de Convenções é o mirante 
revestido  com alucobond (pai-
néis de alumínio composto). 
O local fica a 64 metros, mas 
a área para contemplação dos 
turistas vai ter altura de 57 me-
tros, o equivalente a um prédio 
de 17 andares. No primeiro 
piso já está pronto o restau-
rante. O acesso dos visitantes 
à área de contemplação vai ser 
feito por meio de dois elevado-
res. O secretário João Azevedo 
destacou que se trata de uma 
grande obra de engenharia, 
uma das maiores em constru-
ção na Paraíba. 

Em agosto de 2012, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
inaugurou o Salão de Exposi-
ções e Eventos, que já abrigou 
algumas feiras e esta semana 
sedia a 19ª Multifeira Brasil 
Mostra Brasil. O salão tem 19 
mil metros quadrados de área 
construída. 

Estado realiza acabamento 
da segunda etapa da obra

CENTRO DE CONVENÇÕES Bens do PSB 
apreendidos em 
2010 serão
devolvidos

O Pleno do Tribunal Regio-
nal da Paraíba (TRE-PB) decidiu, 
por unanimidade, dar provi-
mento aos agravos regimentais 
interposto pelo governador do 
Estado, Ricardo Coutinho, ar-
quivando o processo e determi-
nando a devolução ao PSB do di-
nheiro e bens apreendidos pela 
Polícia Federal em seu comitê de 
campanha, nas Eleições 2010, 
considerando a origem lícita e 
devidamente identificada na 
prestação de contas. A decisão 
foi tomada na sessão ordinária 
de ontem.

Serão devolvidos o total de 
R$ 39 mil, em espécie, apreen-
didos no Comitê Financeiro de 
Campanha do candidato a go-
vernador Ricardo Vieira Cou-
tinho, no dia 1 de outubro de 
2010, além de recibos eleitorais, 
cópias de cheques, computador, 
equipamentos eletrônicos e ma-
terial publicitário, como camise-
tas e bandeiras de campanha.

Em voto, o relator juiz 
Breno Wanderley César Se-
gundo entendeu que “uma vez 
comprovada a origem lícita do 
dinheiro apreendido e demons-
trado que não houve o depósito 
em conta bancária em razão da 
greve bancária no período do 
procedimento policial, impõe-
se a devolução ao respectivo 
partido político”.

O agravo regimental foi 
interposto pelo governador Ri-
cardo Coutinho e pela Coligação 
‘Uma Nova Paraíba’ face à deci-
são monocrática do então juiz 
Márcio Acciolly, que determinou 
a remessa dos autos ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

“Não se trata de investi-
gação ou julgamento em face 
do atual governador de Estado, 
mas sim de uma simples me-
dida cautelar preparatória de 
busca e apreensão, que foi rea-
lizada no Comitê Financeiro de 
Campanha do então candidato, 
e que nada comprovou acerca 
dos alegados ilícitos eleitorais 
inicialmente denunciados, por 
meio de telefonemas anôni-
mos”, argumentou o juiz Breno 
Wanderley.

As Polícias Civil e Militar 
deflagraram uma operação, 
ontem, na cidade de Bayeux, 
Região Metropolitana de João 
Pessoa. A ação consiste na sa-
turação da área e na presença 
permanente das polícias no 
local, por tempo indetermi-
nado, a fim de prevenir cri-
mes contra a vida e tráfico de 
drogas no município.

Segundo o delegado de 
Repressão a Entorpecen-
tes, Allan Terruel, foram 
cumpridos 18 mandados 
de prisão  - dos quais cin-
co eram presidiários – e 
três de apreensões. Na ação 
coordenada pelo delegado 
Allan Murilo Terruel, foram 
presos Wagner Rodrigues 
dos Santos (presidiário do 

Roger); Elidavydson Fer-
nandes Silva (presidiário da 
Cadeia Pública de Bayeux); 
Hercules Ferreira de Sou-
sa (presidiário do Roger); 
luan da Silva Santos (pre-
sidiário do Sílvio Porto); 
Davi Gomes da Silva (presi-
diário da Cadeia Pública de 
Bayeux); Bruno dos Santos; 
Cleudo Vieira da Silva Filho; 
Patricia Pereira de Sousa; 
Vantchekson da Conceição 
Alves; Marconi dos Santos 
Monteiro; Ivamberto Ro-
drigues do Nascimento; 
Wellington Santos da Silva; 
Josenildo da Silva; luan Go-
mes da Silva; Thiago Perei-
ra da Silva; Edson Frankin 
da Silva Simões; Joserlani 
Bezerra da Silva. 

12 pessoas são presas 
durante ação policial

EM BAYEUX
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A cantora paraibana 
Lívia Kiedes faz show
na Usina Cultural

Página 8

Álbum organizado por 
Wills Leal será lançado 
em João Pessoa

Mostra do Sesc reúne 
vários grupos a partir 
de hoje na capital
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LIVRO DANÇA

Novo ciclo
Skank traz a atmosfera do Ao Vivo no Mineirão para  
João Pessoa em uma das últimas paradas da turnê

Uma das bandas de rock mais 
bem-sucedidas do país traz 
um show especial, com músi-
cas mais recentes e sucessos 
da carreira que já passa dos 
20 anos. O Skank, dos minei-
ros Samuel Rosa (guitarra 
e voz), Henrique Portugal 

(teclados), Lelo Zaneti (baixo) e Haroldo 
Ferretti (bateria) apresenta hoje na Domus 
Hall, do Manaíra Shopping, o show da turnê 
Multishow Ao Vivo - Skank no Mineirão. A 
casa abre às 22h, com abertura da banda 
Prima Facie. Os ingressos estão à venda 
na bilheteria da Domus Hall e pelo site 
Ingresso Rápido.

O set list dessa apresentação traz 
músicas mais recentes, como ‘Resposta’ e 
‘Sutilmente’,  mas também vai levar os fãs 
ao êxtase com sucesso como ‘É uma partida 
de futebol’, ‘Vou deixar’ e ‘Pacato cidadão’. 
“Gostamos de agradar ao público da melhor 
maneira possível e tentamos não deixar de 
fora nenhuma das músicas mais famosas”, 
afirma o tecladista da banda Henrique Por-
tugal, em entrevista para o jornal A União.

A turnê já está correndo o Brasil desde 
2010, dando origem à gravação do CD ao 
vivo, DVD e Blu-Ray com a apresentação no 

André Luiz Maia
Especial para A União 

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, antes 
do seu fechamento para as reformas do 
prédio para a Copa do Mundo, está prestes 
a se encerrar. No disco duplo, além do áudio 
do show, também aparecem duas faixas 
inéditas, ‘Fotos na estante’ e ‘De repente’, 
que também foram incorporadas ao set list 
posteriormente.

Sucessos recentes como ‘Sutilmente’ 
e ‘Presença’ reafirmam algumas parcerias 
consolidadas, com Nando Reis e Chico Ama-
ral, figuras constantes nas composições 
ao lado de Samuel Rosa. Essa união dará 
novos frutos em breve, em mais uma pro-
dução do Skank, que já está quase pronto. 
“Ainda este ano, lançaremos o novo disco 
de estúdio. Já estamos em fase de finaliza-
ção”, promete o músico.

Sobre a gravação do show, Henrique 
afirma que a sensação foi especial e a banda 
quer trazer essa atmosfera para o show de 
hoje à noite. “Um disco gravado ao vivo, 
com o público, em nossa casa, como foi o 
show do Mineirão, é gratificante demais. 
Sentir a energia dos nossos fãs, ouvi-los 
cantando é inexplicável. Esperamos todos 
vocês lá no nosso show. A gente faz sempre 
pensando em vocês”, diz o músico.

 
Copa das Manifestações
Recentemente, o grupo cancelou, assim 

como o Jota Quest, um show no Fan Fest em 

Belo Horizonte, comemoração tradicional 
para shows e transmissão de partidas das 
Copas por todo o mundo, em 22 de junho. 
O cancelamento se deu em apoio às mani-
festações que aconteceram e ainda estão 
acontecendo nas ruas de todo o país. O 
vocalista do grupo, Samuel Rosa, deu uma 
declaração especialmente para A União 
explicando as motivações para o cance-
lamento e seu ponto de vista sobre o que 
está acontecendo nas ruas.

“Nós cancelamos o show porque não 
teria a menor condições e clima de se 
festejar e comemorar diante de tudo o que 
vinha acontecendo. Eu acho que tudo o que 
vivemos durante os movimentos foi inespe-
rado. Foi um movimento legítimo”, aponta. 
A princípio, eles não imaginavam qual seria 
a dimensão daqueles protestos, já que, 
segundo Samuel, eles chegaram a ponto de 
serem mais importantes do que uma Copa 
das Confederações que rolou no mesmo 
momento. “Acho que os políticos puderam 
ter uma dimensão de que a gente, o povo, 
está mais ligado, está mais preocupado com 
o que é feito por eles, com as atitudes deles. 
Aquela coisa de: tem gente do outro lado, 
a Nação está de olho. O atrevimento nos 
desmandos dos políticos chegou ao extre-
mo. Um dos maiores ganhos do movimento, 
das manifestações foi eles perceberem que 
estamos alertas”, avalia.

Foto: Washington Possato

A banda mineira vai 
mostrar na capital 
um repértório com
músicas conhecidas
do público

“O povo mostrou que é capaz. E mais, 
por sermos um país tão ligado ao futebol, fi-
quei comovido de ver o povo dizer que abre 
mão de uma Copa do Mundo por um Brasil 
melhor”, explicou Samuel, que também 
considera que, dessa forma, o povo mostrou 
que tem outras prioridades. O autor de ‘É 
uma partida de futebol’ ressaltou também a 
importância do processo ter acontecido du-
rante a Copa. “Nós somos futebolísticos de-
mais, fanáticos e é importante analisar isso. 
O governo diz que uma Copa traz benefícios 
a um país, então queremos saber quais são 
eles, onde serão, como serão. Senão, não 
queremos a Copa”, declara.

Ele espera que os R$ 0,20 que foram o 
estopim das manifestações seja o primeiro 
de muitos passos. “Espero que se torne algo 
constante, que a ideia de estar atento às 
atitudes do governo se perpetue cada vez 
mais. Fazer um presidente vir a público e 
dar uma satisfação, um posicionamento, 
foi muito importante. O único lado, diga-
mos negativo, disso é que se tornou um 
movimento inespecífico, no sentido de 
muita gente na rua, uma multidão lado a 
lado, diversas classes sociais, faixas etárias 
pedindo diversas coisas diferentes. Tem que 
se tomar cuidado para não se envolver e es-
tar ao lado, nas ruas, de pessoas que talvez 
não tenham os mesmos pontos de vista, os 
mesmos ideais da gente”, conclui Samuel. 
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Vivências

O título do filme dinamarquês “A Caça”, do 
diretor Thomas Vinterberg, pode suscitar duas 
linhas de raciocínio: a caça aos cervos, comum nas 
áreas rurais daquela região, ou a verdadeira caçada 
humana levada a cabo contra o professor Lucas, de 
uma escola infantil, injustamente acusado da práti-
ca de pedofilia.  A interpretação fica com os espec-
tadores do filme premiado.

O caso lembra, no Brasil, o que ocorreu na 
Escola Base de São Paulo, em que os seus diretores 
foram sumariamente condenados, sobretudo pela 
opinião pública, para depois a Justiça decretar que 
eles eram inocentes.    A nossa sociedade está muito 
atenta a esse tipo de problema, o que não impede 
que se registre um lamentável aumento da sua 
incidência.

Na nossa opinião, pela falta de uma atenção 
maior dos pais ou pela existência de lares deses-
truturados, que dão margem a esses desequilí-
brios.

Estabelece-se na película uma paranóia sexual,  
a  partir de uma confusa acusação de Klara, uma 
lourinha de seis anos de idade, que  tem uma estra-
nha fixação pela figura do professor e se sente re-
jeitada por ele.  Sendo vizinhos, de pais amigos, ela 
costumava pegar carona do mestre, na caminhada 
matinal até a escola.  Ainda por cima, tinha enorme 
atração por Fanny, uma doce e peluda cadela, que 
vivia confortavelmente na casa de Lucas.

Do tipo simpático e afável, o professor era 
recebido diariamente na escola com sustos e 
brincadeiras por parte das crianças, que demons-
travam grande estima por ele.  Tudo caminhava  
bem, na placidez daquela pequena comunida-
de, quando a diretora da escola, notoriamente 
incompetente, desconfia de que Klara tem um 
importante segredo guardado: ela entrevista a 
menina e, sem muitos cuidados, a leva a confes-
sar que o professor  tinha mostrado suas partes 
íntimas para a menina.  Insegura, a diretora re-

Já estamos vivendo às 
vésperas do Festival de Mú-
sicas Gonzagueana, a maior 
festa nordestina em homena-
gem a Luiz Gonzaga, o “Rei do 
Baião”.

É uma promoção sem 
fins lucrativos, que já está 
vivendo o sexto ano, realiza-
da na Comu-
nidade São 
Francisco, 
a chamada 
Fazenda 
Cidade, en-
cravada no 
município 
de São João 
do Rio do 
Peixe-PB.

A tra-
dicional 
festividade 
acontecerá 
nos dias 23 e 
24 de agos-
to próximo, 
promovida pelo Grupo União 
São Francisco, com apoio do 
“Caldeirão Político”, prefeitura 
de São João do Rio do Peixe e 
o FIC Augusto dos Anjos.

Toda a programação 
acontece no Parque Cultural 
“O Rei do Baião”, onde estão 
encravadas as seguintes obras 
em homenagem ao Gonzagão: 
Galeria “Azulão Santiago”, 

Gruta das Saudades “Helena 
Gonzaga”, Casa do Pensador, 
Casa dos Sanfoneiros “Seu 
Januário”, Jardim da Medita-
ção, Quadra “Antônio Alcino”, 
Sala dos Colunistas, Sala dos 
Poetas e Repentistas, Recanto 
do TAS-Fercasa, Casa de Rebo-
co, Praça do Gonzagão, Casa 

dos Amigos do “Rei do 
Baião” e a estátua do 
Cristo Redentor na en-
trada do Parque.

 Durante as fes-
tividades do corrente 
ano, serão inaugura-
dos: Os Caminhos dos 
Seguidores do “Rei do 
Baião”, Dormitório do 
Parque, Sala dos Jor-
nalistas, Sala dos Só-
cios Beneméritos, Sala 
dos Escritores Amigos 
do “Caldeirão Políti-
co”, além da colocação 
de bustos que relem-
bram grandes figuras 

que lutaram e ainda lutam 
pelo progresso da região, tais 
como: O mito José de Moura, 
o padre João Cartaxo Rolim, 
Lampião, padre Cícero Romão 
Batista, José Nello Zerinho 
Rodrigues, senhor Alexandre, 
Luiz Peixoto da Silva, poeta 
Ronaldo Cunha Lima, monse-
nhor Luiz Gualberto de An-
drade, professora Vilany Pe-

reira. Recepcionando turistas 
e gonzagueanos encontra-se 
a imagem de São Francisco, 
bem em frente a entrada do 
parque.

As inaugurações serão fei-
tas no dia 23, com a presença 
de artistas de vários recantos 
do Nordeste. No dia 24 será 
realizado o VI Fesmuza, com 
a participação de inúmeros 
sanfoneiros de estados nor-
destinos, como acontece a 
cada ano. Serão distribuídos 
15 mil reais em prêmios aos 
vencedores do Fesmuza, além 
de troféus alusivos à promo-
ção.

Uma das grandes atra-
ções da festa de Gonzaga é o 
Conpozagão – Concurso de 
Poesia em homenagem ao 
Gonzagão, com a participação 
de poetas do Brasil inteiro. 
Este ano teremos também a 
realização do Vaqueizagão, 
uma homenagem especial aos 
vaqueiros regionais.

 Para 2013 estão sendo 
aguardadas milhares de pes-
soas dos estados da federação. 
Todos os preparativos já estão 
sendo organizados por uma 
comissão de alto nível. A se-
gurança é um dos pontos altos 
do VI Fesmuza, para que todos 
se sintam à vontade no Parque 
Cultural.

Diácono e jornalista - jnunes48@gmail.com

Para não 
esquecer Dorgival

Ao final da tarde daquela sexta-feira, quan-
do o IHGP, a vetusta Casa da Barão do Abiaí, 
abriu suas portas para as homenagens póstu-
mas ao sócio Dorgival Terceiro Neto, uma aura 
ligava este sertanejo aos que estávamos ali para 
ouvir palavras que deram ao momento tom de 
saudade.

As expressões do confrade Humberto Mello 
naquele momento, pronunciadas por quem sabe 
meditá-las, me levaram ao verdor de nossa ami-
zade, cerca de duas décadas atrás até se consoli-
dar nos apertos de mãos e nos livros permutados 
e analisados durante nossa convivência.

Com simplicidade e grandeza intelectual, 
Humberto Melo recordou passagens da prodigio-
sa carreira do amigo, apontando a necessidade 
de recolher seus artigos dispersos em jornais 
ou inéditos para publicá-los em livro. Dorgival 
comentava que desejava juntar material que fala 
de violeiros e repentistas, com os quais conviveu, 
para editar numa única publicação.  

Durante a explanação, feita com sabedoria 
para traçar o perfil de Dorgival, as palavras do 
orador mitigaram a consternação da família e dos 
amigos na ausência do convívio pessoal. Se trá-
gica é a dor, seja a resignação o consolo no reco-
lhimento de abundantes ensinamentos e possa, 
agora, aproveitar as lições na minha solitária 
caminhada de historiador e cronista.

O tamanho de Dorgival merecia plateia de 
dimensão maior, mas nem todos do IHGP que o 
veneram compareceram ao ato. Mas bastaram 
as palavras de Humberto para acalentar nossos 
corações. Recordar os ensinamentos e viver sua 
memória nos tornam cúmplices do mesmo olhar 
para o Sertão e para o Brejo, regiões onde ele e 
eu fomos moldados.

Agora é guardar na memória os retratos 
desenhados pelas palavras e deixar que reno-
vem o prazer ao sentir o bafo das manhãs do 
Sertão.

Sobre este homem que carregava consigo 
os frutos da terra, num profundo ato de amiza-
de, permitiu-me escrever um pequeno livro a 
seu respeito a ser lançado, servirá para que os 
jovens advogados e políticos possam melhor 
conhecê-lo.

Antes, fiz consulta a ele, narrada da seguinte 
maneira:

– Quero escrever um livro para lembrar os 
seus oitenta anos, assim como pretendo fazer 
com outros amigos escritores...

- Não carece...
Tempos depois, voltei a falar sobre a ideia ci-

tando como integrantes do Projeto Juarez Farias, 
Gonzaga Rodrigues, Evaldo Gonçalves, Balduino 
Lelis – todos na casa dos oitenta anos.

– É dívida de gratidão. Você foi padrinho de 
meu ingresso no IHGP.

Silêncio.
Meses depois retornei com o livro. Concor-

dou.
O primeiro volume da coleção, mostra os 

caminhos dele, homem talentoso e sisudo, ser-
tanejo moldado no barro esturricado, crescido à 
sombra das baraúnas de Taperoá.

O trabalho é uma tentativa de fazer um 
retrato deste que nunca abdicou de sua luta pelo 
Sertão, conquistou a Paraíba sem perder o trejei-
to de homem do campo.

Tinha o coração amigo, bondoso e excessivo 
nos gestos de acolhida. Trazia no corpo a bafo 
quente do Sertão que cedo se misturou com a 
brisa fresca do Mar.

Sua memória será preservada à medida da 
nossa benevolência pelas sementes plantadas 
nas terras tórridas do Sertão ou no tabuleiro do 
Litoral.

José
NunesAcusação injusta

A força do Fesmuza

A segurança 
é um dos 
pontos altos 
do VI Fesmuza, 
para que 
todos se sintam 
à vontade 
no Parque 
Cultural
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Artigo

corre a outro incompetente, um assistente social, 
que numa entrevista de cinco minutos   conclui 
direto que a menina não mentia.

A diretora convoca uma reunião de pais e pro-
fessores e confessa o exercício de pedofilia.  Não 
resta outra alternativa senão demitir  o professor 
.  Em seguida, como é natural, ele é  execrado por 
colegas e amigos, entre os  quais os pais de Klara.  
Todos reagem contra o que seria uma barbaridade, 
inusitada naquela localidade.  Lucas tenta levar a 
vida em sua casa, mas a acusação produz efeitos 
atômicos: vai fazer compras no supermercado e  é 
proibido de estar ali.  Briga com um dos funcioná-
rios.

Divorciado, consegue atrair o filho para a  sua 
companhia.  Vai o garoto às compras e também é 
proibido pelo dono da loja.  Havia um nítido esque-
ma de sufocar o alegado “criminoso”, totalmente 
inocente.  Klara se desdiz, afirmando aos pais que 
inventara “umas besteiras”.  Não adianta nada.  
Ele é preso e levado para a cadeia.  O único que o 
defende, ardorosamente, é o filho valente, que dá 
enorme demonstração de amor.  Briga pela inocên-
cia do pai.

O  caso se generaliza e outras crianças também 
acusam Lucas, alegando que tudo se passava no 
porão da sua casa.  A Justiça liberou o acusado.  Na 
sua casa não tinha porão.  Além disso, em casos 
comprovados de pedofilia, assinalam-se nas víti-
mas diversos desvios de comportamento, o que não 
ocorreu.

Cabe ainda um  último comentário: por que 
o professor se manteve sempre na defensiva? Na 
verdade, só uma vez, no supermercado, deu uma 
cabeçada no vendedor que o inibia nas compras.  
De resto, vai sendo aos poucos desconstruído, sem 
demonstrar a revolta que dele se esperava.  Ques-
tão de temperamento ou covardia?  É mais uma 
dúvida que fica para a discussão entre os especta-
dores do filme, premiado no festival de Cannes.



Álbum sobre Praia e Rede Hoteleira do 
Cabo Branco é lançado hoje na capital

Livro
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Roteiro

A Praia do Cabo Bran-
co é a protagonista do 
Álbum lançado hoje, em 
um café da manhã, no 
Centro de Lazer e Turis-
mo do Sesc. O exemplar, 
que possui coordenação 
e texto de Wills Leal, e fo-
tografias de diversos pro-
fissionais da área, destaca 
a rede de hotéis e restau-
rantes da orla marítima 
do Cabo Branco em seis 
capítulos que abordam a 
praia, o meio ambiente, 
a geografia e o turismo 
local: Bem vindo ao Pa-
raíso; Ponto Extremo do 
Continente; Verdadeiro 
Dono da Praia; Sombra 
e Água Fresca; Aurora e 
Crepúsculo Cinematográ-
ficos; e Visões de Morado-
res Famosos.                                                                   

Doze hotéis partici-
pam do álbum, cada um 
possui uma versão indi-
vidual com a sua história 
e estrutura: Xênius, Am-
bassador, Onda do Atlân-
tico, Littoral, Mar do Cabo 
Branco, Sesc Praia, Netu-
anah, IBIS, Nord Green, 
Atlântico do Cabo Bran-
co e Nord Blue. O álbum 
não será comercializado, 
a ideia é que fique um 
exemplar em cada aparta-
mento para que o turista, 

Chico Correa

Esmeraldo Marques é um dos músicos mais ativos da cena cul-
tural independente. Mais conhecido por Chico Correa – nome artístico 
que adotou em homenagem ao jazzista Chik Corea – ele é um multi-ins-
trumentista, compositor, DJ e produtor incansável que tem dado uma 
contribuição valorosa na construção e fortalecimento da cena local. Há 
mais de dez anos, Esmeraldo vem gravando discos, produzindo even-
tos, compondo trilhas, fazendo shows mundo afora e contribuindo em 
trabalhos de outros artistas, sejam eles da Paraíba, do Brasil ou do ex-
terior.

Em 2002 formou a Chico Correa & Electronic Band unindo influ-
ências do rock e da música eletrônica com os ritmos nordestinos. For-
matado em banda com bateria, percussão, baixo e metais – além das 
guitarras e aparatos eletrônicos pilotados pelo próprio Chico - gravou o 
primeiro álbum homônimo, disponibilizando para baixar gratuitamen-
te num site gringo que já contabiliza milhares de downloads da obra. A 
CCEB participou de grandes festivais no Brasil e na Europa, com des-
taque para o TIM Festival no Rio de Janeiro e Europália na Bélgica. A 
banda conta com passagem pelos principais festivais independentes no 
Brasil como o Abril Pro Rock em Recife e o MADA em Natal. Em parce-
ria com o ilustrador Shiko fizeram também o clipe de animação para a 
música Lelê, que teve direção de Carlos Downling e foi premiado em 
festival internacional.

Em 2005 Chico Correa dividiu com a Cabruêra a produção musi-
cal do projeto Sons da Paraíba, que resultou num álbum de releituras 
de músicas de domínio público que fazem parte do cancioneiro popular 
do Estado. A parceria rendeu a participação de Chico como guitarris-
ta em vários shows da Cabruêra no Brasil e na Europa. Juntos fizeram 
apresentações na Bélgica, Portugal, República Tcheca, Holanda, França, 
Itália e no famoso Montreux Jazz Festival na Suiça.

Além da carreira como DJ e produtor musical Chico Correa for-
mou junto com Jonathas Falcão a banda Seu Pereira e Coletivo 401 
que está lançando o seu primeiro álbum e conta ainda com os músicos 
Thiago Sombra (baixo), Cassiano (percussão) e Victor (bateria). Re-
centemente fizeram apresentações em turnê pela África e São Paulo. 
A parceria entre Falcão e Esmeraldo vem desde a época em que juntos 
tocavam na banda A Função. A capa do primeiro álbum do Seu Pereira 
foi criada pelo desenhista paraibano Mike Deodato, referência interna-
cional no universo dos HQs. Hoje Esmeraldo também integra a banda 
Bahiana System de Salvador – com ela fez shows mundo afora incluindo 
apresentações até em Xangai – além de fazer dupla com o DJ NAZA na 
discotecagem da Volante Filipéia.

Esmeraldo Marques é um dos músicos mais versáteis e criativos 
da atual geração da música brasileira. Artista inquieto e pessoa de gran-
de generosidade, estar frequentemente participando de diferentes pro-
jetos e dando sempre uma contribuição valiosa nas parcerias que en-
campa. Em breve estará lançando mais um disco em projeto que flerta 
com o jazz e outras influências, batizado de Parahyba Ensemble. Abram 
bem os ouvidos, certeza que vem boa música por ai!

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Mídias em destaque

FOTO: Ortilo Antônio

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

ao chegar, seja bem rece-
bido e se sinta acolhido 
na cidade visitada. 

A iniciativa da pro-
dução do álbum é do re-
cém-criado Instituto Tu-
rístico Cabo Branco, uma 
instituição que congrega 
professores e estudiosos 
do turismo e do meio am-
biente, residentes nessa 
praia da capital. A publi-
cação tem por objetivo es-
tabelecer uma relação po-

sitiva entre os turistas, os 
hotéis e a Praia do Cabo 
Branco. Segundo levanta-
mento do ICABO, a rede 
hoteleira da praia tem 
uma oferta de quase três 
mil leitos, em suas atuais 
19 unidades e, até o final 
do ano, terá um acrésci-
mo de mais 400.    

“Os textos carregam 
uma linguagem otimis-
ta, poética. O Álbum não 
é feito para conquistar 

o turista, é para dar de-
leite, para que ele saiba 
mais sobre o local em que 
se encontra. Queremos 
transmitir as caracterís-
ticas e as potencialidades 
da área para que os tu-
ristas tenham uma nova 
visão dessa praia, que é 
urbana, mas que oferece 
atrativos que nenhuma 
outra tem. Apesar de cada 
hotel ter a sua versão, essa 
é uma edição única que 
contém informações bási-
cas, em comum da praia, 
e informações específicas 
de cada hotel”, explicou 
Wills Leal, coordenador 
do Álbum, em entrevista 
ao jornal A União. 

A previsão do Institu-
to Turístico Cabo Branco 
é a de que, até o final do 
ano, cerca de 250 mil tu-
ristas se hospedem na 
rede hoteleira da Praia. 
Dessa forma, a publicação 
lançada hoje, contribuirá 
para o fomento do turis-
mo paraibano, informan-
do os visitantes sobre 
João Pessoa e, principal-
mente, sobre a praia do 
Cabo Branco, e também 
os deixando familiariza-
dos com o hotel em que 
estão hospedados, seme-
ando um possível retorno 
e atraindo os que ainda 
não conhecem a nossa ci-
dade. 

Wills Leal coordena o Projeto e é autor dos textos
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Em cartaz
Minha Mãe 
É Uma Peça

Dona Hermínia é uma mãe superprotetora e impaciente

Dona Hermínia é uma mulher 
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 desa-
bafando sobre seus problemas com 
a tia idosa, a vizinha fofoqueira e a 
amiga confidente.

FOTO: Divulgação  / Globo Filmes

GUERRA MUNDIAL Z (World War Z, EUA, 
2013). Gênero: Ficção Científica. Duração: 
116 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Marc Forster, com Brad Pitt, Mireille Enos, 
Elyes Gabel. O mundo está sendo invadido 
por zumbis e as Nações Unidas lutam contra 
o tempo para evitar o pior. Enquanto isso, 
Gerry Lane, repórter da instituição e enviado 
especial para a zona de conflito começa uma 
série de entrevistas com sobreviventes do 
ataque. Baseado no livro homônimo e best 
seller escrito por Max Brooks. Manaíra 4: 
21h15. Manaíra 7: 22h15. Tambiá 4: 16h30, 
18h40 e 20h50.

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 ini-
migo Victor, enquanto tenta lidar com outro 
super vilão, El Macho, que possui um filho 
chamado Machito. Cinespaço 3/3D: 13h50. 
CinEspaço 4: 14h, 16h, 18h, 20h  e 22h. 
Manaíra 3: 12h15, 14h15 e 16h45. Manaíra 
4: 11h45(somente sexta e sábado), 13h45, 
16h15 e 18h45.  Manaíra 7/3D: 12h45, 
15h15, 17h30 e 19h45. Tambiá 5: 13h40, 
15h30, 17h20, 19h10 e 21h.

MINHA MÃE É UMA PEÇA (BRA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração 85 min. Classificação: 12 
anos. Direção:  André Pellenz, com Paulo 
Gustavo, Ingrid Guimarães, Herson Capri. 
Dona Hermínia é uma mulher de meia idade 
que está aposentada e não tem muitas ocu-
pações, sendo que sua maior preocupação é 
achar o que fazer. Ela é uma mãe dedicada e 
está sempre preocupada com os filhos, só 
que eles cresceram, e já não precisam tanto 
dela, o que a deixa entediada. Sem um tra-
balho, um companheiro ou filhos pequenos 
para se ocupar, Dona Hermínia passa o dia 
todo desabafando sobre seus problemas 
com a tia idosa, a vizinha fofoqueira e a 
amiga confidente. CinEspaço 1: 14h, 16h, 
20h, 22h. Manaíra 1: 13h15 e 15h30. Tambiá 
2: 13h50, 15h30, 17h10 e 18h50.

O BRASIL DEU CERTO. E AGORA? Gênero: Docu-
mentário. Duração: 70 min. Classificação: 
Livre. Direção: Louise Sottomaior. Três ex

-presidentes da República, 12 ex-ministros 
de Estado, sete ex-presidentes do Banco 
Central e especialistas em finanças como 
Roberto Setúbal, presidente do Banco Itaú, 
e Alexandre Saes, professor de história 
econômica da FAE-USP, revelam o passado 
da economia brasileira e refletem sobre o 
presente e o futuro do país, além de discutir 
o que é que deu certo. CinEspaço 1: 18h.

O CAVALEIRO SOLITÁRIO (The Lone Ranger, 
EUA, 2013). Gênero: Ação. Duração: 149 
min. Classificação: 14 anos. Direção: Gore 
Verbinski, com Johnny Depp, Armie Hammer, 
James Badge Dale, Ruth Wilson. John é um 
advogado que acaba de retornar à sua cida-
de-natal, onde vive seu irmão Dan, a cunhada 
Rebecca e o sobrinho Danny. John está 
disposto a cumprir a justiça ao pé da letra, 
levando os criminosos ao tribunal, apesar da 
resistência local. O índio Tonto o encontra e, 
ao perceber que um cavalo branco escolhe 
John, passa a ajudá-lo. Manaíra 1: 18h30 e 
21:30. Manaíra 8: 14h45, 17h45 e 20h45. 
Tambiá 1: 15h20, 18h e 20h40.

O HOMEM DE AÇO (Man of Steel, EUA 2013). 
Gênero: Ação. Duração: 148 min. Classifi-
cação: 12 anos. Direção: Zack Snyder, com 
Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane. Nasci-
do em Krypton, o pequeno Kal-El viveu pouco 
tempo em seu planeta natal. Percebendo que 
o planeta estava prestes a entrar em colap-
so, seu pai o envia ainda bebê em uma nave 
espacial, rumo ao planeta Terra. Ao chegar 
ele é criado por Jonathan e Martha Kent, que 
passam a chamá-lo de Clark. Com o tempo 
ele demonstra ter uma força descomunal, 
o que amedronta seus pais. Eles pedem 
que ele jamais demonstre seus poderes, 
mesmo em situações de emergência, já 
que nem todos conseguirão compreendê-lo 
por ser diferente das demais pessoas. Ao 
crescer, Clark se torna uma pessoa isolada 
e frustrada. Em meio aos seus problemas 
emocionais, ele resolve usar seus poderes 
para ajudar a humanidade e se torna o Su-
per-Homem. CinEspaço 3/3D: 15h40, 18h30 
e 21h20.  Manaíra 2: 12h, 15h, 18h e 21h. 
Manaíra 5: 13h, 16h, 19h e 22h.  Manaíra 6: 
11:00(somente sexta e sábado), 14h, 17h 
e 20h. Tambiá 2: 20h30. Tambiá 6/3D: 14h, 
17h05 e 20h.

O CONDE

BARATÃO

Humor 

Tônio

Jorge Elô

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 com-
panhia de dança. Jody é uma jovem de 20 e 
tantos anos que tem dois filhos e é amiga de 
Kendra. Ambas competem pelo papel princi-
pal 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: 14h20.

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 ilusionis-
tas chamado The Four Horsemen. O que 
poucos sabem é que, enquanto encanta 
o público com suas mágicas sob o palco, 
o grupo também rouba bancos em outro 
continente e ainda por cima distribui a 
quantia roubada nas contas dos próprios 
espectadores. Estes crimes fazem com 
que o agente do FBI Dylan Hobbs esteja 
determinado a capturá-los de qualquer 
jeito, ainda mais após o grupo anunciar 
que em breve fará seu assalto mais 
audacioso. CinEspaço 2: 19h20 e 21h40. 
Manaíra 3: 19h15 e 21h45. Tambiá 3: 
16h20, 18h30 e 20h40.

UNIVERSIDADE MONSTROS (Monsters Uni-
versity, EUA, 2013). Gênero: Animação. 
Duração: 107 min. Classificação: Livre. 
Direção: Dan Scanlon, com Billy Crystal, 
John Goodman, Peter Sohn. Em Monstros 
S.A. descobrimos que Mike Wazowski e 
James P. Sullivan são uma dupla insepará-
vel.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: 13h30, 15h20 e 
17h20. Tambiá 1: 13h20.
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Dança

Sesc Paraíba promove Mostra de Dança de Rua hoje e amanhã na capital 
com presença de Grupos com estilos entre hip hop, tribal, afro e swing

Foto: Rafael Passos

Hoje e amanhã, o 
Centro Histórico de 
João Pessoa recebe 
14 grupos de Dança 
Urbana. É a realiza-
ção da I Mostra de 
Dança de Rua do Sesc 
Paraíba, que acontece 

a partir das 20h, no Pátio da Igreja 
de São Pedro Gonçalves. O evento, 
que conta com o apoio da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, é aberto 
ao público e irá reunir aproximada-
mente 250 participantes entre bai-
larinos, produtores e coreógrafos, 
incentivando um dos movimentos 

 

culturais que mais cresce na capital.  
A mostra integra vários estilos de 

dança, como o Hip Hop, Tribal, Afro e 
Swing, reforçando a política de proje-
tos implementados este ano pelo Sesc 
- Corpo e Movimento, Intervenções 
Cênicas e Sesc Encena - que leva as 
apresentações artísticas para espaços 
públicos, como a Praça da Paz, nos 
Bancários, e o Ponto de Cem Réis, no 
Centro. O Sesc pretende com isso pro-
mover ações culturais socializantes, 
oferecendo a oportunidade ao público 
de prestigiar os trabalhos produzidos 
em João Pessoa.  

“Esse é um projeto especial, pois 
é sua primeira edição. Já trabalhamos 
com esses grupos há, pelos menos, 
uns cinco anos por meio do Festival 
Aldeia Sesc da Cena Comunitária. 

A Cia Lunay, dirigida por Kilma Farias, encerra a primeira noite da Mostra com uma apresentação do espetáculo Axial, que retrata a dicotomia entre o sagrado e o profano

Arte comunitária

O Salão de Artes Visuais 2013 
será aberto hoje, às 19h, na Galeria de 
Artes do Centro de Turismo e Lazer 
Sesc Cabo Branco, em João Pessoa. A 
exposição conta com 44 obras de 28 
artistas selecionados nas categorias 
Pintura, Objeto/Escultura, Instalação, 
Gravura e Vídeo Arte. Na ocasião, se-
rão premiados 15 artistas, sendo dez 
com o prêmio aquisição e cinco com o 
prêmio de incentivo.

A comissão de seleção foi com-
posta por Caroline Soares de Souza 
(Tec. de Artes Visuais do Departa-
mento Nacional do Sesc), Eudes Soa-
res da Rocha (Membro da Associação 
Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) 
e da Associação Internacional de Crí-
ticos de Arte (AICA) e Robson Xavier, 
professor do Departamento de Artes 
Visuais da UFPB e membro da Asso-
ciação Nacional de Pesquisadores de 
Artes Plásticas (Anpap).

No dia 18 de julho, às 16h, os 
artistas paraibanos Flávio Tavares 
e Eudes Rocha participam de um 
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Porém, percebemos a amplitude 
desse grupos em suas comunidades 
e a mobilização de grande público. 
Assim, resolvemos promover um 
evento voltado apenas para a Dança 
Urbana. Eles fazem um trabalho social 
importante em suas comunidades e 
nosso desejo é levar a periferia para 
os palcos nobres, como o centro da ca-
pital. Queremos ainda contribuir com 
a reativação cultural do Centro His-
tórico, por isso a escolha pelo Largo 
São Pedro Gonçalves”, explicou Chico 
Noronha, coordenador de Cultura do 
Sesc Paraíba, em entrevista ao jornal 
A União.  

A noite de hoje começa com a par-
ticipação do Grupo Os Bambas, com 
direção de Djanilson Gonçalves; segui-
da do Grupo Bad, de Michael Júnior; 

Kebr’art, de Welton Delfino; The Pro-
digious Group, de Rêmulo Amorim; 
Tribo Ethnos, de Vant Vaz; Swing Free 
Style, de Fagner Boy Style; e, fechando 
as apresentações do primeiro dia da 
Mostra, a Cia Lunay, com direção de 
Kilma Farias.  

No sábado, é a Harmonia do 
Swing, dirigida artisticamente por Ab-
mael Santos, que abre o último dia do 
evento, logo depois é a vez da Passo a 
Passo, de André Gabhe; Gang Gangre-
na, de Barruan Cunha; Cia de Dança 
Movimento, de Emmanuel de Holanda 
e Flávio Lima; Shammah Cia de Dança, 
que possui direção coletiva; Gingado 
Manhoso, de Josicleiton Marques; e, 
encerrando a I Mostra de Dança de 
Rua do Sesc Paraíba, o Grupo Raízes, 
com direção de Nay Gomes. 

bate-papo sobre o tema Café com 
Arte. Paralelo às exposições, acon-
tecem também oficinas gratuitas. A 
Oficina das Cores, ministrada pela 
artista plástica Cristina Strapação, 
será aplicada no dia 19 de julho em 
João Pessoa, no dia 13 de agosto 
em Campina Grande e no dia 19 de 
setembro em Guarabira. Já a Oficina 
de Xilogravura, desenvolvida pelo ar-
tista plástico Arnilson Montenegro, 
está programada para os dias 26 de 
julho, 12 de agosto e 20 de setembro, 
respectivamente. O horário de ambas 
as atividades se estende das 8 às 12h 
e das 14 às 18h. 

O salão permanece em João Pessoa 
até 31 de julho. Com formato itineran-
te, segue para Campina Grande, sendo 
exibido entre os dias 9 e 31 de agosto, 
no Sesc Centro. Posteriormente, chega 
a Guarabira, ficando aberto à visitação 
de 12 a 30 de setembro, na unidade do 
Sesc da cidade. As unidades de Patos, 
Sousa e Cajazeiras participam do pro-
jeto com oficinas e palestras.

A cantora e compositora Lívia 
Kiedes é a atração da edição de hoje 
do Projeto Usina da Música, que 
acontece no café da Usina Cultural 
Energisa. Em 2012 a artista lançou 
o CD com composições próprias e 
versões, intitulado O que eu Quero. A 
entrada custa o preço único de R$10 
e a apresentação está marcada para 
as 21h.

O primeiro disco de Lívia Kiedes, 
O que eu quero, foi lançado em 2012 
com músicas próprias e versões que 
fizeram parte da sua formação. Sua 
trajetória musical começou quando 
a artista decidiu estudar teclado, 
instrumento que acabou revelando 
o seu potencial como cantora. Após 
um tempo, começou a investir tam-
bém na composição, produzindo 
canções com letras leves que contam 
tanto experiências pessoais quanto 
fictícias. Lívia começou a fazer apre-

Lívia Kiedes é atração do 
Projeto Usina da Música

sentações com bandas em eventos 
sociais e casamentos, até quando 
desenvolveu a carreira de vocalista 
em bandas de música pop. Para a 
noite de hoje, a cantora preparou um 
show que dá destaque à sua voz. Em 
maio deste ano ela lançou o video-
clipe para a música Assim eu espero, 
disponível no Youtube e que já conta 
com mais de 400 visualizações, dan-
do um passo importante na projeção 
do seu trabalho.

O Usina da Música foi criado em 
maio de 2012 com o intuito de pro-
mover a ocupação sistemática dos 
espaços voltados para a música na 
Usina Cultural. 

Ao longo desse tempo, o projeto 
recebeu nomes consagrados e nova-
tos da música autoral paraibana, a 
exemplo dos veteranos do Jaguaribe 
Carne e dos estreantes d’A Troça 
Harmônica.
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PB espera vender mais de R$ 1 mi em calçados 
Empresários do setor calçadis-

ta paraibano esperam comerciali-
zar mais de 50 mil pares de sapatos 
durante a 45ª Feira Internacional 
de Moda em Calçados e Acessórios 
(Francal), que acontece até hoje, em 
São Paulo, resultando em mais de um 
R$ 1 milhão em recursos. De acor-
do com o presidente do Sindicato 
da Indústria de Calçados da Paraíba 
(Sindicalçados), Eduardo Souto, o 
volume de negócios gerado nos dois 
primeiros dias do evento superou as 
estimativas. “Participamos dessa feira 
há treze anos. Nesses primeiros dias, o 
volume de negócios gerados tem sido 
acima das nossas expectativas. Todos 
os empresários já fecharam negócios 
e prospectaram vendas para o futuro”, 
informou ele.

A principal plataforma lançadora 
das coleções primavera-verão no país, 
a Francal reúne toda a cadeia courei-
ro-calçadista nacional para a melhor 
e mais longa temporada de negócios 
do ano. A cada edição, mais de três mil 
marcas de mil empresas apresentam 
suas coleções para lojistas nacionais e 
importadores do mundo todo.

 A Francal é visitada por mais 
de 60 mil profissionais do Brasil e 
do exterior, o que contribui para a 
realização dos negócios do setor em 
diferentes mercados. No interno, re-
cebe lojistas de todos os estados bra-
sileiros, ampliando as oportunidades 
para abertura de novos mercados. No 
externo, estimula as exportações ao 
receber compradores de mais de 70 
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Se encerra hoje o prazo para 
o estudante entrar na lista de 
espera do Sisu

São Paulo – O índice 
de pequenas e microem-
presas criadas no Brasil que 
sobrevivem aos primeiros 
dois anos de existência é 
75,6%, de acordo com o 
estudo Sobrevivência das 
Empresas feito pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae). De acordo com os 
dados divulgados na última 
quarta-feira, todos os se-
tores analisados aparecem 
com sobrevivência acima 
de 70%. As indústrias são 
as empresas com mais su-
cesso nos primeiros dois 
anos, com 79,9% ativas. 
Depois vem o comércio 
com 77,7%, a construção 
civil, com 72,5% e os servi-
ços, com 72,2%.

Para fazer o censo, o 
Sebrae avaliou as bases 
cadastrais da Receita Fede-
ral entre os anos de 2007 
e 2010, abrangendo um 
universo de 500 mil em-
presas por ano. A região 
com maior taxa de sobre-
vivência é a Sudeste, com 
78,2%. Em seguida apa-
recem o Sul (75,3%), Cen-
tro-Oeste (74%), Nordeste 
(71,3%) e Norte (68,9%).

De acordo com o Se-
brae, as pequenas e micro-
empresas constituem 99% 
do total de empresas no 
país, concentrando 52% 
do saldo de empregos for-
mais e 40% da massa sala-
rial. Esse conjunto de em-
presas é responsável por 
25% do PIB do país e por 
70% das novas vagas ge-
radas mensalmente. As mi-
cro e pequenas empresas 
contribuem ainda com 1% 
das exportações.

Segundo o presidente 
do Sebrae, Luiz Barreto, 
os primeiros dois anos são 
os mais difíceis de serem 
ultrapassados pelas em-
presas e continuar no mer-
cado depois desse período 
indica grandes chances 
de permanência. Barreto 
destacou ainda que é ne-
cessário estar atento ao 
mercado, pois de cada dez 
empresas abertas, sete são 
oportunidades e apenas 
três por necessidade.

“O Brasil passou daque-
la fase na qual as pessoas 
passavam a ser empreende-
doras por falta de alternati-
va no mercado de trabalho. 
Hoje não é mais assim. Isso 
é um dos aspectos que jus-
tifica esse índice de sobrevi-
vência maior. Há mais gen-
te entrando no mercado, 
gente mais preparada que 
pensa mais antes. E há ain-
da um grande mercado in-
terno consumidor, do qual 
essas empresas são depen-
dentes em quase 100%”.

Sobrevivência nos 
2 primeiros anos 
chega a 75,6%

MICROEMPRESAS

Flávia Albuquerque
Da Agência Brasil

A criação do Sistema Integra-
do de Comércio Exterior de Ser-
viços, Intangíveis e Outras Ope-
rações que Produzam Variações 
no Patrimônio (Siscoserv), que 
deveria controlar a importação e 
a exportação de serviços, se trans-
formou em mais um instrumento 
de arrecadação. O sistema, que co-
meçou a funcionar em outubro de 
2012, exige que os 22 mil exporta-
dores brasileiros passem à Recei-
ta Federal informações detalha-
das sobre as despesas no exterior.

Atualmente, o empresário 
que deixar de enviar informa-
ções – ou lançar dados errados 
no sistema – terá que pagar mul-

ta de 0,2% sobre o faturamento 
da empresa do mês anterior ao 
da prestação da informação. Uma 
empresa, por exemplo, que tenha 
tido faturamento de R$ 500 mi-
lhões, pode ser multada em R$ 1 
milhão, por uma única informação 
omitida, inexata ou incompleta. Se 
errar três vezes nesse mês, será 
multada em R$ 3 milhões.

Além da multa desproporcio-
nal, há o grau de complexidade e 
detalhamento do Siscoserv. Um 
funcionário em viagem ao exte-
rior deve informar, por exemplo, 
os gastos com alimentação. Seja 
café da manhã, almoço ou jantar. 
Se a refeição foi à la carte, self-

service, fast-food, entrega de re-
feição pronta, lanche dentro do 
avião ou serviço de buffet, com ou 
sem serviço de garçom.

Detalhes
Para o transporte, há 56 op-

ções diferentes. Se por metrô, 
trem, ônibus, van, carro alugado, 
táxi, barco entre outros como bi-
cicleta, com ou sem motorista. 
São mais de dez opções de hos-
pedagem e até os serviços de la-
vanderia são detalhados. Numa 
viagem de dez dias ao exterior, o 
funcionário voltará com pelo me-
nos 60 recibos e terá que preen-
cher 60 formulários. As empresas 

também estão obrigadas a infor-
mar as despesas de funcionários 
estrangeiros no Brasil. A Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), 
que atualmente coordena o Fórum 
das Confederações, entende a im-
portância do Siscoserv para a ob-
tenção de informações econômi-
co-comerciais para a elaboração 
de políticas públicas relacionadas 
às transações comerciais interna-
cionais de serviços. No entanto, 
considera que a multa de 0,2% 
sobre o faturamento é despropor-
cional e demasiada. Além disso, as 
empresas têm encontrado muitas 
dificuldades para implementar o 
sistema.

Procedimentos que envol-
vem o controle de qualidade, a 
preservação do meio ambiente e 
o sistema de segurança no arma-
zenamento e transporte do coque 
verde de petróleo, na Paraíba, fo-
ram avaliados, no final de junho, 
pela empresa Cimento Nassau. A 
aferição ocorreu no Terminal de 
Combustíveis Sólidos da Paraíba 
(Tecop), onde representantes da 
Nassau realizaram uma auditoria.  

A última visita da cimenteira 
ao terminal aconteceu em 2009 e, 
de lá para cá, foram feitas diver-
sas melhorias da Tecop. Entre as 
várias ações desenvolvidas está  o 
reforço, ampliação e melhor adu-
bação da barreira verde mantida 
pelo terminal, a aquisição de um 
caminhão-pipa para fazer a agua-
ção da via  que liga o terminal a 
BR e também das pilhas que ficam 
no pátio, bem como o rigor com a 

lavagem dos caminhões e pneus 
que saem da Tecop para evitar o 
escape de coque pela via após o 
carregamento. Para o vice-presi-
dente da Tecop, Basten Ruijsena-
ars, a visita da Nassau trouxe ain-
da mais confiança para a direção 
do terminal. 

“Toda a nossa atuação tem o 
compromisso com o meio ambien-
te, com a qualidade de nosso pro-
duto e com uma operação segura e 
eficiente. Por isso, eu acredito que 
os representantes da Nassau gos-
taram do que viram. Assim como 
outras indústrias cimenteiras que 
já nos visitaram e também apro-
varam nossas práticas. Ficamos 
felizes com a resposta positiva de 
nossos clientes, pois reforça que 
estamos no caminho certo”, decla-
rou o dirigente, orgulhoso de seu 
projeto de melhoria contínua na 
Tecop para aperfeiçoar todos os 

cuidados que já possui no mane-
jo do coque verde de petróleo em 
Cabedelo.  “O cliente ficou muito 
satisfeito com os avanços que fi-
zemos desde a última avaliação 
em 2009”, afirmou Basten Ruijse-
naars, destacando que a Nassau - 
uma empresa e marca de cimento 
brasileira, cujo escritório central 
esta localizado na cidade do Reci-
fe, Pernambuco - fez uma avalia-
ção completa no terminal. 

A auditoria da cimenteira, 
segundo o dirigente da Tecop, 
avaliou a gestão do controle de do-
cumentos e controle de registros 
feitos na Tecop; a responsabilida-
de da direção do terminal, ou seja, 
o comprometimento da direção no 
planejamento e objetivos da quali-
dade e análise crítica; também ave-
riguou a gestão de recursos - hu-
manos, infraestrutura e ambiente 
de trabalho - na Tecop. Além disso, 

de acordo com Basten Ruijsenaars, 
os auditores da Nassau também 
observaram o planejamento, os 
processos relacionados aos clien-
tes, a análise crítica dos requisitos 
do produto, a comunicação com 
o cliente, a aquisição, produção e 
prestação do serviço, bem como 
a identificação, rastreabilidade e 
preservação do coque verde na 
Tecop. Outros pontos avaliados 
foram a medição, a análise e a me-
lhoria dos processos internos, dos 
dados, da ação corretiva e da ação 
preventiva. 

Estabelecido desde abril de 
2005 na área do retroporto de 
Cabedelo,  a Tecop tem como prin-
cipal atividade a importação e 
beneficiamento, através do Porto 
de Cabedelo, de coque verde de 
petróleo, produto obtido de resí-
duos do processamento produtivo 
das refinarias de petróleo. 

Fiep: Siscoserv prejudica empresário

Cimento Nassau avalia o Tecop

SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR DE SERVIÇOS

COMBUSTÍVEL SÓLIDO

países que visitam a feira para fazer 
negócios com as indústrias brasilei-
ras, firmar parcerias e estreitar rela-
cionamento com o mercado sul-ame-
ricano tendo o Brasil como porta de 
entrada do continente.

Para a presidente da Companhia 
de Desenvolvimento da Paraíba (Ci-
nep), Tatiana Domiciano, o volume 
de negócios gerados referenda a ex-
celência em qualidade da indústria 

paraibana. “Temos empresas que hoje 
exportam para mais de cem países. O 
segmento calçadista da Paraíba é re-
conhecido pela qualidade e excelência 
nos produtos. O sucesso na Francal 
reforça, ainda mais, essa qualidade”, 
comemorou a dirigente da Cinep.

Dezoito empresas paraibanas 
participam do evento. Para isso foi 
firmado um convênio entre o Gover-
no do Estado, por meio da Cinep, e a 

Prefeitura de Campina Grande, Sebrae
-PB, a Federação da Indústria da Pa-
raíba (Fiep/Senai) e o Sindicalçados. 
Mesmo depois da Copa das Confe-
derações, o setor calçadista está em 
clima de futebol. Um espaço foi re-
servado na feira para expor os pro-
dutos oficiais que representaram 
o Brasil no campeonato e que vão 
marcar presença na Copa do Mundo 
de 2014. 

Empresários no estande da Paraíba na Francal têm expectativa de comercializar mais de 50 mil pares de calçados

FOTO: Val França/Secom-PB
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Prazo para candidato se encerra hoje
lista de espera do sisu

Inscrição é feita em site 
do sistema e a convoca-
ção ocorrerá em julho

Brasília – Os candidatos 
que não foram selecionados 
em nenhuma das duas cha-
madas do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) do segundo 
semestre deste ano têm prazo 
até hoje para entrar na lista 
de espera. A convocação será 
a partir do dia 17 de julho.

O candidato deve aces-
sar o site do Sisu e, no bole-
tim, clicar no botão em que se 
confirma o interesse em par-
ticipar da lista. O candidato 
poderá participar apenas na 
primeira opção de vaga. Ao 
final, o sistema emitirá uma 
mensagem de confirmação.

Podem entrar na lista 
de espera tanto aqueles que 
não foram selecionados em 
nenhuma das opções de cur-
so quanto os incluídos pela 
segunda opção, independen-
temente de terem feito a ma-
trícula.

Esta edição do Sisu teve 
788.819 estudantes inscritos. 
Foram ofertadas 39.724 va-
gas em 54 instituições públi-
cas de ensino superior.

O Sisu foi desenvolvido 
pelo Ministério da Educação 
para selecionar os candida-
tos às vagas das instituições 
públicas de ensino superior a 
partir da nota obtida no Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem). A seleção é feita pelo 
sistema com base na nota do 
Enem.

Nascituro é alvo de 
protestos em sp 

Juízes pedem apoio 
para vitaliciedade

inadimplência recua 
em universidades

São Paulo – Manifestantes 
saíram na noite em passeata pelas 
ruas do centro paulistano contra o 
Estatuto do Nascituro - Projeto de Lei 
(PL) 478/2007. O protesto saiu da 
Praça do Patriarca e seguiu até a Praça 
Roosevelt, onde foi organizada uma 
aula pública. O objetivo era informar a 
população sobre a proposta. “Nosso 
povo é muito religioso e tem as re-
ligiões como uma instituição séria, mas 
ao que nós estamos assistindo é uma 
articulação das religiões para ganhar 
mais poder, dinheiro, ter espaço nos 
meios de comunicação e se aproveitar 
da falta de informação da maioria da 
população”, disse a socióloga Dulce 
Xavier, uma das palestrantes. O pro-
jeto, que foi aprovado pela Comissão 
de Finanças e Tributação da Câmara 
dos Deputados, estabelece que o nas-
cituro é o ser humano concebido, mas 
ainda não nascido.  O texto diz ainda 
que o nascituro adquire personalidade 
jurídica ao nascer com vida, mas sua 
natureza humana será reconhecida 
desde a concepção. A proposta precisa 
ser apreciada pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ). O projeto tam-
bém prevê o direito ao pagamento de 
pensão alimentícia, equivalente a um 
salário mínimo, às crianças concebidas 
de violência sexual. 

Brasília – Juízes, promotores 
e procuradores de Justiça pediram 
ontem ao presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), apoio para 
a aprovação do relatório do senador 
Blairo Maggi (PR-MT) sobre as duas 
propostas de emenda à Constitu-
ição - PEC 53 e PEC 75 - que tratam de 
punições para magistrados e membros 
do Ministério Público que cometerem 
crimes. Pelo parecer, juízes, promotores 
e procuradores que cometerem crimes 
graves não poderão mais ser punidos 
com a aposentadoria compulsória, 
como ocorre atualmente. 

Nesse ponto, o grupo concorda 
que a aposentadoria não pode ser con-
siderada uma penalidade em todos os 
casos. “Concordamos que o magistrado 
que comete delito tem que ser punido 
com a perda da aposentadoria. Se for 
julgado culpado, tem que perder o 
cargo. Os maus têm que ser afastados 
e punidos”, destacou Nelson Calandra, 
presidente da Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB).

Brasília - A porcentagem de 
pessoas que atrasam o pagamento da 
mensalidade de instituições privadas 
de Ensino Superior em mais de 90 dias 
recuou de 8,46% em 2011 para 8,43% 
em 2012. Os números são da Pesquisa In-
adimplência, divulgada pelo Sindicato das 
Entidades Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no Estado de 
São Paulo (Semesp). O sindicato aponta a 
valorização da educação pelo brasileiro e o 
uso do Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies) pelos estudantes como as princi-
pais causas da redução. A inadimplência 
no setor recuou enquanto, no mesmo 
período, a inadimplência total das pes-
soas físicas no Brasil cresceu de 7,70% 
para 8%, segundo a pesquisa. A difer-
ença é ainda maior quando comparado 
aos índices de 2010: enquanto no Brasil, a 
inadimplência era 5,7%, nas instituições 
privadas de Ensino Superior era 9,58%. “Há 
um maior engajamento dos alunos que en-
tendem a educação como uma prioridade. 
Antes era uma das últimas prioridades 
de pagamento. A inadimplência do setor 
sempre foi elevada, mas a tendência é a 
redução”, diz o diretor executivo do Se-
mesp, Rodrigo Capelato. 

Estudantes que não foram selecionados em nenhuma das duas chamadas do Sisu ainda têm uma chace de serem convocados

FOTO: Divulgação

Instituições de ensino superior de-
vem inscrever os alunos que irão partici-
par do Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade) 2013 até o dia 16 
de agosto. O exame serve para avaliar a 
qualidade de cursos e instituições superio-
res do País. As inscrições devem ser feitas 
pela internet, no site do Enade.  

As provas serão aplicadas em 24 de 
novembro e realizadas pelos estudantes 
indicados pelas instituições. Nesta edi-
ção, será avaliado o desempenho dos 
estudantes de bacharelado dos cursos de 
Agronomia, Biomedicina, Educação Físi-
ca, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Ve-
terinária, Nutrição, Odontologia, Serviço 
Social e Zootecnia. O exame também ava-
liará os cursos de Tecnólogo em Agrone-
gócio, Gestão Hospitalar, Gestão Ambien-
tal e Radiologia.

A prova será realizada pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), sob a orienta-
ção da Comissão Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Conaes).

 
participantes
Participarão da prova estudantes que 

tenham iniciado o curso com matrícula no 
ano de 2013 e estudantes de Bacharela-
do, que tenham expectativa de conclusão 

do curso até julho de 2014.
Aqueles que tiverem concluído mais 

de 80% da carga horária mínima do cur-
rículo do curso, até o término do período 
de inscrição, e os estudantes concluintes 
dos cursos superiores de Tecnologia, com 
expectativa de conclusão do curso até 
dezembro de 2013 também devem par-
ticipar. Assim como os estudantes que 
tiverem concluído mais de 75% da carga 
horária mínima do currículo do curso da 
instituição, até 16 de agosto.

O Enade é um dos meios de avalia-
ção da qualidade da educação superior 
no Brasil. A participação dos estudantes 
dos cursos avaliados é obrigatória e con-
dição para a obtenção do diploma, sendo 
registrado no histórico escolar a situação 
de regularidade com o exame.

Criado em 2004, o Enade substituiu 
o Exame Nacional de Cursos (também co-
nhecido como Provão). Em sua sexta edi-
ção, a prova que mede as competências 
e habilidades dos estudantes nos respec-
tivos cursos passou por algumas mudan-
ças.

O Enade integra o Sistema Nacio-
nal de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes), tem o objetivo de aferir o ren-
dimento dos alunos dos cursos de Gra-
duação em relação aos conteúdos progra-
máticos, suas habilidades e competências.

Enade inscreve até 16 de agosto

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Os municípios brasilei-
ros que pretendem receber 
autorização de funciona-
mento de cursos de Medicina 
em instituições particulares 
de educação superior terão 
de passar por uma pré-sele-
ção. Os critérios constam em 
portaria normativa do Minis-
tério da Educação publicada 
na última quarta-feira.

Para determinar a re-
levância e a necessidade 
social da oferta do curso, 
serão observados ainda cri-
térios como, por exemplo, 
número de médicos por mil 
habitantes na microrregião, 
demanda social por vagas 
de Graduação em Medicina 
na unidade da Federação na 
qual se instalará o curso, o 
número de vagas por dez mil 
habitantes e o impacto es-
perado com a ampliação do 
acesso à educação superior 
na região.

Na estrutura do equipa-
mento público, a região terá 
de contar com mais de cinco 
leitos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) por aluno, ter 
três alunos ou menos por 
unidade de atenção básica e 
hospital de ensino ou unida-

de hospitalar com potencial 
para se tornar hospital de 
ensino.

O município também 
deve aderir ao Programa 
Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade na 
Atenção Básica (Pmaq), 
contar com centro de aten-
ção psicossocial (Caps) e 
com pelo menos três pro-
gramas de residência mé-
dica nas especialidades 
prioritárias, além de hospi-
tal com mais de cem leitos 
exclusivos para o curso. São 
consideradas prioritárias de 
residência médica as espe-
cialidades de clínica médica, 
cirurgia, ginecologia-obste-
trícia, pediatria e medicina 
de família e comunidade.

Outra portaria publi-
cada nessa quarta-feira es-
tabelece que as instituições 
federais de educação supe-
rior dispostas a participar 
do programa Mais Médicos 
para o Brasil, devem fazer a 
pré-adesão até a próxima se-
gunda-feira. 

As instituições que vie-
rem a ser selecionadas terão 
dez dias para conformar a 
adesão.

Seleção para Medicina

Brasília – A medida que 
obriga estudantes de Medi-
cina a atuar por dois anos 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS), anunciada na última 
segunda-feira como parte 
do Programa Mais Médicos, 
tem sido alvo de questio-
namentos por estudantes e 

instituições de educação. A 
obrigatoriedade é vista com 
ressalvas. Os dois anos a 
mais antes do diploma e do 
registro profissional podem 
ser um desestímulo para os 
alunos. Quem trabalha no se-
tor diz que é preciso definir 
bem as regras da exigência 

para que nem a rede pública 
e nem os profissionais sejam 
prejudicados. Pela Medida 
Provisória (MP 621/2013) 
enviada pelo governo ao 
Congresso Nacional, a partir 
de 2015 os alunos de Medi-
cina deverão trabalhar por 
dois anos na atenção básica e 

na urgência e emergência do 
SUS, chamado de segundo ci-
clo. Com isso, o curso passa-
rá de seis anos para oito anos 
de duração. A medida é váli-
da para faculdades públicas 
e privadas e garante, durante 
o período, o pagamento de 
uma bolsa tanto para estu-

dantes quanto para professo-
res tutores. Para a coordena-
dora do Núcleo de Estudo em 
Saúde Pública da Universida-
de de Brasília (UnB), Maria 
Fátima de Sousa, a medida 
proporciona uma ação estru-
turante necessária ao ensino 
dos futuros médicos. 

Trabalho obrigatório no SUS é questionado 
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Prazo de adesão de empresas é prorrogado até 2014

Redes de internet
Foi prorrogado até 2014 o pra-

zo para apresentação de projetos 
para construção de redes de inter-
net ao Regime Especial de Tribu-
tação do PNBL (REPNBL). Agora, 
o Ministério das Comunicações vai 
receber até 30 de junho do próximo 
ano, todos os projetos de empresas 
interessadas em receber isenções 
fiscais na construção e na amplia-
ção de redes de telecomunicações.

A Lei nº 12.837, que amplia em 
um ano a data limite, foi publicada 
na última quarta-feira, no Diário 
Oficial da União (DOU). 

Antes dessa medida, o REPN-
BL dava até o dia 30 de junho para 
apresentação dos projetos. Com a 
extensão do prazo, as empresas ga-
nham mais tempo para elaborar e 
apresentar os planos ao Ministério.

O Regime prevê que as compa-
nhias que tiverem os projetos para 
construção de redes aprovados 
pelo MiniCom e, em seguida, forem 
habilitadas pela Receita Federal, 
recebam desoneração de impostos 
federais sobre máquinas, equipa-
mentos, material de construção e 
mão de obra usados na execução 
dos projetos.

 O objetivo é modernizar as re-
des de telecomunicações do país, 
diminuir as desigualdades de acesso 
em diferentes regiões e massificar 
o serviço. A estimativa do Governo 
Federal é que serão antecipados de 
R$ 16 bilhões a R$ 18 bilhões em 
investimentos em infraestrutura de 
banda larga até 2016. Até o fim de 
junho, mais de 700 projetos haviam 
sido inscritos para serem beneficia-
dos pelo regime especial de tributa-
ção. O Regime Especial de Tributa-
ção do Programa Nacional de Banda 
Larga tem o objetivo de estimular 
os investimentos no setor de tele-
comunicações no Brasil por meio da 
desoneração fiscal.  Ele busca pro-
mover a implantação, a ampliação 
e a modernização da infraestrutura 
de redes de telecomunicações que 
suportem acesso à internet banda 
larga. Para contar com os benefícios, 
as empresas interessadas devem 
apresentar projetos ao Ministério 
das Comunicações, que sigam as di-
retrizes orientadas no site do órgão.

Saiba mais

Os softwares, progra-
mas usados pelos com-
putadores para executar 
operações, são desenvol-
vidos por especialistas que 
utilizam linguagens espe-
cíficas para elaborá-los. 
À medida que os compu-
tadores se tornaram um 
equipamento popular, as 
empresas desenvolvedoras 
e programadores passa-
ram a adotar a estratégia 
comercial de não divulgar 
códigos-fontes dos soft-
wares. A partir de então, 
começaram a cobrar pe-
los programas e impedir o 
compartilhamento e aces-
so ao código-fonte. 

Em 1984, Richard Stall-
man, um dos programado-
res do centro universitário 
americano MIT (Massachu-
setts Institute of Technolo-
gy/ Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts),fundou 
o Projeto GNU. 

O objetivo era elabo-
rar uma plataforma de 
software totalmente li-
vre como alternativa à 
comercialização do co-

nhecimento. Para isso, foi 
criado um instrumento 
de lei para quem quises-
se garantir a liberdade do 
seu software, chamadoLi-
cença GNU GPL (General 
Public License/ Licença 
Pública Geral). 

Um programa com esse 
tipo de licença é um Soft-
ware Livre, em que o usuá-
rio tem a liberdade de exe-
cutar, distribuir, modificar 
e repassar alterações, sem 
que seja necessário pedir 
permissão ao criador do 
programa. 

Normalmente, os Soft-
wares Livres, além de dis-
ponibilizar o código-fon-
te, agregam pessoas em 
comunidades, que criam 
documentação e ofere-
cem apoio na internet. 
Também geram redes de 
conhecimento e compar-
tilhamento de informação 
e favorecem o desenvolvi-
mento da tecnologia na-
cional, já que sistemas pro-
jetados no exterior podem 
ser adaptados às necessi-
dades brasileiras. 

A utilização de software livre 
em órgãos federais faz parte da 
decisão estratégica da Política de 
Tecnologia de Informação e Comu-
nicação adotada a partir de 2003 
e orientada para inclusão digital 
e inovação. Para este processo foi 
criado o Comitê Técnico para Im-
plementação do Software Livre 
(CISL), no âmbito do Governo Ele-
trônico Brasileiro, que tem como 
papel principal orientar e difundir 
as plataformas abertas e livres en-
tre as instituições governamentais. 

Desde sua criação, o Comitê 
apontou em seu planejamento es-
tratégico uma série de diretrizes 
para a implementação de software 
livre, entre elas popularizar o uso 
desta tecnologia, adotando padrões 
abertos e ampliando a malha de 
serviços prestados. O objetivo, em 
última instância, é garantir ao ci-
dadão brasileiro o direito de acesso 
aos serviços públicos sem obrigá-lo 
a usar plataformas específicas. 

Outra meta do comitê é fomen-
tar a criação de comunidades e dis-
cussões colaborativas e voluntárias, 
além de fortalecer e compartilhar 
ações existentes de software livre 
dentro e fora do governo e incen-
tivar o mercado nacional a adotar 
novos modelos de negócios em tec-
nologia baseados em software livre. 

Como funcionam as 
licenças e legislações

O Software Livre tem quatro 
liberdades fundamentais: o direi-
to de executar, copiar, modificar e 
distribuir alterações sem que seja 
necessário pedir permissão ao 
criador do programa. Para garan-
tir aos usuários de que não há ato 
de infração de direito do autor, fo-
ram criados instrumentos de lei 
em forma de licença. A mais usada 
para projetos de Software Livre é a 
chamada GNU GPL (General Public 
License/ Licença Pública Geral), ou 
simplesmente GPL, formulada no 
final da década de 1980. É a mais 
popular em grande parte devido à 
sua adoção para o Linux. A Free Sof-
tware Foundation é a entidade que 
gerencia e publica a licença GPL. 

No Brasil, a constitucionalida-
de da Licença Pública Geral - GPL 
foi analisada pela Fundação Getúlio 
Vargas, a pedido do Instituto Nacio-
nal de Tecnologia da Informação 
(ITI)

O estudo, apresentado em 
2005, sinalizou que a GPL, além 
de não ir contra a Constituição, 
também não feria o ordenamen-
to jurídico brasileiro, podendo ser 
utilizada com o devido amparo le-
gal - inclusive para a liberação de 
softwares desenvolvidos pelo setor 
público.

Ao licenciar seus softwares, o 
governo brasileiro adotou as licen-
ças CC-GNU GPL e CC-GNU LGPL. A 
sigla CC, vem de Creative Commons, 
entidade que publica e gerencia a 
Licença Pública Creative Commons, 
que é o conjunto de licenças para 
gestão aberta de conteúdos e infor-
mação. A união inédita destas duas 
licenças: Creative Commons e GPL 
teve a aprovação das entidades e 
comunidade de software livre e me-
receu elogios de especialistas. Com 
a iniciativa, o Brasil deu importante 
passo na tentativa de estabelecer 
um equilíbrio no debate atual a res-
peito de propriedade intelectual, as-
segurando que esta não se torne ini-
bidora da criatividade e da inovação. 

Uso de softwares livre em órgãos federais

Um dos objetivos 
é popularizar o uso 
das tecnologias que 
possibilitará a am-
pliação da malha de 
serviços prestados e 
garantir ao cidadão o 
direito de acesso aos 
serviços publicos

A implantação do software li-
vre nos órgãos federais avança, mas 
é um processo contínuo que acon-
tece de forma gradual e respeita os 
momentos de substituição da tec-
nologia em cada instituição. A tran-
sição para o software livre se dá 
quando, por exemplo, há necessida-
de de se fazer a implementação de 
nova versão de um sistema ou con-
forme a maturidade e o momento 
de descarte de uma tecnologia. 

Resultados já são vistos na 
substituição de servidores para pla-
taforma aberta e na utilização do 
BROffice na produção e leitura de 
documentos, que já atingiu boa par-

te das instituições públicas federais. 
Este último com a vantagem de fun-
cionar em todos os Sistemas Opera-
cionais e trabalhar nativamente com 
o formato ODF (Open Document 
Format), definido pela ABNT como 
padrão para a troca de arquivos no 
país. As iniciativas de adoção de Sof-
tware Livre seguem recomendações 
dadas pelo comitê, principalmente 
no que diz respeito aos formatos 
padrões adotados, que garantem 
relevância do conteúdo de um docu-
mento, independentemente da tec-
nologia que irá acessá-la. 

É com esta lógica de preser-
vação da informação em formatos 
padrões que o Estado pretende se 
relacionar com a sociedade. Cabe 
ao cidadão a opção de escolha do 
tipo de software que irá usar, seja 
ele livre ou proprietário. A implan-
tação do Software Livre nos órgãos 
federais entra agora numa fase de 
liberação e distribuição do que já 
foi construído. Por meio de iniciati-
vas como o Portal Software Público, 
ferramentas baseadas em software 
livre podem ser compartilhadas e 
melhoradas. Assim, tanto iniciativa 
privada quanto outras instâncias 
de governo, estadual ou municipal, 
podem se relacionar com órgãos 
federais, usando e gerando novos 
sistemas em software livre. 

FoTo: Divulgação
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Homenagem a desembargadora Fátima Bezerra pela Câmara Municipal de Sousa

Sra. Jocezilda Molla Gue-
des, empresários Antô-
nio Guedes de Andrade 
Bisneto, Líbia Freitas 
Santos Oliveira e Marle-
ne Costa, médicos Paulo 
Sérgio Toscano e José 
Saturnino Nóbrega.
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Parabéns

Dois Pontos

  O Papa Francisco, que em 
breves dias chega ao Brasil, foi 
eleito pela revista norte-ameri-
cana Vanity Fair o homem do ano.
  A próxima edição da revista 
traz na capa o Sumo Pontífice com 
o título “Francisco, Papa Coragem” 
e na matéria, depoimentos de 
celebridades como Giorgio Faletti, 
Andrea Bocelli e Elton John que 
disse ser o “Papa Francisco um 
milagre da humanidade na era 
da vaidade”.

Zum Zum Zum
   Será aberta hoje em João Pessoa a Hapclínica, anexa ao Hospital 
Geral da Paraíba, na Torre. É a primeira clínica inaugurada pelo plano médico 
Hapvida Saúde.

FOTO Ednaldo Araújo

Fátima e Donato Braga, ela toma posse hoje no Rotary João Pessoa 
Tambaú

Posse
A ADVOGADA e 

professora Fátima Lins 
Braga vai ser empos-
sada hoje como presi-
dente do Rotary Clube 
João Pessoa Tambaú, 
em solenidade a ser 
realizada no Salão No-
bre do Tropical Hotel 
Tambaú.

À frente da en-
tidade, Fátima Bra-
ga pretende ampliar 
cada vez mais a ajuda 
ao próximo e a pro-
moção da paz e da 
compreensão entre 
as pessoas, objetivos 
maior do Rotary.

“Eu tinha visto na sua solidão 
uma excelente amiga para a 
minha solidão. Eu achei que 
elas pudessem sofrer juntas, 
enquanto a gente se divertia”
TATI BERNARDI

“Hoje, na solidão, 
ainda custo a entender 
como o amor foi tão 
injusto pra quem só lhe 
foi dedicação”
CHICO BUARQUE

Comenda em Sousa
A PRESIDENTE do TJPB, desembargadora Fátima 

Bezerra Cavalcanti foi agraciada com a comenda “Gover-
nador Antônio Mariz”, pela Câmara Municipal de Sousa.

A propositura, aprovada por unanimidade, foi do 
vereador Daniel Pinto que justificou a iniciativa pelo 
empenho da homenageada na melhoria dos serviços 
judiciários naquela comarca.

   A professora Tânia Castelliano avisando que começa no próximo dia 3 de 
setembro o curso “Português Instrumental e Oratória Empresarial”,  a ser ministrado 
pela mesma no Xênius Hotel, na Praia do Cabo Branco.

Estimados Michael e Selma Smith no Clube Cabo Branco

FOTO Osmar SantosSetor Regulado
DEPOIS DE CAMPINA GRANDE, será a vez de João 

Pessoa receber sua primeira capacitação para o Setor 
Regulado promovida pela Agevisa, com apoio da Abrasel 
e do Sebrae.

Os alvos são os bares e restaurantes que integrarão 
o sistema de categorização da agência, que vai classificá-lo 
pelo nível de higiene. A capacitação vai acontecer no próximo 
dia 15, na sede da PBTur.

Últimos dias
A MULTIFEIRA Brasil Mostra Brasil chega na reta 

final e a partir de hoje e até domingo abre mais cedo, a 
partir das 14h no Centro de Convenções de João Pesoa.

Com a ampliação do horário nesses três dias 
finais, quem deseja contribuir com os atingidos pela 
seca no Estado, ganha também uma hora a mais para 
as doações. A doação é de dois quilos de alimentos 
não perecíveis que permite a entrada, até às 18h, sem 
pagar o ingresso.

Jocezilda Molla Guedes é a festejada aniversariante de hoje

   O famoso buffet pernambucano Arcádia amplia seus espaços e inauguram 
em outubro o Arcádia do Futuro, com projeto assinado pelo arquiteto Romero Duarte 
que terá dois ambientes climatizados, sendo um para convenções.

FOTO: Dalva Rocha

Reciclagem

A AGÊNCIA Sin 
Comunicação promoveu 
uma oficina de reciclagem 
para seus funcionários, 
ministrada pelo curitibano 
Derick Borba, instrutor 
oficial Adobe. 

Trabalhando há 15 
anos na área de audio-
visual e atualmente como 
responsável pela parte 
visual da BlackBerry, 
Derick compartilhou um 
pouco de suas experiên-
cias com a equipe da Sin. 

COM UM CAFÉ da manhã no Centro de Lazer e 
Turismo do Sesc será lançado hoje um álbum sobre 
a Praia do Cabo Branco, com destaque para sua rede 
de hotéis e restaurantes.

A iniciativa é do recém criado Instituto Turístico 
Cabo Branco que reúne professores e estudiosos 
do turismo e do meio ambiente residentes naquela 
aprazível praia e um dos mais bonitos cartões postais 
da capital paraibana.

Praia do Cabo Branco

Agenda
A NOITE DE HOJE no 

restaurante Panorâmico, 
do Esporte Clube Cabo 
Branco, vai ser em rit-
mo de Flashdance, filme 
norte-americano estilo ro-
mance musical lançado no 
ano de 1983 e que mexeu 
com os jovens da época.

O evento é o famo-
so Assustado, promovido 
mensalmente pela jornalis-
ta Ruth Ave lino.

Turismo
A REDE NORD de 

Hotéis de olho no cresci-
mento do turismo na 
Paraíba e também no Nord-
este, já vê a possibilidade de 
se construir mais unidades 
que acrescentar às quatro 
já existentes.

Um desses novos 
hotéis deverá ser con-
struído na aprazível praia 
de Tabatinga, no Litoral 
Sul do Estado.

A ATRIZ e arte educadora Celly de Freitas apre-
senta hoje e amanhã na Usina Cultural Energisa o 
espetáculo Sentir: poesia em cena, comemorando 
seus 30 anos de carreira artística.

Será às 20h na Sala Wladimir Carvalho, onde 
também haverá o lançamento do seu livro de poesias 
Cartas Marcadas, com apresentação de Lau Siqueira.

Poesia em cena

Férias

A CASA das Artes 
Visuais vai promover sua 
segunda Colônia de Férias, a 
partir da próxima segun-
da-feira. Uma boa opor-
tunidade para as crianças 
se aproximarem das 
artes e ao mesmo tempo 
de forma divertida.

   O músico Naná Vasconcelos, um dos mais importantes percussionistas do país, 
lançou hoje em São Paulo seu novo disco “Quatro Elementos”, onde uma das faixas é 
uma versão de “Légua Tirana”, de Luiz Gonzaga. Música lindíssima!

   A cantora baiana Ivete Sangalo no próximo mês faz sua turnê “Real 
Fantasia” pelos Estados Unidos, passando por cinco cidades: Oakland, Los Angels, 
Lynn, Newark e Miami.  
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Empreender-PB muda a 
vida de empresários e 
eleva vendas em até 50%
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Protestos voltam a parar a capital
“Dia DE Lutas”

Adesão em Campina Grande

Uma tarde de protestos 
envolvendo diversas catego-
rias marcou o dia de ontem 
na capital paraibana. Diver-
sos pontos da cidade foram 
bloqueados por manifes-
tantes. A concentração dos 
estudantes liderados pela 
Frente Avante João Pessoa e 
o Movimento Passe Livre foi 
na frente do colégio Liceu 
Paraibano. Várias entidades 
sindicais se reuniram na La-
goa do Parque Solon de Luce-
na junto com os movimentos 
sociais.

A atividade dos sindica-
tos faz parte do Dia Nacional 
de Lutas organizado pelas 
oito centrais sindicais bra-
sileiras (CSP-Conlutas, CUT, 
UGT, Força Sindical, CGTB, 
CTB, CSB e NCST), com a par-
ticipação do MST, Dieese, Fó-
rum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Fe-
derais (SPF) e outros setores.

Em caminhada, a multi-
dão de aproximadamente 9 
mil pessoas transitou pelas 
ruas do Centro da cidade, 
passando pela Avenida Mi-
guel Couto com sentido ao 
Terminal de Integração. Mo-
vimentos de lutas por mo-
radia, contra a homofobia, 
passe livre para estudantes 
e desempregados, entre ou-

tros, estiveram presentes.
Adelson Ribeiro, um dos 

representantes da Central 
Única dos Trabalhadores da 
Paraíba (CUT-PB), informou 
que o protesto na capital era 
para acentuar as manifes-
tações nacionais e reivindi-
car a redução da jornada de 
trabalho de 44 horas para 
40 horas semanais, sem re-
dução salarial, transporte de 
qualidade, 10% do Produto 
Interno Bruto (PIB) para a 
educação, reforma política e 
dentre outras metas.

Representantes do Mo-
vimento de Mulheres Olga 
Benário (MOB), também par-
ticiparam da manifestação 
defendendo bandeira da luta 
pela garantia de direitos para 
as mulheres que permitam 
a emancipação e igualdade, 
além da libertação de toda 
classe trabalhadora. A pro-
fessora Edivania Souza, que 
também faz parte da entidade 
disse que o MOB é um movi-
mento em prol das mulheres 
proletárias, que busca melho-
res condições para as mulhe-
res se profissionalizarem.

"Nós lutamos por con-
dições para as mulheres po-
derem trabalhar, buscamos 
uma liberdade social para a 
mulher. Então a gente luta 
por mais creches, pelo au-
mento do tempo das crianças 
nas creches, por lavanderias 
públicas, restaurantes pú-
blicos, para que com isso a 
mulher tenha mais liberdade 
para poder trabalhar. Nós sa-
bemos que muitas são man-

Nádya Araújo
Especial para A União

Centrais sindicais e Movimento 
Passe Livre percorreram
ontem as ruas do Centro

tenedoras do lar e se elas não 
tiverem com quem deixar os 
filhos, eles serão criados na 
rua, aumentando o índice de 
criminalidade. Lutamos pelo 
fim da violência doméstica”, 
disse Edivania.

Um grupo de represen-
tantes dos Correios também 
foi às ruas para pedir pela 
não privatização da estatal. 
“Nós aproveitamos a onda 
da protestos para chamar a 
atenção da população, que os 

Correios é um bem da popu-
lação”, disse Alberto Neves.

Segundo informações da 
Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana (Semob) os 
ônibus urbanos de João Pes-
soa continuaram circulando 
normalmente, mas sofreram 
alterações no itinerário devi-
do às manifestações. O Ter-
minal de Integração do Vara-
douro foi fechado pela Semob 
por precaução e para evitar 
congestionamento no local. 

Segundo agentes que estive-
ram no local, os percursos 
dos coletivos foram modifica-
dos conforme a movimenta-
ção dos protestantes. 

Até o fechamento desta 
edição, a manifestação acon-
teceu de forma pacífica e sem 
ocorrências. Na Praça dos 
Três Poderes, onde estão os 
prédios do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, Assembleia Legis-
lativa da Paraíba e o Palácio 
da Redenção o grupo conti-

nuou com gritos de ordem.
Segundo informações da 

Polícia Rodoviária Federal, 
seis pontos de bloqueios fo-
ram registrados nas rodovias 
federais do Estado pela ma-
nhã, mas liberados no início 
da tarde. Foram bloqueados 
três trechos da BR-230 nos 
municípios de Cajazeiras, 
Souza e Cabedelo, um trecho 
da BR-361 em Olho D'água e 
dois trechos da BR-101 em 
Caaporã e em Mamanguape.

Kalyenne Antero
Especial para A União

Com dia frio e tempo nu-
blado, trabalhadores foram às 
ruas de Campina Grande, ade-
rindo novamente a uma mo-
bilização realizada em todo o 
território brasileiro. O movi-
mento, organizado pelas cen-
trais sindicais, percorreu as 
principais ruas da cidade com 
o objetivo de conscientizar e 
obter melhorias na qualidade 
de vida dos trabalhadores.

O protesto foi praticado 
de maneira pacífica e grupos 
de manifestantes caminha-
ram segurando cartazes e fai-
xas clamando por melhorias 
na educação, saúde, transpor-
te público, entre outros.

Concentrados desde as 
7h30, os campinenses se diri-
giram à unidade dos Correios 
e Telégrafos, localizado no 
Centro da cidade, convidando 
a população para a continui-
dade da mobilização.

Paralelamente, represen-
tantes de empresas e comer-

ciantes foram pressionados 
a liberarem seus respectivos 
funcionários para a participa-
ção do movimento. Lojas, pa-
darias e tantos estabelecimen-
tos fecharam as portas.

Segundo os realizadores 
da movimentação, as princi-
pais reivindicações são pelo 
fim do fator previdenciário 
redução da jornada de traba-
lho para 40 horas semanais 
sem redução de salários, re-
ajustes para os aposentados, 
pela aceleração da reforma 
agrária, pela aplicação de 
10% do Produto Interno 
Bruto (PIB) na educação e de 
10% do Orçamento da União 
para a saúde, transporte pú-
blico de qualidade e fim do 
Projeto de Lei 4330, que am-
plia a terceirização.

Aderiram à mobilização, 
o Sindicato dos Trabalhado-
res Públicos Municipais do 
Agreste da Borborema (Sin-
tab), a Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB) e outros grupos 
representantes.

Trabalhadores campinenses foram às ruas sob chuva e frio

Foto: Ricardo Costa

Foto: Marcos Russo

Levantando bandeiras sindicais, manifestantes pediam redução da jornada de trabalho, 10% do PIB para educação e reforma política

Os profesosres e servidores 
técnico-administrativos da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) realizaram ontem um ato 
público no pátio do Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley para 
conscientizar os usuários do SUS 
(Sistema Único de Saúde) que uti-
lizam o HU. Eles reivindicam que 
o Governo Federal destine 10% 
do PIB para o setor da saúde. Du-
rante o ato foi servido um café da 
manhã no pátio do hospital para 
professores, servidores, usuários 
do hospital e estudantes.

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Ensino Superior do Estado da Pa-
raíba (Sintespb), Severino Ramos, 
a reivindicação maior da catego-

ria é contra a criação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitala-
res (Ebserh), que permite que os 
hospitais públicos sejam adminis-
trados por empresas privadas.

De acordo com a pauta de 
protesto dos servidores da UFPB, 
eles são a favor do fim do fator 
previdenciário, que estabelece 
que o trabalhador que se aposen-
ta continue contribuindo com a 
previdência. A categoria é a favor 
da redução da jornada de traba-
lho de 44 para 40 horas semanais. 
De acordo com Ramos, essa redu-
ção criaria cerca de dois milhões 
de emprego em todo o país e não 
reduziria o lucro das empresas.

Os trabalhadores em educa-
ção também não concordam com 
o que vem acontecendo na saú-
de e na segurança pública. “Ou 
você tem um plano de saúde ou 

fica do lado de fora dos hospi-
tais. Queremos também que os 
governantes invistam mais na se-
gurança e no transporte público 
de qualidade e também somos 
a favor do passe livre para estu-
dantes e trabalhadores de baixa 
renda”, disse o presidente do 
Sintespb, enfatizando que é a fa-
vor da democratização dos meios 
de comunicação.

Outras reivindicações dos tra-
balhadores em educação dizem 
respeito a uma reforma política 
com a participação popular, uma 
política salarial permanente com 
correção das distorções e reposi-
ção inflacionária, a favor da valo-
rização do salário base e incorpo-
ração das gratificações, e contra 
qualquer reforma que retire os 
direitos dos trabalhadores, além 
do fim dos leilões do petróleo.

Mais de 100 caminhoneiros 
que trabalham com transporte 
de combustíveis e derivados de 
petróleo na Paraíba realizaram 
ontem um protesto no Centro 
do município de Cabedelo por 
melhores condições de trabalho. 
Segundo o presidente do Sindi-
cato dos Condutores e Emprega-
dos em Empresas de Transporte 
e Combustível de Produtos Deri-
vados de Petróleo do Estado da 
Paraíba, Emerson Gaudino da 
Silva, os terminais do Porto de 
Cabedelo não oferecem as míni-
mas condições de higiene para os 
trabalhadores. Ontem, segundo o 
presidente sindical foi feito ape-
nas um ato público, mas a catego-

ria deve paralisar as atividades no 
próximo dia 25.

“Estamos trabalhando em 
condições subumanas e estamos 
realizando esse protesto com os 
caminhões parados no centro de 
Cabedelo contra a exploração dos 
trabalhadores que têm que carre-
gar e descarregar os caminhões 
sem nenhuma proteção”, revelou 
o presidente, afirmando que  as 
denúncias dos trabalhadores já 
foram levadas ao Ministério do 
Trabalho. 

Emerson Silva disse que os ca-
minhoneiros que trabalham em 
empresas ligadas ao Porto de Ca-
bedelo levam combustíveis para 
os 223 municípios paraibanos e 

são fundamentais para o desen-
volvimento do Estado, mas todos 
os dias são desrespeitados pelas 
empresas onde prestam serviço. 

Propagandas bonitas
Ele disse que todos são subor-

dinados aos terminais de abaste-
cimento do Porto de Cabedelo e 
enfatizou que a sociedade não 
sabe o que acontece por trás das 
“propagandas bonitas” que são 
feitas pela Petrobras. “As pesso-
as não sabem o quanto os mo-
toristas são explorados durante 
todo o percurso de trabalho até 
que o combustível chegue aos 
postos”, denunciou o presidente 
do Sindicato.

Servidores e docentes contra privatização do HU

Caminhoneiros ameaçam paralisação no dia 25

José Alves 
zavieira2@gmail.com
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Empreender-PB transforma a vida de
empresários e eleva vendas em até 50%

O Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo do Go-
verno do Estado, Empreen-
der Paraíba,  atua incentivan-
do o crescimento econômico 
dos pequenos e micro empre-
endedores em todo o Estado. 
Na 1ª Região Geoadministra-
tiva, que compreende 14 mu-
nicípios, com sede em João 
Pessoa, o programa já inje-
tou cerca de R$ 8 milhões em 
crédito, beneficiando mais de 
1.200 comerciantes ao longo 
dos dois anos de atuação. 

Entre os beneficiados 
pelo programa na capital es-
tão Artistóteles Nascimen-
to Oliveira, dos Bancários, 
e Joilma Freitas da Silva, de 
Mangabeira. Eles atuam em 
ramos diferentes, mas têm 
em comum o apoio do Em-
preender-PB.

Quando conheceu os bai-
xos juros e carência que o pro-
grama dispõe, o comerciante 
Aristóteles não hesitou, fez a 
inscrição e ingressou no pro-
cesso por meio da linha de 
crédito Individual. Com o cré-
dito de R$ 12 mil nas mãos, 
ele realizou o sonho e provi-
denciou a melhoria da estru-
tura e ampliação do negócio. 
“Eu fornecia apenas bolos, fei-
tos por mim, lanches, almoço 
e sopa para os estudantes. Foi 
com a ajuda do programa que 
eu consegui fazer o que sem-
pre desejei, que era montar 
um minimercadinho”, disse o 
ex-ambulante. 

Com o valor, Aristóteles 
reformou o ponto comercial, 
comprou mais um balcão, 
um freezer, uma balança, 
mercadorias, empregou um 
funcionário e viu as vendas 
aumentarem em até 50%. 
Após 7 meses, ele já pensa em 
alugar um espaço maior para 
dar mais visibilidade ao seu 
negócio. 

Na vida da artesã Joilma, 
o programa exerceu mais do 
que um benefício financeiro. 
Assistida pela linha de crédito 
Empreender Mulher, ela é ví-
tima de violência doméstica e 
encontrou no programa apoio 
para enfrentar as dificuldades 
pessoais e investir mais for-
temente em seu crescimento 
econômico. Joilma confeccio-
na bolsas, bijuterias, porta ce-
lular, faz decoração em sandá-
lias, costura e borda. 

Após 15 anos de artesa-
nato, a empreendedora con-
seguiu seu primeiro crédito. 
“Tudo ficou melhor depois 
que o Empreender-PB entrou 
na minha vida. No meu caso, 
não tem nem como dizer o 
quanto foi importante para 
mim essa ajuda. O apoio que 
o programa oferece é indis-
pensável”, afirmou a artesã, 
que enfrenta causas na Jus-
tiça, assistida pela Lei Maria 
da Penha e pelo Programa de 
Proteção à Violência.

Linhas de crédito
O Empreender-PB atua 

por meio de cinco linhas de 
crédito para atender empre-
endedores em todo o Estado. 
As liberações podem aconte-
cer por meio das Linhas Indi-
vidual, Coletivo, Artesanato, 
Gás Natural e Empreender 
Mulher, esta última em parce-
ria com a Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana. 

Cada linha de crédito pos-
sui a sua especificidade, mas 
todas possibilitam a aquisição 
de empréstimo para o empre-
endedor acima de 18 anos e 
que resida ou tenha registro 
da empresa, associação ou co-
operativa no Estado da Paraí-
ba há pelo menos seis meses.  
O contato com o Empreender 
Paraíba pode ser pelo telefo-
ne (83) 3218-4428 e redes 
sociais Facebook – (facebook.
com/empreenderpb) e Twit-
ter – (@EmpreenderPB) e ins-
crições no site http://www.
empreender.pb.gov.br.

O ceramista paraibano José Fá-
bio, da cidade de Areia, foi o segun-
do colocado na premiação do Salão 
de Arte Popular Ana Holanda, du-
rante a 14a Feira Nacional de Negó-
cios do Artesanato (Fenearte), que 
acontece no Centro de Convenções 
de Pernambuco, em Olinda. Mais co-
nhecido pelo nome de “Zé Pituca”, 
o artesão comemorou a premiação e 
a oportunidade de representar a Pa-
raíba. “Sou bastante conhecido na 
minha região, mas foi a primeira vez 
que saí do Estado para participar de 
um evento. Fiquei  feliz pela coloca-
ção e ainda por ter levado para casa 
R$ 5 mil”, comentou.

A peça premiada, nomeada 
“Armagedon”, tem 40 cm de altu-
ra. A seleção contou com 50 partici-
pantes de todo o país, avaliados por 
uma comissão julgadora formada 
por colecionadores, estudiosos, pro-
fessores da UFPE e pesquisadores de 
arte popular. Os visitantes também 
votaram, através de uma urna ele-
trônica instalada no local. Outros 
artistas paraibanos também partici-
param da disputa.

O Programa de Artesanato da 
Paraíba (PAP), coordenado pela 
primeira-dama Pâmela Bório,  con-
ta com seis estandes no evento. O 
primeiro deles em um espaço de 
30 m², do Programa de Artesana-
to Brasileiro. Já em parceria com o 
Sebrae-PB, são cinco estandes de 
27 m² cada um, onde são expostas 
peças nas tipologias cerâmica, ma-
deira, fibra, fio, brinquedo, couro, 
tecelagem e osso. 

O espaço Top 100 Sebrae reúne 
objetos premiados para comercia-
lização oriundos das cem unidades 
produtivas mais competitivas do 
Brasil. Com quatro unidades pre-
miadas, o artesanato paraibano é 
representado pela Associação das 
Artesãs de Monteiro (Assoam), Co-
operativa Mista Agro-Artesanal de 
Juarez Távora, Associação das Arte-
sãs Rurais de Serra Rajada (Desfiar) 
e a Cooperativa de Produção Têxtil, 
Afins do Algodão Colorido (Natural 
Fashion CoopNatural). 

“Elas ganharam reconheci-
mento nacional pelo trabalho que 
executam e o direito de usar o selo 

Paraibano é premiado em feira nacional
artesanato

Prêmio Sebrae Top 100 de Artesa-
nato até dezembro de 2014. Além 
desse espaço, os visitantes podem 
conferir a diversidade do artesana-
to distribuído nos estantes”, des-
tacou a gestora do PAP, Ladjane 
Barbosa.

Independentes
Além dos estandes ocupados 

pelo PAP, a Paraíba está represen-
tada por artesãos independentes. 
Eles começaram no programa, fi-
zeram carreira no artesanato e ti-
veram a oportunidade de adquirir 
estandes exclusivos em um evento 
de grande porte. Um deles é Rober-
to Hollanda, paraibano de Campi-
na Grande, que trabalha cerâmica. 
Outra paraibana que adquiriu o 
próprio estande foi Nené Cavalcan-
ti, referência nos anjos e figuras fe-
mininas de barro.

Fenearte
Com o tema ‘Mulher rendeira”, 

a feira é considerada o maior even-
to de negócios do país e traz a re-

presentação do artesanato do Brasil 
e de 48 países. O espaço conta com 
mais de 5 mil expositores e ocupa 
uma área de 29 mil m². Além dos 
estandes, dispõe de espaço infan-
til, rodada de negócios, desfiles de 
moda, praça de alimentação e ain-
da promove shows e apresentações 
culturais.

A feira acontece até o próxi-
mo domingo. A organização do 
evento estima movimentar negó-
cios na ordem de R$ 40 milhões e 
receber um público superior a 300 
mil pessoas.

Serviço

o Centro de Convenções de Pernambuco 
está localizado na Av. Professor Andrade 
Bezerra, s/n, Salgadinho, olinda-Pe. Até 
esta sexta-feira (12), o local funciona das 
14h às 22h. No final de semana (13 e 14),  
abre mais cedo, das 10h às 22h. De segunda 
a sexta-feira o valor do ingresso é r$ 4 
(meia) e r$ 8 (inteira). Sábado e domingo, 
o preço é de r$ 5 (meia) e r$ 10 (inteira).

José Fábio, de Areia, foi o 2o colocado do Salão Ana Holanda, da Fenearte, em Olinda

Com o empréstimo, Artistóteles Nascimento montou um minimercado, empregou um funcionário e agora pensa em ampliar o estabelecimento

Foto: Alberi Pontes/Secom-PB
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Apenas 14 cidades da região 
Geoadministrativa da capital 
já receberam r$ 8 milhões

O Empreender Pa-
raíba deu início ontem e 
encerra hoje a liberação 
de R$ 168 mil em crédi-
tos nas cidades de Rio 
Tinto e Baía da Traição. 
Serão beneficiados 57 
comerciantes aprovados 
nas linhas Individual e 
Empreender Mulher. 

De acordo o ge-
rente executivo do Em-
preender-PB, Eduardo 
Moraes Filho, a maioria 
dos beneficiados em 
Baía da Traição é mu-
lheres, indígenas e arte-
sãs, que estão inseridas 
no programa por meio 
da linha de crédito Em-
preender Mulher. Em 
Rio Tinto, serão 29 be-
neficiados 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 equi-
pes de gestores do 
Empreender-PB estão 
realizando palestras, ca-
pacitações e visitas para 
confecção dos Planos de 
Negócios para atender 

comerciantes inscritos 
das regiões do Brejo e 
Agreste do Estado. Nes-
ta sexta-feira (12) serão 
capacitados cerca de 30 
empreendedores da ca-
pital paraibana.

Os interessados em 
ingressarem no proces-
so de aquisição para 
a retirada de crédito 
do Empreender-PB de-
vem ser maiores de 18 
anos e residentes no 
Estado há mais de seis 
meses. O primeiro pas-
so é realizar a inscrição 
no site http://www.
empreender.pb.gov.
br/ , preencher a ficha 
online disponível na 
página e aguardar o 
contato da equipe téc-
nica. O Programa tam-
bém está disponível 
nas redes sociais: Face-
book (facebook.com/
empreenderpb) e Twit-
ter (@EmpreenderPB). 
Qualquer dúvida ou 
mais informações pelo 
telefone 83.3218-4428, 
com  atendimento em 
horário comercial.

rio tinto e Baía da traição



Polícia apresenta grupo acusado de 
mais de 20 assaltos na região do Brejo

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de junho de 2013

A Polícia Civil apresen-
tou, na manhã de ontem, 
uma quadrilha responsável 
por mais de 20 assaltos a re-
sidências, correspondentes 
bancários, estabelecimentos 
comerciais, granjas e proprie-
dades rurais na região do Bre-
jo paraibano. O grupo ainda 
é envolvido com o tráfico de 
drogas e de armas nos bairros 
do Araxá e Jardim Continen-
tal, em Campina Grande.

A apresentação dos acu-
sados aconteceu na sede da 
2ª DRPC, em Campina Grande. 
De acordo o delegado regional 
Marcos Paulo Vilela, as inves-
tigações começaram tão logo 
os primeiros ataques foram 
denunciados à polícia. “É mais 
um grande trabalho da Dele-
gacia de Roubos e Furtos, que 
a princípio tem circunscrição 
apenas na cidade de Campina 
Grande, mas não poderia dei-
xar de intervir nas ações desse 
bando que vinha aterrorizando 
a população da região circunvi-
zinha”, disse o delegado.

Num dos crimes, a qua-
drilha invadiu a casa de um ve-
reador da cidade de Matinhas, 
subtraindo uma arma da resi-
dência. “Com essa mesma arma 

Os acusados também são 
envolvidos com o tráfico de 
drogas e de armas em CG

Merendeiras 
são capacitadas 
para diversificar 
cardápio escolar

Destacar as merendeiras 
da rede pública de ensino da 
Paraíba como elo na cadeia 
produtiva do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar 
(PNAE) é o foco principal de 
uma série de cursos de capa-
citação promovidos pelo Go-
verno do Estado, por meio da 
Empresa de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural da Paraíba 
(Emater-PB). Ontem e hoje, 40 
merendeiras do município de 
Marcação, região administrati-
va de João Pessoa, foram trei-
nadas em segurança alimen-
tar, visando o aproveitamento 
dos produtos da agricultura 
familiar.  O objetivo é trocar 
experiências com sabores e 
técnicas para diversificar a 
alimentação oferecida nas es-
colas.

As merendeiras são 
orientadas sobre as maneiras 
corretas de manipulação e 
higiene dos alimentos. O re-
conhecimento da culinária lo-
cal como importante traço de 
identidade cultural e os bons 
hábitos alimentares também 
integram a programação do 
curso, que é ministrado pelas 
extensionistas sociais da Ema-
ter, Jacileide Andrade Vieira e 
Mônica Maria de Castro Eleu-
therio.

Com uma carga horária 
de 12 horas/aula, entre práti-
cas e teóricas, o curso ensina 
o preparo de bolos e sucos 
diversos, lasanhas variadas, 
cocadas, brigadeiros, ruba-
cão, bifes de soja com cenou-
ra, escondidinho de macaxei-
ra, entre outros alimentos. A 
exemplo dos eventos anterio-
res, o encontro tem parceria 
da Secretaria de Educação de 
Marcação, e apoio da prefeitu-
ra local.

De acordo com a coorde-
nadora regional da Emater em 
João Pessoa, Keila Deininger, 
essas capacitações são ferra-
mentas importantes, porque 
os participantes se tornam 
multiplicadores dos conhe-
cimentos nas comunidades 
onde moram.

Segundo ela, o Governo 
do Estado, por meio da Secre-
taria do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca (Se-
dap) a qual a Emater é vincula-
da, tem realizado amplo traba-
lho de divulgação e incentivo 
ao fornecimento de produtos 
da agricultura familiar para 
o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e o Progra-
ma Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), beneficiando 
milhares de paraibanos.

A meta da Emater Paraí-
ba, segundo o presidente Gio-
vanni Medeiros, é capacitar 
em segurança alimentar me-
rendeiras da rede pública de 
ensino em todos os municípios 
beneficiários do Pnae e PAA. 
Iniciando pela região geoad-
ministrativa de João Pessoa, 
já foram treinadas 200 parti-
cipantes em Caaporã e Sobra-
do. Deverão acontecer ainda 
neste ano mais seis cursos nos 
municípios do Conde, Pitimbu, 
Capim, Cuité de Mamanguape, 
Mataraca, e Mamanguape.

Os agricultores familiares 
do município de Santa Cecília, 
assessorados pelo Governo do 
Estado, por meio da Emater, 
participaram nesta semana das 
discussões sobre a construção 
do Plano Nacional de Desen-
volvimento Rural Sustentável 
e Solidário. Todas as propos-
tas aprovadas pela plenária da 
Conferência Municipal, além de 
serem levadas para apreciação 
na Conferência Territorial, vão 
servir de base para a criação do 
Plano Municipal de Desenvol-
vimento Rural Sustentável que 
será elaborado pela Emater, em 
parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e o Conselho 
Municipal do Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDRS).

A primeira Conferência de 
Desenvolvimento Rural Susten-
tável aconteceu na Escola Esta-
dual Antonio Gomes e contou 
com a participação de dezenas 
de agricultores familiares do 
município, representantes do 
Conselho, presidentes de asso-
ciações rurais, representantes 
da Câmara dos Vereadores, se-
cretários municipais de Agricul-
tura e Ação Social, extensionis-
tas e diretores do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais. O evento foi organizado 
pela Emater em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Santa 
Cecília.

Os participantes da Con-
ferência discutiram, através de 
grupos, diversas propostas que 
foram votadas pela plenária e 
serão encaminhadas para a Con-
ferência Territorial de Desen-
volvimento Rural Sustentável e 
Solidário que acontece na cidade 
do Ingá, no dia 19 de julho. As 
propostas criadas, discutidas e 
aprovadas levaram em conside-
ração os eixos temáticos da Con-
ferência Nacional.

Os temas debatidos são: 
Desenvolvimento Socioeconô-
mico e Ambiental do Brasil Rural 
e Fortalecimento da Agricultura 
Familiar e Agroecologia; Refor-
ma Agrária e Democratização 
do Acesso à Terra e aos Recursos 
Naturais; Abordagem Territorial 
como Estratégia de Desenvol-
vimento Rural e Promoção da 
Qualidade de Vida; Gestão e Par-
ticipação Social; Autonomia das 
Mulheres Rurais; Autonomia e 
Emancipação da Juventude Ru-
ral; Promoção do Etnodesenvol-
vimento.

A 2ª Conferência Nacional 
de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável e Solidário tem como 
objetivo a construção do Plano 
Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário 
(PNDRSS), dentro da Política 
de Desenvolvimento do Brasil 
Rural, com indicação de metas 
de curto, médio e longo prazos, 
com projeções para as próximas 
décadas.

Agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária, 
camponeses, extrativistas, pes-
cadores artesanais, povos indí-
genas, quilombolas, mulheres, 
jovens, representantes do po-
der público e da sociedade dos 
26 estados e do Distrito Federal 
vão discutir o futuro do Brasil 
rural e seu papel no desenvol-
vimento nacional. A conferência 
acontece no mês de outubro em 
Brasília.

Antes da conferência nacio-
nal estão programados eventos 
municipais, territoriais e esta-
duais, com o objetivo de criar 
proposta e eleger delegados para 
as conferências subsequentes, 
finalizando com a Nacional em 
outubro. A Paraíba vai organizar 
a 4ª Conferência Estadual de De-
senvolvimento Rural Sustentável 
no final do mês de julho.

Desenvolvimento da 
atividade é discutido

AGRICULTURA FAMILIAR

O Governo do Estado, por meio 
da Campanha de Proteção Integral à 
Criança e ao Adolescente “Não finja 
que não viu”, coordenada pela Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh), participa hoje, às 9h, 
na Câmara dos Vereadores de Sapé, da 
nona audiência pública sobre a viola-
ção de direitos de crianças e adoles-
centes. O evento é realizado em par-
ceria com todo o Sistema de Garantia 
de Direitos.

Durante as audiências públicas, é 
apresentado o número de casos de de-
núncias contra violação de direitos de 
crianças e adolescentes. Na ocasião, a 
campanha também faz uma exposição 
sobre as ações do Governo do Estado 
para o enfrentamento a todo tipo de 
violência infantil e conclama os profis-
sionais envolvidos com a Rede de Pro-
teção à Criança e ao Adolescente para 
juntar esforços no combate à proble-
mática.

A campanha “Não finja que não 
viu”, lançada em maio deste ano, além 
de percorrer os municípios paraibanos 
realizando audiência pública onde 
existem os maiores e piores casos de 
agressão contra criança e adolescente, 
também realiza panfletagem, adesiva-
gem, palestras em escolas, seminários, 
entre outras, para mobilizar a popula-
ção sobre a violação de direitos.

Todo tipo de direito violado de 
criança e adolescente deve ser denun-
ciado nos Centros de Referência Espe-
cializados de Assistência Social (Creas), 
Conselhos Tutelares, Agentes de Saú-
de, Escolas e o Disque 100.

Municípios visitados
Até agora, a campanha participou 

de audiências nos municípios de João 
Pessoa, Santa Rita, Bayeux, Boa Ven-
tura, Patos, Areia, Remígio e Campina 
Grande.

Na próxima semana, a campanha 
participa de atividade em alusão ao 
aniversário dos 23 anos do Estatuto 
da Criança e Adolescente (ECA), que 
acontecerá no dia 18, na Praça Dom 
Adauto, em João Pessoa.

Seminário
Também no dia 18, no Centro de 

Formação em Alagoa Grande, a cam-
panha participa da discussão do Pla-
no Estadual de Promoção, Proteção e 
Defesa do Direito de Criança e Ado-
lescente à convivência familiar e co-
munitária.

Foram convidados cerca de 100 
municípios paraibanos que compõem 
a região. Eles deverão fazer aponta-
mentos para contribuir com o Plano 
Estadual, que tem como finalidade a 
participação de todos para uma cons-
trução coletiva.

O mesmo seminário será realizado 
para a discussão do Plano em Sousa no 
dia 23 de julho. Após esta data, o Pla-
no Estadual ficará duas semanas para 
consulta pública para só depois ser pu-
blicado.

Campanha de proteção 
realiza audiência em Sapé

“não FInjA qUe não vIU”

eles já partiram, em ato contí-
nuo, para assaltar um estabe-
lecimento comercial naquela 
cidade”, relatou Marcos Paulo. 

O delegado que coordenou 
as investigações, Henri Fábio, 
disse que o bando é o mesmo 
que roubou armas do Fórum 
Judicial da cidade de Ingá. No 

município de Alagoa Nova, o 
grupo assaltou farmácias e cor-
respondente bancário, além de 
roubar um comércio de mate-
rial de construção na cidade de 
Juarez Távora. “Eles atacaram 
residências rurais em Lagoa 
Seca, Alagoa Nova, Matinhas, 
Puxinanã e Lagoa de Roça. Vi-

nham, de fato, causando pânico 
à sociedade”, acrescentou.

Além das prisões, a polí-
cia apreendeu três revólveres, 
uma espingarda calibre 12, vá-
rias munições e uma pequena 
quantidade de crack. Uma bala-
clava (espécie de toca) e roupas 
camufladas, usadas pelo bando, 

também foram apreendidas. 
Foram presos Claudio Do-

mingos da Silva; Robson Anto-
nio da Silva (Rob); Eduardo de 
Souza Silva (Guloso) e Herna-
ne André dos Santos (Tarado). 
Eles serão encaminhados ao 
sistema penitenciário, onde fi-
carão à disposição da Justiça.

A apresentação dos acusados por assaltos a residências e outros estabelecimentos aconteceu na sede da 2a DRPC, em Campina Grande

FOTO: Secom-PB

Municípios com mais casos serão visitados
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Cantora se apresenta hoje no Municipal
VAL DONATO

A cantora paraibana teve 
sua primeira música 
gravada há três anos

A cantora e compositora 
campinense Val Donato lança 
hoje no Teatro Municipal Se-
verino Cabral seu primeiro CD 
autoral. Sob o nome de Val Do-
nato e Os Cabeças, o disco terá 
12 faixas e conta com a parti-
cipação especial de Leoni, na 
música “Cargas”. O show acon-
tecerá a partir das 21h.

A cantora teve sua pri-
meira música gravada há três 
anos. A faixa “Para mim, você”, 
foi bastante executada nas rá-
dios da cidade e de acordo com 
a cantora, o lançamento deste 
disco é um marco para sua car-
reira. “Irei apresentar minha 
identidade para pessoas que 
estão ansiosas para ouvir as 
canções conhecidas e também 
muitas músicas inéditas”, disse 
Val Donato.

Além das faixas do ál-
bum, o show também terá 
versões da banda para com-
posições de outros artistas 
paraibanos, como Escurinho, 
Gabriel Caminha e Jonathas 
Falcão (Seu Pereira e Coleti-
vo 401), além de sucessos do 
repertório cover da banda. 
Val Donato e Os Cabeças con-
tarão com a participação do 
“ex-Cabeça”, o baixista Daniel 
Pina, do guitarrista Giordano 
Frag (arranjador e produtor 
musical do disco) e Gabriel 
Caminha que tocará violão e 
gaita na formação da banda.
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Pela cidade

Conhecido por sua postura veemente e ácida 
na Câmara, João Dantas é segundo suplente de 
vereador. A primeira suplente, Ivonete Ludgério, 
tomou posse após a licença do tucano Tovar Correia 
Lima, que assumiu a chefia de Gabinete do prefeito 
Romero Rodrigues.

l ExAgErO  

O movimento organizado por sindicalistas em todo 
o Brasil, promovendo paralisação e manifestações no país 
durante o dia de ontem, teve momentos de lamentáveis 
extravagâncias em Campina Grande, inclusive com exigência 
do fechamento do comércio.

l INTErLEgIs  

Por falar em Tovar Correia Lima, o parlamentar 
licenciado, que está em Brasília cumprindo agenda oficial, 
aproveitou para conhecer o Programa Interlegis. Ele foi 
recebido pela chefe na área de Planejamento, Patrícia Boureau, 
e pelo servidor Higino Vieira.

Fortalecimento  
 

Segundo Tovar, Higino Vieira explicou que a missão do 
Interlegis é fortalecer o Legislativo como instituição e todos 
os produtos e serviços oferecidos sem custo às câmaras 
aderidas buscam alcançar este objetivo. A Câmara de 
Campina é conveniada ao Interlegis.

Corrida do Fogo 

Os alimentos não perecíveis arrecadados durante o período 
de inscrição para a Corrida do Fogo serão entregues hoje. Foram 
arrecadadas mais de duas toneladas de alimentos que serão 
divididas entre quatro instituições de Campina Grande.- Casa 
do Menino Dr. João Moura; Instituto dos Cegos; Instituto São 
Vicente de Paulo; e a Casa de Apoio à Criança com Câncer.

sine-Cg   

O Sistema Nacional de Emprego de Campina Grande (Sine-
CG) está oferecendo pelo menos 300 vagas em oportunidades de 
emprego. Os cargos variam de analistas de Recursos Humanos 
(RH) a vendedor de peças de automóvel. As vagas exigem 
experiência profissional e salários a combinar. Os interessados 
devem se dirigir ao Sine na Rua Afonso Campos, 143, centro da 
cidade, das 8h às 17h, ou ligar para (083) 3310-6277.

Bombeiros 

Hoje, às 10h, no cruzamento das ruas Severino Cruz com 
Miguel Couto, será realizado um simulado de Salvamento 
Veicular com a participação dos alunos do 3º ano do CFO – 
Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros. São 34 
cadetes e dois coordenadores do CFO. 

Avaliação   

Este foi o primeiro curso de Salvamento Veicular realizado em 
Campina Grande no 2º Batalhão de Bombeiros Militar em parceria 
com o 3º BBM de Guarabira. Os alunos serão avaliados durante 
a realização do simulado. As atividades vão ser supervisionadas 
pelos comandantes do 2º BBM e do 3º BBM.

Paralisação

Os manifestantes que realizaram a paralisação 
ontem em Campina Grande, em apoio à série de protestos 
acontecendo no país, pressionaram os lojistas das ruas do 
centro da cidade a fecharem as portas durante o resto do 
dia. Com isso, pouco tempo após o início das manifestações, 
as lojas fecharam as portas. Segundo os manifestantes a 
previsão é de que hoje haverá continuação do protesto.

sem expectativa

O suplente de vereador João Dantas (PSD), que 
atualmente responde pela Secretaria de Assistência 
Social do Município, não crê que possa ser chamado ao 
exercício do mandato legislativo, ao menos a curto prazo. 
O que pode mudar conforme os resultados de 2014.

Histórico 

O Diário Oficial do Estado 
(DOE) publicou, no último dia 
6 de julho, decretos do Governo 
do Estado remanejando recur-
sos da ordem de R$ 4,5 milhões 
para a Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB). A pró-reitora 
de Finanças da Instituição, Gio-
vana Carneiro Pires Ferreira, 
esclareceu que os dois decretos 
não representam ingresso de 
novo aporte financeiro na Uni-
versidade, como foi divulgado 
em alguns portais de notícias da 
Paraíba. Trata-se, apenas, de re-
manejamento de recursos que 
já estavam previstos para inves-
timentos na UEPB e que foram 
realocados a pedido da Reitoria 
da UEPB.

“Não se trata, portanto, 
de recursos novos injetados na 
Instituição, mas de uma Suple-
mentação Orçamentária por 
Anulação da Despesa”, disse a 
pró-reitora Giovana, ressaltan-
do que a UEPB, quando teve o 
seu orçamento aprovado junto 
com os demais orçamentos do 
Estado, teve autorização para 
gastar os recursos em determi-
nadas naturezas de despesa. En-
tretanto, com o decorrer do ano, 
ficou demonstrado que eram 
necessários ajustes para poder 
gastar os recursos em determi-
nadas ações por conta das de-
mandas internas e propôs anu-
lar a antiga ação prevista para 
gastar na ação nova.

De acordo com o primeiro 
decreto, de número 34.095, o 

Governo do Estado da Paraíba 
remanejou crédito suplemen-
tar no valor R$ 4,3 milhões para 
pagamentos de encargos com 
água, energia e telefone, bem 
como também para manuten-
ção de serviços administrativos 
da Instituição e, ainda, no cus-
teio de despesas de exercícios 
anteriores.

Já no segundo decreto de 
número 34.096, foram remane-
jados suplementos financeiros 
na ordem de R$ 225 mil para 
otimização da Biblioteca, da 
Gráfica e Editora Universitária 
da Universidade Estadual. “Es-
ses decretos são remanejamen-
tos. Tira-se de uma ação da ins-
tituição para aplicação em outra 
ação da mesma instituição. Não 
se trata de forma alguma de um 
novo ingresso de recursos na 
Universidade”, enfatizou.

Giovana Carneiro acres-
centou que, pela lei, para se 
abrir um crédito adicional é 
necessário dizer de onde vai 
vir os recursos. “Nesse caso, ele 
vem de uma anulação. É apenas 
a transferência de um recurso 
de um lugar para o outro, mas 
que precisa deste procedimen-
to formal”, salientou. O reitor 
da UEPB, professor Rangel Ju-
nior, também enfatizou que se 
trata de remanejamento entre 
rubricas dentro do orçamento 
já aprovado para a Universida-
de. “Não há um centavo a mais 
daquilo que está no orçamento”, 
enfatizou.

O orçamento da UEPB para 
2013 foi proposto pelo Conse-
lho Universitário (Consuni) com 
outro projeto, outro montante 
de recursos e outros critérios 
de distribuição dos mesmos, 
conforme debate do Orçamento 
Participativo da Universidade. 
Posteriormente, a Secretaria de 
Planejamento e Gestão do Es-
tado refez os cálculos e a distri-
buição de valores proporcional-
mente para todas as rubricas.

Conforme destacou o pro-
fessor Rangel Junior, reitor da 
UEPB, os recursos previstos 
para 2013 na UEPB continuam 
os mesmos e são muito restriti-
vos a quaisquer iniciativas no-
vas. “O que a Universidade está 
fazendo é praticamente retirar 
todo o orçamento de investi-
mentos, de despesa de capital, 
e transferindo para o custeio”, 
enfatizou.

Profin explica remanejamentos 
de recursos de R$ 4,5 mi da UEPB

Pedagogia lança “Troca de ideias”
O livro “Troca de 

Ideias: Tentames sobre 
Educação e Tecnologias 
da Informação e Comu-
nicação”, que contou 
com a participação de 
alunos e professores do 
Curso de Pedagogia do 
Campus III da Universi-
dade Estadual da Paraí-
ba (UEPB), em Guarabi-
ra, será lançado hoje, às 
19h30, no Auditório do 
Centro de Humanida-
des.

A obra tem como 
apresentador o profes-
sor Belarmino Mariano 
Neto, diretor do CH, e é 
fruto de um esforço co-
letivo das turmas de Pe-
dagogia 2010.1 e 2010.2, 

período da manhã. Se-
gundo professor Belar-
mino, o livro consegue 
refletir com maestria 
sobre as novas temáticas 
em Educação e Novas 
tecnologias, a partir de 
argumentações teóricas 
e da própria vivência das 
acadêmicas de pedago-
gia aqui no Campus III e 
em suas realidades esco-
lares.

“Troca de Ideias” é 
um convite aos alunos 
graduandos em Educa-
ção, aos já licenciados 
que estão vivendo as 
realidades de sala de 
aula, aos professores da 
área da educação, aos 
gestores escolares, aos 

gestores públicos e à 
população cidadã que 
necessita discutir suas 
necessidades.

“Nesta troca de 
ideias não importa 
quem sabe mais ou me-
nos. O importante é 
que nesse convite toda 
informação seja neces-
sária para quem busca 
o conhecimento. Con-
cretiza-se um trabalho 
de oficinas de leitura e 
escrita, debates, discus-
sões, orientações, leitu-
ras, pesquisas, erros e 
acertos que fazem desse 
grupo vencedor e reali-
zador de seus sonhos”, 
destaca o organizador 
da obra.

“Não se trata 
de forma 
alguma de um 
novo ingresso 
de recursos na 
Universidade 
Estadual da 
Paraíba”

Val Donato: “irei apresentar minha identidade para pessoas ansiosas para ouvir novas canções”

Diogo Almeida
Especial para A União

SErviço
show: lançamento CD val Donato
Data: 12/07
Local: Teatro Municipal Severino 
Cabral
Hora: 21h
Ingressos: preço único 10 reais
Informações: 8853-7777/ 9633-
7777

Inscrições para o 
Vestibular 2013.2  
da UFCG acabam 
próximo dia 

Das 1.600 vagas ofereci-
das pela Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG), 
1.388 são de livre concor-
rência e 212 reservadas para 
o sistema de cotas. As 1.600 
vagas são oferecidas nos 35 
cursos de Graduação com 
entrada no segundo período. 
Para efeito de classificação, 
serão utilizadas as notas do 
Enem 2012.

As inscrições estão sen-
do realizadas exclusivamente 
pela internet, na página da 
Comissão de Processos Vesti-
bulares (Comprov) da UFCG, 
e serão encerradas pontual-
mente às 23h59min do dia 18. 
A data limite para o pagamen-
to da taxa é o dia 19 de julho.

A inscrição deverá ser 
efetivada mediante o paga-
mento de boleto bancário. A 
taxa custa R$ 15,00 sendo que 
para os cursos de Arte e Mídia, 
Design e Música, que têm pro-
va de Habilidade Específica, a 
taxa é acrescida de R$ 10,00.

O candidato do Vestibu-
lar 2013.1, aprovado ou re-
provado, que quiser se inscre-
ver no Vestibular 2013.2, não 
precisa mais pagar a taxa de 
inscrição.

FoTo: Divulgação



Governador se reúne com prefeitos
audiência e adesão
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secretário da casa civil 
diz que ações do Governo 
equilibra bancadas na aL
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Adesões já são 
de 51 prefeitos

O prefeito de Lagoa Seca, 
Zé Tadeu (PSC), declarou 
apoio político ao governador 
Ricardo Coutinho (PSB) esta 
semana. Com a adesão, já são 
51 prefeitos que haviam vota-
do no candidato do PMDB em 
2010 que ingressam na base 
de Ricardo Coutinho.

O prefeito Zé Tadeu e a 
vice-prefeita Eleusa Maria 
de Oliveira foram recebidos 
pelo governador durante 
reunião que contou também 
com a participação do as-
sessor particular do gover-
nador e presidente do PSB 
de Campina Grande, Fábio 
Maia e do deputado estadual 
Doda de Tião (PPL).

O prefeito Zé Tadeu afir-
mou que está iniciando essa 
caminhada ao lado do gover-
nador Ricardo Coutinho por 
acreditar no projeto implan-
tado no Estado. “Desde que 
assumiu o governo, Ricardo 
demonstrou que o seu proje-
to é caminhar junto com to-
dos os prefeitos. É uma via de 
mão dupla. Então vamos dar 
as mãos e caminhar juntos 
para somar e potencializar as 
obras no nosso município”.

Zé Tadeu, que está no 
primeiro mandato, disse que 
o momento é de muita dificul-
dade para os municípios dian-
te da queda do Fundo de Par-
ticipação do Município (FPM). 

O vice-governador 
Rômulo Gouveia teve 
um encontro, ontem, 
com o Ministro da Inte-
gração Nacional, Fernan-
do Bezerra e recebeu do 
gestor a garantia do es-
forço da pasta para que 
municípios da região de 
Guarabira sejam incluídos 
no Semiárido Nordestino. 
A mudança trará benefí-
cios para as cidades.

A proposta de 
Rômulo é a inclusão 
da microrregião, com-
posta pelos municípios 
de Alagoinha, Araçagi, 
Belém, Cuitegi, Duas Es-
tradas, Guarabira, Lagoa 
de Dentro, Mulungu, 
Pilõezinhos, Pirpirituba, 
Serra da Raiz e Sertãoz-
inho, na região no Semi-
árido Nordestino.

Gouveia ficou fe-
liz com o resultado da 
audiência e disse que, 
“a inclusão da Micror-
região Guarabira no 
Semiárido Nordestino 
propiciará o acesso aos 
benefícios da Lei 7.827, 

de 27 de setembro de 
1989, no que concerne à 
distribuição de recursos 
para o financiamento 
do setor produtivo da 
região do semiárido por 
parte da SUDENE, além 
de políticas fiscais e de 
crédito diferenciadas 
que proporcionarão o 
efetivo desenvolvimento 
da região”.

Fernando Bezerra 
garantiu ao vice-gov-
ernador que o Governo 
Federal irá orientar a sua 
base para que os municí-
pios paraibanos sejam 
incluídos na região e se-
jam contemplados com 
a Medida Provisória 611 
que contempla os mu-
nicípios com R$ 4 bilhões 
em investimentos.

“Essa é uma luta que 
tenho adotado desde 
meu mandato de depu-
tado federal e a propos-
ta de delimitação do 
Semiárido Brasileiro tem 
previsão de alteração 
para 2014”, concluiu o 
vice-governador.

Municípios do brejo
incluídos na região 

seMiÁRido

FOTOS:  Divulgação

Aguinaldo reúne lideranças políticas de Pernambuco e anuncia os critérios de aprovação das obras

Governador Ricardo Coutinho recebe Ronaldo Cunha Lima Filho e trata de parcerias com Campína

Rômulo trata do assunto com o ministro da Integração

O ministro das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), 
afirmou, ontem, que para 
a população ter transporte 
público de qualidade é pre-
ciso oferecer um suporte na 
gestão eficaz e na elaboração 
dos projetos das obras, além 
de integrar o trânsito ao sis-
tema de transporte. 

A avaliação de Aguinaldo 
foi após reunião, em Brasília, 
com governadores e prefeitos 
de capitais com as equipes 
do Ministério das Cidades e o 
Ministério do Planejamento. 
“Precisamos retomar o siste-
ma de transporte público no 
país como um todo, não só 
na questão do planejamento, 
mas também com relação à 
gestão”, disse.

A reunião foi com o go-
vernador de Pernambuco, 
Eduardo Campos e o prefeito 
de Recife, Geraldo Júlio. Eles 

apresentaram uma previsão 
de investimentos entre R$ 4,4 
bilhões a R$ 6,4 bilhões para 
construção de corredores flu-
viais, monotrilho, quatro cor-
redores BRT (Sistema de cor-
redor exclusivo para ônibus), 
dois Veículos Leves sobre Tri-
lhos (VLTs) para ligar o centro 
de Recife a Boa Viagem com o 
objetivo de fazer a integração 
do transporte público com o 
metrô subterrâneo.

Segundo o governador 
Eduardo Campos, o investi-
mento será para obras “com 
rápida velocidade de implan-
tação” que poderão ser en-
tregues até março de 2014.

A primeira rodada de 
reuniões foi para ouvir as de-
mandas dos governadores e 
prefeitos das capitais de novas 
obras de mobilidade urbana 
para investir os R$ 50 bilhões, 
anunciados pela presidenta 

Ministro estabelece critério para municípios
MoBiLidade uRBana

Campina Grande - A Câ-
mara Municipal de Campina 
Grande vai realizar sessão ex-
traordinária hoje para votar 
projeto de lei, enviado pelo 
prefeito Romero Rodrigues, 
que institui o chamado “Pas-
se Livre Estudantil”. O proje-
to garante a gratuidade nos 
transportes públicos urbanos 
para estudantes da rede mu-
nicipal de ensino. 

Na justificativa do pro-
jeto enviado ao Poder Legis-
lativo, o prefeito licenciado 
Romero Rodrigues revela que 
“a implantação do ‘Programa 
Passe Livre Estudantil’ será 
financiada por recursos pro-
venientes do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb)”, 
do Governo Federal. 

No que depender dos 
manifestantes do Movimento 

Passe Livre, a sessão deve-
rá ser tumultuada, porque o 
segmento exige que o benefí-
cio seja estendido a todos os 
estudantes. A previsão é de 
que membros do movimento 
voltem a “invadir” a Câmara, 
a exemplo do que aconteceu 
na última sessão extraordi-
nária, no final do mês passa-
do, quando parlamentares da 
base governista, sobretudo a 
líder da bancada, vereadora 
Ivonete Ludgério (PSB), fo-
ram vaiados e xingados por 
manifestantes.

Durante o tumulto, Ivo-
nete denunciou que figuras 
partidárias estavam infiltra-
das entre os manifestantes. 
Ela afirmou que ex-candi-
datos a vereador, “que nun-
ca conseguiram se eleger”, 
provocavam o acirramento 
das discussões. Foi um re-
cado direto ao comunista 
José do Nascimento Coelho, 
presidente do Sindicato dos 

Passe Livre será votado hoje
durante sessão extraordinária

Comerciários, e a Arimateia 
Cirne, militante do PSOL, que 
usavam um megafone para 
criticar os vereadores em ple-
no transcurso da sessão. 

Na semana passada, a 
prefeitura, através da Coor-
denadoria de Comunicação, 
também afirmou que inte-
grantes do PSOL estariam 
atrapalhando o diálogo com 
membros do Movimento Pas-
se Livre. De acordo com José 
Araújo do Nascimento, coor-
denador de Comunicação da 
PMCG, é impossível ao Muni-
cípio atender a reivindicação 
de estender a gratuidade aos 
estudantes em geral.

O chefe do Executivo, 
que deverá retornar ao car-
go no próximo dia 20, argu-
menta ainda que o programa 
a ser instituído pelo presen-
te projeto de lei atuará dire-
tamente na manutenção e 
no desenvolvimento da Edu-
cação Básica. 

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

Dilma Rousseff à área. Duran-
te os encontros, a ministra 
Miriam Belchior e o ministro 
Aguinaldo Ribeiro, também 
avaliaram com os governado-
res e prefeitos medidas para 
agilizar as obras já seleciona-
das pelo Governo Federal para 

mobilidade urbana.
Desde segunda-feira que 

os ministros receberam os 
governadores e prefeitos das 
oito maiores Regiões Metro-
politanas do país que deman-
daram obras de mobilidade 
urbana avaliadas em R$ 47,3 

bilhões. Nesta primeira roda-
da participaram das reuniões 
os governos do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais, Para-
ná, Rio Grande do Sul, Ceará, 
Bahia e Pernambuco. A previ-
são é anunciar a seleção das 
novas obras ainda em julho.

O prefeito em exercício 
de Campina Grande, Ronal-
do Cunha Lima Filho(PSDB), 
fez uma visita ao governador 
Ricardo Coutinho, no começo 
da noite de ontem, na Granja 
Santana, residência oficial do 
governador.

Apesar de ser uma visita 
de cortesia, os gestores apro-
veitaram o encontro para 
falar sobre a situação que o 
Brasil vive hoje, discutiram 
sobre uma série de obras 
para Campina Grande e rea-
firmaram parcerias. 

Uma das novidades anun-
ciadas foi a doação - autorizada 
pelo governador - de um terre-
no no Conjunto Ronaldo Cunha 
Lima, localizado no Bairro das 
Três Irmãs, na Rainha da Bor-
borema, para a construção de 
uma Unidade Básica de Saúde 
da Família (UBSF).

“O balanço desse encon-
tro é muito positivo. Foi uma 
oportunidade de conversar-
mos sobre a conjuntura na-
cional, algumas obras para 
Campina Grande, a exemplo 
do Estádio Amigão e outras 
ações no bairro José Pinheiro 
e a obra de Bodocongó”.

Ronaldo Filho disse que 
saiu muito satisfeito com as 
parcerias firmadas, cujos 
valores não foram revela-
dos. “Não posso informar 
o valor, porque são muitas 
obras e ações, mas o volu-
me de recursos é vultuoso 
e tudo isso vai trazer desen-
volvimento para Campina 
Grande”, declarou.

No encontro com Ronaldo,
Ricardo tratou da doação
de um terreno em Campina

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com
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Para Lúcio Flávio, diálogo deve
proporcionar maioria na AL 
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Euflávio
Zé

O PT e o governo não 
entendem os protestos de rua

E a questão dos médicos?

Tem outro assunto que entrou na pauta do país. É a questão 
da saúde. O discurso do povo pobre, das comunidades periféricas 
dos grandes centros e dos que vivem em cidades pequenas do Brasil, 
sobre atendimento médico, chegou ao Congresso Nacional e bateu a 
porta do poder, via mídia. 

Todos sabem que o modelo de saúde está errado no país. O 
governo tenta resolver a questão importando médicos de outros 
países, principalmente de Cuba, onde há sobra de mão de obra nessa 
área. Muitos governos estaduais vão nessa mesma linha de raciocínio 
e defendem a contratação de médicos estrangeiros. 

O Governo Federal e os governos estaduais argumentam que 
falta médico no interior dos estados, o espírito coorporativo da 
categoria e diz que o governo gasta muito e os médicos não fazem 
um bom atendimento à população.

Os que são contra a contratação dos médicos de fora têm um 
argumento bem humorado para sua posição. Dizem, por exemplo, que 
não se melhora a feição de uma família feia levando a namorada de 
Neymar para morar na casa dos feios. 

“Não se mata a fome de ninguém contratando um bom 
cozinheiro. Tem que ter comida para o cozinheiro cozinhar”, dizem. É 
verdade. O problema da saúde no Brasil está mais ligada à falta de 
gestão. O governo gasta muito, mas administra mal. 

O resultado é o que a gente enxerga pelo país. 

O PT e o governo ainda não entenderam, ou 
fazem de conta que não entendem as manifestações 
de rua que estão acontecendo no Brasil desde o 
início de junho. Os dois – tanto o PT como o governo 
- fazem de conta que a coisa não é com eles e viram o 
rosto de lado. 

É uma estratégia errada, porque as manifestações 
são bem claras, têm uma longa pauta e envolvem o 
Governo Federal e os governos estaduais e municipais. 
Há, na pauta, reivindicações federais, estaduais e 
municipais. Não há como esconder isso.

A presidente Dilma Rousseff está acuada e o 
governo sem saber tratar a questão de forma concreta. 
Por isso isolam a presidente. Na quarta-feira (10), 
durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, foi 
obrigado haver uma negociação com a CNM para evitar 
que a presidente fosse vaiada. 

Dilma deveria ir à Marcha na terça-feira (9). Mas, 
de última hora, a diretoria da CNM foi chamada ao 
Palácio para uma conversa com a ministra Ideli Salvatti. 
Ela quis saber se a presidente seria vaiada. “Depende 
do que ela disser lá. Os prefeitos querem ouvir uma 
coisa concreta para os municípios”, disse Paulo 
Ziulkoski, presidente da CNM.

O resultado disso está em duas pontas: a 
segurança da presidente fez uma espécie de ‘filtro’ na 
entrada do salão onde estava havendo o evento, houve 
reclamação e a segurança entrou em confronto com 
boa parte dos prefeitos e vereadores, sendo obrigada 
a intervenção da PM do DF. O saldo disso foi uma 
pancadaria generalizada e muitos feridos.

Ontem, novamente a direção do PT e da CUT 
tentou negociar em São Paulo com as outras centrais 
sindicais que fossem retiradas da manifestação 
de ontem à tarde as faixas de “Fora, Dilma”. “Não 
existe manifestação contra o governo. Ela é a favor 
dos trabalhadores”, enfatizou Arthur Henrique, ex-
presidente da CUT.

Temendo que o “Dia Nacional de Lutas”, 
organizado por centrais sindicais e organizações de 
classe, se transformasse em um grande ato contra 
a presidente Dilma Rousseff, a CUT, que é ligada ao 
PT, convocou uma reunião de emergência ontem 
para pressionar a Força Sindical a poupar o Governo 
Federal. 

Em troca, propôs que a defesa do plebiscito para 
a reforma política, uma bandeira do PT e do governo, 
também ficasse fora do palanque unificado, em São 
Paulo, por exemplo.

E a visão petista das manifestações é uma graça. A 
Executiva Nacional do PT aprovou, no início da semana, 
resolução na qual convoca seus militantes a assumirem 
“decididamente” a defesa da reforma política e de 
reivindicações trabalhistas nos protestos hoje. A ideia é 
fazer ali a propaganda do plebiscito.

Secretário diz que já existe
uma situação de equilíbrio 
entre as duas bancadas

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

O secretário-chefe da 
Casa Civil do Estado, profes-
sor Lúcio Flávio, disse on-
tem que as últimas votações 
na Assembleia Legislativa já 
foram de relativo equilíbrio 
entre Governo e oposição e 
que em face do diálogo que o 
governador Ricardo Coutinho 
vem mantendo com parla-
mentares dos mais diversos 
partidos, é possível que, nes-
se segundo semestre, se esta-
beleça um quadro de maioria 
para facilitar a aprovação das 
matérias de interesse da po-
pulação.

“Não se trata de coop-
tação de ninguém e nem de 
pressão sobre qualquer par-
lamentar, mas de um trabalho 
também articulado pelo líder 
Hervázio Bezerra e pelo reco-
nhecimento de várias ações 
do Governo por parte de al-
guns parlamentares”, justi-
ficou Lúcio Flávio, ao frisar 
que prova disso é a grande 
quantidade de estradas que 
nos últimos meses tem tirado 
diversos municípios paraiba-
nos do completo isolamento.

Lúcio Flávio: ações do Governo começam a ser reconhecidas

Para Lúcio Flávio, tem 
parlamentares que preferem 
fazer a política do contra e 
somente da crítica, mas que 
também há outros que estão 

dispostos a contribuir com o 
desenvolvimento da Paraíba. 
“Por isso o equilíbrio vem 
sendo conseguido, o que re-
presenta um bom caminho 

para consolidação de uma 
maioria em plenário”, disse.

O secretário comentou 
que a situação que acontece 
com alguns deputados tam-
bém tem acontecido com de-
zenas de prefeitos que tem 
aderido ao Governo a partir 
de reuniões com o governa-
dor Ricardo Coutinho. “Tudo 
faz parte de uma adesão não 
ao governador em si, mas de 
uma adesão ao pacto do de-
senvolvimento que o Governo 
tem implementado no Esta-
do”, completou Lúcio Flávio.

Sobre as alianças para as 
eleições do próximo ano, es-
pecialmente no que se refere 
ao PSDB que é liderado pelo 
senador Cássio Cunha Lima, 
o secretário Lúcio Flávio lem-
brou que os tucanos sempre 
foram aliados de primeira 
hora e aliados que certamen-
te tendem a continuar nesse 
projeto de desenvolvimento 
encabeçado pelo governador 
Ricardo Coutinho.

“Isso se deu não somen-
te com o PSDB, mas também 
com o DEM e com várias ou-
tras agremiações, uma situa-
ção que tende a ser ampliada 
a partir do começo do próxi-
mo ano quando o debate so-
bre o pleito verdadeiramente 
tomar conta da classe política 
do Estado”, concluiu.  

TRE capacita servidor para 2014 
Os servidores do Tri-

bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba estão passando por 
uma capacitação da legis-
lação eleitoral que deverá 
ser aplicada nas eleições de 
2014. O curso sobre ações 
judiciais eleitorais teve iní-
cio no meio desta semana e 
está sendo promovido pela 
Escola Judiciária Eleitoral da 
Paraíba.

O curso é um repasse de 
outro curso realizado pela Es-
cola Judiciária Eleitoral do Rio 
Grande do Norte (EJE-RN) e 
trata sobre a jurisprudência 
em vigor quanto à Ação de 
Impugnação de Registro de 
Candidatura (AIRC); Ação de 
Investigação Judicial Eleito-
ral (AIJE); Representação; 
Recurso Contra Expedição de 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

Diploma (RCED); e Ação de 
Impugnação de Mandato Ele-
tivo (AIME).]

O curso foi realizado nos 
dois turnos, manhã e tarde 
de anteontem e hoje, sexta-
-feira, na sala de treinamento 
da EJE-PB, localizada no sex-

to andar do edifício sede do 
TRE-PB, e se destina àqueles 
que trabalham com a área 
judicial dentro do TRE, em 
particular os servidores das 
assessorias que trabalham 
com processo eleitoral.

Quem ministra o curso 

é Andréa Ribeiro de Gouvea, 
assessora de gabinete, que es-
pecificou que serão abordadas 
“as quatro mais importantes 
ações judiciais eleitorais: ação 
de impugnação ao registro de 
candidatura, ação de investi-
gação judicial eleitoral, recur-
so contra expedição de diplo-
ma e ação de impugnação ao 
mandato eletivo”.

Flávio Rogério de Aragão 
Ramalho, participante do cur-
so e também assessor jurídi-
co, relatou que esse tipo de 
curso “é sempre interessante 
porque a gente tenta alinhar 
a mesma interpretação e apli-
cação da lei em todos os ga-
binetes do TRE, além de ser 
uma forma da gente se atua-
lizar, debater e unificar a apli-
cação da lei eleitoral”.

Aulas de hoje estão marcadas para o sexto andar do tribunal

Em pronunciamento no 
meio desta semana na tribu-
na, o senador Cícero Lucena 
(PSDB) pediu a atenção da 
classe política ao clamor po-
pular por melhores serviços 
públicos, apontando como 
necessária a discussão de um 
pacto federativo que harmoni-
ze a divisão dos recursos entre 
União, estados e municípios. 
Lucena registrou que, nesta se-
mana, prefeitos de todo o país 
mais uma vez voltaram a Bra-
sília, na 16ª edição da Marcha 
dos Prefeitos.

“Mas o que temos que dis-
cutir é o Pacto Federativo e a 
receptiva divisão dos recursos, 
porque sem eles não haverá 
investimento em saúde públi-
ca, em educação, em seguran-
ça, em mobilidade urbana, em 
ações concretas e verdadeiras 
e estruturantes de combate à 
seca, a exemplo da transposi-
ção das águas do Rio São Fran-
cisco, para que isso deixe de ser 

parte apenas de anúncios co-
merciais veiculados nos meios 
de comunicação e as obras se 
transformem em algo que ve-
nha atender aquela necessida-
de”, avaliou Cícero.

Conforme lembrou, a 
Constituição estabeleceu a 
descentralização de receita tri-
butária de forma a fortalecer 
estados e municípios, mas a 
União tem criado tributos que 
não são partilhados e os re-
cursos repassados a estados e 
municípios têm caído ao longo 
dos anos.

- Um prefeito não pode 
passar o seu mandato inteiro 
mendigando recursos a go-
vernos estaduais e, principal-
mente, ao Governo Federal, 
que fica com algo como 60% 
dos recursos arrecadados no 
país, protestou. De acordo com 
o senador, até agora, somente 
4% dos municípios brasileiros 
receberam recursos da União 
para mobilidade urbana.

Senador alerta classe 
política sobre protesto

De autoria do vereador 
Helton Renê (PP), a “Lei do 
Troco” , que dispõe sobre a 
proibição aos fornecedores 
de substituir por mercadorias 
ou créditos o troco devido aos 
consumidores, pode entrar 
em vigor no município. Ela foi 
aprovada pela Câmara Muni-
cipal de João Pessoa em 18 de 
junho deste ano e aguarda san-
ção do Executivo Municipal.

Os fornecedores em es-
tabelecimentos comerciais 
serão obrigados a restituir, 
em espécie, o troco integral 
que os consumidores tiverem 
direito quando do pagamento 
de produtos ou serviços, des-
de que o valor dado em paga-
mento não exceda 20 vezes o 
preço cobrado na transação 
comercial.

Fica proibido também 
substituir o troco devido por 
artigos ou créditos, como ba-
las, fósforos, doces e similares; 
assim como brindes, vale-refei-

ção, vale-compras ou qualquer 
outro tipo de crédito. Segundo 
o projeto, esse tipo de substi-
tuição será considerada prática 
abusiva.

“Os consumidores rece-
bem doces em vez do troco. 
Em muitos locais, o cliente re-
cebe uma espécie de vale, com 
um prazo de expiração. Caso o 
consumidor não troque até de-
terminada data, ele perde seu 
troco. Isso é uma prática abu-
siva, não fideliza cliente”, argu-
mentou o parlamentar.

O projeto garante ainda 
que o preço da mercadoria seja 
arredondado para um valor 
menor, a favor do consumidor, 
se o caixa do estabelecimento 
não dispuser de troco em espé-
cie relativo à compra. O projeto 
ainda dispõe que seja sempre 
aplicado o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) e o Sistema 
Nacional de Defesa do Consu-
midor (SNDC), no que couber 
na relação de consumo.

Lei do troco caminha
para entrar em vigor

Foto: Evandro Pereira
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Em Brasília, os manifestantes 
fizeram uma passeata em 
direção ao Congresso Nacional

Dia Nacional de Luta tem manifestação 
pacífica em várias cidades do país

Brasília - Manifestan-
tes que participaram do Dia 
Nacional de Luta, convoca-
do pelas centrais sindicais, 
ocuparam todas as faixas 
da Esplanada dos Ministé-
rios e caminharam em dire-
ção ao Congresso Nacional. 
Os manifestantes fizeram 
uma parada em frente ao 
Ministério da Agricultura e 
fizeram um ato também em 
frente ao Ministério das Co-
municações, onde pediram 
a democratização da mídia.

As principais reivindi-
cações dos trabalhadores 
foram o fim do fator pre-
videnciário, a redução da 
jornada de trabalho para 
40 horas semanais sem re-
dução de salários, a acele-
ração da reforma agrária e 
a aplicação de 10% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
na educação e de 10% do 
Orçamento da União para a 
saúde.

Para o secretário ad-
junto de Relações do Tra-
balho da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), Pe-
dro Armengol, o país avan-
çou com as últimas medidas 
anunciadas pelo governo, 

mas a pauta de demandas 
dos trabalhadores ainda 
precisa ser atendida. “As 
nossas pautas são executá-
veis”, disse, citando a redu-
ção da jornada de trabalho 
de 44 horas para 40 horas 
semanais, sem baixa dos 
salários. Segundo ele, com 
a redução da jornada, have-
rá abertura de mais postos 
de trabalho e movimenta-
ção da economia. Armen-
go reivindica ainda que as 
desonerações concedidas 
pelo governo às empresas 
tenham contrapartida para 
os trabalhadores.

Movimentos estudantis 
e LGBT (lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transe-
xuais) também participam 
do protesto. Os estudantes 
pediram a valorização do 
professor e mais recursos 
para a educação. Os grupos 
LBGT pediram a saída do 
deputado Marco Feliciano 
da presidência da Comissão 
de Direitos Humanos da Câ-
mara e a criminalização da 
homofobia.

“O importante é sem-
pre reivindicar e não deixar 
as ruas”, disse João Guilher-
me, do movimento estudan-
til Juntos. De acordo com a 
Polícia Militar, cerca de 700 
pessoas participam do pro-
testo. Os organizadores da 
manifestação estimam em 
5 mil participantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2013

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 024/2013, cujo objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios. Data da abertura: 24 de Julho 
de 2013, às 11h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará 
á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Desembargador Feitosa 
ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 11h30min 
e das 13h30min às 17h30min. Outras informações pelo telefone 3351-1513 ou 3351-1524.

Monteiro-PB, 11 de Julho de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

EIXO EMPREENDIMENTO E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.235.650/0001-89 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1916/2013 em João Pessoa, 8 de Julho de 2013 – Prazo: 720 dias. Para 
a atividade de: Loteamento urbano com 529 (quinhentos e vinte e nove) lotes distribuídos em 18 
(dezoito) quadras. Na(o) – RUA FLORESTAL, S/N, BAIRRO DAS INDÚSTRIAS Município: JOAO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-000447/TEC/LI-1926 OBS: A NÃO PUBLICAÇÃO EM ATÉ 30 
(TRINTA) DIAS, IMPLICARÁ NA NULIDADE DESTA LICENÇA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL EM VIGOR.

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Cerca de 2.500 manifes-
tantes participam de uma pas-
seata no Centro do Rio, como 
parte do Dia Nacional de Luta. 
No meio da tarde, a Polícia jo-
gou bombas de gás lacrimogê-
neo após um tumulto gerado 
pela prisão de um homem que 
quebrou uma vidraça da Igreja 
da Candelária.

O vândalo foi levado pela 
Polícia e a multidão revidou 
jogando pedras e objetos nos 
policiais. Os agentes montaram 
uma barreira ao redor da igre-
ja. A situação foi contornada e a 
passeata seguiu tranquila.

Segundo o Centro de Ope-
rações da Prefeitura, a Avenida 
Marechal Floriano é a opção 
para os motoristas que seguem 
da Rua 1º de Março para a Pra-
ça da Bandeira e não podem 
acessar a Avenida Presidente 
Vargas, devido à manifestação. 
A Avenida Passos também foi 
interditada, entre a Avenida 
Marechal Floriano e a Avenida 
Presidente Vargas.

Entre outras reivindica-
ções, os manifestantes pediram 
a valorização dos aposentados, 
a reforma agrária e reivindi-
caram o fim do projeto de lei 
4330, atualmente em tramita-
ção no Congresso, que legaliza 

a terceirização do trabalho no 
Brasil.

Os organizadores da ma-
nifestação levaram cinco car-
ros de som para usar durante 
a passeata que percorreu toda 
a Avenida Rio Branco e termi-
nou na Cinelândia. O sistema 
de som de um dos carros foi 
ligado e iniciado com o canto 
do Hino Nacional, sendo acom-
panhado pelos manifestantes.

A maior parte do públi-
co presente era formada por 
pessoas mais velhas, diferente-
mente do que se observava nas 
manifestações do mês passado, 
em que os participantes eram 
predominantemente jovens. 
Haviam estudantes também 
presentes à concentração, com 
camisas de escolas.

Por medida de segurança, 
todas as agências bancárias ao 
longo da Avenida Rio Branco e 
no cruzamento com a Avenida 
Presidente Vargas, no centro 
financeiro do Rio, foram co-
bertas por tapumes e fechadas 
para atendimento ao público.

Soldados do 5º Batalhão 
da Polícia Militar, responsável 
pelo policiamento na região 
central da cidade, estiveram 
posicionados ao longo da Ave-
nida Rio Branco.

Bombas de gás no Rio

Os manifestantes ocuparam ontem todas as faixas da Esplanada dos Ministérios e caminharam em direção ao Congresso Nacional

FOTOS: Divulgação

Sindicalistas, militan-
tes de movimentos sociais e 
trabalhadores da indústria 
promoveram manifestação 
ontem na região do polo in-
dustrial de Manaus. O trans-
porte público na cidade 
operou com apenas 40% da 
frota.

A mobilização, que re-

uniu cerca de 500 pessoas, 
começou às 5h e terminou 
por volta das 8h. Os manifes-
tantes fizeram panfletagem e 
restringiram a passagem de 
carros por algumas vias. Tra-
balhadores também atrasa-
ram a entrada nas indústrias.

Segundo o presidente 
do Sindmetal (Sindicato dos 

Metalúrgicos do Amazonas), 
Valdemir Souza, o objetivo 
do ato foi chamar a atenção 
da população para reivindi-
cações como fim da multa 
rescisória de 10% do FGTS, 
jornada de 40 horas sema-
nais sem redução salarial e 
transporte público de quali-
dade.

Manaus com 40% da frota

Movimento no Rio de Janeiro reuniu 2.500 manifestantes que relizaram passeata no centro da cidade

Congresso dará 
prioridade à 
análise de vetos 
feitos em julho

Brasília - Os mais de 3 mil 
vetos presidenciais que ainda 
aguardam a análise de sena-
dores e deputados federais 
podem ficar mais tempo na 
lista de espera. Os parlamen-
tares terão agora que priorizar 
os vetos mais recentes feitos 
pelo Planalto a pontos de tex-
tos aprovados pelo Legislativo. 
Pelo acordo acertado ontem 
entre os líderes, apenas os ve-
tos publicados desde 1º de ju-
lho podem trancar a pauta de 
votações se não forem analisa-
dos em até 30 dias.

“Temos agora dois pata-
mares de vetos. Os que não 
trancam a pauta, não vamos 
esperar por enquanto. Os que 
trancam a pauta, temos que 
votar em 30 dias”, explicou o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL).

São Paulo – Por volta das 
16h30, cerca de 3 mil manifes-
tantes que participavam do Dia 
Nacional de Luta, convocado 
pelas centrais sindicais e mo-
vimentos sociais, chegaram à 
Praça Roosevelt, no centro da 
cidade. Os manifestantes co-
meçam a se dispersar, depois 
de uma hora e meia de cami-
nhada, e o protesto, que che-
gou a reunir 7 mil pessoas, na 
Avenida Paulista no começo da 
tarde, segundo a Polícia Militar 

(PM), estava reduzido a menos 
da metade na chegada à praça 
(3 mil pessoas).

Da Praça Roosevelt, uma 
parte do grupo seguiu em pas-
seata até a Praça da República, 
onde ônibus fretados foram le-
var integrantes de movimentos 
sociais e de centrais sindicais 
para um ato em frente à Rede 
Globo de Televisão, na zona sul 
da capital, contra o monopólio 
dos meios de comunicação. Por 
volta das 17h, a maioria dos 

manifestantes que restou do 
ato unificado das centrais na 
Paulista começou a ir embora.

As principais reivindica-
ções dos trabalhadores foram 
o fim do fator previdenciário, 
a redução da jornada de tra-
balho para 40 horas semanais 
sem redução de salários, a ace-
leração da reforma agrária e a 
aplicação de 10% do Produto 
Interno Bruto (PIB) na educa-
ção e de 10% do Orçamento da 
União para a saúde.

Cerca de 3 mil pessoas em SP

O presidente da Asso-
ciação Brasileira de Logística 
(Abralog), Pedro Francisco Mo-
reira, avaliou que a manifesta-
ção de ontem gerou impacto de 
R$ 1,5 milhão no faturamento 
das empresas de transporte. 
Segundo ele, em cada dia de 
manifestação nas últimas cinco 
semanas, o tempo disponível 

para entrega de mercadorias 
ficou reduzido em pelo menos 
30% nos grandes centros.

“Normalmente, em dia 
de manifestações, temos que 
iniciar as entregas antes do 
horário normal ou encerrá-las 
mais cedo para evitar conges-
tionamentos. As manifesta-
ções aumentam os custos das 

operações de logística e redu-
zem sua produtividade”, disse 
Moreira.

Segundo ele, embora a ca-
tegoria entenda que a popula-
ção tem direito de se manifestar 
e que os protestos fazem parte 
da democracia, as pessoas que 
participam desses atos não po-
dem errar na medida.

Transporte, impacto de R$ 1,5 mi

Dilma Rousseff 
sanciona Ato 
Médico com 
restrições

Brasília - A lei que regula-
menta o exercício da medicina, 
o chamado Ato Médico, foi san-
cionado pela presidenta Dilma 
Rousseff, com vetos. O texto 
aprovado, que estabelece ativi-
dades privativas dos médicos e 
as que poderão ser executadas 
por outros profissionais de 
saúde, está publicado na edi-
ção de ontem do Diário Oficial 
da União.

O Artigo 4º, considerado o 
mais polêmico e que motivou 
protestos de diversas catego-
rias da saúde, como fisiotera-
peutas, enfermeiros e psicólo-
gos, teve nove pontos vetados, 
inclusive o Inciso 1º, que atri-
buía exclusivamente aos médi-
cos a formulação de diagnósti-
co de doenças. A classe médica 
considera que esse ponto era 
a essência da lei. Já para as de-
mais categorias o trecho repre-
sentava um retrocesso à saúde. 
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Após vencer Baraúnas, 
o Treze viaja para o
jogo com Luverdense

Tour do rio de cicLismo

Kléber quer repetir 2012
Atleta paraibano volta 
a competir com os 
melhores do mundo

Vencer o Tour do Rio e se 
sagrar bicampeão da maior 
competição de ciclismo da 
América Latina, que ocorrerá 
entre os dias 28 de agosto a 
1 de setembro. Esta é a meta 
do paraibano Kléber Ramos, 
que reside na cidade de Pin-
damonhagaba, interior de 
São Paulo e que faz uma pre-
paração de caráter olímpica 
com cinco horas diárias de 
treinos. “Esta prova é mui-
to importante para mim na 
minha carreira. Conta com 
atletas de todo o mundo e, 
como brasileiro, sou o úni-
co na nação a ganhar esta 
competição, fato registrado 
no ano passado. Isto, no en-
tanto, aumenta a minha res-
ponsabilidade”, disse, ontem, 
o atleta logo após mais um 
treinamento.

Atleta integrante da 
equipe paranaense “Data-
rol”, Kléber Ramos treinou 
ontem na serra de Campos 
do Jordão-SP e depois fez 
quilometragem. Nos últimos 
dias passou de duas horas 
para cinco horas o tempo de 
treinamento diário devido 
a responsabilidade do que é 
representar o Brasil no Tour 
do Rio de Ciclismo 2013. “Te-
nho que estar preparado tan-
to em subida, bem como em 
percurso de longa distância”, 
afirmou o atleta.

Aos 27 anos de idade e 
13 de competições oficiais, 
o paraibano é esperança do 
Brasil nos Jogos Olímpicos 
de 2016, que ocorrerão no 
Rio de Janeiro. Até lá, segun-
do sua assessora particular, 
a esposa Cynthia Néri, o tra-
balho é árduo e cansativo de-
vido Kléber Ramos buscar o 
seu objetivo.

“Nos últimos dias ele 
praticamente não está em 
casa. Treina incansavelmen-
te. Para ele, o bicampeonato 
no Tour do Rio de Ciclismo é 
a meta primordial, pois é uma 
competição internacional que 
reúne os principais ciclistas 
do planeta”, afirmou Cintya, 
acrescentando que o ciclismo 
está na pele de Kléber Ramos. 
“Quando ele tinha 12 anos, 
brincava em competições de 
adulto”, garante ela.

O Tour de Ciclismo foi 
realizado no Brasil pela pri-
meira vez no ano passado 
e vencido pelo paraibano 
Kléber Ramos que, à épo-
ca, integrava a equipe de 
Sorocaba-SP. Antes, porém, 
ele havia sido duas vezes 
terceiro colocado. Com o 
título de 2012, tornou-se o 
primeiro brasileiro a levar 
a camisa amarela de cam-
peão. O sprint final na che-
gada em Quinta da Boa Vista 
foi premiado pela calorosa 
recepção do grande público 
presente. 

A competição nasceu 
com a intenção de incentivar 
o uso da bicicleta no dia a dia 
como meio de transporte. 
Hoje, reconhecido pela boa 
organização e com um tra-
jeto de cenários impecáveis 
entre a capital, serra e mar, 
o desejo dos organizadores 
é elevar o Tour à classifica-
ção 2.1, a mesma das tradi-
cionais grandes voltas. Para 
alcançar esse desejo, as es-
tradas precisam ser de boa 
qualidade e os atletas devem 
receber toda a infraestrutura 
necessária, da alimentação à 
hospedagem. A previsão no 
Tour do Rio é da participa-
ção de mais de 100 ciclistas 
de várias partes do mundo 
para a disputa de um percur-
so que pode chegar a mais 
de 800 km. No ano passado 
foram cinco dias de provas e 
um trajeto de 806 km.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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Kléber Ramos brilhou na etapa do ano passado. Ele integra a equipe paranaense Datarol e vem treinando na serra de Campos do Jordão

 O Corpo de Bombei-
ros Militar da Paraíba está 
com inscrições abertas até 
domingo (dia 14 de julho) 
para os atletas que deseja-
rem participar da IX Edição 
do Aquathlon-2013 que 
acontecerá no próximo dia 
20. Evento já consolidado 
na Paraíba. O Estado tem 
como parceira a Federação 
Paraibana de Triathlon.

O evento será válido 
pela primeira etapa do 
Campeonato Paraibano 
de Aquathlon. Os atletas 
terão 2.500 m corrida (2 
voltas)750 m natação (1 
volta)2.500 m corrida (2 
voltas). Estão sendo ofe-
recidas 250 vagas.  Orga-
nizador: FETRIP. 

A Competição terá 
início a partir das 13h30 
em frente à Fundação 
José Américo na Praia do 
Cabo Branco, em João 
Pessoa, e constará do se-
guinte percurso: 2,5 km 
corrida, 750 m natação e 
novamente 2,5 km corri-
da. Poderão se inscrever 
atletas civis e militares.

Pela sua tradição o 

evento promete reunir 
aproximadamente 300 
atletas entre profissionais 
e amadores. A equipe do 
Departamento de Edu-
cação Física e Desportos, 
através de parcerias firma-
das (Governo do Estado, 
Caixa Beneficente, Unidas, 
Unisport) conta com total 
apoio do Comando Geral 
da Corporação e pretende 
promover uma grande fes-
ta através do esporte.

o que é o Aquathlon 
As competições de Aqua-
thlon estão divididas em 
três etapas: Corrida, Na-
tação e Corrida. As distân-
cias são: 2.500 metros de 
corrida, 1.000 metros de 
natação e 2.500 metros de 
corrida.

O Aquathlon também 
pode ser disputado em dis-
tâncias menores perfazen-
do 1.250 metros de corri-
da, 500 metros de natação 
e 1.250 metros de corrida 
ou, em distâncias maiores 
perfazendo 5.000 metros 
de corrida, 2.000 de nata-
ção e 5.000 de corrida.

Abertas as inscrições 
para o Aquathlon-2013

Copa Litoral vai começar amanhã
A Federação Paraibana 

de Beach Soccer realiza, a 
partir deste final de semana, 
a I Etapa da Copa do Litoral 
Norte, competição que será 
disputada na cidade de Jaca-
raú, e que terá a participação 
de nove clubes, representan-
do sete cidades. A rodada de 
abertura está programada 
para amanhã, a partir das 
14h, e terá três jogos. A etapa 
será encerrada no domingo.

Como cidade sede, Ja-
caraú terá a participação de 
duas equipes: Bairro 13 F. 
Clube e o Guarany F. Clube. 
A capital João Pessoa tam-
bém terá dois representan-
tes: Gama Menino Jesus e 
Palhoça Marisol. Os demais 
participantes são os seguin-

BeAcH soccer

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

tes: Águia F Clube, de Curral 
de Cima, de Mamanguape, 
o Vale Verde E. Clube, de 
Rio Tinto, o Guarany F. Clu-
be, além do São Sebastião F. 
Clube, da cidade de Lagoa de 
Dentro, e o Betas E. Clube, de 
Pedro Régis.

De acordo com o regu-
lamento da copa, os clubes 

foram divididos em três cha-
ves. Na chave A, estão Bairro 
13 F. Clube, São Sebastião e 
Guarany. A chave B é com-
posta por  Palhoça Marisol, 
Águia F. Clube e Guarany, e a 
chave C tem o Vale Verde E. 
Clube, Betas E. Clube e Gama 
Menino Jesus.

O jogo de abertura da 

Copa do Litoral Norte de 
Beach Soccer será entre as 
equipes do Bairro 13 de Jaca-
raú, contra o Guarany de Rio 
Tinto. Em seguida, jogam Pa-
lhoça Marisol de João Pessoa 
contra o Guarany de Jacaraú. 
O último jogo da primeira ro-
dada será entre o Vale Verde 
de Mamanguape e o Menino 
Jesus de João Pessoa.

Segundo o presidente da 
FPBS, Ailton Cavalcanti, a ex-
pectativa em relação a Copa 
é muito grande. "Nós espera-
mos uma grande competição, 
porque o beach soccer vem 
crescendo muito na Paraíba, 
sobretudo nestas cidades li-
torâneas. O pensamento da 
Federação é justamente de 
expandir o esporte para o 
interior do Estado, já que na 
capital ele está em pleno de-
senvolvimento", disse Ailton.

A primeira etapa será encerrada em Jacaraú no próximo domingo



Bernardinho diz que a pressão 
sobre Lucarelli vai aumentar
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A tarde de ontem, em João Pessoa, foi de mobilização 
geral, manifestação que tomou conta de todo o país. 
Um dos protestos na caminhada histórica pelas ruas 
centrais da capital foi contra a realização da Copa 
do Mundo de 2014 no Brasil. Com palavras de ordem 
“Copa não, queremos mais dinheiro para a saúde e 
educação”, os manifestantes ganharam aplausos de 
algumas pessoas que apenas acompanhavam das 
calçadas e escadarias. Apesar do anti-Copa, a Fifa já 
bateu o martelo e garantiu que o Brasil será mesmo 
sede da competição e ponto final!

Contra a Copa

Atlético salva país do 
fiasco na Libertadores

“São Cuca”, “São Ronaldinho”, “São Jô”, “São Vic-
tor” e “São Bernardo”. Estas, pelo menos, devem ser as 
palavras mais proferidas pela alta cúpula da Confedera-
ção Brasileira de Futebol em relação a participação de 
clubes do país em mais uma edição da Taça Libertadores 
das Américas. O Atlético Mineiro, mesmo vencendo na 
cobrança de pênaltis, chegou à final da competição de 
forma merecida e, este mérito, engrandeceu não apenas 
o dirigentes, comissão técnica e atletas, mas, principal-
mente, a CBF.

A CBF porque todos já estavam cabisbaixo, uma vez 
que, uma possível eliminação do Atlético-MG nas semi-
finais da Libertadores faria com que o Brasil, que para 
muitos é conhecido como o “país do futebol”, fizesse a 
pior campanha da competição. Uma final da Libertadores 
sem um clube brasileiro seria ainda mais marcante por-
que a edição-2013 teve o número recorde de seis clubes 
do país na fase de mata-mata.

Enquanto a CBF comemora mais uma vez um time 
brasileiro no final da competição, quero deixar aqui os 
meus méritos para o treinador Cuca. O técnico que 
deixou o São Paulo há nove anos, passou por outros 
clubes e hoje, no Atlético-MG, reencontra o fantasma 
que o marcou em 2004, quando caiu na semifinal da 
Libertadores: foi o último ano em que um clube brasileiro 
não chegou à final.

O time mineiro recebeu o argentino Newell’s Old 
Boys, no Independência, em Belo Horizonte, pela semifi-
nal da Libertadores, precisando vencer por três gols de 
diferença para ir pela primeira vez à decisão do torneio 
continental, mas, os dois gols marcados foram suficien-
tes para levar o jogo às penalidade e Victor, mais uma 
vez garantiu o time em mais uma fase. Em 2004, o São 
Paulo de Cuca caiu diante do Once Caldas, que depois 
sagrou-se campeão ao bater o Boca Juniors. Cuca aca-
bou demitido em setembro daquele ano. 

Segundo Tibério, as obras 
estão acontecendo de 
maneira satisfatória e o 
cronograma estipulado no 
começo das ações deve ser 
cumprido. “Eu diria que 15 a 
20% da obra já foi executa-
da”, garantiu o secretário.

Tibério Limeira II

As melhorias realizadas pela diretoria do Treze no Estádio 
Presidente Vargas, em Campina Grande, já começam a refletir 
no calendário de jogos do Alvinegro para a sequência da 
disputa da Série C do Campeonato Brasileiro de 2013. Ontem, 
através de um comunicado em seu site oficial, a Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF) alterou o local da realização 
da partida entre Treze e CRB, válido pela 5a rodada da compe-
tição nacional. A partida será no Presidente Vargas.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O secretário de Esportes 
da Paraíba, Tibério Limeira, 
esteve na tarde de ontem, 
em Campina Grande para 
fiscalizar as obras de 
melhoria que estão sendo 
executadas na área inter-
na do Estádio Amigão. 

Tibério Limeira

Treze no PV

Jovem jogador vem 
se firmando no time 
principal na Liga Mundial

OuTrAs
modalidades

Após a Seleção Brasi-
leira de Vôlei realizar o pri-
meiro treino no Maracanã-
zinho na manhã de ontem, 
o técnico Bernardinho ana-
lisou o momento do Brasil, 
especialmente o do ponta 
Lucarelli, que vem sendo 
muito elogiado em seus pri-
meiros passos na seleção. 
Para o treinador, a pressão 
em cima de Lucarelli só au-
mentará depois dos elogios 
recebidos. Apesar de tudo, 
ele ainda precisa melhorar 
de acordo com Bernardinho.

“Ele precisa se manter 
tranquilo com essa pressão. 
Mas ele tem uma cabeça boa. 
Há dois anos atrás no Mun-
dial Juvenil ele não foi bem 
e isso pesou um pouco. Mas 
mantemos o trabalho com 
ele, confiamos no potencial 
grande que ele tem e está 
dando resultado. Ele contro-
la bem as bolas altas e pode 
evoluir no passe e principal-
mente no bloqueio” disse o 
comandante da seleção.

Bernardinho ainda 
aproveitou para analisar a 
transição da Seleção Brasi-

leira. Alguns jovens jogado-
res como Maurício Souza, 
Renan e Lucarelli já foram 
integrados à nova geração 
do Brasil - o primeiro foi 
bem no último jogo contra 
a Bulgária e marcou cin-
co pontos somente de blo-
queios. Mas o técnico não 
quer saber de revolução:

“Nenhuma renovação 
pode ser uma revolução. Te-
mos uma mescla de muitos 
jovens com alguns vetera-
nos. A transição não pode 
ser feita do nada, precisa 
ser gradual. Será como foi 
quando Maurício, Giovane e 
Nalbert deixaram a seleção 
aos poucos e conseguimos 
substituir com Murilo, Dan-
te, que assumiu uma posição 
importante, por exemplo”, 
explicou.

Com o ambiente tran-
quilo por conta da classifi-
cação antecipada, o Brasil 
enfrenta os Estados Unidos 
amanhã e domingo, no giná-
sio Maracanãzinho, no Rio 
de Janeiro. Os ingressos 
para os duelos já foram es-
gotados.

Vôlei de praia
As atuais líderes do 

ranking mundial foram as 

únicas brasileiras que já se 
garantiram nas oitavas de 
final do Grand Slam de Gs-
taad (SUI) do Circuito Mun-
dial 2013. Ontem, Taiana e 
Talita, ainda invictas, confir-
maram o primeiro lugar de 
sua chave e avançaram. Lili/
Bárbara Seixas, Maria Clara/
Carol e Ágatha/Maria Elisa, 
todas com duas vitórias e 
uma derrota na fase de gru-
pos, terão que encarar uma 
fase eliminatória para ga-
rantirem a classificação.

Campeãs em três de 
cinco etapas do Circuito 
Mundial até o momento, a 
cearense Taiana e a sul-ma-
togrossense Talita chegaram 
à Suíça querendo apagar a 
precoce eliminação nas oi-
tavas do Campeonato Mun-
dial, na Polônia, onde eram 
apontadas como uma das 
grandes favoritas ao título. 
E mostraram que não pas-
sou mesmo de um acidente 
de percurso. Nesta quinta, 
venceram as alemãs Ludwig 
e Walkenhorst por 2 a 0, 
parciais de 21/12 e 21/14, e 
confirmaram a liderança do 
Grupo C e a vaga.

Já Lili e Bárbara Seixas, 
bronze no Mundial há cinco 
dias, vinham de duas vitó-

rias pelo Grupo F em Gstaad 
e brigavam pelo primeiro 
lugar justamente contra as 
adversárias de ontem, Hol-
twick/Semmler (ALE). Após 
vencerem o primeiro set por 
21/17, acabaram derrota-
das no segundo por 21/16. 
No tie break, melhor para as 
alemãs, que fizeram 15/12. 
No Circuito Mundial, o pri-
meiro de cada grupo se clas-
sifica automaticamente para 
as oitavas, com os segundos 
e terceiros colocados pas-
sando por uma espécie de 
repescagem.

Um dos jogos mais espe-
rados do dia era entre as bra-
sileiras Maria Clara e Carol 
e as americanas April Ross 
e Kerri Walsh – a tricampeã 
olímpica Walsh voltou às 
areias na Suíça após dar à luz 
o seu terceiro filho. Ambas as 
duplas estavam invictas no 
Grupo G e brigavam pela li-
derança e a consequente vaga 
direta para as oitavas. As ir-
mãs saíram na frente, vencen-
do o primeiro set por 21/19, 
mas acabaram perdendo os 
dois seguintes, por 21/12 e 
15/10. Prestes a completar 
35 anos, Walsh ainda mostra 
por que é uma das maiores 
jogadoras da história.

Lucarelli, no ataque, vem sendo um dos destaques da Seleção Brasileira, mas Bernardinho pede para o jogador manter o nível de atuação
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Zanetti ganha ouro na Universíade
O ginasta Arthur Zanetti, 

campeão olímpico nas argo-
las em Londres 2012, con-
quistou a medalha de ouro 
na Universíade de Kazan, na 
Rússia. Na última quarta-fei-
ra, o estudante do segundo 
ano de Educação Física ob-
teve a nota 15.875 no apare-
lho, para conquistar o bicam-
peonato da Universíade - já 
havia sido ouro em 2011, em 
Shenzhen, na China. A meda-
lha de prata ficou com o rus-
so Denis Ablyazin (15.550) e 
a de bronze com o ucraniano 
Igor Radivilov (15.525).

"A Universíade estava 
em nossos planos como uma 
das metas para chegar bem 
ao Mundial da Antuérpia. E o 
Arthur foi muito bem", disse 
o técnico Marcos Goto, que 
acompanha seu ginasta em 

GINÁsTICA NA rÚssIA

Kazan. Goto aproveitou tam-
bém para elogiar a quinta 
colocação do Brasil na com-
petição por equipes. 

"Os brasileiros mostra-
ram grande evolução. Acre-
dito que estamos chegando 
ao nível das grandes potên-
cias da ginástica mundial e 

isso ocorre pelo trabalho sé-
rio dos clubes, treinadores e 
atletas."

Em Kazan, Zanetti fez 
sua série normal, sem o 
novo elemento que inte-
grou sua apresentação na 
etapa da Copa do Mundo 
de Anadia (POR), em junho. 

Na ocasião, o movimento foi 
mostrado aos árbitros da 
Federação Internacional de 
Ginástica (FIG) e avaliado 
com o grau de dificuldade 
E - o ginasta aguarda a in-
clusão do elemento no có-
digo de pontuação, batizado 
como Zanetti.

Este ano, na preparação 
para o Mundial da Antuérpia, 
em setembro, Arthur dispu-
tou apenas três competições, 
conquistando a medalha de 
ouro em todas elas. Venceu 
as etapas da Copa do Mundo 
de Doha e Anadia e, agora, a 
Universíade. Na sequência da 
temporada, Arthur retorna 
ao Brasil, onde vai dar con-
tinuidade aos treinos para o 
Mundial, principal competi-
ção da ginástica artística em 
2013.

O brasileiro teve uma grande atuação na Universíade de Kazan
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No próximo domingo, o 
Galo volta a jogar contra 
a equipe do Luverdense

A delegação do Treze já 
está em Cuiabá-MT. Depois de 
reestrear com vitória no Cam-
peonato Brasileiro da Série C, 
a missão do Galo agora é en-
carar o Luverdense, domingo, 
em Lucas do Rio Verde, para 
beliscar uma vaga no G-4 nes-
se início de competição.

E pelo que se viu na vol-
ta da equipe ao certame, o 
objetivo é palpável. A vitória 
por 2 a 0 sobre o Baraúnas, 
quarta-feira, em Caicó-RN, 
conveceu ao técnico Vica e 
principalmente aos jogado-
res, os quais fizeram questão 
de ressaltar a importância da 
intertemporada na melhora 
da equipe.

Apesar de ter passado a 
braçadeira de capitão para o 
meia Cristian, que reestreou 
com a camisa 10 alvinegra, o 
zagueiro Sandoval manteve 
sua liderança. Na avaliação 
do defensor, não só os treina-
mentos fizeram a diferença 
nessa pausa de 41 dias.

“O que saiu dessa inter-
temporada foi a união, a par-
ceria do grupo todo, não só 
quem jogou. A gente não fez 
nenhum jogo amistoso nes-
se período, ainda tem muita 
coisa para acertar e isso vai 
acontecer no decorrer dos 
jogos. O positivo foi a união 
de todos nós aqui no Treze”, 
destacou.

A primeira vitória na 
Série C 2013 tirou o Galo 
da zona de rebaixamento e 
levou ao sétimo posto, com 
quatro pontos assinalados 
em três jogos. A três do ad-
versário deste domingo, o 
Treze tem a chance de se 
aproximar ainda mais dos lí-
deres do Grupo A.

Com o atacante Soares 
recuperado, inclusive tendo 
jogado contra o Baraúnas, o 
técnico Vica não tem proble-
mas para escalar a equipe. A 
tendência é que o treinador 
não mude a formação do 
time.

“As coisas funcionaram 
bem. Começamos o jogo 
contra o Baraúnas num 
3-5-2, o que não signifi-
cou que estávamos retran-
cados, e terminamos num 
3-6-1, justamente quando 
fizemos o segundo gol. Nós 
ainda temos outra forma de 
atuar e isso depende muito 
da situação e do estilo do 
adversário. Esperamos um 
Luverdense compacto, pois 
é uma boa equipe. O grama-
do lá é bom e o jogo pode 
ser mais rápido. A expecta-
tiva é boa”, analisou Vica.

Os jogadores do Treze 
devem realizar uma ativida-
de leve nesta sexta em Cuia-
bá. A delegação permanece 
na capital do Mato Grosso 
até amanhã, quando seguem 
de ônibus até Lucas do Rio 
Verde, a distante 350 quilô-
metros. No domingo, no Es-
tádio Passo das Emas, o Galo 
encara o terceiro colocado da 
chave, o Luverdense.

Phillipy Costa
Especial para A União

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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Queimadense agora vê mais chances de classificação
O gerente de futebol da 

Queimadense, Marizardo Mi-
randa, afirmou que a saída do 
Esporte de Patos e Flamengo 
da Paraíba do Campeonato 
Paraibano da Segunda Divi-
são/2013, dará mais chance 
para o clube conquistar uma 
das vagas na Divisão de Elite 
do Estadual de 2014. Com as 
ausências das duas equipes 
a disputa sofreu mudanças 
com relação ao início, que es-
tava marcada para o próximo 
dia 27, ficando a estreia para 

o dia 25 de agosto, com o re-
presentante de Queimadas 
encarando o Santa Cruz de 
Santa Rita, às 16h, no Estádio 
Leonardo Vinagre da Silveira, 
a Graça, em Cruz das Armas. 
Mesmo respeitando o time do 
Sport Club Campina Grande 
o dirigente enalteceu a força 
e qualidade da Cobra Coral 
que formou um grupo forte, 
experiente e entrosado, com 
vários jogadores e a comissão 
técnica que atuaram no Cen-
tro Sportivo Paraibano (CSP), 
no Paraibano deste ano. 

"Acredito que o princi-
pal concorrente será o time 

canavieiro que formou um 
grupo de qualidade e entro-
sado. Não é que ficou mais 
fácil, mas nos dará oportu-
nidade de obter uma das 
vagas no Estadual do próxi-
mo ano", comentou. Sobre 
o adiamento da Segundona, 
Marizardo enfatizou que 
fará um novo planejamento 
de treinos e amistosos, mas 
que terá  tempo para avaliar 
o grupo na estreia diante do 
tricolor. "Teremos que traçar 
um novo planejamento, mas 
que por outro lado foi bené-
fico para preparar a equipe. 
Iremos aproveitar o período 

para entrosar ainda mais o 
grupo", disse. Com relação 
a reforços o dirigente disse 
que utilizará o que tem em 
mãos, com possibilidades de 
novas aquisições durante a 
disputa. 

Segundo ele, o treinador 
Luís Carlos Mendes, está sa-
tisfeito com o grupo e foca as 
atenções para deixar o time 
100% para a estreia. "Temos 
uma base formada que pode 
dar conta do recado. Os jo-
gadores estão contribuindo 
com o trabalho, merecendo a 
confiança da comissão técni-
ca", observou Marizardo. O técnico Luís Carlos Mendes vai comandar a Queimadense

A diretoria do Botafogo bem 
que tentou, mas não conseguiu 
atender ao pedido do técnico Mar-
celo Vilar, que queria um amistoso 
contra uma equipe forte neste fi-
nal de semana, aproveitando a fol-
ga na tabela do Campeonato Bra-
sileiro. Segundo o vice-presidente 
de futebol, Ariano Wanderley, as 
equipes disponíveis eram bem in-
feriores tecnicamente ao Belo e 
não iriam exigir muito do elenco.

"Nós tentamos muito, mas as 
equipes estavam todas com com-
promissos oficiais neste final de 
semana. As que estavam disponí-
veis eram muito fracas e não iam 
somar nada nas observações do 
professor Vilar. Preferimos descar-
tar o amistoso e focar nos treinos 
para o próximo jogo pela Série D", 
afirmou o dirigente.

O Belo só voltará a jogar no 
domingo dia 21 deste mês, contra 
o Vitória da Conquista, terceiro 
colocado do Grupo A 4. A partida 
será no Almeidão e o Botafogo vai 
tentar uma vitória para assumir a 
liderança do grupo. Mesmo com a 
folga, o técnico Marcelo Vilar não 
vai dar moleza para os jogadores e 
programou treinos até amanhã.

A novidade dos últimos trei-
nos foi a presença do volante Hér-
cules, que se recuperou de uma 
contusão no joelho direito, contra-
ída no jogo contra o Sergipe, pela 
segunda rodada do Brasileirão Sé-
rie D. Ele já está recuperado e trei-
nando normalmente com o resto 
do grupo.

Ontem, a  equipe fez ape-
nas um treino técnico, à tarde 
na Maravilha do Contorno. Para 
hoje, está previsto mais um trei-
no técnico, comandado pelo trei-
nador Marcelo Vilar. O local  não 

foi informado pela gerência de 
futebol, nem pela assessoria de 
imprensa.

Promoção
Com o objetivo de motivar o 

torcedor botafoguense, a diretoria 
resolveu sortear camisas no treino 
coletivo de amanhã à tarde, no 
Almeidão. O treino terá uma ca-
ráter de jogo, com os titulares en-
frentando os reservas, e o público 
pagará R$ 10,00 reais para ficar na 
arquibancada sombra e concorrer 
aos sorteio.

Segundo o presidente Nelson 
Lira, o objetivo da promoção é co-
locar o torcedor sempre próximo 
aos jogadores, e ao mesmo tempo, 
arrecadar recursos para o clube. 
"Temos que investir muito para al-
cançar nosso objetivo de se classifi-
car para a Série C do próximo ano, 
e nesta hora, a ajuda do torcedor é 
fundamental", disse o presidente.

Sem amistoso, o clube opta pela realização de um treino com sorteio de camisas
BOTAFOGO

Botafogo continua treinando visando o jogo do próximo dia 21 contra o Vitória

Treze e Luverdense voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série C, mas este ano o primeiro jogo será no Mato Grosso-MT

Campinense
As novas regras anun-

ciadas pela Federação Parai-
bana de Futebol em relação 
as disputas da Copa Paraíba 
agradaram ao presidente do 
Campinense Clube, Willian Si-
mões, que vê com bons olhos 
a possibilidade de contratar 
jogadores profissionais já pen-
sando na temporada de 2014. 
O dirigente aprovou a ideia e já 
está mantendo contato com jo-
gadores para a formatação do 
elenco.

“A decisão da Federação 
em mudar as regras da Copa 
Paraíba deste ano, com a parti-
cipação de jogadores acima de 
21 anos, foi dentro daquilo que 
nós almejávamos. E sem som-
bra de dúvidas, motivará não 
só os clubes como também 
atrairá os torcedores. Veja que 
nos últimos anos o torcedor 
não tinha muito interesse por 
se tratar de uma competição 
com atletas de base. Mas agora 
a competição servirá de pre-
paração para os clubes já vi-

sando o campeonato de 2014 
e o mais importante: continu-
ará indicando o segundo re-
presentante do Estado para a 
Copa do Brasil - comentou o 
dirigente.

O Botafogo-PB é única 
equipe paraibana garantida 
na Copa do Brasil do próximo 
ano, por ter sido campeão pa-
raibano desta temporada.

Sobre a formação do 
elenco para a Copa Paraíba, 
William Simões garantiu que 
serão adotados os mesmos 

critérios utilizados no final do 
ano passado, quando foi con-
tratada a maior parte do elen-
co que acabou conquistando a 
Copa do Nordeste 2013.

“Vamos montar um time 
competitivo. Kléber Romero 
continua sendo nosso gerente 
de futebol, pois ele é funcio-
nário do clube. Com relação 
ao treinador, tenho mantido 
contato com Paulo César Shar-
dong, que foi auxiliar de Oli-
veira Canindé e possivelmente 
estará conosco novamente. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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& Mundo

Único representante 
do país na competição 
recebe o Olimpia dia 24

Atlético fará final em casa
TAÇA LIBERTADORES

A Confederação Sul-A-
mericana de Futebol divul-
gou, em seu site oficial, que 
o segundo jogo da decisão 
da Taça Libertadores, no dia 
24 de julho, será realizado 
no Mineirão, em Belo Hori-
zonte. O primeiro jogo será 
na próxima quarta-feira, no 
Defensores del Chaco, casa 
do Olimpia.

Na última quarta-feira, 
após a épica classificação 
atleticana, nos pênaltis, so-
bre o Newell’s Old Boys, da 
Argentina, o presidente do 
Atlético-MG, Alexandre Kalil, 
afirmou que ainda tinha es-
peranças de que o confronto 
final pudesse ser realizado 
no Independência. O proble-
ma é que o estádio do Horto 
tem capacidade para apenas 
cerca de 23 mil pessoas, en-
quanto o regulamento da 
competição internacional 
determina que, para as duas 
decisões, a capacidade mí-
nima tem de ser de 40 mil. 
Assim, ontem, a Conmebol 
publicou que o jogo será no 
Mineirão, com capacidade 
para 63 mil espectadores. 

“O Galo venceu pelo 
mesmo marcador a revan-

O salto mortal custou 
caro. A comemoração de 
Maurides após marcar o ter-
ceiro gol do Inter-RS sobre o 
América-MG na última, pela 
Copa do Brasil, o afastará 
por um longo tempo dos gra-
mado. O atacante teve cons-
tatada ontem uma ruptura 
ligamentar no joelho direito 
e será submetido a cirurgia. 
O tempo de parada é de três 
meses.

“Ele fez uma lesão de um 
ligamento medial do joelho, 
que facilitou a saída da rótu-
la para o lado. Ele ficará em 
torno de três meses fora das 
atividades”, explicou o dire-
tor médico do clube, Paulo 
Rabello,

O lance ocorreu aos 43 
minutos do segundo tempo. 
Em boa jogada da direita, 
D’Alessandro fez cruzamen-
to preciso. Bem colocado, o 
jogador de 19 anos, que ha-
via substituído Diego Forlán 
pouco antes, desviou de ca-
beça para as redes. Após o 

salto na comemoração, o ata-
cante caiu no gramado. Rece-
beu atendimento ao lado do 
campo. Após o jogo, o médi-
co Luiz Crescente acreditava 
que o problema não era tão 
grave.

Além de Maurides, 
o departamento médico 
ainda tem outros três in-
tegrantes. Airton é o mais 
novo deles, está com uma 
“virose de vias aéreas”, de 
acordo com boletim médi-
co do clube, e está fora da 
delegação que parte para o 
Rio de Janeiro.

Ygor e Otávio continu-
am entregues à fisioterapia. 
O volante apresentou um 
desconforto na panturrilha 
direita. Já o meia sofreu uma 
lesão muscular na coxa es-
querda.

Amanhã, o Internacio-
nal  enfrenta o Fluminense, 
pela sétima rodada do Bra-
sileiro. Ontem, já no Rio de 
Janeiro, o time treinou nas 
Laranjeiras.

O meia Thiago Neves 
está de malas prontas para a 
Arábia Saudita. O camisa 10 
esteve no treino do Flumi-
nense na manhã de ontem, 
se despediu dos jogadores e 
funcionários e foi aplaudido 
no gramado das Laranjeiras. 
Ele embarcou na parte da 
tarde para realizar exames 
médicos e assinar contrato 
com o Al Hilal-SAU, que pa-
gará cerca de R$ 16 milhões 
por sua contratação.

Thiago Neves chegou 
cedo nas Laranjeiras, con-
versou por alguns minutos 
com o técnico Abel Braga e, 
vestido com roupas normais 
e chinelo, falou com os com-
panheiros. Fez o tradicional 
gesto que Fred usa nas co-
memorações, mandando um 
coração em volta da roda, e 
foi aplaudido. Depois, abra-

che com o Newell’s Old Boys 
e ganhou acesso à final nos 
pênaltis. Para a final, sairá do 

estádio Raimundo Sampaio, 
mais conhecido como Está-
dio Independência, proprie-

dade do América-MG, onde 
se realizou a semifinal”, diz o 
texto do site.

A diretoria do Atléti-
co-MG ainda deverá tentar 
manter o jogo no Horto. Os 

ingressos para a primeira 
partida, em Assunção, come-
çam a ser vendidos hoje.

No tempo normal de jogo, o Atlético de Diego Tardeli, Ronaldinho e Jô venceu o Newell´s Old Boys por 2 a 0 e conquistou a vaga na final após a cobrança de penaltis

Thiago Neves se despede dos 
amigos em treino do Fluminense

Jogador fica fora dos 
gramados por 3 meses

SALTO MORTAL

Maurídes, do Internacional-RS, se deu mal ao comemorar gol 

çou alguns funcionários do 
lado de fora do campo e foi 
embora. O interesse do Al 
Hilal em contar com Thiago 
Neves pela segunda vez co-
meçou em junho. As nego-
ciações se arrastaram pela 
indecisão inicial do armador 

em deixar o Brasil, além de 
detalhes como a forma de 
pagamento e o abatimento 
de uma parcela que ainda 
teria que ser paga ao clube 
saudita pela compra dos di-
reitos econômicos do joga-
dor no início de 2012.

Meia não mais pertence ao Flu e vai defender o Al Hilal-Sau

Palmeiras enfrenta hoje o ABC-RN
SÉRIE B

O Palmeiras-SP enfren-
ta hoje o ABC-RN pela Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
O jogo será no Estádio do Pa-
caembu, às 21h. Ontem, du-
rante último treino antes da 
partida, o treinador Gilson 
Kleina disse está satisfeito 
com o atual elenco.

Ele avaliou o plantel 
com nível suficiente para 
disputar a Série A do Brasi-
leiro e cita, além da partici-
pação na segunda divisão do 
país, também ter o foco vol-
tado para a disputa da Copa 
do Brasil.

“Concordo (que o elenco 
é de nível Série A) e sempre 
falei isso aos jogadores. Não 
é pelo fato de estarmos dis-
putando a Série B que o time 

Thiago Neves chegou ao 
Tricolor no início de 2012, 
após uma longa novela en-
volvendo os representantes 
do jogador, o Flamengo e a 
Unimed. A equipe da Gávea 
não conseguiu apresentar 
garantias para o pagamento 
dentro do prazo, e o jogador 
passou a negociar direta-
mente com a patrocinadora 
do Fluminense o retorno às 
Laranjeiras.

Além do Al Hilal-SAU, o 
Al Shaab-EAU também reali-
zou uma proposta que agra-
dou ao clube carioca, mas o 
jogador não se interessou 
e optou pelo destino já co-
nhecido. Somando as três 
passagens que teve pelo Flu-
minense, Thiago Neves dis-
putou 174 jogos e marcou 
50 gols.

não é grande e forte. Temos 
condição de enfrentar qual-
quer equipe da primeira divi-
são. Respeitamos os grandes, 
mas nossos focos são a Série 

B e a Copa do Brasil”, desta-
cou Kleina. “As contratação, 
Sebastian (Eguren), Alan 
(Kardec), Mendieta, Felipe 
(Menezes), tudo jogador de 

qualidade que pode jogar na 
Série A. É que nesse momen-
to te essa particularidade de 
estarmos na B. A caminhada 
será longa”, complementou o 
treinador.

Por ter participado da 
Libertadores, o Palmeiras 
entra na Copa do Brasil já nas 
oitavas de final, a próxima 
fase da competição. O time é 
o atual campeão do torneio.

“Quando tivermos todo 
o elenco à disposição, vamos 
formar um time realmente 
consistente e brigar em duas 
frentes: Série B e Copa do 
Brasil”, disse Kleina.

Na Série B, o Palmeiras 
é o atual terceiro colocado, 
com 15 pontos –líder é o 
Chapecoense, com 19. 

Gilson Kleina disse que possui um time com nível de Série A

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO  Nº 08/2013

OBJETO; Serviços de Locação de um caminhão compactador/coletor de Lixo com capacidade 
para no mínimo 06 toneladas, destinado a coleta do lixo urbano e o seu transporte para o aterro 
sanitário com distancia de 53 km  do município  de Pedra Branca
ABERTURA 31 de Julho de 2013 as.09:40 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro  PEDRA BRANCA- 
Estado da Paraíba. de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.Pedra Branca, PB  10 de Julho 
de 2013 Braz de Souza Lins – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 040/2013, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013 de 20 de Junho 
de 2013, com abertura para 08 de Julho de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 320, CENTRO - MONTE 
HOREBE, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais 
(ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos 
do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

	 HOMOLOGO:	O	procedimento	 licitatório,	 em	conseqüência,	 fica(m)	 convocado	a(s)	
Empresa(s): REAL HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF 
n.º 01.314.126/0001-01, e INSC. EST. nº. 06.973.959-5, estabelecida à Rua Barbara de Alencar 
,442 - Centro, Fortaleza, Estado do Ceará,cujo valor da proposta é de R$ 577.646,53(Quinhentos 
e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos); para 
tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput 
do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 11 de Julho de 2013
CLAUDIA APARECIDA DIAS

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGAÕ PRESENCIAL Nº 019/2013. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba, vem por intermédio deste 

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGAÕ PRESENCIAL Nº 019/2013, no dia 25 de 
julho de 2013, (25.07.2013) ás 11h00min, horário local, que tem como objetivo a 1) - CONTRAÇÃO 
DE EMPRESA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPIPEDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO; 2) - PARA ELEBORAÇÃO DE PRO-
JETO DE ENGENHARIA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO 
ROLIM, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; 3) - PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA E ADEQUAÇÃO 
DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA (PB); 4) - 
PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE 
DESTE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO e 
5) - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ESTE MUNICIPIO,  
conforme	descritos	e	especificados	no	ANEXO	I	-	Termo	de	Referência.		os	itens	encontram-se	
especificados	no	ANEXO	I	 -	Termo	de	Referência.	 	Os	 interessados	poderão	 retirar	o	edital	na	
sede da prefeitura municipal

Santa Helena PB, 11 de julho de 2013.
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 

Pregoeiro(a)	Oficial.	

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00011/2013
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 DV00011/2013, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reboque de 
veículos automotores leves e pesados; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: JOSE HERJANIO DE FARIAS - ME - R$ 7.960,00.

Cajazeiras - PB, 28 de Junho de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

veículos automotores leves e pesados.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00011/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras.
VIGÊNCIA:	até	o	final	do	exercício	financeiro	de	2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00094/2013 - 28.06.13 - JOSE HERJANIO DE FARIAS - ME - R$ 7.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013
OBJETO Aquisição de Combustível especial tipo (óleo Diesel  S10) destinado a veículos auto-

motivos	e	maquinas,	conforme	especificações	constantes	no	ANEXO	I	do	Edital.
 ABERTURA: 25 de Julho de 2013  as 08:40 horas
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB, de 07:00 as 

13:00, Malta, PB 10 de Julho de 2013
AURELIANO CARNEIRO DA ROCHA

Pregoeiro	Oficial/PMM
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013
OBJETO Contratação de serviços especializados de exames laboratoriais (patologia clinica); 

destinado as atividades da secretaria de saúde para atender o usuários do SUS no município de 
malta,	conforme	especificações	constantes	no	ANEXO	I	do	Edital.

 ABERTURA: 25 de Julho de 2013  as 10:40 horas
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB, de 07:00 as 

13:00, Malta, PB 10 de Julho de 2013
AURELIANO CARNEIRO DA ROCHA

Pregoeiro	Oficial/PMM

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

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL, COM DUAS SALAS DE AULA..
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2013.
DOTAÇÃO: Recursos do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 4.4.90.51.01 

- Obras e Instalações
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baraúna e:
CT Nº 00041/2013 - 11.07.13 - JBJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME - R$ 217.983,29

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2013
Nos	termos	do	relatório	final	apresentado	pela	Pregoeira	Oficial	e	observado	parecer	da	Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2013, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, COMPREEN-
DENDO EXAMES, LAUDOS OFTAMOLOGICOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 05 de Julho de 2013
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA – Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00032/2013.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI-

ZADOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES, LAUDOS OFTAMOLOGICOS.
ABERTURA: 05/07/2013 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 05/07/2013.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.14.006/2013.

PARTES: Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Conishi Maquinas e Equipamentos 
Rodoviários Ltda EPP.

OBJETO: Aquisição de uma usina de asfalto pré misturado a frio (pmf), estacionária, equipamento 
novo de fabricação 100% nacional.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
VALOR GLOBAL: R$ 62.650,00 (Sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais).
LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 2.14.008/2013.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis Nº 10.520/02 e Nº 8.666/93, e alterações posteriores.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.452.1016.2171;
Elemento DA Despesa: 4490-52;
FONTE DE RECURSOS: 0110.
SIGNATÁRIOS: Geraldo Nobre Cavalcante e Élcio Sigueo Nisioka. 
DATA DE ASSINATURA: 05 de julho de 2013.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.14.008/2013
AVISO 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, HOMOLOGA 
o PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.008/2013, cujo Objeto é a AQUISIÇÃO DE UMA USINA DE 
ASFALTO PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF), ESTACIONÁRIA, EQUIPAMENTO NOVO DE FA-
BRICAÇÃO 100% NACIONAL, em favor de CONISHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVI-
ÁRIOS LTDA-EPP., CNPJ Nº. 56.760.309/0001-34, vencedora do LOTE I com Proposta no valor 
de R$ 62.650,00 (Sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais), conforme Análise e Parecer 
da Assessoria Jurídica.

Campina Grande, 03 de Julho de 2013.
GERALDO NOBRE CAVALCANTE

Secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente

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

A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2013, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a execução de obras de Drenagem Pluvial na cidade de Mogeiro - PB, no dia 30/07/2013 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 25/07/2013. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1033.

Mogeiro, 9 de julho de 2013.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2013

A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE, torna público para conhecimento dos interessa-
dos nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preço do tipo menor preço, em sessão pública no dia 01/08/2013 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: Locação de 01 Veiculo, destinado a disposição da Câmara Municipal. A reunião e ocorrerá 
na sala da COPELI no prédio sede da Câmara Municipal de Casserengue, na Rua Durval da Costa 
Lira 383 – Centro – Casserengue - PB

Casserengue, 10 de Julho de 2013.
Maria das Dores Silva Santos

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2013

OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para execução dos serviços de adequação 
de um prédio público, para construção do Teatro Municipal Ernany Sátiro, na cidade de Patos/PB, 
conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 14/08/2013, às 08h30min (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 11 de julho de 2013.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

CONSTRUTORA TONHÃO LTDA, CNPJ Nº 14.813.333/0001-44, torna público que requereu junto 
a SUDEMA, a sua Licença de Operação, através dos Processos Nºs 2013-003787 e 2013-003789, 
das obras, com 04 unidades cada, localizadas as Ruas, Cidade de Belém, QD. 075, LT. 0262 e Rua 
Cidade de Serra Redonda, QD. 70, LT. 243, Distrito Industrial, JOÃO PESSOA – UF: PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - CNPJ Nº 01.612.651/0001-03, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação 
–	Implantação	de	um	aterro	sanitário	simplificado	C/	capacidade	para,	180	TON/DIA	e	uma	vida	útil	
de 20 anos, AC: 10661,74m² - Centro – GADO BRAVO – PB. Processo: 2013-004040/TEC/LI-2286.

ALBERTO CARDOSO CORREIA REGO FILHO – CNPJ/CPF Nº 588.363.304-87, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção nº 1660/2013 em João Pessoa, 12 de junho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação	de	01	Galpão	de	Armazenamento	de	insumos	elétricos	numa	área	de	472,00	m².	Na(o)	
– Rua Manoel Luiz da Silva QD. 47 LT. 123 – JOÃO PAULO II Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-008563/TEC/LO-1326.

LUIZ CARLOS DUARTE DE ALMEIDA ME – CNPJ/CPF Nº 18.384.950/0001-22, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1930/2013 em João Pessoa, 10 de julho de 2013 – Para: 730 dias. Para a atividade de: HOTEL 
PET. Na(o) – LOT MORADA NOVA LT 12/13, QD – B Município:  CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2013-003975/TEC/LO-5538.

RENATO BERTZ NOGUEIRA HOMESS – CNPJ Nº 07.347.854/0001-98, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Bar 
com música ao vivo e som mecânico – AC: 200m² - JACARÉ – CABEDELO – PB. Processo: 2013-
004179/TEC/LO-5593.

FARIAS E PONTES CONST. E EMPREENDIMENTOS – CNPJ Nº 09.575.441/0001-96, torna público 
que à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edi-
ficação	Multifamiliar	com	07	apartamentos	–	AC:	418,14	m²	-	COLIBRIS	–	JOÃO	PESSOA	–	PB.	
Processo: 2013-004123/TEC/LP-1682.

ALLIANCE JOSÉ OLIMPIO CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 13.078.646/0001-33, torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, nº 046/2013 para 
a Construção de um Empreendimento de Uso Misto – Residencial Multifamiliar e Comercial, situado 
a Av. João Cyrillo da Silva c/ a Rua Projetada, S/N, Altiplano, João Pessoa – PB.

ALLIANCE AQUAMARE CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 11.049.002/0001-91, torna público 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, nº 233/2013 para 
construção de um Residencial Multifamiliar, situado a Rua Poeta Targino Teixeira, 60 sala 07 – Al-
tiplano Cabo Branco, João Pessoa – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2013

Torna	público	que	fará	realizar	através	do	Pregoeiro	Oficial	e	Equipe	de	Apoio,	sediada	à	Praça	
João Pessoa, 48 - Centro – Pilões - PB, às 09h00min, do dia 25.07.2013, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, destinada a contratação de empresa do ramo pertinente 
para confecções parceladas de Próteses dentárias totais removíveis superiores e inferiores em 
acrílico, destinadas a atender a população carente do município de conformidade ao Programa SUS 
– BLOCOMAC, Resolução 1.110, de 28/05/2012 – Ministério da Saúde. Recursos orçamentários 
constantes no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
04/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pilões - PB, 11 de Julho de 2013.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para Fornecimento de refeições, de acordo com o Processo Admi-
nistrativo nº 040/2013 e Tomada de Preços nº. 028/2013. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: LUIS RODRIGUES FELIX – CPF Nº 352.770.684-49.
OBJETO: Fornecimento de Refeições – Lote I.   
VALOR GLOBAL: R$ 40.550,00 (quarenta mil, quinhentos e cinqüenta reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara - PB, 11 de  julho de 2013
Pedro Feitoza Leite 

Prefeito  

INSTRUMENTO: Contrato para Fornecimento de lanches, de acordo com o Processo Adminis-
trativo nº 040/2013 e Tomada de Preços nº. 028/2013. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: ANTONIO IDELFONSO FERREIRA LOPES – CPF Nº 460.657.684-72.
OBJETO: Fornecimento de lanches – Lote II.   
VALOR GLOBAL: R$ 36.190,00 (trinta e seis mil, cento e noventa reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara - PB, 11 de  julho de 2013
Pedro Feitoza Leite 

Prefeito  

INSTRUMENTO: Contrato para Fornecimento de lanches, de acordo com o Processo Adminis-
trativo nº 040/2013 e Tomada de Preços nº. 028/2013. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: MARIA ALVES RAMALHO – CPF  Nº 586.083.114.53 
OBJETO: Fornecimento de lanches e refeições – Lotes III e IV.   
VALOR DO LOTE III R$  81.562,50 (oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinqüenta centavos)
VALOR DO LOTE IV R$  25.410,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e dez reais)
VALOR GLOBAL: R$ 106.972,50 (cento e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e cinqüenta 

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

Ibiara - PB, 11 de  julho de 2013
Pedro Feitoza Leite 

Prefeito  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXTRATO DE EDITAL 01/2013
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CRIADO 

PELA LEI MUNICIPAL Nº 16/1991, TORNA PÚBLICO EDITAL PARA O CARGO ELETIVO DE 
CONSELHEIRO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CIDADE 
DE MULUNGU/PB, PARA O “MANDATO DE TRANSIÇÃO” QUE TERÁ A SEGUINTE DURAÇÃO: 
01/11/2013 A 09/01/2016, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 135 DA LEI 8.069, COM 
REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.696/2012.

Mulungu, 11 de julho de 2013.
ROBÉRIA LUÍZA PONTES SILVA

Presidente do CMDCAM

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00010/2013

Torna	público	que	fará	realizar	através	do	Pregoeiro	Oficial	e	Equipe	de	Apoio,	sediada	na	Rua	
Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Julho de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Mé-
dicos Especializados. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. E-mail: saude_alg@hotmail.com 

Alagoa Grande - PB, 11 de Julho de 2013.
AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 
na Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 30 de 
Agosto de 2013, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor técnica, para: Contratação 
de agencias de publicidade e propaganda para serviços especializados pertinentes ao ramo.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 12.232/10 e  Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 14:00 as 18:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 12 de Julho de 2013

SIMONE MEDEIROS BESERRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013
Torna	público	que	 fará	 realizar	 através	do	Pregoeiro	Oficial	 e	Equipe	de	Apoio,	 sediada	na	

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Julho de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3261-2425.
Belém - PB, 11 de Julho de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES 
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para implantação do Centro de 
Referência de Saúde da Mulher.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2013.
DOTAÇÃO: PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 

11429.813000/1120-01 MINISTÉRIO DA SAÚDE-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
VIGÊNCIA:	até	o	final	do	exercício	financeiro	de	2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e:
CT Nº 00116/2013 - 04.07.13 - ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME - R$ 4.748,00
CT Nº 00117/2013 - 04.07.13 - CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA - R$ 170.700,00
CT Nº 00118/2013 - 04.07.13 - Conquista Comercio de Equipamentos Ltda ME - R$ 10.369,00
CT Nº 00119/2013 - 04.07.13 - DINAH CRISTINA GOMES DO MONTE - EPP - R$ 11.500,00
CT Nº 00120/2013 - 04.07.13 - EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP - 

R$ 5.824,00
CT Nº 00121/2013 - 04.07.13 - INFORMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - R$ 

4.074,00
CT Nº 00122/2013 - 04.07.13 - MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP - R$ 5.399,00

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES  PREGÃO PRESENCIAL No 241/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 31/07/2013 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de agenciamento de viagem, destinado a 
Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 13-01160-8
João pessoa, 11 de julho de 2013

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº247/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 25/07/2013 às 14h para:

Aquisição de material permanente (equipamentos), destinado a Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” - FUNDAC, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 13-01187-4
João pessoa, 11 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES  PREGÃO PRESENCIAL No 263/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/08/2013 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de farinha de trigo e fermento, destinado a Secretaria de 
Estado da Administração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 13-01140-0
João pessoa, 11 de julho de 2013

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No 269/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 25/07/2013 às 14h para:

Contratação de serviços de segurança para evento, destinado a Secretaria de Estado da Cultura 
- SEC, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 13-01141-8
João pessoa, 11 de julho de 2013

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº217/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/08/2013 às 09h para:

Aquisição de equipamentos para implantação do tele centro de inclusão social, destinado a 
Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 13-01184-9
João pessoa, 11 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº236/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/08/2013 às 09h para:

Aquisição de material permanente (veiculo), destinado a Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente - SECTMA, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

 REG. CGE Nº - 13-01186-6
João pessoa, 11 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
O Prefeito Constitucional do Município de Mogeiro vem por meio deste, convocar o Sr. Sebastião 

de Brito Ribeiro Júnior para comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Mogeiro, situada na Av. 
Presidente João Pessoa, 47, Centro, entre os dias 09/07/2013 e 07/08/2013, entre 08:00 e 12:00 
hs.,	a	fim	de	tratar	de	assunto	relacionado	à	sua	posse	no	cargo	público	ao	qual	foi	aprovado	no	
concurso público deste município.

Mogeiro, 09 de julho de 2013.
Antonio José Ferreira

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

RESULTADO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA - Valor: R$ 228.565,21.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com.

Cubatí.. - PB, 25 de Junho de 2013
NEILTON RODIGUES DOS SANTOS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial	e	Equipe	de	Apoio,	devidamente	nomeados	pela	Prefeita	do	Município,	TORNA	PÚBLICO	e	
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 023/2013, cujo objeto Aquisição de Material de Limpeza e Higiene Pessoal. Data da abertura: 24 
de Julho de 2013, às 09h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes 
estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Desembargador 
Feitosa ventura, 04, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 
11h30min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações pelo telefone 3351-1513 ou 3351-1524.

Monteiro-PB, 11 de Julho de 2013.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2013 - SRP
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial	e	Equipe	de	Apoio,	devidamente	nomeados	pela	Prefeita	do	Município,	TORNA	PÚBLICO	e	
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 
015/2013 - SRP, a ser realizada no dia 25/07/2013 às 09h00min (horário local), que tem por objeto 
Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Materiais Diversos (Carro de Mão, Vassouras e 
outras ferramentas), o edital e seus anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da Prefeitura 
Municipal de Monteiro, situado a Rua Desembargador Feitosa Ventura, n° 04, 1º Andar, Centro, 
Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1514.

Monteiro-PB, 11 de Julho de 2013.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2013

A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Município 
de	Monteiro,	através	do	Pregoeiro	Oficial	e	Equipe	de	Apoio,	devidamente	nomeados	pela	Prefeita	
do Município, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 010/2013, cujo objeto é a Aquisição de Material de 
Limpeza e Higiene Pessoal. Data da abertura: 24 de Julho de 2013, às 14h30min (horário local). 
Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações 
da prefeitura de Monteiro, à Rua Desembargador Feitosa Ventura, 04, Centro, no horário de 
expediente das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações pelo 
telefone 3351-1514.

Monteiro-PB, 11 de Julho de 2013.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

09 de Julho de 2013
PROCESSO Nº 035/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2013
INSTRUMENTO: Contratação de empresa para prestação de serviços publicitários e radiofônicos, 

para os serviços de planejamento, criação produção, distribuição, veiculação e controle nas áreas 
de publicidade institucional e legal da prefeitura municipal de São Jose de Piranhas-PB.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
PETSON SANTOS ANDRADE-ME, CNPJ/MF n.º 04.856.926/0001-34
R$ 48.000,00 ( Quarenta e oito mil reais)
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços publicitários e radiofônicos, para 

os serviços de planejamento, criação produção, distribuição, veiculação e controle nas áreas de 
publicidade institucional e legal da prefeitura municipal de São Jose de Piranhas-PB.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ R$ 48.000,00 
( Quarenta e oito mil reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 - MA-
TERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                       
Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB

PETSON SANTOS ANDRADE-ME
CNPJ/MF n.º 04.856.926/0001-34.                               Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

11 de Julho de 2013
PROCESSO Nº 040/2013

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2013
INSTRUMENTO: Contrato para Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica, Material 

Medico Hospitalar e Material Odontológico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
da Saúde deste município.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, Estado da Paraíba
                 REAL HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
OBJETO: Contrato para Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica, Material Medico 

Hospitalar e Material Odontológico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde 
deste município, subordinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 577.646,53 
(Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centa-
vos), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 10/07/2014
SIGNATÁRIOS
CLAUDIA APARECIDA DIAS                                                  -   Pela Prefeitura Municipal de 

Monte Horebe
REAL HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA    -    Pela Contratada

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042587
Responsavel.: CIRILO JULIO GOMES GOLZIO
CPF/CNPJ....: 070117437/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043393
Responsavel.: CRISTIANNY QUIRINO GOMES ME
CPF/CNPJ....: 006124685/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            395,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041245
Responsavel.: DIVANILDO SOARES SILVA
CPF/CNPJ....: 024398974-18
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            855,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041035
Responsavel.: DOMINGOS DE AZEVEDO R JUNIOR
CPF/CNPJ....: 450829524-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            130,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042366
Responsavel.: 2G CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 014353380/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            359,17
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041674
Responsavel.: DOMINGOS DE AZEVEDO R JUNIOR
CPF/CNPJ....: 450829524-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            130,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042375
Responsavel.: DORALICE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 207351624-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            906,04
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041039
Responsavel.: DRUCELINA LUNA SILVA
CPF/CNPJ....: 436773124-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            810,08
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041041
Responsavel.: EDILSON PEREIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 098625014-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            658,40
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041052
Responsavel.: EDILSON RODRIGUES LIMA
CPF/CNPJ....: 839030704-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            979,52
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041054
Responsavel.: EDINALDO FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 424761004-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            691,92
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041059
Responsavel.: FERNANDO ARY BEMVINDO TRAVASSOS
CPF/CNPJ....: 387987604-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042404
Responsavel.: FERRAMENTAL COM E LOC F.M E
CPF/CNPJ....: 013846743/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            165,52
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041652
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTO
CPF/CNPJ....: 008473082/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042201
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTO
CPF/CNPJ....: 008473082/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            947,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042206
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTO
CPF/CNPJ....: 008473082/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042253
Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTO
CPF/CNPJ....: 008473082/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042255
Responsavel.: G.B GAMES COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 008052519/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            385,65
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042785
Responsavel.: GENIVAL DA SILVA PAULINO
CPF/CNPJ....: 024585984-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            239,76
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041660
Responsavel.: GERALDO DIAS CORREIA
CPF/CNPJ....: 886098984-15
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          5.227,15
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS 
ASSOCIAD
Protocolo...: 2013 - 041538
Responsavel.: GIOVANNA FERREIRA ALMEIDA SIQUEIRA
CPF/CNPJ....: 619244404-82
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            528,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041430
Responsavel.: HARCA CONST. E INCORP. LTDA
CPF/CNPJ....: 010827643/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             95,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042672
Responsavel.: HELENA SOUZA
CPF/CNPJ....: 806292374-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            600,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041437
Responsavel.: HILTON PAULO PEQUENO

Responsavel.: ABR CONSTRUCAO DE P E REVEST 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 014527387/0001-43
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042403
Responsavel.: ADEILZA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 008678334-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            532,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042614
Responsavel.: ADEMIR TOMAS SILVA
CPF/CNPJ....: 359942234-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            683,52
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040994
Responsavel.: AGUIDA RAMALHO NEVES
CPF/CNPJ....: 379984714-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            721,30
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043116
Responsavel.: AILMA JANE SILVA MENEZES
CPF/CNPJ....: 468428884-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            913,92
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041002
Responsavel.: ALB ENGENHARIA E SERVICO
CPF/CNPJ....: 004268324/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.855,03
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041774
Responsavel.: ANA GLAUCIA LUCENA COQUEIJO
CPF/CNPJ....: 031930604-61
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            533,92
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041027
Responsavel.: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 335829717-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042370
Responsavel.: ANDRE LUIZ DE ALMEIDA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 335829717-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            352,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042387
Responsavel.: ANDREA FLAVIA SANTOS SCHIRATO
CPF/CNPJ....: 497924154-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            960,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041045
Responsavel.: ANTONIO DINIZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 418010167-04
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          2.206,78
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS 
ASSOCIAD
Protocolo...: 2013 - 039133
Responsavel.: ANTONIO FERNANDES MEDEIROS ME
CPF/CNPJ....: 015600657/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            696,67
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041963
Responsavel.: ANTONIONE ALVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 838410673-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041807
Responsavel.: ARTUR FELIPE COSTA FERREIRA NE
CPF/CNPJ....: 018937994-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042670
Responsavel.: BABYTEEN CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013445540/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041615
Responsavel.: BAILSI DANIEL DE ALMEIDA FERRER
CPF/CNPJ....: 032627864-89
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            719,30
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 043010
Responsavel.: BRUNO DE ARAUJO VIRGINIO
CPF/CNPJ....: 052139454-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            890,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043456
Responsavel.: CAMILA DE ALMEIDA BENEVIDES
CPF/CNPJ....: 017033535/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            298,50
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042597
Responsavel.: CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN-
TO EPP
CPF/CNPJ....: 035571439/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            431,38
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041684
Responsavel.: CARLOS ALBERTO RODRIGUES 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 070955384-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            659,64
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042303
Responsavel.: CARMEM LUCIA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 436387834-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 
0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043568
Responsavel.: CATHARINE STEFANYA BENTO-
-SALAO N ES
CPF/CNPJ....: 015236330/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
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CPF/CNPJ....: 440033077-04
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$          8.945,21
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SETOR 
DE P
Protocolo...: 2013 - 042729
Responsavel.: JACINTO VERAS
CPF/CNPJ....: 160253228-13
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            973,08
 Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041434
Responsavel.: JAQUELINE ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 014044554/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            468,73
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041692
Responsavel.: JAQUELINE ALVES FEREIRA
CPF/CNPJ....: 014044554/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            484,93
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042858
Responsavel.: JESSICA MONTENEGRO PONTES
CPF/CNPJ....: 066518334-80
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            148,90
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042993
Responsavel.: JOAO ALVES SOUZA NETO
CPF/CNPJ....: 092143214-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            688,96
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041451
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 879729484-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            435,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042610
Responsavel.: JOSE ASSIS PESSOA
CPF/CNPJ....: 569747954-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            799,92
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041455
Responsavel.: JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME
CPF/CNPJ....: 000360045/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            385,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043711
Responsavel.: JOSE COSTA DANTAS
CPF/CNPJ....: 204058044-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            205,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042894
Responsavel.: JOSE EDUARDO LIMA SOUSA
CPF/CNPJ....: 011366034-09
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            847,96
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041459
Responsavel.: JOSE MARQUES NETO
CPF/CNPJ....: 139566044-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            654,37
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040891
Responsavel.: JOSEFA ALVES ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 021143594-50
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            994,40
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041469
Responsavel.: JOSEFA SONIA DE ANDRADE LIMA PEREIR
CPF/CNPJ....: 011965044/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.520,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043134
Responsavel.: JULIO NETO DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 015147933/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,35
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041811
Responsavel.: JULIO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 127617534-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            560,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042575
Responsavel.: KIM STORE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013613742/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041607
Responsavel.: LAURO BATISTA LIMA
CPF/CNPJ....: 725003957-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            512,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041482
Responsavel.: LEONICE NASCIMENTO SANTOS
CPF/CNPJ....: 467953324-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            479,88
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041484
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013585024/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.755,30
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043251
Responsavel.: LUCIANO MEDEIROS DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 048915984-25
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          3.805,01
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS 
ASSOCIAD
Protocolo...: 2013 - 041536
Responsavel.: LUCIENE BARBOSA ABRANTES
CPF/CNPJ....: 038645594-56
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            601,92
 Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041491
Responsavel.: MANOEL INACIO SILVA
CPF/CNPJ....: 928120824-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            442,80
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041499
Responsavel.: MARCELA DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 008168655/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            863,23
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042450
Responsavel.: MARCOS ALLAN MELO LEITE
CPF/CNPJ....: 012116724-09
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.001,49
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 041543
Responsavel.: MARCOS ALFREDO ALVES
CPF/CNPJ....: 503770864-87
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$         11.437,03
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS S/A SETOR 
DE P
Protocolo...: 2013 - 042731
Responsavel.: MARGARIDA RIBEIRO MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 498346224-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            825,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041512
Responsavel.: MARIA GERCINA SARAIVA SILVA
CPF/CNPJ....: 176740854-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            434,56
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041527
Responsavel.: MARIA JOSE CARDOSO SANTOS
CPF/CNPJ....: 219870334-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            610,64
 Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041835
Responsavel.: MARIA JOSE OLIVEIRA FERNANDES
CPF/CNPJ....: 205444994-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            402,56
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041837
Responsavel.: MARIA JOSE PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 324165804-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            597,36
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041839
Responsavel.: MARIA LOURDES DINIZ LIMA
CPF/CNPJ....: 675089604-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            480,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041842
Responsavel.: MARIA LOURDES SANTOS
CPF/CNPJ....: 649074224-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            797,28
 Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041846
Responsavel.: MARIA LUZ MACENA JACINTO
CPF/CNPJ....: 034469744-40
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            850,36
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041848
Responsavel.: MARIA NEVES GUEDES SILVA
CPF/CNPJ....: 552549184-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            754,08
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040966
Responsavel.: MARIA PENHA GOMES
CPF/CNPJ....: 207509944-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            906,36
 Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040973
Responsavel.: MARIA PIRES SOUZA
CPF/CNPJ....: 885167504-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            796,44
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040977
Responsavel.: MARIA SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 069369078-06
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            789,28
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041854
Responsavel.: MARIANGELA FERREIRA LEAL
CPF/CNPJ....: 042101724-48
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            540,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041131
Responsavel.: MARINEIDE GUILHERME LIMA MESQUITA
CPF/CNPJ....: 252195964-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            464,32
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041134
Responsavel.: MARTA MOREIRA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 885970324-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            646,08
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041866
Responsavel.: MERYELLE SANTANA DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 010437404-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            565,20
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041622
Responsavel.: METAIS PB LTDA
CPF/CNPJ....: 003553441/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.724,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042722
Responsavel.: MIRANILSON FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 503959984-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            951,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041153
Responsavel.: MIRIAM PATRICIA AZEVEDO SANTOS
CPF/CNPJ....: 052684707-79
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            735,12
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041872
Responsavel.: MOISES FRANCISCO DIAS
CPF/CNPJ....: 026659614-23
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            658,88
 Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041874
Responsavel.: NADJA MARIA SANTANA
CPF/CNPJ....: 040481584-73
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            410,88
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041163
Responsavel.: NT COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS L
CPF/CNPJ....: 012905943/0001-42

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            417,82
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042912
Responsavel.: OLIMPIA MARIA VIEIRA ARAGAO
CPF/CNPJ....: 845847934-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            858,90
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041587
Responsavel.: PARAIBA COMERCIO DE PISCINAS LTDA -
CPF/CNPJ....: 017864227/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043409
Responsavel.: PAULO ROBERTO MELO SANTOS
CPF/CNPJ....: 552460954-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            707,08
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041889
Responsavel.: PEDRO GOMES BANDEIRA
CPF/CNPJ....: 205550324-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            690,80
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041891
Responsavel.: PEDRO XAVIER SILVA
CPF/CNPJ....: 010393704-89
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            800,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040314
Responsavel.: PETRONIO NARCISO
CPF/CNPJ....: 893112994-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            945,76
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041151
Responsavel.: POLPA NORDESTE COMERCIO DE 
PRODUTO
CPF/CNPJ....: 001555777/0001-85
Titulo......: CHEQUE           R$          1.200,00
Apresentante: EMANOEL R GOMES
Protocolo...: 2013 - 042357
     Responsavel.: PW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 012906072/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.221,07
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042084
Responsavel.: RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 504368804-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            695,88
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042268
Responsavel.: RITA ALEXANDRINA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012929626/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            437,40
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043094
Responsavel.: RITA ELISANGELA MACEDO SILVA
CPF/CNPJ....: 024361684-82
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            541,08
 Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041160
Responsavel.: ROBERTA MARIA CARVALHO COSTA
CPF/CNPJ....: 132105994-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            666,72
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041161
Responsavel.: ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER
CPF/CNPJ....: 467591314-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            603,88
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042274
Responsavel.: RODRIGO CORREIA XAVIER
CPF/CNPJ....: 003646350/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            321,04
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042599
Responsavel.: RODRIGO CORREIA XAVIER
CPF/CNPJ....: 003646350/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            807,02
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042629
Responsavel.: ROSANGELA NASCIMENTO MARINHO 
SILVA
CPF/CNPJ....: 977599454-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            881,08
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042279
Responsavel.: RUY DE MORAIS BARBOSA JUNIOR 008367
CPF/CNPJ....: 011844535/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,37
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042031
Responsavel.: SACOLAO ARAUJO (PAULO DE SOUZA 
RIBE
CPF/CNPJ....: 000260652/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            660,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042936
Responsavel.: SAMUEL JORGE SANTOS
CPF/CNPJ....: 567705614-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            817,80
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040979
Responsavel.: SANDRA CRISTINA COSTA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 021447094-67
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            520,00
 Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040981
Responsavel.: SANDRA CRISTINA SANTOS MELO
CPF/CNPJ....: 797480824-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            633,12
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
 JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040983
Responsavel.: SANDRA MARCELA GUEDES ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 033475544-18
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            797,76
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042305
Responsavel.: SEVERINA BERNARDO SANTOS
CPF/CNPJ....: 978754904-30

Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            558,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040987
Responsavel.: SEVERINO LIBERATO CARNEIRO
CPF/CNPJ....: 025740894-05
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            922,60
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042319
Responsavel.: SILVANIA LOURENCO FONSECA
CPF/CNPJ....: 021451104-96
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            749,56
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040996
Responsavel.: SOLANGE GOMES SILVA
CPF/CNPJ....: 691192874-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            836,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042330
Responsavel.: SUPERMERCADO NIGHTDAY LTDA
CPF/CNPJ....: 005660715/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            132,60
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 035122
Responsavel.: SUSYANNE CLEMENTE FARIAS SANTOS
CPF/CNPJ....: 001356364-50
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            404,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040957
Responsavel.: TARCISIO SILVA REIS
CPF/CNPJ....: 768987844-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            891,52
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042336
Responsavel.: TELLE TELECOMUNICACOES E 
ENGENHARIA
CPF/CNPJ....: 004289584/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.140,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041792
Responsavel.: UBIRATA PAL TRIG MEN 1286011
CPF/CNPJ....: 017817955/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            640,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041392
Responsavel.: VAGNER SANTOS TORRES
CPF/CNPJ....: 034314114-01
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            560,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041004
Responsavel.: VALDILENE GOMES DIAS PAIVA
CPF/CNPJ....: 109463574-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            842,88
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041011
Responsavel.: VALDO COSTA SILVESTRE
CPF/CNPJ....: 589530514-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            465,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041013
Responsavel.: VALMIR VIANA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 281999874-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             65,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043668
Responsavel.: VALERIA DA SILVA TRIGUEIRO
CPF/CNPJ....: 084468404-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043032
Responsavel.: VALERIA DA SILVA TRIGUEIRO
CPF/CNPJ....: 084468404-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            216,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043033
Responsavel.: VANESSA ALVES SILVA
CPF/CNPJ....: 034193534-48
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            794,20
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042344
Responsavel.: VERA LUCIA GUEDES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 697881624-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             89,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042362
Responsavel.: VICTOR MATHEUS MARQUES GERO-
NIMO GOM
CPF/CNPJ....: 010884467/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.660,17
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042841
Responsavel.: VICTOR M. MARQUES JERONIMO 
GOMES
CPF/CNPJ....: 010884467/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            465,38
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042916
Responsavel.: YASMIM DAYANE MEIRELES ANDRADE
CPF/CNPJ....: 102578094-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042372
Responsavel.: WILBERTO DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 091532614-02
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.407,53
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS 
ASSOCIAD
Protocolo...: 2013 - 041542
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492   de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a virem 
pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  neste  
1o. Oficio de  Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos  
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  12/07/2013
----------------------------------------

 Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 035/2013, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 018/2013 de 18 de Junho 
de 2013, com abertura para 04 de Junho de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocada a Empresa: PETSON 
SANTOS ANDRADE-ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 04.856.926/0001-34, estabelecida à Rua Januário 
Coelho, s/nº, Por do Sol, Cajazeiras-PB. 46, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ R$ 
48.000,00 ( Quarenta e oito mil reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assina-
tura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 09 de Julho de 2013
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGAÕ PRESENCIAL Nº 018/2013. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba, vem por intermédio deste 

aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGAÕ PRESENCIAL Nº 018/2013, no dia 25 de 
julho de 2013, (25.07.2013) ás 10h00min, horário local, que tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, COLETA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS, PEDAÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DA LINHA 
D’ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  
os itens encontram-se especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão 
retirar o edital na sede da prefeitura municipal

Santa Helena PB, 11 de julho de 2013.
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 

Pregoeiro(a) Oficial. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Arsênio Rolim de Araruna, S/N - Cocodé - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Julho de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS DE 
CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 11 de Julho de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2013
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB, através da sua Equipe de Pregão, torna público 

o resultado da licitação Pregão Presencial n.º 022/2013, realizada no dia 10/07/2013, cujo objeto 
é Selecionar Empresa/Profissional objetivando a realização de Curso de Formação Continuada 
de alfabetizadores do Programa Brasil alfabetizado, sendo Vencedora a Empresa Ennio Alves de 
Sousa-ME, CNPJ nº 11.190.349/0001-50, vencedora no total da proposta de R$ 6.300,00 (seis 
mil e trezentos reais).

Bom Sucesso - PB, 10 de julho de 2013.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2013
O Prefeito do município de Bom Sucesso/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam seus 

efeitos legais, o Pregão Presencial 022/2013, realizado no dia 10/07/2013, cujo objeto é Selecionar 
Empresa/Profissional objetivando a realização de Curso de Formação Continuada de alfabetizadores 
do Programa Brasil alfabetizado, sendo Vencedora a Empresa Ennio Alves de Sousa-ME, CNPJ 
nº 11.190.349/0001-50, vencedora no total da proposta de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Bom Sucesso - PB, 10 de julho de 2013.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2013

CONTRATO Nº 138/2013 - Contratado(a): HML Comercial Ltda. Objeto: Aquisição parcela de 
material esportivo. Valor Contratado: R$ 131.429,40. Recursos: Próprio e Programas Federais. Clas-
sificação: F.M.A.S., Prog. PROJOVEM Adolescente, Mat. consumo. Vigência: 01/07/13 a 31/12/13.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2013
CONTRATO Nº 139/2013 - Contratado(a): Síntese Soluções em Fornecimentos de Produtos Di-

versos Ltda. Objeto: Aquisição mesas e cadeiras plásticas e tendas. Valor Contratado: R$ 25.960,00. 
Recursos: Próprio e FMS, FMAS, Prog. Federais. Classificação: Secretarias: Educação, Trab. e A. 
Social, F.M.S., F.M.A.S., Eq. e Mat. Permanente. Vigência: 01/07/13 a 31/12/13.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, vem por intermédio deste aviso, comu-
nicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010\2013, no dia 25 de Julho de 
2013 às 09:00 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, 
conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão 
retirar o Edital na sede da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA.

SANTA HELENA - PB, 11 de julho de 2013.
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 004.2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - ESTADO DA PARAÍBA, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar no dia 31/07/2013, às 14h30min, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada à Rua João Pessoa, 182 - Centro – Mulungu – PB –Licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS de n.º 004.2013, para contratação de empresa do ramo 
pertinente, devidamente cadastrada no ORC, destinada a aquisições de 02 (dois) Veículos novos, 
0 KM, de Fabricação Nacional, anos e modelos não inferiores a 2013/2013, capacidade mínima 
individual de 05 (cinco) Passageiros, movidos a Gasolina/Álcool, destinados ao FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE – atendimentos ao Programa de Saúde da Família (PSF) e ao Centro de Atenção 
Psicosocial (CAPS). Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min, 
14h00min e 18h00min.

Mulungu/PB, 11 de Julho de 2013.
ADAILTON JULIÃO DA CUNHA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2013
O Prefeito do município de Bom Sucesso/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam seus 

efeitos legais, o Pregão Presencial 022/2013, realizado no dia 10/07/2013, cujo objeto é Selecionar 
Empresa/Profissional objetivando a realização de Curso de Formação Continuada de alfabetizadores 
do Programa Brasil alfabetizado, sendo Vencedora a Empresa Ennio Alves de Sousa-ME, CNPJ 
nº 11.190.349/0001-50, vencedora no total da proposta de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Bom Sucesso - PB, 11 de julho de 2013.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal
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