
clima & tempo
Sertão

29o Máx.
21o  Mín.

30o   Máx.
19o  Mín.

32o   Máx.
21o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,265 (compra) R$ 2,267 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,180 (compra) R$ 2,320  (venda)
EURO   R$ 2,960 (compra) R$ 2,963    (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

19h38

07h08

2.1m

2.2m

baixa

baixa

00h51

13h17

0.5m

0.5m

l Litoral da PB tem 50 praias consideradas aptas para o banho no fim de semana

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

l Relações Públicas da UFPB promove o São João com Fartura no próximo dia 21

l Centro de Referência em Navegação do IFPB oferta 365 vagas em cursos

Ano CXX
Número 137

R$ 1,00

R$ 160,00
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Altura

detran tem os primeiros servidores 
aprovados em concurso em 80 anos

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

Líder articula para 
que Governo tenha 
maioria no retorno 
da Assembleia

Estado forma 
272 novos PMs 
para reforçar 
a segurança

Programação da 
Rota Caminhos do 
Frio será divulgada 
na segunda-feira

legislativo

efetivo

tuRismo

O deputado estadual Her-
vázio Bezerra, líder do Gover-
no, explicou que atualmente o 
legislativo apresenta equilíbrio 
entre as bancadas de situação 
e oposição. PágINA 17

Os novos policiais pas-
saram por um treinamento 
que durou 10 meses. Em dois 
anos, são mais de 800 PMs 
formados que estão refor-
çando a segurança em várias 
cidades. PágINA13

O evento acontece em seis 
cidades do Brejo de 22 de julho 
a 1o de setembro. Entre as atra-
ções estão Zélia Duncan, Zizi 
Possi, Santana, Lenine e Gui-
lherme Arantes. PágINA 15

Pela primeira vez em 80 
anos de existência, o Detran 
nomeou servidores aprovados 
em concurso. Os 108 novos 
funcionários do órgão foram 
nomeados ontem durante so-
lenidade pelo governador Ri-
cardo Coutinho. PágINA 13

Fornecedores terão que fixar data e hora para entrega de produtos PágINA 14
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 PT se reúne 
para discutir 
eleição nos 
diretórios

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

2oCaderno

Botafogo faz coletivo 
hoje no almeidão de 
olho na sequência da 
Série d PágINA 23

foto: evandro Pereira

Nublado com 
chuvas ocasionais

Cantora Val donato lança hoje o seu primeiro disco durante show na Praça 
Rio Branco. A programação terá apresentação também de Mira Maya. PágINA 8

8

8

Esportes

Dia do Rock é comemorado com apresentações de três bandas de heavy no  
Espaço Mundo. O grupo Terra Prima (foto abaixo) é uma das atrações. PágINA 5
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Com mais de mil páginas e quase um ano 
e meio depois de muitos debates, a Comissão 
Parlamentar Mista da violência contra a mu-
lher conseguiu, finalmente, aprovar o seu re-
latório, propondo uma série de propostas de 
mudanças na legislação para enfrentar pro-
blemas reais que atingem pelo menos 35% 
das mulheres brasileiras. Entre as alterações 
mais emblemáticas está a alteração no Código 
Penal que passa a denominar de “feminicídio” 
o crime de morte contra a mulher praticada 
por alguém que com ela teve relação íntima. 

Não se trata, obviamente, de se criar ape-
nas um neologismo. Os que forem incursos 
no novo tipo penal receberão punições mais 
rigorosas.A CPMI propõe também alteração 
na Lei 9.455/1997, para considerar tortura a 
submissão de alguém a situação de violência 
doméstica e domiciliar. A pena prevista nessa 
norma, chamada de Lei dos Crimes de Tortu-
ra, é de 2 a 8 anos, podendo passar para 4 a 
10 anos nos casos de lesão corporal grave ou 
gravíssima.

Estudos recentes revelam que a cada três 
minutos uma mulher é violentada no Brasil. 
Entre os anos de 1980 e 2010, foram assassi-
nadas mais de 92 mil mulheres no país. Nos 
últimos dez anos, foram 43,7 mil assassina-
tos, representando um aumento de 230% 
em relação ao período anterior. Estes dados 
foram apresentados no Mapa da Violência – 
Homicídios de Mulheres no Brasil, um estudo 
do Centro Brasileiro de Estudos Latino- Ame-
ricanos, baseado em informações do Ministé-
rio da Saúde.

A banalização da violência é fator deci-
sivo para o aumento destes crimes. Todos os 
dias casos de extrema violência aparecem 
estampados nos jornais. A crueldade pre-
sente nestes crimes é chocante. Mas, apesar 
disso, a população não se choca mais, pois é 
um item quase cotidiano na mídia. Além de 
ser abordado com naturalidade, nem sempre 
se destaca que a causa de tudo isso é o ma-
chismo.  O resultado é que as agressões aca-
bam entrando na consideração de violência 
passional, que é aquela que diz que o homem 
matou por amor demais ou coisa assim. Como 
se cada ação que a mulher fizesse justificasse 
que pudesse ser morta.

A crescente violência contra a mulher no 
Brasil chamou a atenção da imprensa mundial, 
como se pode ver em recente reportagem publi-
cada pelo “New York Times” depois que estupra-
dores violentaram uma estudante norte-ameri-
cana de 21 anos na mesma van em que haviam 
cometido o mesmo crime contra uma menina 
brasileira de 14 anos, uma semana antes.

Depois de entregue ao presidente do 
Congresso Nacional, o relatório final da CPI 
da Violência contra a Mulher também será 
encaminhado à presidente da República, Dil-
ma Rousseff, e aos presidentes do Supremo 
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justi-
ça, Conselho Nacional de Justiça e Conselho 
Nacional do Ministério Público. O documento 
deve ser entregue ainda aos governadores e 
aos juízes de tribunais dos estados.

Além das mulheres, os homens de bem 
comemoram esta conquista. 
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Observando a diversidade de ban-
deiras que tremulam nas manifestações 
populares que todos os dias tomam conta 
das ruas do país, a impressão que fica é 
que quase tudo por aqui traz algum tipo 
de defeito de fabricação, portanto tornou-
-se tarefa urgente urgentíssima de todos 
reinventar o Brasil.

Tem muita gente corajosa e coberta 
de razão que ainda não arriou a bandeira 
e vai quase todo santo dia ao centro da 
cidade participar de protestos. Mas não 
se pode negar que parte considerável dos 
revoltosos, após postar foto no “face” para-
mentada de goitacás, voltou a acompanhar 
seriados de televisão.

Até o movimento sindical, cujo para-
deiro há anos não era detectado pelo GPS 
político de empregados e empregadores, 
veio à baila, esta semana, a reboque do mo-
vimento deflagrado, originalmente, pelos 
estudantes que reivindicam passe livre e 
melhoria no serviço de transportes públi-
cos coletivos. 

Não se admire se, de hoje para ama-
nhã, por exemplo, as rodovias e avenidas 
forem obstruídas por ex-pracinhas da FEB, 
ex-dançarinas do Cassino do Chacrinha, 
ex-fãs do Balão Mágico ou ex-professores 
de Datilografia, cada uma dessas “catego-
rias” apresentando suas respectivas pautas 
reivindicatórias.

Parece até que o alvo dos protestos não 
são, prioritariamente, as empresas e ins-
tituições, mas os motoristas e os usuários 

de transportes coletivos. Afinal, a primeira 
providência dos manifestantes é bloquear 
ruas e rodovias, com a imediata revogação 
do constitucionalíssimo direito de ir e vir. 

A parte da população que não está 
nas passeatas também subscreve o abaixo 
assinado cujo texto se resume a uma única 
palavra de ordem: “Muda Brasil!”. Mas par-
te dessa parte da população - que trabalha 
para valer - também está cansada de che-
gar tarde em casa, depois de passar horas 
dentro de ônibus, metrôs, automóveis...

Aliás, se, no Brasil, a tal da “mobili-
dade urbana” já era sinônimo de “caos no 
trânsito”, agora, com o protesto de todos 
contra tudo tomando conta das ruas, será 
necessário inventar outra palavra que ex-
presse o significado de uma situação que 
remete à escuridão e ao vazio anteriores à 
criação do mundo. 

O direito de reclamar contra situações 
que impliquem na degradação da condi-
ção humana é sagrado. Mas, não faz muito 
tempo, jovens sindicalistas já discutiam a 
substituição de piquetes por estratégias 
mais inteligentes de mobilizar suas catego-
rias e granjear apoio da sociedade.

Deve ter sido muito duro, para a 
presidente Dilma Rousseff, constatar que 
transformar milhões de pessoas - “so-
cialmente excluídas” ou não - em vorazes 
consumidores da parafernália automotiva 
e eletroeletrônica, não é o mesmo que 
arrancar as velhas raízes, para semear os 
grãos da nação nova brasileira. 

Um dos pontos que vem merecendo destaque na atual 
gestão do Estado, de grande relevância, principalmente 
para os municípios longínquos, tem sido a construção 
e recuperação de estradas. Quase que diariamente se 
toma conhecimento de que foi iniciada estrada que liga 
uma  região a outra; um município até então isolado, liga-
-se  a uma Rodovia que conduz aos grande centros.
Não cheguemos ao exagero de Washington Luís, para 
quem “Governar é construir estradas”. Governar é isso e algo mais. Todavia, não se pode esquecer 
a importância da infraestrutura de transportes para o desenvolvimento da economia. Boas estradas 
reduzem o custo de transportes e, portanto, o preço final dos produtos, tornando-os mais acessíveis 
ao consumidor e mais competitivos com os concorrentes.
No caso da Paraíba, a construção de algumas estradas em municípios quase até então inacessível, 
significa conceder a visão a um deficiente visual de nascença.  Algumas delas estreitaram a distância 
entre as regiões.  A redução do tempo de viagem entre  cidades permite aumentar os laços econômicos 
e sociais o que aumenta o universo de escolha dos consumidores e a concorrência entre as empresas.
Os investimentos em infraestrutura, também, produzem impacto na redução da pobreza e na melhoria 
da qualidade de vida da população de menor renda. Os que não vivem na orla e viajam não sentem 
muito essa transformação. Mas, como diz o ex-deputado Paulo Soares, viajante contumaz ao Vale do 
Piancó, “so quem mora nas cidades beneficiadas sabe o valor do que o governo está fazendo naquelas 
regiões”. Natural da região, ele sabe o que diz.

O juiz corregedor regional do TRE-PB, Tércio Chaves, 
decidiu pelo arquivamento do pedido da Associação 
Cabedelense para a Cidadania  para investigar possí-
veis irregularidades praticadas durante o recadastra-
mento  biométrico realizado em Cabedelo, em 2009.  
A associação alegava a ocorrência de procedimentos 
e atos administrativos desprovidos de fundamen-
tações e instrumentos legais que apontariam para 
o comprometimento da lisura e quebra de isenção 
desse processo, “temendo que tais procedimentos 
possam comprometer a necessária segurança do 
voto dos cidadãos quanto à escolha dos seus repre-
sentantes políticos”. Não colou.

Na próxima semana  entrará no ar a primeira campanha de publicidade do Banco do Nordeste na 
atual gestão. As peças para tevê, rádio, jornal e revista divulgarão os produtos que o BNB tem para 
pequenas, médias e grandes empresas, forma de acesso e facilidades para fechamento de operações.

O processo sucessório na  Associação 
dos Docentes da Universidade Esta-
dual da Paraíba, que já estava acir-
rado e embalados por ações judiciais, 
descambou de vez para a violência. A 
direção publicou nota informando que 
foi impedida de instalar a assembleia 
geral por conta  do tumulto provocado 
pela oposição, com agressões físicas 
ao professor Otacílio Batista Filho, por 
parte de Juscelino Pereira Luna, candi-
dato da oposição. Vai feder!

PAU NA ADUEPB

FRACASSO

BNB ANUNCIA

INVESTIGAÇÃO ARQUIVADA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

DEU ZEBRA! AMBULÂNCIA

PARAÍBA E AS ESTRADAS

Organizada pelas centrais sin-
dicais, a paralisação de quinta-
-feira, Dia Nacional de Luta, 
pode ser considerada um fra-
casso de Norte a Sul, em razão 
do pequeno volume de pessoas 
e das batidas reivindicações 
que estavam adormecidas. Ali-
mentadas com volumosas ver-
bas que as jogaram na imobili-
dade, apenas saíram da letargia 
porque haviam perdido as ruas 
para o povo indignado, em cujas 
manifestações foram vetadas. 

O paraibano Zuleido Veras, dono 
da Construtora Guatama, de re-
putação reprovável, entrou no 
trem do ex-governador de Ala-
goas, Ronaldo Lessa, condenado 
a 13 anos e quatro meses de pri-
são pelo desvio de R$ 5 milhões. 
Zuleido pegou oito anos no mes-
mo inquérito e  ainda responde a 
outros processos por ser  acusa-
do de subornar uma ampla rede 
de colaboradores no mundo po-
lítico com o objetivo de fraudar 
obras públicas.

Os condutores de ambulância 
da Paraíba entenderam que a 
organização oficial ainda é o 
melhor negócio para o fortale-
cimento da categoria.
Uma comissão está convocan-
do  assembléia geral para o 
próximo dia 5, para a criação 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Condutores de Ambulância da 
Paraíba. 
A reunião já será na futura 
sede do órgão, na Rua Manoel 
Guerra, 348, Oitizeiro.

Até o movimento sindical, cujo paradeiro há anos não era detectado 
pelo GPS político de empregados e empregadores, veio à baila”.



Adriana Meira
Professora da UFCG 

Produção agroecológica 

professora Adriana de Fátima Meira Vital, da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), em entrevista ao Jornal A União, fala sobre agroecologia, 
como ela ocorre no Estado da Paraíba e qual a diferença da agricultura 
orgânica. Adriana é graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), com Mestrado em Manejo de Solo e Água, também na 
UFPB, e MBA em Desenvolvimento Regional Sustentável na UFBA/INEPAD. 
Atualmente é aluna de doutorado do Programa de Pós-graduação em Ciência 
do Solo do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. 
Na entrevista, ela relata as experiências de sucesso em agroecologia na 
Paraíba e desmistifica o pensamento de que os produtos agroecológicos 
são caros. Fala ainda sobre o fortalecimento das Feiras Agroecológicas, 
formação acadêmica e inserção do profissional de agroecologia no mercado 
de trabalho. Na oportunidade, Adriana Vital lembra sobre a instituição do 
Prêmio Ana Primavesi de Agroecologia, pelo Governo do Estado, por meio do 
Projeto Cooperar, que visa distinguir personalidades nacionais e estrangeiras 
que tenham se destacado por excepcionais serviços prestados à promoção de 
iniciativas exitosas, voltadas para o desenvolvimento sustentável com foco 
na agroecologia, cujas inscrições encontram-se abertas no site do Cooperar 
PB (http://www.cooperar.pb.gov.br/). A professora também fez referência 
às atividades desenvolvidas pelo Programa de Ações Sustentáveis para o 
Cariri (Pascar), coordenado por ela, considerando a relevância das atividades 
extensionistas no debate agroecológico e de formação acadêmica.

O que é agroecologia?
É uma ciência que tem seu nas-

cedouro na década de 1970.  Ela 
surgiu como forma de estabelecer 
uma base teórica para diferentes 
movimentos de agricultura alter-
nativa que então ganhavam força 
com os sinais de esgotamento da 
agricultura dita convencional, es-
tabelecida como moderna e cujos 
caminhos já evidenciavam, à época, 
a agressão aos recursos naturais, 
particularmente ao solo, compo-
nente fundamental dos ecossiste-
mas terrestres, essencial à manu-
tenção da vida sobre o planeta. 

Hoje o entendimento do con-
ceito de agroecologia abrange a 
sistematização dos esforços em es-
tabelecer um modelo de produção 
que seja socialmente justo, econo-
micamente viável e ecologicamente 
sustentável, que respeita às neces-
sidades e fragilidades da natureza 
e valoriza suas potencialidades.  O 
entendimento é do ambiente como 
um sistema vivo, dinâmico e com-
plexo com infinitas formas de rela-
ção entre seus elementos e os de-
mais habitantes do planeta.

Como está a agroecologia na 
Paraíba?

Aqui as atividades agroeco-
lógicas têm bastante visibilidade, 
embora ainda haja uma necessida-
de maior de dar visibilidade a estas 
práticas.  Na verdade ainda precisa-
mos conhecer melhor o estado da 
arte da agroecologia no nosso Es-
tado, definir melhor as estratégias, 
conhecer os atores sociais, organi-
zar e mapear dados, a exemplo das 
feiras agroecológicas, e promover 
incentivos aos agricultores agroe-
cológicos como forma de estimular 
os demais a migrar para uma pro-
dução mais harmônica, mais equi-
librada.

Agroecologia e agricultura 
orgânica são a mesma coisa?

Há diferenças: a agroecologia 
é uma ciência que busca interrela-

cionar conhecimentos direcionan-
do caminhos para um modelo de 
produção que valorize os fazeres e 
saberes e que respeite os limites e 
especificidades que a mãe natureza 
estabelece a atividade agrícola e/ou 
agropecuária. Por isso, os sistemas 
de produção de base agroecológica 
caracterizam-se pela utilização de 
tecnologias que respeitem a vida 
acima de tudo de forma a traba-
lhar com a natureza, mantendo ou 
alterando o mínimo as condições 
de equilíbrio envolvidas nas diver-
sas manifestações de vida.  Foi com 
base nesse princípio que foram de-
senvolvidas diferentes correntes de 
produção alternativa, dentre elas a 
agricultura orgânica que é a mais 
conhecida e tomada muitas vezes 
como sinônimo. 

Enquanto a agroecologia é uma 
ciência que estuda os princípios 
que mais se adéquam a sustentabi-
lidade dos modelos de produção, a 
agricultura orgânica é um modelo 
de produção que surgiu através do 
inglês Sir Albert Howard que tra-
balhou e pesquisou junto com os 
camponeses da Índia, em meados 
da década de 20. É bom lembrar 
que existem grandes discussões a 
respeito do conceito de agricultura 
orgânica, que trazia em seu nasce-
douro a ideia do funcionamento 
harmônico dos organismos, por 
isso, nesse sentido são poucas as 
diferenças entre agricultura orgâ-
nica e agroecológica (agricultura 
de base ecológica). Porém, o con-
ceito de agricultura orgânica mais 
veiculado, atualmente, na mídia, é 
que agricultura orgânica é aquele 
sistema de produção que atende a 
certificação e está focado no mer-
cado. Normalmente este mercado 
é um mercado muito diferenciado, 
com preços elevados, e só acessível 
às camadas mais abastadas da po-
pulação.  É aí que reside a diferen-
ça e o distanciamento da agricultu-
ra agroecológica, uma vez que são 
aceitas monoculturas, os resulta-
dos da produção são apropriados 

por uma camada privilegiada da 
população e os efeitos benéficos 
ao meio ambiente se restringem 
aqueles exigidos por lei. A agri-
cultura de base agroecológica não 
aceita estas situações.

Há experiências exitosas em 
agroecologia no nosso Estado?

Há diversas experiências exi-
tosas no nosso Estado, a exemplo 
da produção agroecológica da ir-
rigação coletiva de 12 comunida-
des do Litoral e do Sertão; do mel 
agroecológico de 25 comunidades 
em todo Estado e toda produção 
de frangos caipiras de vários mu-
nicípios do entorno de Monteiro 
e Lagoa de Roça, as ações das se-
mentes da paixão, as feiras agroe-
cológicas.  Há, com certeza, outras 
ações ainda que não são perce-
bidas, por isso, e para dar visibi-
lidade e incentivar o movimento 
agroecológico o Governo do Esta-
do, por meio do Projeto Cooperar, 
instituiu o Prêmio ‘Ana Primavesi 
de Agroecologia’, com o objetivo de 
distinguir personalidades nacio-
nais e estrangeiras que venham se 
destacando por serviços prestados 
à promoção de iniciativas exitosas, 
voltadas para o desenvolvimento 
sustentável com foco na agroeco-
logia, na perspectiva da constru-
ção de uma sociedade mais justa e 
próspera e para a preservação do 
meio ambiente na Paraíba. Muito 
importante essa premiação para as 
comunidades, as ONGs, as institui-
ções de Ensino Superior e demais 
órgãos. As inscrições já estão aber-
tas no site do Cooperar.

É possível produzir no siste-
ma agroecológico?

Os sistemas agroecológicos 
têm demonstrado que é possível, 
e com muita qualidade. As práticas 
agroecológicas propiciam a renova-
ção do solo, pois as atividades do 
sistema facilitam a ciclagem de nu-
trientes do solo, orientam técnicas 
de uso e manejo sustentado, valori-

A

za o saber popular, a tradição e as 
tecnologias sociais de baixo impac-
to ambiental e elevado valor social, 
utiliza racionalmente os recursos 
naturais e mantém a biodiversi-
dade, que é importantíssima para 
a formação do solo. Ainda há uma 
descrença quase que generalizada 
sobre os ganhos da produção agro-
ecológica e das possibilidades, mas 
resultados de pesquisas eviden-
ciam os ganhos econômicos, sociais 
e ambientais da produção em bases 
sustentáveis.

Por que os produtos de ori-
gem agroecológica são mais ca-
ros?

Em primeiro lugar é bom es-
clarecer que não são em todos os 
locais que os produtos orgânicos 
são caros.  Há muito mito e interes-
se por parte daqueles que desco-
nhecem os caminhos da agroecolo-
gia. Nas feiras onde os agricultores 
vendem, diretamente, os seus pro-
dutos, os preços praticados estão 
dentro de padrões que cabem no 
bolso da maioria da população. Em 
relação aos produtos comerciali-
zados em supermercados e lojas 
específicas existem alguns fatores 
que encarecem os produtos, como, 
por exemplo, a escala de produção, 
já que esses produtos normalmen-
te são produzidos em pequena es-
cala o que encarece a logística de 
comercialização; o processo de 
embalagem, de transporte e de 
certificação também acaba encare-
cendo os produtos; sem falar que 
ainda existem no mercado, inter-
mediários que não querem a po-

pularização dos produtos orgâni-
cos/agroecológicos.  É preciso que 
o consumidor conheça de perto a 
origem dos produtos, para estabe-
lecer uma relação de confiança e 
valorização, ciente de que a produ-
ção agroecológica promove saúde 
do solo à mesa.

Que entraves precisam ser 
rompidos para que o agricultor 
migre para a produção em bases 
sustentáveis?

A transição da agricultura con-
vencional para a agricultura de base 
ecológica é um processo, e como 
processo é necessário tempo para 
romper com velhas posturas, por 
isso é sempre um pouco difícil. Por 
este motivo a agroecologia sugere 
três etapas de transição: a primeira 
fundamenta-se na racionalização 
do uso dos insumos convencio-
nais; a segunda a substituição dos 
insumos convencionais por insu-
mos aceitos na agricultura agroe-
cológica, por exemplo, substituir 
agrotóxicos por caldas, extratos de 
plantas ou inseticidas e fungicidas 
biológicos; substituir adubos quí-
micos por composto orgânico e/ou 
por adubação verde, entre outros e 
a terceira com o redesenho da pro-
priedade, introduzindo os plantios 
consorciados, a rotação de culturas, 
o policultivo, as atividades agroflo-
restais, a diversificação das ativida-
des, pois essa postura fará com que 
as culturas se fortaleçam, ficando 
menos susceptíveis aos ataques 
das espécies espontâneas e das do-
enças, o que resultará em ganhos e 
maior produtividade. 
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Inadimplência cresce 12% em junho
NA CAPITAL

Dados são do SPC e 
mostram que a reabilitação 
de crédito caiu 29,78%

Continua em alta a ina-
dimplência em João Pessoa 
e os números apontam que 
cresceu quase 12% em  junho 
deste ano sobre o mesmo mês 
do ano passado – o acréscimo 
saiu de 2.318 para 2.930. Os 
dados foram apresentados 
pelo  Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) e mostram ain-
da que a reabilitação de cré-
dito caiu 29,78% no mesmo 
comparativo, com a redução 
de 1.730 exclusões do ca-
dastro de mal pagadores em 
2012 frente às 1.333 exclu-
sões em 2013.

Durante o 1º trimestre 
deste ano, houve redução 
de quase 4% do número de 
nomes incluídos no SPC (de 
6.599 para 6.349). Apesar 
que menos pessoas tenham 
entrado no cadastro, houve 
queda também no número 
de endividados que conse-
guiram livrar-se da dívida. 
No período do ano passado, 
foram 5.120 e, neste ano, 
4.609 (-11,08%).

Segundo informações 
do presidente do SPC-JP, Lin-
demberg Vieira, de janeiro à 
março os índices são mais al-
tos por causa da falta de pla-
nejamento das famílias para o 
pagamento de impostos, con-
tas escolares e várias despe-

sas tradicionais destes meses.
“Conforme Lindemberg 

os prazos longos favorecem a 
inadimplência. O consumidor 
termina sendo vítima pelo 
valor da prestação e não pelo 
montante real que pesará no 
orçamento da família mês a 
mês”, explicou.

Para Lindemberg a 
maior falha está em fazer dos 
cartões de crédito um segun-
do-salário’. “Assim que o mês 
vira, voltam a comprar com 
o cartão, como se isto fosse 
obrigatório e, quando rece-
bem o salário de fato, usam 
para pagar o cartão. É um 
círculo vicioso. Fazer feira no 
cartão, por exemplo, não é 
aconselhável”, acrescentou.

A inclusão na limpeza do 
crédito fica mais difícil ainda 
porque, no caso dos cartões, 
os juros são muito altos. “Se 
realmente acontece um im-
previsto e o pagamento atra-
sa, fica muito difícil de reabi-
litar o crédito uma vez que os 
juros são altíssimos, chegan-
do a 17% ao mês”, disse.

Dicas
Para as pessoas que es-

tão endividadas, Lindemberg 
aconselha que negociar o dé-
bito é a melhor alternativa. 
Se for em caso de cartão, pro-
curar os órgãos de defesa do 
consumidor porque as taxas 
são abusivas e impagáveis. 
As autoridades competentes 
já deveriam ter tomado algu-
ma medida para solucionar o 
problema sem penalizar tan-

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

to os devedores e acabar de-
finitivamente com a cobrança 
de juros exorbitantes”, afir-
mou Lindemberg

No entanto, para evitar o 

descontrole no endividamen-
to, os consumidores precisam 
fazer cálculos que demons-
trem a realidade financeira 
sobre o que consome antes de 

realizar uma nova compra. “O 
importante é pensar no valor 
da compra e não no valor da 
parcela. O consumidor deve 
ainda evitar os prazos muito 

longos, bem como não ter vá-
rios cartões de crédito, toda 
compra deve ser feita com 
planejamento e por necessi-
dade, não por impulso”.

O consumidor deve evitar os prazos longos para compras e ter vários cartões de crédito. Toda compra deve ser feita com planejamento

FOTO: Divulgação

Quem utiliza serviços oferecidos 
em salões de beleza localizados em 
João Pessoa deve ficar atento às varia-
ções de preços apresentadas. Pesquisa 
realizada pelo Procon Paraíba (Procon
-PB) identificou diferença de até 700% 
no preço inicial cobrado. A maior va-
riação observada foi na chapinha em 
cabelo feminino, cujo preço inicial co-
brado varia de R$ 5 a R$ 40 de um esta-
belecimento para outro.

Outro serviço que se destacou pela 
grande diferença de preços foi o corte 
de cabelo feminino, cujo valor inicial 
cobrado pelo serviço varia de R$ 10 a 
R$ 60, perfazendo uma diferença de R$ 
50, ou 500%. Já o serviço de manicure 
varia de R$ 7 a R$ 20. 

“O consumidor deve ficar muito 
atento e antes de realizar qualquer ser-
viço se informar sobre o preço cobrado 
no estabelecimento para que não aca-

be sendo pego de surpresa e pagando 
mais do que pretendia. Com esta pes-
quisa, o consumidor poderá ter uma 
noção melhor do quanto irá gastar, de-
pendendo do salão de beleza que esco-
lher”, ressaltou o secretário executivo 
do Procon-PB, Marcos Santos.

Na pesquisa foram levantados, en-
tre os dias 9 e 11 de julho, os valores ini-
ciais de 15 serviços oferecidos em 13 sa-
lões de beleza da capital. Com relação 
aos preços cobrados, também se des-
tacou a escova progressiva, com preço 
que varia de R$ 150 a R$ 605, com uma 
variação de 303%.

O levantamento completo está 
disponível no site do Procon-PB (www.
procon.pb.gov.br), no link ‘Pesquisa de 
Preço’, ou na sede do Procon-PB, lo-
calizada no anel externo da Lagoa do 
Parque Solon de Lucena, no centro de 
João Pessoa.

Serviços de beleza têm 
variação até 700% em JP

PESQUISA DO PROCON-PB

Com o objetivo de divulgar 
o gás natural para o público jo-
vem da Paraíba, a Companhia 
Paraibana de Gás (PBGás), 
aprovou o lançamento de um 
edital público que vai permitir 
a realização de apresentações 
artísticas em escolas públicas 
do Estado. O projeto é uma ação 
amparada nas práticas de res-
ponsabilidade socioambiental 
da Companhia, política volta-
da para incentivar atividades 
nas áreas de esportes, cultura 
e meio ambiente, com foco nos 
seus valores institucionais.

Para aprovação da iniciati-
va, a empresa considerou a ne-
cessidade dos jovens terem mais 
conhecimento sobre o gás natu-
ral como potencial energético 
com ampla tendência de desen-
volvimento nos próximos anos. 
O presidente da Companhia, 
engenheiro Franklin de Araújo 
Neto, disse que a PBGás é uma 

empresa voltada para o desen-
volvimento econômico, mas sem 
esquecer o seu compromisso so-
cial com o Estado.

Com a criação dessa nova 
iniciativa, grupos artísticos de 
todo o Estado da Paraíba, que 
desenvolvam atividades nas 
áreas de artes cênicas (teatro 
ou circo), poderão se inscrever 
com proposta de espetáculo 
sobre gás natural e concorrer 
a um prêmio no valor de R$ 30 
mil para a realização do projeto. 
A montagem cênica vencedora 
será apresentada em 10 escolas, 
dentro do ano letivo, para pla-
teias estudantis da rede pública 
de ensino.

O projeto sociocultural leva 
o nome de “Gás em Cena – Gas-
dutinho vai à Escola”, e o edital 
de inscrições deverá ser publi-
cado a qualquer instante, mas 
os grupos interessados já po-
dem começar a fazer pesquisa 

sobre gás natural, suas origens, 
práticas e funções, bem como o 
papel da PBGás como empresa 
responsável pela distribuição e 
comercialização desse produto 
no Estado da Paraíba.

“Essa Companhia tem um 
compromisso com a sociedade, 
exerce um papel que está funda-
mentado nessa nova sistemática 
de administração que leva as 
empresas do mundo moderno, 
comprometidas com a vida hu-
mana e não apenas com o pró-
prio negócio, a se voltarem para 
interesses essenciais da socieda-
de, buscando desenvolver ações 
que contribuam para a educa-
ção, a segurança, a prática e a 
consciência ecológicas, a cultura, 
os esportes e, também, a detec-
ção de valores individuais e cole-
tivos”, disse Franklin Araújo, com 
a opinião de que o projeto Gás 
em Cena vem ao encontro desse 
compromisso institucional.

PBGás lança incentivo cultural para 
divulgar gás natural nas escolas

EDITAL

A partir do lançamento 
do edital, poderão se inscrever 
quaisquer grupos ou compa-
nhias de atividades teatrais ou 
circenses da Paraíba, na con-
dição de pessoa jurídica, com 
proposta de criação, encenação 
e apresentações do espetáculo. 
Apenas um grupo será esco-
lhido pela melhor proposta de 
realização da montagem cênica, 
o qual receberá o prêmio em di-
nheiro para que sejam cumpri-
das todas as etapas do projeto.

Sobre o pagamento, o di-
retor administrativo e financei-

ro da PBGás, David dos Santos 
Mouta, informou que o valor 
total de R$ 30 mil já estabelece 
um montante de R$ 10 mil para 
custos com a produção e mon-
tagem da peça; R$ 15 mil como 
cachê artístico e técnico pelas 
10 apresentações, e R$ 5 mil 
para suporte técnico nas apre-
sentações, além de custos com 
a estadia da equipe de artistas 
nas apresentações em cidade 
fora do seu domicílio.

“A criação será de livre es-
colha dos participantes”, disse 
David, esclarecendo, no entan-

to, que a proposta deverá utili-
zar o personagem de Gasduti-
nho, mascote oficial da PBGás, 
como integrante da história 
sobre gás natural e a empre-
sa, enfocando aspectos como 
sustentabilidade, comodidade, 
segurança e outras característi-
cas do gás natural, conforme a 
pesquisa dos proponentes.

David orientou que, para 
participar, os interessados já 
podem iniciar suas pesqui-
sas, a fim de estarem prepa-
rados quando da publicação 
do edital.

Como se inscrever para as atividades

O governo francês con-
firmou ontem a morte de pelo 
menos sete pessoas e “várias 
dezenas” de feridos no descar-
rilamento de um trem no sul de 
Paris.

“O balanço está em cons-
tante evolução e vai se agravar”, 
advertiu o ministro do Interior 
francês, Manuel Valls, em dis-
curso em Nimes na qual se re-
feriu ao acidente, ocorrido na 

estação de Bretigny sur Orge, 
a cerca de 20 quilômetros da 
capital da França.

O ministro disse que foi 
ativado o “plano vermelho” 
para mobilizar os serviços de 
resgate e equipes de saúde en-
carregados de atender as víti-
mas.

O presidente da compa-
nhia ferroviária francesa SNCF, 
Guillaume Pepy, falou de “ca-

tástrofe ferroviária” e indicou 
que houve um descarrilamen-
to a partir do terceiro vagão, 
quando o trem atravessava a 
estação de Bretigny sur Orge.

“Ainda não conhecemos 
as razões deste descarrila-
mento”, comentou Pepy em 
declarações à imprensa junto 
ao local, antes de dizer que no 
trem viajavam “cerca de 370 
passageiros”.

Acidente de trem deixa 7 mortos
NA FRANÇA
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Circuito Cultural oferece 
concertos, palestras e 
oficinas gratuitos
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Filme de Beto Quirino 
será exibido hoje à tarde 
na Usina Cultural

A cantora paraibana 
Val Donato lança disco 
em João Pessoa
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CINEMA MÚSICA

Noite heavy no Varadouro
Dia do Rock é comemorado com apresentação 
de três bandas de metal hoje no Espaço Mundo
Cairé Andrade
Especial para A União

FotoS: Divulgação

A Warcursed, de Campina Grande, vai mostrar repertório do disco lançado em 2012

A banda pernambucana Terra Prima 
se apresentou em vários países da 
Europa e lançou o CD no Japão

No dia 13 de julho de 1985, 
o músico e humanista 
Bob Geldof organizou 
o festival histórico Live 
Aid, que prometia shows 
simultâneos na Inglaterra 
e nos Estados Unidos, 
nas cidades de Londres 

e Filadélfia. O objetivo do festival era 
acabar com a fome na Etiópia, e marca-
ram presença bandas como The Who, 
Led Zeppelin, Dire Straits, Madonna, 
Queen, David Bowie, BB King, Mick Jagger, 
Sting, Scorpions, U2, Paul McCartney, Eric 
Clapton e Black Sabbath, entre outras. A 
transmissão ficou por conta da emissora 
britânica BBC.

Vinte anos mais tarde aconteceu 
o Live 8, também organizado por Bob 
Geldof, nos dias 2 e 6 de julho, nos países 
integrantes do G8 e na África do Sul. A in-
tenção principal dessa vez era pressionar 
os líderes mundiais para absolver a dívida 
externa dos países mais pobres. No Live 8, 
mais de 1000 artistas se apresentaram e 
o evento foi transmitido por mais de 180 
emissoras de televisão, além de duas mil 
estações de rádio. Um dos destaques foi 
a reunião do Pink Floyd, especialmente 
formada para a causa.

Para Rayan Lins, organizador dos 
eventos no Espaço Mundo, o Dia Mundial 
do Rock atualmente significa uma “ultra-
passagem de barreiras, tornando-se um 
sinônimo de contracultura, de um conjun-
to de atitudes, de provocação aos modelos 
conservadores, de radicalização”.

Comemorando
Muito Heavy Metal para comemorar 

o Dia Mundial do Rock.Warcursed (PB), 

Rhenoda (RN) e Terra Prima (PE) tocam 
mais tarde no Espaço Mundo, e a entra-
da custa o preço único de R$10. As três 
bandas estão em turnê pelo Nordeste com 
o projeto R3union Tour, que começou 
ontem em Campina Grande, e depois 
de hoje passa ainda por Natal (02/08), 
Mossoró (03/08), Caruaru (27/09) e 
Recife (28/09).

“O fato de serem três bandas nor-

destinas de referência do metal, mostra a 
força da nossa região e da nossa produção 
cultural independente”, reforça Rayan Lins. 
“É um prazer receber a R3union Tour e 
realizar essa parceria no Dia Mundial do 
Rock”, finaliza.

A Warcursed foi formada em 2004, na 
cidade de Campina Grande e fez diversos 
shows no Nordeste, inclusive em festivais 
de renome como o Grito Rock, Festival 

Mundo (João Pessoa – PB), Palco do Rock 
(Salvador – BA) e DoSol (Mossoró – RN), 
obtendo grande reconhecimento do pú-
blico. O único álbum da banda, chamado 
Escape from Nightmare, foi lançado de 
forma independente em 2012, e será re-
lançado em 2013 pela MS Metal Records.

Já a Rhenoda, foi formada em 2003, 
em Natal. A banda já passou por diver-
sas formações até chegar à formação 
atual, responsável pelo lançamento do 
CD e Livro Conceitual Forbidden World, 
lançado de forma independente em 
2012. A Rhenoda já tocou em diversos 
eventos, como o Festival Dosol (Mosso-
ró – RN) e a abertura da banda canaden-
se SkullFist. Atualmente a Rhenoda está 
difundindo seu trabalho e a ideia da 
mistura de artes como forma de renovar 
a música.

A recifense Terra Prima já coleciona 
diversos eventos de destaque em sua 
carreira, como Abril pro Rock (2006 e 
2010), Sunrock Festival (ao lado de Se-
pultura, Angra e Scorpions em 2011) e a 
abertura da banda inglesa Iron Maiden 
(2011). Além desses diversos shows, a 
banda lançou em 2010 o álbum And Life 
Begins, através da gravadora brasileira 
Voice Music, contando com a participa-
ção de diversos artistas influentes, como 
Rafael Bittencourt (Angra), AndriaBusic 
(Dr. Sin) e Gilmar Bolla8 (Nação Zum-
bi) e produzido pelos ganhadores de 
Grammy Marcello Pompeu e HerosTren-
ch (ambos da banda paulistana Korzus). 
O álbum também foi lançado no Japão 
em 2011 pela Radtone Music. Em 2012 
a banda fez uma turnê na Europa, onde 
fez 11 shows em 7 países. Para 2013 a 
banda continua seu trabalho na estrada, 
bem como a composição do novo álbum, 
ainda sem título, previsto para o fim 
deste ano.
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Ao longo de três horas desta manhã primaveril, 
cheia de sol e calor, perdi-me no tempo. Nem sei bem 
quem era eu e o que estava a fazer naqueles instantes 
que até o telefone respeitou calado. De um só fôlego, 
agarrei-me ao Café Alvear que  Gonzaga tinha me deixa-
do com a frase escrita na letra inconfundível: - é apenas 
um começo de vida...

Agora, que a leitura terminou, confesso que resisti 
em voltar ao mundo de hoje, talvez sungado ao paroxis-
mo de quem se deixou levar pela entrega total do espírito 
às lembranças de um espaço que, mesmo existindo no 
seu tempo, nunca lá pôs os pés. Como tão tenho escolha, 
volto,  mas na minha cabeça sobram as imagens que Gon-
zaga construiu nas suas andanças (nem sempre permiti-
das) pelo salão nobre do Café dos Muribeca.

Entre atordoado e leve, livre de um peso maior do 
que a consciência, tento me achar naquelas construções 
da Duque de Caxias até o Ponto de Cem Réis. Mas, ao 
invés de me botar na entrada do Café – ao menos pra 
olhar quem estava lá dentro – dirijo-me, adolescente 
arremediado, à Casa dos Frios e mando descer um chopp 
bem tirado com dois ovos cozidos – bem ao gosto do 
alemão.

Gonzaga estava tão perto de mim e eu não sabia: 
só vim vê-lo, de corpo inteiro quando, já no reinado dos 
Teotônio no “Correio” da Barão do Triunfo, consegui um 
lugar de revisor e, de noite já no fim do serviço, alguém 
me apontou o neguinho e vaticinou: aquele é um dos me-
lhores cronistas da província, senão o melhor...

Agora, quando termino de uma tirada só, a gostosu-
ra do ler o que se passava no Café Alvear e adjacências, 
fico entre o choro da nostalgia ressentida e o aplauso 
solitário, sem plateia,  sequer o aplaudido presente. Lem-
bro a minha velha túnica do Liceu, lembro das aulas de D. 
Daura  e me vejo cada vez mais perto do longe, cada vez 
mais distante do próximo – tudo por conta dessas crôni-
cas que só Gonzaga sabe fazer.

Como bem disse Ângela  Bezerra de Castro, Gonzaga 
enveredou por um caminho que a muitos parece o mais 

A paralisação convocada 
para quinta-feira (11 de agosto) 
deu xabu. Alguns estados não 
aderiram, algumas categorias 
também. Além da paralisação, 
havia a intenção de greves seto-
rizadas e de manifestações de 
rua, como as do último mês de 
junho, que emocionaram e abala-
ram o País. Mas a paralisação de 
anteontem, e sua greve, passa-
ram quase em 
branco.  

A CUT e a 
Força Sindical, 
juntas, não 
conseguiram 
fazer o movi-
mento paredis-
ta. Primeiro, 
porque tudo 
demais enjoa. O 
sucesso do mo-
vimento de ju-
nho não podia 
nem devia ser 
permanente. 
E mesmo não 
tinha nada a 
ver com entidades nem partidos. 
Foi um movimento água-viva, o 
animal descerebrado que vive no 
mar e queima como o fogo mais 
quente. 

Só quem já foi enredado nos 
raios de uma caravela sabe como é. 
Queima, dói e arde. E seu inimigo 
natural, a albacora, quando come 
um desses indivíduos fica “carre-
gada”, ardendo mais que tempero 
de baiana. Aliás, a pimenta mais 
ardente que comi não foi da Bahia, 
mas de Minas, precisamente de 
Patos de Minas. Chamava-se “Aves-
truz”; não sei se ainda existe.

Voltando ao foco: a parali-
sação de anteontem não amar-
rou a chuteira das arruaças de 
junho. Aquelas, sim, foram um 
fenômeno que nunca o País tinha 
conhecido: o povo nas ruas,  en-
frentando o cacete, os cavalos, os 
cachorros, o esprêi de baiano da 
polícia, espontaneamente. 

Dizem que o esprêi de baia-
no arde mais que o tempero da 

baiana, e é seringado na 
cara, atingindo os olhos, 
boca e nariz, já afetados 
pelo gás lacrimogêneo. 
Inda bem que no meu 
tempo de manifestante 
não tinha esse. Deram-
me um pão amarrado 
numa vara, com um 
cartaz e o preço da 
iguaria na extremida-
de, mas sem tempero. 
Um pão na dura sorte, 
como se dizia. 

Paramos, eu, o pão 
e o povo, em frente à 
antiga e mística As-
sembléia Legislativa 

– o  sobradão que hoje abriga o 
estado maior da Polícia Militar. 
Este, sim, é maior mesmo, pois 
tem força para dar. Faz parte 
das forças armadas; força de-
sarmada é manifestação. Dizia 
Benjamim Franklin, o homem 
que inventou o pára-raios, que o 
exército é o partido mais forte 
de qualquer país, e a PM é re-
serva dele. Tão forte que não faz 
greve; antes, desmancha a greve 
dos outros.

Voltando outra vez ao foco: 
eu desfilei com um pão francês 
amarrado numa vara e seu preço 

pendurado num cartaz. Não me 
lembro mais do preço, nem das 
outras reivindicações. Eu era um 
adolescente mais para anarquis-
ta de que para qualquer outra 
coisa, qualquer greve me atraia. 
Uma vez, entrei num movimen-
to e só depois descobri que era 
para subir o preço do transporte 
coletivo. Saí frustrado, e já havia 
perdido um relógio Modaine, que 
tia Chica me deu.

Voltando ao pão na minha 
vara: naquele tempo, o Brasil 
passava mais fome que hoje. Não 
havia bolsa-família, só a sopa de 
Zarur, no Rio de Janeiro. Hoje, a 
sopa de Zarur está sendo clonada 
e elege até deputados. Que ve-
nham mais sopas e bolsas; o povo 
agradece.

Nunca mais fui a uma greve 
ou manifestação, e como gosto 
delas! Mas as juntas não dão mais 
para correr da polícia; o coração, 
com quatro “stents”, não agüenta 
mais essas emoções. Fico olhan-
do de longe, pela janela da televi-
são, a brava gente enfrentando o 
poder do Estado. 

No meu tempo, a garrafa de 
coca-cola dava o melhor molo-
tov, se encaixava bem na mão. 
Havia bolas de gude, com estilin-
gues. E bombas de contato – um 
baita chumbinho, ou traque, que 
explodia quando encontrava 
o alvo. Hoje, só estão atirando 
pedras. No meu tempo – já tive 
tempo – eram os loucos que ati-
ravam pedras. Mas nunca faziam 
greves.

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

O macaco de Dorgival
Eu já contei a história da reforma e am-

pliação do Parque Arruda Câmara, a conhecida 
Bica, obra da administração de Dorgival Tercei-
ro Neto e que teve em Balduino Lelys seu exe-
cutor, auxiliado por presos bem comportados 
(naquele tempo existia isso).  Era um Dia da 
Criança de 1973 quando o parque foi devolvi-
do à população, já contando com a Ilha dos Ma-
cacos, um restaurante que substituiria a chur-
rascaria Bambú,  e um novo habitante, a onça 
Badú, que Balduíno trouxe do Maranhão na 
mala de um opala.

Por falar em churrascaria Bambú, tenho 
que fazer um capítulo à parte. Foi grande o cla-
mor dos boêmios, a começar por Virgínius da 
Gama e Melo e  jornalistas encabeçados por Biu 
Ramos, que costumavam encerrar naquela  im-
provisada casa de pasto, o expediente de suas 
redações. Todos contra a derrubada do restau-
rante. O prefeito não recuou. Indenizou os ocu-
pantes do local e lhes concedeu a exploração do 
novo restaurante da Bica. Os boêmios que se 
mudassem. E muitos atenderam a essa convo-
cação. Vi muitas vezes Virgínius, à sombra de 
uma mangueira, degustando poesia e molhan-
do a garganta. 

O restaurante virou point da sociedade e 
local de recepções oficiais. Numa delas, um jan-
tar oferecido a Eliseu Rezende, diretor geral do 
DNER, o governador Ernani Satyro apalavrou 
a estrada de Cajazeiras para Brejo das Freiras. 
Com algumas latinhas de cerveja, Ernany for-
matou o mapa da região e estabeleceu os pon-
tos que queria ligar com asfalto. Paulo Souto, 
secretário de Planejamento do Municipio, ape-
lidou a obra de Projeto Skol. Mas quem prome-
tia a Ernani Satyro tinha que cumprir, a rodovia 
foi feita.

 Naquela noite, Dorgival havia prometido 
ao chefe que não haveria discurso na recepção. 
Inesperadamente, um pretenso orador levan-
tou-se em nome de José Urquiza, chefe local do 
INPS, para falar. O governador cortou sua fala:

- Amigo Velho, o prefeito disse que hoje 
aqui não tem discurso. Eu acho que o Dr. Ur-
quiza lhe mandou aqui para comer e não para 
falar....

Mas eu queria falar dos animais da Bica e 
terminei me referindo a bípedes  inteligentes. 
A onça já estava aninhada no seu habitat. Os 
macacos também, mas em numero reduzido. 
Era preciso aumentar a família dos símios e se-
gundo Balduino, o novo ambiente facilitaria a 
reprodução.

Enquanto isso, chega certa manhã à sede 
da Prefeitura uma distinta senhora desejando 
falar com o prefeito. E mandou avisar: não vim 
pedir emprego, quero dar um presente ao Mu-
nicípio.

Diante desse recado simpático aos olhos 
de um prefeito que vivia segurando a chave do 
cofre para evitar desperdício, a mulher foi logo 
atendida. Trazia uma gaiola coberta, e dentro, 
um pequeno macaco prego para presentear à 
Bica. O prefeito ficou alegre:

- Manda chamar Cabeção (o fotógrafo) 
para documentar isso. Aqui só vem gente que-
rendo levar, essa mulher vem trazer, precisa ser 
registrado.

O presente foi recebido sem qualquer pro-
tocolo. Dois dias depois, a doadora se reapresen-
ta ao prefeito, em prantos, solidária com a triste-
za dos seus netos, apegados demais ao pequeno 
Simão. Queria o quase presente de volta. Para o 
prefeito não foi surpresa, sua assertiva fora con-
firmada. Ali ninguém doava nada....A foto do ma-
caco não chegou a ser publicada.

Ramalho 
LeiteGonzaga, 80 anos é apenas um começo de vida... (*)

Greve da greve

A paralisação de 
anteontem não 
amarrou a 
chuteira das 
arruaças de junho. 
Aquelas, sim, foram 
um fenômeno que
nunca o País tinha 
conhecido

FaRolito

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.com

Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

Crônica

fácil: é, sabe como é, escrever crônica é uma besteira 
– todo  mundo escreve. Só que não é bem assim, que o 
digam Crispim, Adalberto Barreto, Martinho Moreira 
Franco, Biu Ramos, Padre Chico Pereira  e alguns outros 
que a província reverencia e respeita. Tem que ter muito 
mais, além da própria intelectualidade. Tem de saber 
dizer as coisas do jeito que o povo gosta de ler, até pra 
ser mais ouvido – como souberam fazer Rubem Braga, 
Fernando Sabino e Drummond.

E’ assim que Gonzaga nos deixa depois de con-
sumi-lo por inteiro, juntando a cartola deliciosa que 
só o cozinheiro do Alvear preparava, ao copo d’água 
bem gelado e ao cafezinho com gosto do que a mãe 
torrava em casa. Com a mente voando em busca de 
direções que o destino mandou pra longe e o corpo, já 
vergado pelo peso dos entrados nos sessenta, a procu-
rar um  lugar no sofá surrado que um dia muito bem 
pode ter pertencido à entrada suntuosa do Paraíba 
Hotel.

Adalberto Barreto, na orelha do livro,  diz com 
convicção que o menino de Alagoa Nova quase passou 
um quinau nos mestres. E quem seriam esses mestres? 
Machado,  Azevedo, gente daqui ou de fora? Eu mesmo 
não sei nem  jamais vou descobrir.

Só sei que, depois de ler as crônicas do Café Alvear 
de Luís Gonzaga Rodrigues e me quedar  embevecido pe-
las lembranças de um tempo que não volta, me senti cada 
vez menor na minha pequeneza de cronista-aspirante.  
Mas, uma coisa eu garanto: de repente me achei naquele 
ponto que ele considera perdido!

(*)_ Bem que tentei, mas confesso que minha atual 
faina diária não me permitiu conceber alguma coisa 
mais específica e talvez mais interessante sobre os 80 
anos de Gonzaga. Prefiro reproduzir neste espaço as 
linhas que escrevi há alguns anos sobre o maior cro-
nista paraibano vivo. E é pra ele que mando os meus 
mais escolhidos votos de longa vida - que ele chegue 
ao centenário, para gáudio de todos nós. Um abraço, 
querido neguim...

(Sitônio Pinto escreve neste espaço 
às terças, quintas e sábados.)
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Estreia na capital filme que aborda a ligação de 
cidades homônimas em Portugal e na Paraíba 

Cinema

Estreia hoje na capital 
o documentário Sertanejo, 
Quem te Ensinou a Nadar, com 
produção de Fernando Por-
deus e dirigido por Beto Qui-
rino. A exibição acontece, às 
16h, na sala Vladimir Carva-
lho, na Usina Cultural Energi-
sa. O documentário investiga 
pela primeira vez, após quase 
trezentos anos, a ligação entre 
três cidades: Sousa, localiza-
da no Sertão da Paraíba; Paço 
de Sousa e Sousa, situadas no 
Norte de Portugal na região 
do Vale do Sousa.

O documentário já es-
treou em Sousa, na quinta 
feira, 10 de julho, dia do ani-
versário da cidade paraibana, 
sendo prestigiado pelos mo-
radores da região e ainda por 
duas presenças importantes: 
o prefeito e o vice-prefeito de 
Sousa, em Portugal. “A recep-
ção dos sousenses foi muito 
boa. As autoridades não pu-
deram permanecer para a 
estreia do documentário em 
João Pessoa, pois hoje, dia 13 
de julho, é o aniversário da 
cidade deles. Pretendemos, 
em 2014, fazer a estreia do 
documentário em Portugal”, 
explicou Beto Quirino, dire-
tor do filme, em entrevista ao 
jornal A União. 

Na Paraíba, o documen-
tário passeia pela Fazenda 
Acauã, Vale dos Dinossauros, 
Igreja do Rosário, construída 

“A decência vai aonde 
o povo está”

Atuante ou espectador, desde que me iniciei nos meios de comuni-
cação ou na docência nessa área, não lembro de, em momento algum, a 
mídia, nos seus diversos segmentos, estar tão abundantemente abasteci-
da de informações. Se de uns cinco anos para cá, as páginas dos impres-
sos e as telinhas da TV encheram seus mais nobres espaços com notícias 
sobre violência e insegurança a que toda população está submetida, hoje 
vislumbramos outra realidade.  

Embora os acontecimentos degradantes continuem pontuando na 
área criminal, a partir do início de junho passado a pancada do bumbo 
mudou. Os espaços dos meios de comunicação, agora engrossados e for-
talecidos com as mídias sociais, desviaram o foco das suas atenções para 
as manifestações que ocorrem no país, desde então, quando o povo foi 
voluntariamente às ruas de São Paulo para protestar contra um aumento 
de R$ 0,20 nas tarifas de ônibus.

Um motivo aparentemente insignificante foi o pingo d’água que 
faltava para o início do que pode vir a ser o transbordo do oceano de 
decepções e indignações que o povo brasileiro vem acumulando, princi-
palmente pela corrupção que parlamentares, governantes, magistrados, 
muitas vezes com a cumplicidade de empresários, praticam desavergo-
nhadamente e que, geralmente, ficam impunes. 

Uma vez nas ruas, o povo tomou consciência do seu poder. Mais do 
que a contestação aos 20 centavos, passou a exigir combate à corrupção, 
melhores condições de saúde, de educação e de segurança. A presidente 
Dilma Roussef e o Congresso começaram a dar respostas positivas às fa-
las das multidões, embora, ainda assim, tenha dado alguns escorregos, 
como a utilização de aviões da FAC em viagens de recreio com familiares 
e amigos de parlamentares.

Apesar da pressão popular, ainda esta semana o Senado derrubou 
a PEC que acabava com a figura do segundo suplente de senador e proi-
bia parentes na chapa. Felizmente, alguns mais lúcidos alertaram os seus 
pares para uma possível reação do povo, com os ânimos tão acirrados, e 
os dignos senhores senadores retrocederam: aprovaram redução de dois 
para um o número de suplentes e proibição de que estes sejam parentes 
em primeiro e segundo grau ou por adoção ou ainda cônjuges dos sena-
dores titulares.

Também o Senado está querendo que a Aeronáutica informe, den-
tro de 30 dias, os voos realizados por autoridades nos aviões oficiais da 
FAB desde 2002. Mas enquanto o Senado está de olho nas ruas, a Câmara 
dos Deputados retirou de pauta o projeto de lei, aprovado pelos sena-
dores, que qualifica a corrupção ativa e passiva como crime hediondo. E 
pensar que na China corrupção dá pena de morte! 

Estes momentos que nós povo brasileiro estamos vivendo, me re-
mete ao artigo “Reage, Brasil” , do senador gaúcho Pedro Simon, político 
desde 1958, que continua íntegro e sem mácula na sua vida pública: “Não 
creio que as mudanças venham de dentro para fora. Daí a conclamação. 
Que o povo brasileiro ocupe as ruas e exija mudanças de atitude”.(...) “É 
preciso que o povo seja, de fato, senhor da história. Sujeito, e não objeto. 
É preciso que a sociedade brasileira volte a exercitar a força das ruas”. (...) 
“A decência vai aonde o povo está”.

Reserva moral da política nacional, Pedro Simon anunciou que vai 
se retirar das disputas eleitorais, em janeiro de 2015, quando finda seu 
mandato, ao completar 85 anos de idade. Esse, sim, é o cara!  

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

Mídias em destaque

Foto: Divulgação

O diretor Beto Quirino (à direita) em ação durante as filmagens do documentário

Em cartaz
O Cavaleiro
Solitário

Johnny Depp interpreta o índio Tonto em novo filme

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 cri-
minosos ao tribunal, apesar da 
resistência local. O índio Tonto 
o encontra e, ao perceber que 
um cava lo  branco  esco lhe 
John, passa a ajudá-lo.

Foto: Divulgação / Warner Bros Pictures

kiSuki

BARTOLO

Humor 

Thais Gualberto

Cristovam Tadeu
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SERViÇO

por Bento Freire de Sousa, e 
ainda entrevista personalida-
des ligadas à região como: o 
escritor e dramaturgo Ariano 
Suassuna; o poeta e composi-
tor Bráulio Tavares, o cantor 
e compositor Chico Salles; a 
reitora da Universidade Fe-
deral da Paraíba, Margareth 
Diniz; o reitor da Universi-
dade Federal de Campina 
Grande, Thompson Mariz; o 
prefeito de João Pessoa, Lu-
ciano Cartaxo; o historiador 
Marcílio Mariz; o padre João, 
da Paróquia de Sousa há mais 
de 40 anos; o ex-prefeito da 
cidade, Tyrone; e o atual pre-
feito, André Gadelha. 

Já em Portugal, Sertane-
jo Quem te Ensinou a Nadar 
mostra a tradição da cultura 

do vinho, dos bordados, a 
vegetação local, o Rio Sousa, 
Igrejas, a Rota dos Români-
cos e também conversa com 
o vice-presidente da Câma-
ra, com o representante da 
presidente da Assembleia 
Municipal de Felgueiras, com 
o presidente da Junta da Fre-
guesia de Sousa, com o pre-
feito da cidade e com o pre-
sidente da Junta de Freguesia 
de Paço de Sousa. Em todos 
os depoimentos, as autori-
dades celebram o encontro, 
após tantos anos, por meio 
da troca de bandeiras e cor-
dialidades mútuas, deixando 
transparecer o interesse re-
cíproco em estender os laços 
entre as três cidades.

“Por trezentos anos, es-

sas cidades não sabiam da 
existência umas das outras. 
Existem vários aspectos em 
comum entre elas e, desde 
o início das filmagens do 
documentário, surgiu uma 
afinidade, uma reciprocida-
de entre as regiões. Por isso, 
estamos com a ideia de es-
treitar essas perspectivas de 
intercâmbio. A proposta ain-
da é embrionária, mas que-
remos organizar um Festival 
Bienal de Artes, que aconteça 
uma vez nas cidades de Por-
tugal, outra edição em Sousa, 
aqui na Paraíba. Algo como 
‘Sousa recebe Sousa’. Esta-
mos planejando ainda, mui-
tos projetos podem surgir a 
partir desse documentário”, 
comentou Beto Quirino. 

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.

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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Música

Val Donato e Os Cabeças lançam CD hoje em João Pessoa, apresentando 
um trabalho 100% autoral, contando ainda com a participação de Leoni

Um dos expoentes da música 
recente produzida na Paraí-
ba, Val Donato é conhecida 
por trazer uma performan-
ce enérgica e interpretar 
sucessos do rock mundial 
e nacional. Agora, ela apre-
senta um novo disco, com-

pletamente autoral, mostrando que agora, 
definitivamente, está dando passos para 
uma carreira duradoura. O disco Val Donato 
e Os Cabeças terá um show de lançamento 
especial hoje, a partir das 18h, na Praça 
Rio Branco, no Centro da capital, parte da 
programação do Dia Mundial do Rock na 
cidade, que também vai contar com show 
da cantora Mira Maya.

O processo de construção deste disco 
começou há três anos. Val Donato gravou 
uma música sua pela primeira vez, ‘Para 
mim, você’. A partir daí, o processo foi se 
desenvolvendo naturalmente até resultar 
no produto final, que poderá ser conferido 
também no show. “Nele, você encontra 
composições de épocas diferentes. Têm 
músicas que compus há seis, sete anos, 
como algumas que fiz no ano passado 
ou mesmo neste ano”, destaca a cantora 
campinense.

Uma das canções lançadas como 
single promocional foi ‘A ditadura do 
povo’, que rapidamente ganhou des-
taque nas redes sociais após ser pos-
tada nas contas oficiais da cantora do 
SoundCloud e do YouTube. “Compus 
essa música há mais ou menos um ano 
e já tinha cantado em shows há uns 
três meses, mas quando vi tudo aquilo 
estourando, decidimos colocar a faixa 
na internet antes para chamar atenção 
para o lançamento do disco”, afirma a 
cantora.

Com a própria voz
André Luiz Maia
Especial para A União

Conhecida no cenário musical, a cantora ainda não havia lançado disco de estúdio

O disco também conta com a faixa 
Cargas, com participação especial do 
cantor Leoni. O próprio declarou que a 
música, composição de Val Donato, foi 
uma oportunidade de trazer à tona seu 
lado mais rock. A aproximação dos dois se 
deu após ela abrir dois shows para ele em 
João Pessoa. “Quando estava para gravar 
três músicas novas, resolvi mandá-las e 
convidá-lo para uma parceria. Ele topou 
e gravou a parte dele lá do Rio de Janeiro, 
nos enviou pela internet e adicionamos ao 
CD”, explica Donato.

Val comentou sobre a diferença en-
tre a sensação de cantar músicas com-
postas por outras pessoas e de dar voz 
às suas próprias “crias”. “É uma questão 
de mensagem. Quando você escreve uma 
música, você está transmitindo algo seu, 
é uma diferença tremenda. A emoção 
de ver as pessoas cantando, ligando 
para as rádios e pedindo suas músicas, 
é algo incomparável, me deixa bastante 
satisfeita”, conta.

No show, que também foi apresenta-
do ontem no Teatro Severino Cabral, em 
Campina Grande, ela e a banda Os Cabe-
ças apresentam o repertório completo 
do disco, além de versões para compo-
sições de outros artistas paraibanos a 
exemplo de Escurinho, Gabriel Caminha 
e Jonathas Falcão, da banda Seu Pereira 
e o Coletivo 401. “É uma forma de fazer 
homenagem aos artistas paraibanos, 
não exclusivamente por serem daqui, 
mas por fazerem um bom trabalho”, 
destacou Val.

A banda que estará com ela será 
complementada pela presença de um 
“ex-Cabeça”, o baixista Daniel Pina, do 
guitarrista Giordano Frag, que também é 
o arranjador e produtor musical do disco, 
além de Gabriel Caminha, no violão e na 
gaita. “O show está bem bacana, com três 
músicos convidados, o palco vai estar bem 
recheado”, afirma.

 

Germanna Cunha 
vai ministrar 

uma oficina de 
percussão

Em uma parceria entre a Uni-
versidade Federal da Paraíba, a 
Universidade de São Paulo e a Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Norte, João pessoa sedia o I Cir-
cuito Cultural Universitário Inter-
nacional, no Campus I da UFPB. O 
evento, que começou ontem, segue 
até a segunda feira, dia 15, incluin-
do oito concertos na Sala Radegun-
dis Feitosa, e oficinas e palestras, 
no Departamento de Música.

Todos os concertos e palestras 
são gratuitos. As oficinas também 
são abertas ao público, mas os inte-
ressados devem se inscrever. Hoje, a 
programação começa com a oficina 
de percussão, ministrada por Ger-
manna Cunha e Gustavo Miranda, das 
9h às 12h, e ainda das 14h às 17h, no 
Departamento de Música da UFPB. A 
partir das 18h, acontece, na Sala Ra-
degundis Feitosa, o recital de Giselle 
Reis, no canto, e Styveen Azzola, no 
piano. Logo em seguida, às 20h, é o 
show do multi-instrumentista, cantor 
e compositor paulista Zé Leônidas. 

Amanhã, no Departamento de 
Música, é a vez da palestra sobre 
Regência Orquestral, do maestro 
Marcos Arakaki, às 10h, e sobre a 
Evolução da Flauta Doce, do maestro 
Antonio Barcellos, às 16h, seguida 
da apresentação do Grupo Iamaká, 
às 16h40. Na sala Radegundis Feito-
sa, acontece, às 18h, o concerto da 
Orquestra Sinfônica da UFPB, seg-
mento Percussão, interpretando pe-
ças dos compositores do Laboratório 
de Composição Musical da UFPB, 
e às 20h, o recital do acordeonista 
italiano Antonio Spaccarotella. 

Para encerrar o evento, na 
segunda, a partir das 18h, na Sala 
Radegundis Feitosa, são realizadas 
as apresentações de Felipe Gari-
baldi, bacharel em violão erudito 
pela Escola de Comunicação e Artes 
da USP, e o concerto da Orquestra 
Sinfônica da UFPB, segmento Pop. O 
concerto da OSUFPB Pop une músi-
cos clássicos com alguns dos me-
lhores músicos populares de João 
Pessoa.

FOtO: toddy Holland
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Componentes aumentam em 50% a morte de neurônios

São Paulo – Um estudo da Univer-
sidade de São Paulo (USP) mostra que 
o aquecimento de dois componentes 
que formam o crack, o éster metilec-
gonidina (Aeme) e a cocaína, aumen-
ta em 50% a morte de neurônios em 
usuários, quando comparado ao con-
sumo isolado das duas substâncias. O 
crack é produzido a partir da mistura 
da pasta de cocaína, bicarbonato de 
sódio e água, sendo que o Aeme é um 
produto da queima, ocorrida quando 
o usuário fuma a pedra de crack, ex-
plica a professora do Departamento 
de Análises Clínicas e Toxicológicas da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da USP, Tania Marcourakis, responsá-
vel pela pesquisa.

Segundo a pesquisadora, o ob-
jetivo do estudo era conhecer me-
lhor o Aeme, que é usado no meio 
médico como marcador biológico 
do uso do crack. Ela explica que a 
presença do éster metilecgonidi-
na em um organismo permite, por 
exemplo, deduzir a causa de uma 
morte pelo uso da droga. “A nossa 
pergunta foi: será que essa substân-
cia é só um marcador biológico ou 
ela também é ativa?”, disse. A partir 
desse questionamento, os cientistas 
pretendem investigar se o Aeme as-
sociado à cocaína, além de provocar 
um nível maior de morte de neurô-

nios, participa também da depen-
dência química do crack. “A gente 
sabe que o crack tem um potencial de-
vastador no usuário, muito maior que 
a cocaína nas outras formas de admi-
nistração. Sabemos que a droga leva à 
dependência mais rápido. Mas a gente 
ainda precisa concluir os trabalhos”, 
disse Marcourakis. O que se sabe, por 
enquanto, é do alto potencial de neu-
rotoxicidade do Aeme associado à co-
caína. Embora não haja comprovação, 
a pesquisadora acredita que o resulta-
do dessa grande morte de neurônios 
pode ser, no longo prazo, uma predis-
posição maior à demência e a outros 
problemas cognitivos.

“Isso pode não se manifestar 
na idade jovem, porque você tem 
mecanismos plásticos (facilidade 
em compensar a perda neuronal) 
que podem dar conta disso dentro 
da idade adulta, nos jovens, adoles-
centes. Mas, na velhice, já tem uma 
perda neuronal (natural) e esses 
mecanismos não estão tão eficien-
tes”, explica Marcourakis.

Como os estudos foram feitos 
apenas a partir de cultura de neurô-
nios in vitro, os danos reais provo-
cados pelocrack no cérebro do ser 
humano ainda são desconhecidos. 
Marcourakis acrescenta que, por se 
tratar de uma droga relativamente 
recente, ainda não é possível estudar 
as suas consequências no cérebro de 
viciados ao longo de muitos anos.

Página 11

Estudantes do sexto ano do 
Curso de Medicina farão este 
ano o exame do Revalida

Brasília – O coordenador da In-
fância e Juventude do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP), desem-
bargador Antonio Malheiros, criticou 
os que defendem a internação com-
pulsória para tratamento de viciados 
em drogas, especialmente o crack. 
Para o desembargador, iniciativas 
como a dos governos de São Paulo e 
do Rio de Janeiro não surtem efeitos e 
servem como medidas “higienistas”: 
apenas tiram das ruas as pessoas sem 
apresentar uma solução efetiva. “Não 
é para esconder o problema como o 
estado de São Paulo fez”, criticou.

O magistrado, que coordena o 
Centro de Referência em Álcool, Ta-
baco e outras Drogas (Cratod), um 
centro de atendimento a crianças e 
adolescentes usuários de drogas na 
região conhecida como Cracolân-
dia, defendeu o tratamento em meio 
aberto como medida mais eficaz. “O 
tratamento em meio aberto é mui-
to melhor e a recuperação se mos-
tra muito mais plausível. Nós temos 
que aumentar o número de vagas, o 
número de CAPs (Centros de Apoio 
Psicossocial) para tratamento ambu-
latorial em meio aberto.”

O trabalho é considerado pio-
neiro por levar ações de Justiça dire-
tamente aos usuários de drogas com 
o apoio de uma equipe especializada 
formada por psiquiatra, psicólogos 
e assistentes sociais. “É o Judiciá-
rio que sai dos seus gabinetes e vai 
para as ruas encontrar as pessoas 
em drogadição. Há todo um conven-
cimento para que elas busquem um 
tratamento de forma voluntária,” 
disse Malheiros.

Segundo o desembargador, só 
na região da Cracolândia, área cen-
tral da cidade, estima-se que até 400 
crianças estejam envolvidas com 
drogas, principalmente crack. Ele 
disse que foi conhecer de perto os ca-
sos encaminhados ao Judiciário. “Fui 
conhecer a situação para saber o que 
é este maldito crack e o quanto ele é 
devastador. Eu vivi intensamente, às 
vezes pela manhã, à tarde, à noite e, 

muitas vezes, de madrugada, para 
saber quem é o usuário da droga. Ela 
ultrapassa qualquer fronteira e sub-
mete a pessoa a uma tragédia.”

Recaída
Para Malheiros, a internação 

compulsória (por determinação do 
juiz e contra a vontade do paciente) 
acaba gerando um ciclo perpétuo de 
internação e recaída e só deve ser 
usada como último recurso. “Só com 
evidência de risco em relação à vida 
do dependente ou de outra pessoa”, 
ressaltou.

De acordo com o magistrado, em 
geral, as famílias vem pedir a interna-
ção involuntária (a pedido dos paren-
tes), mas com o convencimento da 
equipe, os paciente acabam aderindo 
voluntariamente. “O tratamento vo-
luntário tem maior chance de ser efe-
tivo, pois a pessoa está empenhada. 
Internação compulsória, só uma vez 
na vida e outra na morte”, conclui.

O magistrado também se posi-
cionou contra o Projeto de Lei (PL) 
7.663, que altera a legislação do Sis-
tema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas (Sinad). Segundo Ma-
lheiros, o PL  trata do uso da interna-
ção compulsória e estabelece penas 
mais severa para o tráfico sem dife-
renciar o usuário do traficante. “Sou 
radicalmente contra essa visão do 
projeto, que acaba tratando as pesso-
as como criminosas, e não como caso 
de saúde. É preciso ter toda uma mo-
vimentação em prol dessas pessoas 
e, paralelamente, combater com ri-
gor e inteligência o tráfico”, defendeu.

Internação não resolve problema

Maconha é usada por 75 mil estudantes

Rio de Janeiro – Aproxi-
madamente 75 mil alunos do 
último ano do Ensino Funda-
mental nas escolas brasileiras 
fumavam maconha e 15 mil 
fumavam crack no ano passa-
do, de acordo com dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar (PeNSE) 2012, divulga-
da pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar dos números re-
presentarem 2,5% e 0,5%, 
respectivamente, dos cerca 
de 3,15 milhões de escolares 
do 9º ano, a situação serve de 
alerta para as autoridades e a 
sociedade como um todo, de 
acordo com o gerente de Esta-
tísticas de Saúde do IBGE, Mar-
co Antonio Andreazzi.

“Estamos falando de ado-
lescentes, em sua maioria, 
entre 13 e 15 anos de idade, 
que frequentam a escola, 
que relataram ter usado essas 
drogas nos últimos 30 dias”, 
comentou. Ele demonstrou 
maior preocupação em rela-
ção ao crack. “Esse percen-
tual de 0,5%, embora pareça 
bastante pequeno,  merece 
cuidado e análise mais apro-
fundada:  o crack é uma dro-
ga debilitante, que provoca 
o afastamento da escola, da 
família e do convívio social”, 
disse ele.

14 anos de idade
O estudo aponta que quase 

metade (45,5%) dos alunos nes-
se ano escolar tinha 14 anos de 
idade. Entre os entrevistados, 
7,3% disseram ter experimen-
tado algum tipo de droga ilícita 
como maconha, cocaína, crack, 
cola, loló, lança-perfume e ecs-
tasy. Desse total, 2,6% tinham 
menos de 13 anos. Dentre os 
entrevistados, 34,5%  haviam 
provado maconha e 6,4%, cra-
ck. O Centro-Oeste é a região 
com o maior percentual de alu-
nos do 9º ano que haviam expe-
rimentado alguma droga, com 
9,3%. A Região Nordeste apa-
rece com o menor percentual. 
Analisando os resultados por 
capitais, o maior percentual foi 
encontrado em Florianópolis 
(17,5%), Curitiba (14,4%) e os 
menores em Palmas e Macapá 
(5,7% em ambas).

Em relação ao álcool, 
50,3% dos entrevistados dis-
seram ter experimentado 
uma dose de bebida alcoólica 
na vida e 26,1% disseram ter 
consumido álcool nos últimos 
trinta dias, com destaque para 
Porto Alegre (34,6%) e Floria-
nópolis (34,1%). Os menores 
percentuais foram encontra-
dos em Belém (17,3%) e Forta-
leza (17,4%).

Cerca de 22% dos estudan-
tes disseram ter sofrido pelo 
menos um episódio de embria-
guez. No sul, esse percentual 

foi 56,8% e de 47,3% no Nor-
deste. A proporção das meni-
nas (51,7%) foi maior que a dos 
meninos (48,7%). A forma mais 
comum de obter bebida alcoó-
lica foi em festas (39,7%), com 
amigos (21,8%), ou comprando 
no mercado, loja, bar ou super-
mercado (15,6%). E 10,2% dos 
escolares adquiriram bebida al-
coólica para o consumo duran-
te o período considerado, na 
própria casa.

Outro dado revelado pela 
pesquisa no que se refere à saú-
de dos adolescentes é a queda 
no número de escolares que 
haviam provado tabaco nas 
capitais entre 2009 e 2012 (de 
24,2% para 22,3%). Os dados 
mostram que 19,6% dos estu-
dantes brasileiros do último 
ano do ensino fundamental 
haviam experimentado cigarro 
e 29,8% informaram que pelo 
menos um dos responsáveis era 
fumante. 89,3% dos escolares 
estudam em escolas que infor-
maram possuir política sobre 
proibição do uso do tabaco.

Ao comparar os dados das 
pesquisas de 2009 e 2012, ve-
rificou-se que o percentual de 
escolares que fizeram uso de 
cigarros nos últimos 30 dias 
manteve-se estável, em torno 
de 6%. As cidades com maio-
res proporções de escolares 
fumantes no período foram 
Campo Grande com 12,4% e 
Florianópolis com 9,7%.

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

Flávia Villela
Da Agência Brasil

Tratamento em 
meio aberto 
com psiquiatra, 
psicólogos e 
assistentes 
sociais se mostra 
mais eficaz

Crack era usado por 15 mil alunos do Ensino Fundamental do Brasil, em 2012, aponta Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
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Anvisa proíbe a venda de produtos
Chá e emagreCedores

Funchinane tem substâncias 
que são proibidas para chás.   
Decisão foi publicada no DO

Brasília – A Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) proibiu a 
distribuição e venda do chá 
misto solúvel Funchinane, 
por conter substâncias não 
permitidas para chás. A de-
cisão foi divulgada ontem 
no Diário Oficial da União. 
Produzido pela empresa 
Naturelife, o chá contém 
maltodextrina (carboidra-
to que aumenta energia 
muscular), sucralose (ado-
çante) e dióxido de silício 
– todas substâncias proibi-
das para chás.

A comercialização dos 
emagrecedores Bio Waist 
Spirulina em cápsula e Bio 
Waist – Quitosana e Spi-
rulina em cápsulas da em-
presa La Mata Laborató-
rio Botânico também está 
proibida em todo o país. Os 
produtos não têm registro, 
segundo a agência regula-
dora. As medidas valem em 
todo o território nacional.

A Agência Brasil ten-
tou entrar em contato com 
as empresas por telefone. 
O número informado no 
site da empresa Naturelife 
não existe e a empresa La 
Mata não atendeu às liga-
ções.

atividade econômica 
tem queda de 1,4%

dilma entregará obra 
no Ceará e Paraná 

Crédito para compra
de móveis se amplia

Brasília – A atividade econômica 
apresentou queda de 1,4% em maio, 
em relação ao mês anterior, de acordo 
com o Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) dessazonalizado 
(ajustado para o período), divulgado 
ontem. Foi a maior queda registrada na 
série história, iniciada em 2003, para o 
período, nesse tipo de comparação.

A retração veio depois de dois 
meses seguidos de alta no indicador, 
de acordo com os dados revisados. Em 
abril, comparado a março, a expansão 
do índice revisado ficou em 0,96%. Em 
relação ao mesmo mês do ano passado, 
houve crescimento de 2,28% (sem 
ajustes). No ano, o IBC-Br apresentou 
expansão de 3,01%, e em 12 meses 
encerrados em maio, de 1,74%.

O IBC-Br é uma forma de avaliar 
e antecipar a evolução da atividade 
econômica brasileira. O índice incor-
pora informações sobre o nível da 
atividade dos três setores da econo-
mia: indústria, comércio e serviços e 
agropecuária. O acompanhamento do 
indicador é considerado importante 
pelo BC para que haja maior compreen-
são da atividade econômica.

Brasília - A presidente Dilma 
Rousseff deve ir ao Paraná e ao Ceará 
na próxima semana em compromis-
sos oficiais ligados a programas do 
Governo Federal. A previsão é que, na 
próxima terça-feira, Dilma vá a Ponta 
Grossa (PR) para cerimônia de entrega 
de 1,4 mil unidades habitacionais do 
Programa Minha Casa, Minha Vida no 
município.

Na próxima quinta-feira, a 
presidenta deve viajar para Fortaleza. Na 
capital cearense, Dilma participa da inau-
guração de duas estações de metrô, 
da formatura de 2,3 mil estudantes 
do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e 
da cerimônia de assinatura da ordem 
de serviço para início das obras do Cin-
turão das Águas do Ceará.

Ontem, a presidente está em 
Montevidéu, no Uruguai, onde participa 
da Cúpula do Mercosul, durante a qual 
é esperada a apresentação de uma de-
claração conjunta sobre as denúncias 
de espionagem aos países da região. 
Dilma retorna ainda hoje ao Brasil.

Brasília – Mais de 100 mil famílias 
aderiram ao crédito do Programa Minha 
Casa Melhor, de acordo com dados divulga-
dos ontem pela Caixa Econômica Federal. 
O valor total contratado passa de R$ 500 
milhões, segundo o banco, que é o agente 
financeiro da operação. Lançada em 12 de 
junho pelo Governo Federal, a linha oferece 
financiamento para compra de móveis e 
eletrodomésticos aos beneficiados pelo 
Programa Minha Casa, Minha Vida. 

De acordo com informações da 
Caixa, a faixa 1, formada por famílias com 
renda de até R$ 1,6 mil, concentra 80% 
das contratações. Para contratar o crédito, 
é preciso já ter a chaves da casa e estar 
adimplente com o crédito do Minha Casa, 
Minha Vida. 

O limite de financiamento é R$ 5 
mil e as prestações são pagas em até 48 
meses. O crédito fica disponível por até 
12 meses. A taxa de juros é 5% ao ano, 
e as prestações podem ser pagas por 
boleto bancário ou débito em conta. Os 
juros do programa são bastante inferiores 
aos cobrados pelos bancos nos financia-
mentos regulares, e que podem chegar a 
61,59% ao ano, segundo o economista 
Miguel de Oliveira, da Anefac. As famílias 
das unidades já entregues podem fazer 
a contratação pelo telefone 0800-726-
8068 ou nas agências da Caixa. 

Brasília – As empresas de pro-
dutos de criança Burigotto S/A 
Indústria e Comércio e a Tramon-
tina Delta S/A, terão que fazer 
um recall em fechos do cinto de 
segurança de berços e cadeiras 
de bebês utilizadas em automó-
veis e cadeiras plásticas, respec-
tivamente. No caso das cadeiras 
para crianças, o recall será feito 
nos modelos Neonato, Peg-Pére-
go, Tri-Fix K e Navetta, fabricadas 
entre janeiro de 2010 e maio de 
2013, informou a Secretaria Na-
cional do Consumidor (Senacon), 
do Ministério da Justiça.

No caso da Tramontina, o 
recall será realizado em cadeiras 
plásticas IMBE BR, fabricadas en-
tre 3 a 5 de novembro de 2011. 
A empresa comunicou que as ca-

deiras fabricadas nesse período 
correm o risco de quebrar, ocasio-
nando a queda do usuário, com 
risco de lesões. De acordo com a 
empresa, a campanha abrange 
três mil unidades do produto, com 
numeração, conforme selo do Ins-
tituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inme-
tro), entre 44490305 e 44523324.

A Burigotto informou que a 
campanha abrange 5.122 produ-
tos colocados no mercado de con-
sumo. Em nota oficial, a empresa 
comunicou que a Sabelt S.P.A, 
“empresa líder no setor de segu-
rança infantil”, detectou erro de 
fabricação de alguns cintos de se-
gurança das cadeiras de bebê que 
pode ocasionar problemas “na 
eficiência da retenção do sistema 

de trava dos fechos, com conse-
quente risco em caso de aciden-
te”. Segundo a fabricante não 
foi registrado, até o momento, 
qualquer notificação de acidente. 
No entanto, a Burigotto e a Peg-
-Pérego iniciaram uma campanha 
nacional de controle e verificação 
em itens como o Berço Neonato 
portátil para automóveis (Gru-
po 0), e Peg-Pérego-Navetta XL, 
berço portátil para automóvel 
(Grupo 0). Também está incluída 
no recall a cadeira de bebê Peg-
-Pérego Trifix K (Grupo 0+).

Além dos berços e cadeiras 
de bebês utilizados em automó-
veis, haverá, ainda, recall de mo-
tocicletas fabricadas pela Triumph 
Motorcycles Brasil Ltda. A Senacon 
informou que as motocicletas dos 

modelos Tiger 800 XC, fabricadas 
em 2012 e 2013, e Speed Triple, 
ano 2013, passarão pela revisão. 
A campanha começará em 15 de 
julho e abrange 199 motocicletas, 
com numeração de chassi entre 
os intervalos 534107 a 567413, 
para motocicletas Tiger 800 XC; e 
552417 a 567389, para motocicle-
tas Speed Triple. Segundo o Minis-
tério da Justiça, a empresa Trium-
ph Motorcycles informou que 
“devido a um problema de qua-
lidade no material de fabricação 
das hastes dos indicadores (setas) 
da motocicleta, há a possibilida-
de de ocasionar a ruptura destas 
hastes”. Mais informações devem 
ser obtidas nas empresas Triumph 
Motorcycles Brazil Ltda, por meio 
do telefone 0800 727 2025.

Cadeiras de bebê passsarão por recall

Rio de Janeiro – A morte violenta 
de milhares de jovens a cada ano no 
país provoca redução da expectativa de 
vida em todos os estados, revela estudo 
divulgado ontem pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea). Em 
alguns estados, como Alagoas e Espírito 
Santo, a expectativa de vida dos homens 
diminui mais de dois anos por causa de 
homicídios, acidentes e suicídios de pes-
soas entre 15 e 29 anos.

De acordo com o Ipea, os homens 
de Alagoas têm perda de 2,62 anos em 
sua expectativa de vida e os do Espírito 
Santo, de 2,14 anos. Outros nove esta-
dos têm redução de mais de 1,5 ano na 
esperança de vida por causa da violência 
na juventude: Bahia (1,81 ano), Amapá 

(1,74), Pará (1,73), Paraíba (1,69), Paraná 
(1,68), Pernambuco (1,66), Ceará (1,6), 
Goiás (1,53) e Mato Grosso (1,51). Ape-
nas três estados têm perda estimada 
menor do que um ano: São Paulo (0,78), 
Acre (0,95) e Santa Catarina (0,98). Os 
homens do Rio de Janeiro têm perda é 
de 1,32 ano e o Distrito Federal, de 1,42. 
O estudo do Ipea também tenta conta-
bilizar, por meio de um modelo econô-
mico complexo, o “valor da vida”.

Conforme o cálculo do Ipea, as mor-
tes violentas de jovens no país causam 
perda de bem-estar social equivalente a 
R$ 79 bilhões por ano. O custo equivale 
a 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), 
que é a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país.

Jovens têm perda de mais de 
2 anos na expectativa de vida

morTes VIoLeNTas

Brasília – A Justiça Fede-
ral deu prazo de dez dias para 
que a Agência Nacional de 
Transporte Terrestre (ANTT) 
publique os editais de licita-
ção de cerca de 2 mil linhas 
de transporte rodoviário in-
terestadual e internacional 
de passageiros, com extensão 
superior a 75 quilômetros, 
vencidas desde 2008. A de-
cisão é de primeira instância 
e cabe, portanto, recurso. De 
acordo com o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), autor 
da ação na Justiça, o caso se 
arrasta desde 1993, quando 
um decreto presidencial ofe-
receu o serviço por 15 anos 
em caráter emergencial, sob 
o argumento de garantir a 

continuidade do serviço en-
quanto governo e empresas 
iriam se adequar às novas re-
gras para fazer as licitações. 
O prazo venceu em 2008 e, 
desde então, as empresas têm 
operado com autorizações es-
peciais concedidas pela ANTT 
“de forma precária e sem lici-
tação”, novamente sob a jus-
tificativa de ser necessária a 
preparação de estudos. Ainda 
segundo o MPF, o último cro-
nograma previa a publicação 
do edital em abril de 2012, 
um ano após o ministério ter 
proposto a ação e a Justiça ter 
concedido liminar que deter-
minava a conclusão da lici-
tação das linhas no prazo de 
120 dias. 

Justiça dá prazo para a 
ANTT publicar editais

duas mIL LINhas de ôNIbus

Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a distribuição e a venda do emagrecedor Quitosana que não apresentou registro

FoTo: Divulgação
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Estudantes do sexto ano farão este ano o Revalida

Curso de Medicina
Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Brasília – Estudantes brasilei-
ros que cursam o sexto ano de Me-
dicina farão neste ano o Exame Na-
cional de Revalidação de Diplomas 
Médicos expedidos por Instituição 
de Educação Superior Estrangei-
ra (Revalida). A prova é feita por 
médicos com diploma estrangeiro 
para atuar no Brasil. De acordo com 
o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), a prova não será 
obrigatória e será feita de maneira 
amostral.

O teste servirá para avaliar se o 
Revalida está dentro das diretrizes 
curriculares do Brasil. A intenção é 
que estudantes de escolas de medi-
cina públicas e privadas participem 
do exame voluntariamente. Eles 
farão o mesmo exame, no mesmo 
dia dos estudantes com diploma 
estrangeiro. A prova será aplicada 
a brasileiros inicialmente apenas 
neste ano.

O Revalida foi criado em 2011 
e é aplicado uma vez por ano, em 
duas etapas. A primeira, uma ava-
liação escrita – composta por uma 
prova objetiva, com questões de 
múltipla escolha, e uma prova do 
tipo discursiva. Na segunda etapa, 
avaliam-se as habilidades clínicas.

Entram na avaliação conteú-
dos e competências das cinco áreas 
de exercício profissional: cirurgia, 
medicina de família e comunidade, 
pediatria, ginecologia-obstetrícia e 
clínica médica. Além disso, o exame 
estabelece níveis de desempenho 
esperados para as habilidades es-
pecíficas de cada área.

Antes do Revalida, cada insti-
tuição de Ensino Superior estabele-
cia os processos de análise da cor-
respondência curricular, seguindo 
a legislação de revalidação de di-
plomas prevista no país.

O exame é conhecido pelo alto 
grau de dificuldade. No ano passa-
do, o índice de aprovação variou 
entre 6,41% de aprovação entre 
estudantes bolivianos e 27,27% de 
aprovação entre os venezuelanos. 
Os brasileiros com diploma estran-
geiro também são obrigados a fazer 
o exame para trabalhar no país – o 
índice de aprovação deles no ano 
passado, 7,5%, foi inferior ao de 
2011 (7,89%).

O número de brasileiros que 
prefere viajar de carro aumentou 
nos últimos meses. A informação é 
da pesquisa do Ministério do Turis-
mo (MTur), que mostrou um cres-
cimento de 20,4% em abril, para 
24,9% em junho na intenção de via-
gens de automóvel. 

De acordo com o diretor de 
Estudos e Pesquisas do MTur, José 
Francisco Lopes, a inclusão de no-
vas famílias com renda de até R$ 2,1 
mil fez crescer a intenção de viagem 
de carro. O transporte coletivo será 
utilizado por 13,7% dos brasileiros 

que pretendem viajar até o fim do 
ano. Embora tenha aumentado a 
preferência do brasileiro em viagens 
de carro, o avião ainda será o meio 
de transporte mais utilizado pelos 
brasileiros que pretendem viajar até 
dezembro deste ano. 

Mais de 59% das pessoas entre-
vistadas na Sondagem do Consumi-
dor - Intenção de Viagem, em junho, 
terão os aeroportos como ponto de 
partida para as viagens dos próxi-
mos seis meses. 

O percentual de pessoas que 
pretende viajar de avião vem oscilan-

do dentro da margem de erro, dimi-
nuindo desde abril, quando as sinali-
zações positivas chegaram a 62%.  A 
sondagem é realizada mensalmente 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
nas seis maiores regiões metropoli-
tanas do país: Belo Horizonte, Brasí-
lia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janei-
ro, Salvador e São Paulo.

 A pesquisa avalia a intenção de 
viagem no horizonte de seis meses 
com recortes de renda familiar, gê-
nero, meio de transporte, destino, 
meio de hospedagem e acompa-
nhante na viagem.

Número de brasileiros aumentou nos 
últimos meses, diz pesquisa do MTur

PREFERÊNCIA POR VIAGENS DE AUTOMÓVEL

Brasília – O Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio) criticou hoje 
(12) uma série de dados apre-
sentados no último dia 10 pela 
presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), Kátia Abreu. Em entrevis-
ta coletiva, Kátia Abreu, que é 
senadora pelo PSD do Tocantins, 
disse que o país corre risco de re-
duzir em 48,8 milhões de hecta-
res a área de produção agrícola, 
entre 2011 e 2018, caso sejam 
mantidas as médias de demarca-
ção de terras indígenas e de uni-
dades de conservação ambiental 
dos governos Fernando Henrique 
Cardoso e Lula. De acordo com 
o ICMBio, criar unidades de con-
servação não representa ameaça 
à produção rural no Brasil, nem 

tampouco é impedimento para 
o crescimento da agropecuária, 
como prova o forte aumento da 
produção de grãos nos últimos 16 
anos. O desafio do setor agrícola 
deve ser, segundo o instituto, a 
permanente busca pela eficiência 
no processo produtivo nas áreas 
já ocupadas. A diretoria do ICM-
Bio acrescenta que “todas as ati-
vidades econômicas dependem 
da disponibilidade de água de 
boa qualidade, a qual está rela-
cionada diretamente ao percen-
tual de cobertura vegetal de uma 
bacia hidrográfica”, e que os 75 
milhões de hectares de áreas pro-
tegidas – dos quais 61,43 milhões 
correspondem a unidades de 
conservação predominantemen-
te florestais – “prestam inestimá-
veis serviços ecossistêmicos.

Instituto Chico Mendes 
rebate números da CNA

ÁREAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Projeto São Francisco
incentiva municípios 
a elaborar os seus 
planos diretores

As populações dos municípios in-
tegrados ao Projeto São Francisco estão 
sendo incentivadas a participar da ela-
boração dos planos diretores de suas 
cidades. A ação do Ministério da Integra-
ção Nacional faz parte do Programa de 
Apoio às Prefeituras, desenvolvido em 
47 municípios dos estados de Pernam-
buco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do 
Norte. Somente este mês de julho, mais 
de 600 pessoas participaram das au-
diências públicas realizadas em Uiraúna 
(PB) e Mirandiba (PE).

Os planos diretores municipais são 
instrumentos importantes de planeja-
mento para os municípios e definem 
estratégias básicas para o desenvolvi-
mento das localidades, em áreas como 
expansão urbana, abastecimento de 
água, coleta de lixo, segurança, educação, 
saúde e geração de emprego. Conforme 
estabelecido pelo Estatuto das Cidades 
(lei nº 10.257/2001), a elaboração dos 
planos diretores, que serão aprovados 
por lei municipal, deve contar com a 
participação efetiva da população local.

Segundo o secretário municipal de 
Mirandiba - uma das cidades do proje-
to - , Edilton Silva, a cidade possui mais 
de 60 associações representativas que 
deverão colaborar durante todo o pro-
cesso de discussões. “Muitas vezes a po-
pulação aponta demandas que o poder 
público não observa. Por isso, acredita-
mos que as discussões serão bem pro-
dutivas”, afirmou. 

O objetivo do Programa de Apoio 
Técnico às Prefeituras, desenvolvido 
pelo Ministério da Integração Nacional, 
é justamente o de contribuir para tornar 
cada vez mais participativo o processo 
de elaboração dos planos diretores mu-
nicipais. Para tanto, a equipe técnica do 
Ministério da Integração Nacional visita 
comunidades urbanas e rurais, convi-
dando os moradores e instituições locais 
a participarem do grupo - formado por 
representantes do poder público mu-
nicipal e da sociedade civil organizada 
- que vai preparar os documentos que 
servirão de base para a elaboração do 
plano diretor municipal.

Bolsistas de graduação do Pro-
grama Ciência sem Fronteiras terão a 
chance de fazer estágios na Empresa 
Brasileira de Aeronáutica (Embraer). 
O acordo firmado, com previsão de 
duração de três anos, vai destinar 
cerca de 20 vagas por ano a estudan-
tes bolsistas que estudam em outro 
país. Os estágios, em sua maioria 
para alunos da área de Engenharia, 
terão duração de até três meses nas 
unidades da empresa nos Estados 
Unidos, na França e em Portugal.

Outras parcerias como esta se-
rão assinadas pelo Programa ainda 
neste ano com empresas de teleco-
municações, de extração de gás na-
tural e petróleo, de infraestrutura e 
indústrias de base, entre outras.

 A bolsa de Graduação sanduíche 
tem duração de 12 meses, podendo 
ser estendida até 18 meses quando o 
estudante tiver curso de idioma. En-
tre os benefícios oferecidos para este 

tipo de bolsa estão a mensalidade, o 
auxílio-instalação, auxílio material 
didático, passagens aéreas e seguro 
saúde.

As áreas oferecidas dentro da 
bolsa graduação sanduíche são: En-
genharias e demais áreas tecnológi-
cas; Ciências Exatas e da Terra; Ener-
gias Renováveis; Tecnologia Mineral; 
Formação de Tecnólogos; Biotecno-
logia; Petróleo, Gás e Carvão Mineral; 
Nanotecnologia e Novos Materiais; 
Produção Agrícola Sustentável; Tec-
nologias de Prevenção e Mitigação de 
Desastres Naturais; Fármacos; Biodi-
versidade e Bioprospecção; Tecno-
logia Aeroespacial; Ciências do Mar; 
Computação e Tecnologias da Infor-
mação; Indústria Criativa (voltada 
a produtos e processos para desen-
volvimento tecnológico e inovação); 
Novas Tecnologias de Engenharia 
Construtiva; Biologia, Ciências Bio-
médicas e da Saúde.

Bolsista de graduação poderá 
fazer estágio na Embraer

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

Estudantes se submeterão a testes em áreas de cirurgia, ginecologia-obstetrícia, medicina de família, comunidade e pediatria; prova amostral não será obrigatória

FOTO: Divulgação
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Sertanejo

SERÁ EXIBIDO 
hoje, às 16h, na sala Vla-
dimir Carvalho, da Usina 
Cultural Energisa o vídeo 
documentário “Serta-
nejo, quem te ensinou 
a nadar”, de Fernando 
Pordeus, com direção de 
Baeto Quirino.

O documentário 
investiga, pela primeira 
vez e após 300 anos, 
a ligação entre três 
cidades: Sousa, no Ser-
tão da Paraíba, Paço 
de Sousa e Sousa, no 
Norte de Portugal, na 
região do Vale do Sou-
sa. Entrada gratuita.

Dentista Halane de 
Granjeiro Assis, culi-
narista Maria Helena 
Moura, Sras. Ada 
Ribeiro, Aleuda Moura, 
Hosana Amaral Rocha, 
Maria Salete Furtado 
Canidé, Irlanda Bene-
vides, Marília Rosado 
Maia, Ceres Almeida, 
arquiteta Dayse Cunha, 
empresário Marcus 
Muccini e Vera Maria 
Crispim, advogada 
Belkiss Vieira da Costa.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Na próxima segunda-feira,  Kubi e Francis Pinheiro comemoram 20 anos de casados.

   Acrísio Toscano está em Campina Grande para assistir o baile de formatura em 
Odontologia do sobrinho Rodrigo  Toscano de Brito, filho do médico Roderico Toscano de Brito 
Sobrinho e da psicóloga Adriana Maria Toscano de Brito. Será no Hotel Village.

Ana Carolina Santos, Rebecca Amorim, Kainara Amorim Cunha, Márcia Amorim e Dayse Soares 
de Oliveira

Stella Barros, 
Socorro Brito e 
a aniversariante 
de hoje, Hosana 
Amaral Rocha 
num festivo 
aniversário da 
professora Dadá 
Gadelha no res-
taurante Palace 
Gourmet no ano 
de 2007

  A cantora Rihanna ocupa 
o primeiro lugar na lista do site 
Zimbio das 50 celebridades mais 
influentes da web. 
    No Facebook e Youtube 
ela lidera e no Twitter é o quin-
to mais famoso. Os 5 primeiros 
na web são: Rihanna, Justin 
Bieber, Lady Gaga, Katy Perry 
e Shakira.

FOTO: Goretti Zenaide

Bonita e de qualidade
A INAUGURAÇÃO da franquia da Aramis na última 

quinta-feira movimentou o Manaíra Shopping com um 
coquetel oferecido pelas empresárias Ana Carolina San-
tos, Rebecca Amorim, Dayse Soares de Oliveira e Kainara 
Amorim Cunha.

A marca de moda masculina, sinônimo de quali-
dade e acabamento impecável, está com uma coleção 
que agrada ao homem, seja ele clássico ou esportivo. 
Há, ainda, boas opções para os jovens e até para 
crianças.

Dayse e Hildon Soares de Oliveira, Roberto Cavalcanti, Fábio e João Geraldo Barbosa

FOTO: Goretti Zenaide

   O ex-senador Wilson Santiago, que aniversariou na última quarta-feira, 
comemorou a data recebendo prefeitos e amigos para um jantar de confraternização 
em Brasília-DF. Entre os convidados, o ilustre ministro das Cidades, Aguinaldinho Ribeiro.

“Quando os moderados 
não fazem o seu 
trabalho, os extremistas 
aparecem”

“Os tiramos, de qualquer 
tipo, de filho a amante,
de patrão a político,
só tendem a piorar”

PHILLIPE MÉCHER SÔNIA RODRIGUES

Arquiteta Paula Gualberto e o gerente regional de franquias da 
Aramis, Zico Paiva, que veio prestigiar a abertura da loja

FOTO: Goretti Zenaide

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide

Terapia oriental
PARA QUEM É LIGADO em terapias orientais, será 

realizado nos dias 17 e 18 de agosto, na Casa Saúde 
Veritas, na Rua Ariana Alves de Melo, 177, no Altiplano o 
Curso de Reiki - Nível I.

O curso será ministrado pela reiki master Luciana 
Velentim, terapeuta e habilitada pela Associação Bra-
sileira de Reiki e pelo Satya Reiki Communion, além de 
professora de Yoga. Informações isvalentim@gmail.com.

Linha do Tempo
A GRÁFICA JB, que comemorou 30 anos na última 

quinta-feira, está com o registro de sua trajetória de 
sucesso no Facebook. 

A agência de propaganda Antares criou a Linha do 
Tempo para contar a história da gráfica, desde a sua 
criação, contada em fotos, vídeos e marcos. Quem quiser 
conferir o endereço é http://www.facebook.com/GraficaJB.

UM ALMOÇO  no 
salão de festas do edi-
fício Expedito Sarmento, 
no Bairro dos Estados, 
marcará hoje o aniversá-
rio da grande figura que é 
Lourdes Gusmão.

Ela reunirá filhos, 
genros, noras, netos e 
parentes mais chegados 
para bons momentos de 
lazer.

Almoço

O SEMPRE BACANA 
filme “Buena Vista Social 
Club”, do diretor Wen 
Wenders, será exibido 
hoje, às 16h, no miniau-
ditório da Estação das 
Artes, dento do Projeto 
Estacine da Estação Cabo 
Branco. Participam do 
filme músicos latinos de 
sucesso dos anos 40 e 
50 e vale a pena rever!

Música cubana

Ana Carolina e Mamede Moura dos Santos Neto 

FOTO: Goretti Zenaide

Circuito internacional
UFPB, USP E UFRN realizam neste final de semana, 

em João Pessoa, o I Circuito Cultural Universitário Inter-
nacional, com participação de artistas e professores do 
Nordeste, Sudeste e Exterior.

O evento é organizado pelo Centro de Comunicação 
e Turismo e vai acontecer na Sala Radegundis Feitosa,  
às 18h e 20h neste sábado, domingo e segunda-feira.

Bolsas de estudos profissionalizantes

O GOVERNO FEDERAL, através do Pronatec, irá 
pagar as mensalidades para alunos em escolas privadas 
que tenham cursos profissionalizantes. Na Paraíba, a 
escola selecionada foi a Unepi, que está oferecendo 
cursos de Segurança do Trabalho, Edificações, Guia de 
Turismo, Suporte e Manutenção em Informática, Rede 
de Computadores e Informática para internet. 

Informações no site www.unepi.com.br.

O TRADICIONAL 
jantar dançante do 
restaurante Panorâmico, 
no Esporte Clube Cabo 
Branco, terá hoje anima-
ção da cantora Mayara e 
Banda, seguida da Banda 
BR3, de Joilson Lima.

Para dançar

O ZODÍACO dan-
cing bar, que resolveu 
movimentar as noites 
das quartas-feiras, 
está trazendo esta 
semana para uma 
apresentação a dupla 
setaneja Felipe&Gabriel 
e o grupo de pagode 
Long Neck.

Agito
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Fornecedores terão que 
fixar data e turno para 
entrega de produtos
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Estado nomeia 108 concursados
1a seleção do detran

Durante cerimônia de posse, 
governador fez a entrega de 
viaturas e equipamentos

O Governo do Estado 
formou mais 272 policiais 
militares para reforçar o 
efetivo em várias cidades 
paraibanas. Com esses, 
já são mais de 800 novos 
soldados nomeados em 
pouco mais de dois anos 
e meio. Os PMs passaram 
por uma preparação que 
durou dez meses, com au-
las práticas e teóricas, que 
contou ainda com a capa-
citação no curso de Polícia 
Comunitária – que tra-
balha a filosofia de uma 
polícia mais próxima do 
cidadão.

Em João Pessoa, a 
solenidade de formatura 
dos 91 policiais militares 
formados no Centro de 
Educação da PM foi rea-
lizada nessa quinta-feira 
(11), no ginásio de es-
portes Ronaldão, e con-

tou com a presença do 
vice-governador Rômulo 
Gouveia, representando 
o governador Ricardo 
Coutinho.

Ele deu as boas-vin-
das aos novos policiais e 
destacou o momento em 
que eles ingressam na PM. 
“Este governo tem adota-
do medidas para aproxi-
mar cada vez mais a polí-
cia da sociedade no papel 
de verdadeiros pacifica-
dores sociais e isso é fruto 
do processo de formação 
que os policiais militares 
têm recebido. Estamos 
investindo em estrutura, 
capacitação, promoção e 
valorização para que cada 
um que integra a Polícia 
Militar acredite nela e 
possa retribuir à socieda-
de paraibana que almeja 
e deseja uma segurança 

Novos policiais militares vão reforçar quadro efetivo
Formatura

cada vez melhor”, frisou.
Para o comandante 

geral da Polícia Militar, co-
ronel Euller Chaves, o pro-
cesso de formação é funda-
mental para a construção 
de uma segurança pública 
melhor. “Sabemos dos fru-
tos dessa construção dos 
conhecimentos adquiridos 
e agora os novos soldados 
serão cobrados pela socie-
dade que espera por eles 
para o exercício do dever, 
da legalidade e da cidada-
nia como pacificadores de 
conflitos inerentes à profis-
são”, lembrou.

Campina Grande
Os novos 73 homens e 

mulheres da Polícia Militar 
participaram de uma sole-
nidade no ginásio “O Me-
ninão”. A formação desses 
policiais foi realizada na 

sede do 2o Batalhão, com 
estágio prático no policia-
mento da própria cidade, 
onde os alunos (na épo-
ca) sob a supervisão de um 
graduado receberam ins-
truções sobre diversas situa-
ções da atividade policial.

Na última quinta-feira 
ainda foi realizada a forma-
tura dos 48 novos soldados 
formados na sede do 4o Ba-
talhão, em Guarabira. Eles 
irão reforçar o efetivo no 
Brejo paraibano.

Estão previstas, para a 
próxima semana, as forma-
turas dos policiais das cida-
des de Patos e Cajazeiras. Os 
novos integrantes da Polícia 
Militar passam a atuar ime-
diatamente nos Batalhões 
Operacionais da Região Me-
tropolitana de João Pessoa, 
Campina Grande, Guarabi-
ra, Patos e Cajazeiras.

Homenagem
A turma de soldados 

da capital recebeu o nome 
do 3o sargento PM Michel 
Márcio da Silva Nascimento, 
que foi vítima de um aci-
dente no dia 2 de fevereiro 
deste ano durante rondas 
policiais no bairro de Man-
gabeira, na capital. A moto 
em que ele vinha foi atingi-
da por um carro. A perícia 
constatou, através do teste 
de bafômetro, que o causa-
dor do acidente havia be-
bido. Michel era soldado, 
mas depois foi promovido a 
cabo pelo critério de tempo 
de serviço. O Governo ainda 
concedeu mais uma promo-
ção em reconhecimento ao 
trabalho prestado à socie-
dade e o policial passou a 
ocupar a graduação de 3o 
sargento da PM.

Em pouco mais de dois 

anos e meio, já são mais 
de 800 novos policiais 
militares nomeados pelo 
Governo para reforçar o 
policiamento ostensivo 
e a manutenção da or-
dem pública.

Antes de atuarem 
nas ruas, os policiais re-
cebem instruções nas 
áreas de direitos huma-
nos, direito aplicado à 
atividade policial, defe-
sa pessoal, tiro defensi-
vo, doutrina de polícia 
ostensiva e outros assun-
tos que somados che-
gam a mais de mil horas 
de aprendizado, distri-
buídos em 32 disciplinas. 
No período do curso, os 
alunos soldados são be-
neficiados com uma bol-
sa no valor de um salário 
mínimo, alojamento e 
alimentação.

FotoS: Evandro Pereira

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Em 80 anos de exis-
tência, pela primeira vez o 
Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran
-PB) nomeia para o seu qua-
dro de servidores profissio-
nais aprovados em concurso 
público. A posse dos 108 no-
vos servidores aconteceu no 
final da manhã de ontem, no 
Centro de Ensino da Polícia 
Militar, no bairro de Manga-
beira, em solenidade presidi-
da pelo governador Ricardo 
Coutinho, que na ocasião fez 
a entrega simbólica de 20 no-
vas viaturas e 110 unidades 
de equipamentos para visto-
ria eletrônica.

Ricardo Coutinho ressal-
tou que este primeiro con-
curso público realizado pelo 
Detran-PB tem um significa-
do muito especial. “Além de 
melhorar o atendimento no 
Detran, abre um caminho de 
profissionalização. A gen-
te sabe como é importante 
abrir espaços para que todos 
possam concorrer nas vagas 
que porventura o concurso 
público ofereça, é assim que 
diz a Constituição e era assim 
que sempre deveria ter sido 
e nós estamos trilhando esse 
caminho”, comentou, lem-
brando que nos últimos  dois 
anos e meio o Governo do 
Estado já nomeou mais de 10 
mil concursados. 

Ele destacou que a ine-
xistência de um concurso 
nesses 80 anos de vida do 
Detran-PB não desmerece 
aqueles que trabalham ou 
que trabalharam no órgão. 
E observou: “Pelo contrá-
rio, eles são responsáveis 
pela construção do Detran, 
mas é fundamental com-
preender que quando se faz 
um concurso público você 
chama 11 mil pessoas para 
disputar 108 vagas dando 
chances iguais a todo mun-

do e ao mesmo tempo oxi-
gena o órgão”.

O superintendente do 
Detran-PB, Rodrigo Carvalho, 
por sua vez, salientou que o 
órgão está vivendo um mo-
mento histórico de moraliza-
ção e transparência das ações. 
“O Detran tinha um histórico 
de um órgão mal visto pela 
população, prejudicando e 
causando danos aos seus ser-
vidores”, comentou.

Carvalho lembrou que 
até então o Detran possuía 
um quadro de servidores em 
que todos os efetivos assu-
miram antes da Constituição 
de 88, quando se previa a 
nomeação sem concurso. E 
contou que a cada ano cresce 
o número de servidores que 
estão se aposentando, crian-
do a necessidade de repor 
essa capacidade de trabalho 
e colocar os servidores em 
novas áreas para o avanço 
do Detran. “O concurso veio 
a calhar, trouxe o resgate de 
algumas áreas fundamentais 
para o órgão como a visto-
ria, a fiscalização e teremos 
uma grande capacidade de 
atendimento e de um ganho 
considerável de trabalho e de 
avanço, principalmente na 
área de fiscalização”, frisou.

Compromisso
Representando os con-

cursados, a advogada Aline 
Brindeiro afirmou que todos 
estavam realizando o sonho 
do emprego público e concla-
mou os empossados a fazer 
um compromisso de servir 
a sociedade com presteza e 
probidade. 

E completou: “Que possa-
mos nos valer do legado dos 
antigos servidores que foram 
e são essenciais para atual 
estrutura desse órgão, mas 
que também possamos trazer 
a eles o espírito do povo para 
que possamos, com destemor 
e profissionalismo, cumprir as 
funções que nos forem atribuí-
das e que essa tarefa seja exe-
cutada com competência ética 
e eficiência porque é isso que 
a sociedade espera dos seus 
representantes”.

“dever cumprido”
Classificado no primeiro lugar do concurso para 

agente de trânsito, Felippe Geter,  disse que se surpreen-
deu com o resultado obtido, apesar do longo período de 
estudos intensos. Das 50 questões constantes na prova, 
ele acertou 48.  “A sensação agora é boa e de dever cum-
prido, depois de muita luta, de muito estudo; e graças 
a Deus a gente vê a recompensa vindo nesse momen-
to”, comemorou, adiantando que  a sua expectativa é 
de prestar um serviço de qualidade para a população e 
contribuir para redução dos acidentes.

Felippe Geter obteve a primeira colocação no concurso

Ricardo Coutinho lembrou que, nos últimos dois anos e meio, o Governo do Estado já nomeou mais de 10 mil concursados em diversas áreas

Os 108 servidores apro-
vados no primeiro concurso da 
história do Detran-PB tiveram 
suas portarias de nomeação 
publicadas no Diário Oficial do 
Estado na quinta-feira passada. 
Eles vão se somar aos 552 ser-
vidores existentes no quadro 
efetivo do órgão. 

Dos 108 novos servidores, 
60 são agentes de trânsito, 30 
agentes de vistoria, 10 analis-
tas de sistema e oito advogados. 
Eles concorreram com 11.278 
candidatos, sendo 104 com de-
ficiência. A remuneração inicial 
para os cargos de nível médio 
será de R$ 1.007,85 e de R$ 
2.015,71 para nível superior.

As 108 vagas oferecidas 
pelo concurso foram distribuí-
das entre as cidades de João 
Pessoa, Campina Grande, Pa-
tos, Cajazeiras, Sousa e Gua-
rabira. Os agentes de trânsito 
nomeados, no entanto, ficarão 
lotados em João Pessoa, viajan-
do durante as fiscalizações, em 
regime de escalas, permitindo 

que a Divisão de Policiamento 
intensifique as ações da Opera-
ção Lei Seca e marque cada vez 
mais presença no interior do 
Estado. Os advogados e analis-
tas de sistema também ficarão 
lotados na capital.

Já os agentes de vistoria 
foram assim distribuídos: 15 
em João Pessoa, seis em Campi-
na Grande, três em Patos, dois 
em Cajazeiras, dois em Sousa e 
dois em Guarabira. 

Novos equipamentos
Durante a solenidade, o 

governador Ricardo Coutinho 
entregou simbolicamente 20 
novas viaturas que serão uti-
lizadas nas fiscalizações da 
Operação Lei Seca. Os veículos, 
a exemplo do que vem ocorren-
do em outros órgãos, são loca-
dos e custarão R$ 767.367,00 
ao ano. Ele também entregou 
110 unidades de equipamen-
tos para vistoria eletrônica, re-
presentando um investimento 
de R$ 1,5 milhão.

Vagas em seis municípios
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Lei obriga fixação de hora e data 
para entrega de mercadoria na PB
Empresas que desrespeitarem 
a nova regra podem pagar 
multa de até R$ 2 mil

A dor de cabeça em espe-
rar em casa pelo produto que 
você comprou na loja está com 
os dias contados. O Diário Ofi-
cial do Estado publicou ontem 
a lei que obriga fornecedores 
de bens e serviços, localizados 
na Paraíba, a fixarem datas e 
turnos para a entrega dos pro-
dutos ou realização dos servi-
ços aos consumidores. O des-
cumprimento dessa lei poderá 
acarretar ao lojista advertência 
e até multa no valor de R$ 2 mil 
por infração.

De acordo com o que foi 
publicado, a fixação da data e 
turno para a entrega do pro-
duto ou realização do serviço 
deverá ocorrer no ato da sua 
contratação. Os horários e as 
datas disponíveis devem ser 
apresentados ao consumidor 

para que ele escolha a que me-
lhor se encaixe a rotina dele. No 
Diário Oficial, os horários estão 
divididos entre de 7h até 12h 
(manhã), de 12h até 18h (tar-
de) e de 18h até 20h (noite). 

O fornecedor deve deixar 
claro e visível a informação dos 
direitos do consumidor quanto 
à entrega do produto ou servi-
ço, além disso, na finalização 
da compra o fornecedor deverá 
entregar, por escrito, o docu-
mento com todas as informa-
ções: identificação do estabele-
cimento comercial, com a razão 
social, o nome de fantasia, o 
número de inscrição do CNPJ, 
o endereço e o número do te-
lefone para contato, descrição 
do produto que será entregue 
ou serviço a ser prestado, de-
finição de três datas e turnos, 
intercalados, em que o produto 
deverá ser entregue ou presta-
do o serviço e o endereço onde 
deverá ser entregue o produto 
ou realizado o serviço.

 Caso ocorra algum impre-
visto, o consumidor deverá ser 
avisado com antecedência de 
48h, por mensagem eletrôni-

ca, fac-símile, Correio ou outro 
meio indicando uma data para 
a entrega ou realização do ser-
viço. A lei estabelece ainda que, 
no caso de comércio à distância 
ou não presencial, todas as in-
formações e documentos deve-
rão ser enviados ao consumi-
dor previamente.

O Código do Consumidor 
garante, ainda, a desistência 
do produto ou serviço, caso 
seja descumprido o prazo de 
entrega fixado com a empre-
sa e o dinheiro devolvido com 
correção monetária. O Códi-
go estabelece, também, que o 
consumidor pode devolver o 
produto se em 30 dias o pro-
blema não for resolvido na 
assistência técnica, com a de-
volução do dinheiro corrigido 
ou com a troca por outro pro-
duto. No caso de compras pela 
internet, o consumidor pode 
desistir da compra, mesmo o 
produto estando em perfeito 
estado, no prazo de sete dias.

Segundo o presidente da 
Câmara dos Dirigentes Lojistas 
(CDL), Eronaldo Vasconcelos, 
essa nova lei terá um custo e 

Evento discute 
mudanças para
a gestão dos
recursos hídricos

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas (Aesa) se-
diou durante dois dias o en-
contro do Fórum Nacional de 
Órgãos Gestores das Águas 
(FNOGA), promovido pela 
Agência Nacional das Águas 
(ANA). As reuniões acontece-
ram durante a quinta-feira e 
na manhã de ontem, em João 
Pessoa, e contaram com as 
presenças de representantes 
de 15 estados na discussão 
de temas ligados a Meio Am-
biente e Recursos Hídricos. De 
acordo com o presidente da 
Aesa, João Vicente Machado 
Sobrinho, os principais temas 
do evento foram a elaboração 
de uma nova visão sobre a 
gestão dos recursos hídricos e 
o aprimoramento das Salas de 
Situação.

“Discutimos a universali-
zação dos procedimentos uti-
lizados na gestão dos recursos 
hídricos, aprimorando a in-
tegração do trabalho entre os 
órgãos nacionais e os estados. 
Sempre atentos para melhorar 
a prestação de serviço para 
a população sem dissociar o 
gerenciamento das águas da 
questão do meio ambiente”, in-
formou o presidente da Aesa.

Na manhã desta sexta-
-feira, o secretário Nacional 
de Recursos Hídricos e Am-
biente Urbano do Ministério 
do Meio Ambiente, Ney Ma-
ranhão, abordou o tema “Ges-
tão e Perspectivas” e ouviu as 
demandas dos representantes 
de cada Estado. “Os problemas 
são levantados e discutidos 
aqui, depois levamos as dis-
cussões para Brasília, onde 
damos encaminhamentos às 
soluções. Nós trocamos expe-
riências, uniformizamos pro-
cedimentos e abrimos novos 
caminhos para a gestão de 
recursos hídricos. Daí a im-
portância de ouvir os órgãos 
gestores com a Aesa, que estão 
próximos da população”, expli-
cou o secretário Nacional de 
Recursos Hídricos.

Produtos típicos com 
nomes originais e com 
sabor da terra. É esse o 
segredo do sucesso da 
participação do estande 
Castanha Ponta Negra 
que há 13 anos participa 
da Brasil Mostra Brasil. 
Com muito sabor e uma 
pitada de bom humor, o 
empresário Nerivan Hel-
des já tem clientes garan-
tidos dos seus produtos 
todos os anos.

“O nome de brin-
cadeira é que gera uma 
venda boa”, avisa ele com 
um sorriso no rosto, cha-
mando a atenção dos visi-

tantes para experimentar 
a “Quenga Doce”, nome 
dado à raspa do coco de-
sidratada e depois cara-
melizada. “Essa é a única 
quenga que pode levar 
para casa”, arremata.

O consumidor que 
se encanta com o convi-
te para experimentar es-
sas delícias não resiste e 
acaba levando para casa. 
Foi assim que o negócio 
ganhou visibilidade na 
BMB. “Eu prezo pelo pro-
duto regional”, explica 
Nerivan.

No estande, o maior 
chamamento é mesmo 

para as castanhas de caju. 
Elas aparecem em diver-
sas versões: desidratadas, 
caipira (assada tipo beira 
de estrada), torrada, com 
chocolate, com leite con-
densado, com canela e até 
gergelim.

Rapaduras, doce de 
buriti, pimentas e cas-
tanhas do Pará também 
estão sendo comercializa-
das. Alguns produtos são 
de fabricação própria, ou-
tros, são de fornecedores, 
como a Pinga Gay, uma 
cachaça sabor framboesa, 
rotulada e embalada num 
vibrante cor de rosa.

Nomes curiosos ajudam nas vendas
“Pinga gay” e “Quenga Doce”

O Procon de João Pessoa 
(Procon-JP) realizou entre os 
dias 8 e 9 deste mês pesquisa 
de preços de pneus vendidos 
à vista no comércio. Confor-
me os dados, a maior variação 
no preço do produto é de até 
29,4% no pneu Pirelli 185/
R14 CHROMO, vendido entre 
R$ 340,00 e R$ 440,00. A me-

nor variação é de apenas 0,7% 
no pneu Goodyear 185/60R14 
NCT5, com preços que vão de 
R$ 298,00 a R$ 300,00.

Segundo a pesquisa, o 
pneu da marca Goodyear mais 
barato é o 165/70R13 GPS3, 
vendido a R$ 185,00. O mais 
caro é o 235/70R16 Fortera 
(R$ 677,00).

Entre os pneus Fires-
tone, os mais baratos são os 
175/70R13 Seiberling 500 e 
o 165/70R13 Seiberling 500, 
ambos a R$ 155,00. O mais 
caro é o P225/70R16 Destina-
tion, vendido a R$ 620,00.

Em relação aos pneus 
Pirelli, o menor valor foi en-
contrado no 165/70R13 

P400, a R$ 195,00. Já o maior 
valor foi encontrado no pneu 
265/70R16 ATR, a R$ 995,00.

Foram pesquisados 26 
itens em sete estabelecimen-
tos, a saber: Top Pneus (Torre), 
Pneu Shop (Avenida Epitácio 
Pessoa), HC Pneus (Bairro dos 
Ipês), Cirne Pneus (Torre), Pa-
toense Pneus (Mangabeira), 

Marcop Pneus (Torre) e Pneu 
Moura (Bairro dos Ipês). Para 
conferir a pesquisa comple-
ta ou obter mais informações 
basta acessar o site da PMJP 
(www.joaopessoa.pb.gov.br) 
Os dados ainda podem ser 
conferidos na sede do Procon-
-JP, localizada na Avenida Dom 
Pedro I, 331, Centro.

Preço de pneus varia em até 29,4%
PesQuisa Do Procon-jP

Serviços ao consumidor na Brasil Mostra Brasil
Proteger, amparar e 

defender o consumidor 
de práticas comerciais 
abusivas e orientar a po-
pulação sobre os riscos de 
doenças são alguns dos 
serviços oferecidos pelo 
Procon-PB e Secretaria Es-
tadual de Saúde na Mul-
tifeira Brasil Mostra Brasil, 
no Centro de Convenções 
Poeta Ronaldo Cunha 
Lima, em João Pessoa.

O estande do órgão 
de defesa do consumidor 

é um dos mais frequen-
tados do evento, onde os 
visitantes podem registrar 
reclamações, além de se-
rem orientados sobre o 
consumo adequado de 
produtos e serviços dentro 
e fora da multifeira e ou-
tras demandas. “Estamos 
com o plantão de dúvida 
para alertar o consumidor 
no momento das compras 
para que possam fazer a 
pesquisa de preço e produ-
tos, avaliar seu orçamento 

ou mesmo orientá-los so-
bre outros questionamen-
tos que tenham sofrido 
como cobranças indevidas 
de faturas, panes de te-
lefonia móvel ou mesmo 
a demora na entrega de 
produtos que tenham ad-
quirido”, informou a coor-
denadora de Educação 
para o Consumo do Pro-
con-PB, Meriene Soares.

A Secretaria de Es-
tado da Saúde também 
se faz presente na mul-

tifeira com um estande, 
onde oferece aos visi-
tantes orientações sobre 
a prevenção e cuidados 
da hanseníase, vermino-
ses, hepatites “b” e “c”, 
que são doenças graves 
e silenciosas, bem como 
informações sobre o 
diagnóstico precoce da 
imunodeficiência primá-
ria, HIV e gripe. No espaço 
há ainda distribuição de 
preservativos, orientação 
sobre o uso do consumo 

do cigarro e derivados do 
tabaco e a coleta de assi-
naturas para o Movimen-
to Nacional em Defesa 
da Saúde Pública – Saúde 
Mais 10. “O objetivo é 
recolher em todo o país 
mais de um milhão de as-
sinaturas para aumentar o 
repasse e os investimentos 
da União para a saúde”, 
explicou a coordenadora 
de Recursos Humanos do 
Hospital Clementino Fra-
ga, Claudimere Coutinho.

provavelmente será repassado 
ao consumidor. “O lojista não 
tem obrigação de fazer a en-
trega, mas isso deve estar claro 
para o consumidor na hora da 
venda do produto. Ele tem o di-
reito de saber se a empresa se 
compromete a fazer a entrega, 
e isso deve ser por escrito. Se a 
empresa se comprometer terá 
que se adequar à nova regra”.

Segundo Eronaldo Vas-
concelos, a maioria das lojas 
não oferece este tipo de serviço 
e terceiriza a entrega, por isso, 
o consumidor deve estar atento 
a esses detalhes e exigir na hora 
da compra que toda a negocia-
ção esteja por escrito. “Como 
a loja não tem essa obrigação, 
as empresas que atuam neste 
setor que terão que se com-

prometer com a entrega, não 
cabendo ao estabelecimento a 
responsabilidade”, disse ele.

A lei entra em vigor após 
60 dias de sua publicação, ca-
bendo regulamento executivo, 
já os fornecedores de bens e 
serviços terão um prazo de 
120 dias, a contar da sua regu-
lamentação para se adaptarem 
ao estabelecido nesta lei.

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

CDL de João Pessoa lembra que a maioria das lojas da capital terceiriza o serviço de entrega

Cachaça de framboesa ganhou o apelido de “Pinga Gay”

Foto: Divulgação

Foto: Evandro Pereira



Governo do Estado apoia realização 
da Rota Cultural Caminhos do Frio

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 13 de julho de 2013

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Cultura e da PBTur, apoiará 
a Rota Cultural Caminhos do 
Frio, que este ano acontecerá 
no período de 22 de julho a 
1 de setembro. A programa-
ção será divulgada no próxi-
mo dia 16, às 9h, em coletiva 
de imprensa a ser realizada 
no auditório da PBTur com a 
presença do secretário Chico 
César, prefeitos e secretários 
de cultura dos seis municípios 
envolvidos: Bananeiras, Areia, 
Serraria, Pilões, Alagoa Nova e 
Alagoa Grande.

Com nomes de peso em 
cada cidade, estão confirmados 
artistas como Guilherme Aran-
tes (Bananeiras), Zélia Duncan, 
Zizi Possi, Lucy Alves, Orques-
tra Sinfônica Jovem com parti-
cipação de Sandra Belê, Denise 
Stoklos (Areia), Nando Cordel 
(Serraria), Geraldo Azevedo 
(Pilões), Santana, O Cantador 
(Alagoa Nova) e Lenine (Ala-

Evento acontece em Areia, 
Bananeiras, Serraria, Pilões, 
Alagoa Nova e Alagoa Grande

Assentados vão 
inaugurar feira 
em Barra de 
Santa Rosa

Vinte agricultores de 10 
assentamentos da reforma 
agrária dos municípios de 
Barra de Santa Rosa, Sosse-
go e Damião, vão inaugurar, 
às 7h da próxima quarta-fei-
ra (17), a Feira dos Assenta-
dos da Reforma Agrária do 
Curimataú Paraibano.

A feira, que acontece-
rá todas as quartas-feiras, a 
partir das 6h, na Praça Frei 
Martinho, em frente à Igre-
ja Matriz de Barra de San-
ta Rosa, está sendo apoia-
da pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) na Paraíba e 
pela Cooperativa de Presta-
ção de Serviços Técnicos da 
Reforma Agrária (Cooptera), 
que presta assistência téc-
nica aos assentamentos da 
reforma agrária da região do 
Curimataú.

Os assentados vão co-
mercializar hortaliças, carne 
de ovinos e caprinos, aves 
caipiras e de capoeira vivas 
e abatidas, ovos de capoei-
ra, feijão verde, milho, ba-
tata doce, macaxeira, frutas, 
verduras, queijos diversos e 
comidas típicas, bem como 
peças de artesanato.

Os artesãos do município 
de Gurinhém, todos agriculto-
res familiares assessorados pela 
Emater Paraíba, realizaram on-
tem, no Espaço Nordeste, um 
encontro onde discutiram as 
ações para consolidar a ativi-
dade como fonte geradora de 
renda. O evento, que teve a 
presença de 15 participantes, 

foi o primeiro de uma série de 
três módulos que acontecerão 
nos próximos meses.

O objetivo do encontro é 
reunir representantes de co-
munidades rurais e residentes 
no município para que possam, 
juntos, fazer a identificação do 
número de trabalhos artesanais 
e, assessorados pelos extensio-

nistas da Emater, trocar expe-
riências, realizar levantamento 
das potencialidades, elaborar 
calendário de atividades, além 
de repassar novas técnicas.

Segundo a chefe da Uni-
dade Operadora da Emater em 
Gurinhém, Ângela de Cássia, 
a ideia é o aproveitamento de 
materiais da região, com repas-

se de noções básicas de cálculo 
de preço e, por fim, discutir a 
situação do artesanato no mu-
nicípio, despertando a valoriza-
ção e o resgate da atividade.

Participaram do encontro 
artesãos das comunidades de 
Serra do Catolé, Uruçu, Mane-
cos e Riacho Verde, do sítio Ar-
roz, do distrito Boqueirão e do 

assentamento Bela Vista, do sí-
tio Lagoas dos Pipucas, além de 
moradores da cidade, no traba-
lho de parceria com a Prefeitu-
ra Municipal e o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Guri-
nhém. O evento contou com a 
participação da assessora regio-
nal Berenice Lima, do escritório 
regional de Itabaiana.

Artesãos discutem expansão da produção
EM GURINHÉM

As crianças Keise Haiara 
Morais de Andrade 11 anos, 
e Lívia Suhália Lucena Mar-
tins, 3 anos, que haviam sido 
sequestradas pela própria 
mãe, Rejane Lucena Morais, 
34 anos, na manhã de quinta-
-feira (11), no município de 
Uiraúna, no Sertão da Para-
íba, foram encontradas na 
madrugada de ontem na Ro-
doviária de Caruaru, no Esta-
do de Pernambuco. Segundo 
informações do pai de uma 
das garotas e tutor das meni-
nas, Francisco Francinaldo da 
Silva, a acusada pelo seques-
tro, Rejane Morais, sentiu-se 
pressionada depois da reper-
cussão da notícia pela im-
prensa. Temendo ser presa, 
ela decidiu fazer um acordo 
e devolver as filhas e viajou 
para São Paulo, onde mora 
atualmente. 

Mesmo as crianças já 
tendo sido resgatadas e che-
gado ao município de Uiraú-
na, onde residem, o juiz da 
comarca de Sousa, José Nor-
mando Fernandes, que já ti-
nha expedido um mandado 

de busca e apreensão contra a 
mãe das garotas, Rejane Luce-
na Morais, acusada de seques-
trar as próprias filhas, disse 
que apesar dela ter tomado a 
decisão de voltar atrás e feito 
um acordo para devolver as 
meninas terá que responder 
por processo de sequestro. 

Entenda o caso 
Rejane deixou o ex-mari-

do há três anos, onde morava 
em Uiraúna, para ficar com o 
atual companheiro com quem 
também teve uma filha. Em 
seguida abandonou o atual 
companheiro e voltou para o 
ex-marido que está moran-
do em São Paulo. Recente-
mente, retornou à sua terra 
natal para rever familiares e, 
na quinta-feira (11), disse a 
sua irmã que iria sair com as 
crianças e levá-las para a pis-
cina do Clube de Uiraúna, su-
mindo com as meninas.

Desde a última quinta-
-feira, Rejane Morais ficou 
sendo procurada pela Justiça, 
acusada de ter sequestrado as 
duas filhas, na cidade de Ui-
raúna. Há três anos as crian-
ças estavam sob a guarda do 
pai e da madrasta, enquanto 

a mãe havia se mudado para 
o Estado de São Paulo para 
renovar seu relacionamento 
com o ex-companheiro, pai de 
uma das menores.

O juiz José Normando 
Fernandes já havia decretado 
desde o dia 11, um manda-
do de busca e apreensão na 
expectativa de que as duas 
meninas, uma de três e outra 
de onze anos, fossem localiza-
das. A criança de onze anos é 
filha do primeiro casamento 
de Rejane, já a mais nova, de 
três anos, é fruto da união da 
mãe com Francisco Francinal-
do da Silva, que estava com 
a guarda das meninas desde 
que a ex-mulher abandonou 
a família.

Mulher acusada de sequestrar os 
próprios filhos se entrega à Justiça

EM UIRaúNa

A jovem Fernanda Cris-
tina dos Santos, 21 anos, se-
questrada de dentro de sua 
própria residência pelo atual 
companheiro desde o final da 
tarde da última segunda-feira, 
se comunicou com sua mãe na 
noite de anteontem, e disse que 
estava em uma casa no meio do 
mato, no município de Alhan-
dra. “Desesperada e sem saber 
o endereço de onde estava, ela 
perguntou se seus filhos esta-
vam bem e disse que não tinha 
como abandonar a casa onde 
estava, porque se encontrava 
no meio de um matagal”, disse 
ontem Maria de Lourdes, mãe 
da jovem sequestrada. Sua mãe 
estava aflita, mas feliz porque 
Fernanda Santos, estava viva.

Ontem pela manhã, ela in-
formou a Polícia Militar de Jaca-
raú (cidade que sua filha mora) 
que sua filha havia ligado do 
município de Alhandra, mas que 
não tinha condições de informar 
o endereço de onde estava. O co-
mandante da Polícia Militar de 
Mamanguape, coronel Alberto 
Filho, disse ontem que os milita-
res estão fazendo todo o esforço 
possível para encontrar a jovem 
sequestrada. 

Segundo a mãe da jovem, 
Fernanda Santos, foi levada de 

casa à força pelo ex-companhei-
ro. Ela foi morar com a irmã e 
com o cunhado após se separar 
do pai de seus dois filhos. Em 
menos de 30 dias, iniciou um 
novo romance com um homem 
conhecido apenas por Sandro, e 
quando quis se afastar, ele ficou 
insatisfeito com a separação e ti-
rou ela de dentro de sua casa e a 
sequestrou.

Segundo informações da 
Polícia, ele teria arrombado a 
porta da casa e levado Fernanda 
de lá. “Um homem viu quando 
ele entrou com ela em um mata-
gal e fugiu. A Polícia Militar che-
gou a ser informada que a jovem 
estaria sendo mantida presa em 
um sítio na cidade de Curral de 
Cima, mas a informação era fal-
sa. A polícia pede que quem tiver 
alguma informação que possa 
ajudar a encontrar Fernanda, li-
gue para o 190.

De acordo com estatísticas 
do Centro da Mulher 8 de Março, 
só este ano já foram registrados 
24 casos de agressão contra mu-
lheres na Paraíba. Segundo a pe-
dagoga da ONG, Lúcia Gabriel de 
Oliveira, as agressões geralmen-
te partem dos próprios compa-
nheiros e nesses casos também 
estão incluídos os sequestros e 
as tentativas de sequestro.

PM faz buscas por jovem 
raptada pelo companheiro

após fIM dE RElacIoNaMENto

Rejane deixou 
o ex-marido há 
três anos, onde 
morava em 
Uiraúna, para 
ficar com o atual 
companheiro

O período de realização do projeto Caminhos do Frio coincide com a ápice do inverno na região, quando a temperatura chega a 12 graus

goa Grande). As cidades ainda 
contarão com atrações locais e 
regionais, com programações 
que duram uma semana em 
cada município.

A Rota Cultural Caminhos 
do Frio acontece anualmente e 
é uma ação de referência para 
toda a Paraíba em termos de 
circulação e fruição cultural, 
desenvolvimento do turismo 
sustentável e formação de Ar-
ranjo Produtivo Local. O pe-
ríodo de realização do projeto 
coincide com a ápice do inver-
no na região, quando a tempe-
ratura chega a 12 graus.

 Com uma programação 
diversificada, que transita en-
tre diversas linguagens artís-
ticas, a Rota Cultural também 
envolve um circuito de enge-
nhos produtivos de cachaça e 
rapadura, gastronomia regio-
nal, trilhas ecológicas, além 
de contemplar e conhecer a 
história do ciclo do açúcar 
presente nos museus e nos ca-
sarios históricos das cidades 
que estão inseridas no Roteiro 
Integrado Civilização do Açú-
car (PB, PE e AL).

FOTO: Divulgação

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Pela cidade

Ivonete Ludgério lembrou que o PC do B 
possui cargos no primeiro escalão do governo 
tucano, com Marlene Alves ocupando a Secretaria 
de Cultura do Município, e, ao mesmo tempo, faz 
cerrada oposição a Romero através do vereador 
Napoleão Maracajá.

l SeM CoMeNtárIoS

Após a sessão, Napoleão Maracajá afirmou que 
não pretendia tecer comentários a respeito das 
declarações de Ivonete Ludgério, porque, segundo 
ele, a conduta que adota como vereador está em 
consonância com aquilo que foi acertado com o 
partido nas eleições.

l ProCeSSo 

O vereador Marinaldo Cardoso (PRB) cobrou 
ontem da presidência da Câmara Municipal de 
Campina Grande o encaminhamento do processo 
contra Rodrigo Ramos, do PMN, que conseguiu 
na Justiça impedir a realização de uma sessão 
extraordinária convocada pela Casa no final do mês 
passado, alegando que não havia sido comunicado 
oficialmente da convocação, fato que depois foi 
desmentido por um documento provando a entrega 
da notificação pela Secretaria de Apoio Parlamentar 
da Câmara.

Queixa  
O vereador peemedebista Ivam Batista lamentou, 

durante a sessão extraordinária, que um pedido de 
informação de sua autoria, aprovado pelo plenário 
e dirigido à Secretaria de Educação do Município há 
mais de sessenta dias, não tenha recebido qualquer 
resposta.

reação

Diante da queixa, o vereador Pimentel Filho 
(PMDB), que presidia a sessão, informou que daria 
prazo de 24 horas para que a Secretaria de Educação 
atendesse ao pedido formulado pela Câmara, sob pena 
de entrar com ação contra a titular da pasta, Verônica 
Bezerra.

Vexame

Detalhe: a secretária, tomando ciência do 
impasse, ligou para o presidente da Câmara e 
garantiu que o pedido de informação já havia sido 
respondido, e há muito. Bastou uma busca para se 
confirmar que a informação era verdadeira e a queixa 
de Ivam, improcedente.

tumulto
O início da sessão para votar o passe livre na 

Câmara Municipal aconteceu sob clima de pressão, 
produzido, mais uma vez, por um pequeno grupo de 
manifestantes, comandados por militantes do PC do 
B e do PSOL, que querem que a prefeitura estenda 
o projeto a todos os estudantes. Houve tumulto 
antes do início da votação por conta de cartazes 
com xingamentos aos vereadores, inclusive com 
palavrões, e afirmando que entre os parlamentares 
“só havia corruptos”. Vereadores exigiram a retirada 
dos cartazes.

Independente

O vereador Galego do Leite, do PMN, afirmou ontem 
que tem liberdade para votar conforme sua consciência 
nas matérias apreciadas na Câmara Municipal de 
Campina Grande, apesar de seu partido ter aderido à 
base do governo do prefeito Romero Rodrigues.

Definição 

Na sessão extraordinária de ontem, a vereadora Ivonete 
Ludgério (PSB), líder da bancada de situação na Casa de Félix 
Araújo, disse que pedirá ao prefeito Romero Rodrigues uma 
definição junto ao PC do B sobre a posição da sigla em relação 
ao governo.

Dubiedade

Polícia apresenta balanço das operações
São joão

A PM registrou 51 brigas 
durante os festejos dentro 
do Parque do Povo

O 2º Batalhão de Polí-
cia Militar e a Delegacia de 
Homicídios apresentaram, 
nessa quinta-feira (11), o 
balanço das operações po-
liciais durante os festejos 
juninos nas áreas interna e 
externa do Parque do Povo. 
O resultado dos trabalhos foi 
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Prefeitura investe 
R$ 733 mil em 
pavimentação no 
Jardim Vitória

Noventa dias. Este foi o 
tempo determinado pela Pre-
feitura Municipal de Campina 
Grande (PMCG) para a execução 
das obras de pavimentação em 
dez ruas na comunidade do Jar-
dim Vitória (antiga Invasão da 
Macaíba). Segundo o prefeito em 
exercício Ronaldo Cunha Lima 
Filho (PSDB), a região, conside-
rada uma das mais carentes da 
cidade, viverá um “novo tempo”. 

O investimento das obras 
será em torno de R$ 733 mil 
reais, cujas ruas contempladas 
serão: João Wallig, Maria Pereira 
Brandão, Luiz Teixeira de Bar-
ros, Marcelino Pereira da Rocha, 
Travessa Maria Pereira Brandão, 
Capitão Mário da Costa, Traves-
sa Sebastiana Pereira Brandão 
e Conceição. Os serviços de dre-
nagem já foram concluídos e ao 
todo serão implantados 15 mil 
metros quadrados de calçamen-
to. 

“Com certeza, estamos 
atendendo a uma justa reivin-
dicação da população, mediante 
a implantação de calçamento 
de várias ruas. Assim, em curto 
espaço de tempo a comunidade 
será contemplada com uma ação 
que vai melhorar a vida de todos 
os moradores, contribuindo 
para um novo padrão de quali-
dade de vida”, afirmou Ronaldo.

A população comemorou 
com a iniciativa, e que prevê uma 
melhoria na qualidade de vida 
campinense. Segundo a morado-
ra do Jardim Vitória, Joana D’Arc 
Fernandes Leite, “será um dia 
muito especial, pois, finalmente, 
o poder público voltou as suas 
atenções para a comunidade. 
Tenho a alegria de ver uma ação 
concreta pelo nosso povo”, co-
memorou.

detalhado durante entrevista 
coletiva, na sede do 2º BPM.

De acordo com o coman-
dante do 2º BPM, tenente-
-coronel Souza Neto, a Polícia 
Militar registrou 51 ocor-
rências durante os festejos, 
a maioria delas envolvendo 
brigas. Na maior parte dos 
casos, os acusados envolvi-
dos têm entre 11 e 20 anos 
de idade. 

Durante os patrulha-
mentos, a PM apreendeu um 

revólver, 36 facas e simila-
res, além de pequenas quan-
tidades de crack, cocaína e 
maconha. Na avaliação do 
comandante, a apreensão 
dos objetos contribuiu para 
a inexistência de ocorrências 
graves.  

“O número de armas 
brancas que conseguimos ti-
rar de dentro do Parque do 
Povo ajudou muito para evi-
tar crimes inclusive de ho-
micídios, que poderiam ter 

ocorrido”, avalia Souza Neto.
A delegada titular da 

Delegacia de Homicídios, 
Cassandra Duarte, lembrou 
que durante o período junino 
uma delegacia móvel perma-
neceu instalada na área da 
festa, registrando de imedia-
to as ocorrências. “Com o tra-
balho integrado entre as Polí-
cias Civil e Militar, chegamos 
a dois anos sem crime de ho-
micídio no Parque do Povo”, 
enfatizou Cassandra.

Dom Zanoni fez pregação aos padres 
e diáconos no Retiro Anual do Clero 

Os padres e diáconos da diocese 
de Campina Grande (PB) viveram mo-
mentos de oração e reflexão durante 
o Retiro Anual do Clero, realizado de 
8 a 12 de julho em Fortaleza (CE). Eles 
ouviram as pregações de Dom Zanoni 
Demettino, bispo de São Mateus (ES), 
e foram acompanhados por Dom Ma-
noel Delson, bispo diocesano.

Após os dias de retiro, o sen-
timento entre o clero era de reno-
vação, como expressou o Pe. João 
Paulo, da Paróquia de Bom Jesus dos 
Martírios, em Boa Vista. “podemos 
dizer que, a partir do exemplo de 
São Paulo, podemos ir descobrindo 
os valores de nossa vocação, mesmo 

quando o sofrimento quer tirar de 
nós o brilho da resposta ao chamado 
do Senhor”, disse o religioso.

Cientes de suas fragilidades hu-
manas, constantemente os padres 
pediam aos seus paroquianos que 
rezassem por eles. “Rezemos por 
todos esses padres e diáconos para 
que eles sejam sempre guiados pela 
luz do Espírito Santo”, escreveu o 
Pe. Luciano Guedes, da Paróquia de 
N. Sra. das Mercês, em Cuité.

Para Dom Zanoni, o retiro é 
uma oportunidade de aprendiza-
do mútuo. “Estes encontros sempre 
nos enriquecem e nos fazem apren-
der uns com os outros”, disse ele 

em entrevista a Pascom. O bispo de 
São Mateus, no Espírito Santo, dei-
xou também o seu agradecimento. 
“Agradeço a oportunidade de poder 
contribuir com a Igreja de Campina 
Grande nesse caminho de busca por, 
sempre mais, está unida a Cristo. 
Deus abençoe a todos”, concluiu.

Nessa sexta, o clero voltou de 
viagem, retornando às suas ativida-
des normais no fim de semana. Dom 
Delson vai para Natal, onde partici-
pa das solenidades do 50º aniversá-
rio de ordenação sacerdotal de Dom 
Matias Patrício, arcebispo emérito 
de Natal e bispo de Campina Gran-
de nos anos 2000 a 2003.

Kalyenne Antero
Especial para A União



Líder articula maioria do Governo
RETORNO DA ASSEMBLEIA 

Assembleia reabre segunda 
e retoma suas atividades de 
plenário na terça-feira
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PT faz reunião hoje no
Sintel para preparar a
renovação de diretórios
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O líder do Governo, depu-
tado Hervázio Bezerra(PSDB), 
disse, ontem, que a situação do 
final do primeiro semestre já 
foi de relativo equilíbrio entre 
as bancadas e que já está tra-
balhando muito no sentido de 
que neste segundo semestre 
possa estabelecer maioria em 
favor da bancada de situação.

“Estamos numa situação 
de 18 a 18 e o décimo nono 
voto pode ser somado a par-
tir de diálogos que, juntamen-
te com o governador Ricardo 
Coutinho, estamos mantendo 
com alguns parlamentares”, 
afirmou Hervázio, ao obser-
var que prefere não antecipar 
nomes, mas que um trabalho 
intensivo vem sendo mantido 
nesse sentido.

Sobre o último emba-
te que terminou em vitória 
do Governo e que tratava de 
emendas ao projeto de au-
mento concedido pelo Go-
verno, Hervázio explicou que 
alguns parlamentares da pró-
pria oposição entenderam de-
pois que a matéria não podia 
ser emendada porque as pro-
postas eram parlamentares 
tentando ampliar os índices 
do reajuste.

Ele comentou que, pela lei, 
parlamentar não pode legislar 
criando despesas e que isso é 
do conhecimento dos próprios 

parlamentares de oposição 
e de situação. Observou que 
as articulações em defesa da 
maioria têm sido difícil porque 
a oposição tem uma bancada 
forte e bem posicionada, mas 
que por isso não vai desistir 
de buscar mais tranquilidade 
para o Governo nas votações 
de plenário e de comissões.

Balanço e retomada 
A Assembleia reabre suas 

portas nesta segunda-feira, 
mas os trabalhos de plenário e 
comissões só serão retomados 
na manhã da quinta-feira, dia 
15. A Câmara da capital, por 
sua vez, só retorna no final do 

mês. A prorrogação do recesso 
na Assembleia, previsto inicial-
mente para o dia 5, ocorreu em 
decorrência de reparos que 
estão sendo realizados na rede 
de informática da Casa. 

A prorrogação do recesso 
ocorre porque a modificação 
de todo o sistema de informá-
tica necessita do desligamento, 
em longos períodos do dia, da 
energia elétrica da Casa, o que 
inviabiliza o trabalho de fun-
cionários e deputados.

A modernização da rede 
e a instalação de um servidor 
próprio para abrigar o novo 
portal da ALPB vão melhorar 
a operacionalidade da internet 

e os serviços que dependem da 
utilização da rede ficarão mui-
to mais ágeis.

Levantamento divulga-
do pela Secretaria Legislativa 
mostra que a Casa teve um 
primeiro semestre bastante 
produtivo. Cinquenta e sete 
leis ordinárias e uma lei com-
plementar foram aprovadas. 
O estudo, feito de acordo com 
a produção da Casa de Epitá-
cio Pessoa entre os dias 1º de 
fevereiro e 19 de junho, revela 
ainda que foram produzidas 21 
resoluções. Destes números, 
44 leis foram de iniciativa dos 
deputados e da Mesa Diretora 
da Assembleia.

Campina Grande - Cha-
mados de “corruptos” por 
grupos de manifestantes que 
ocupavam as galerias, os ve-
readores de Campina Gran-
de aprovaram, na manhã 
de ontem, o Projeto de Lei 
Complementar enviado à Câ-
mara pelo prefeito Romero 
Rodrigues(PSDB), instituindo 
o passe livre para estudantes 
da rede municipal de ensino 
nos transportes coletivos. 

A sessão extraordinária 
começou por volta das 9h30 
e se estendeu até depois das 
12h30, e teve um início tumul-
tuado, sobretudo por conta de 
um impasse gerado por carta-
zes colados pelos manifestan-
tes nos vidros que isolam o 
plenário das galerias. O vere-
ador Miguel Rodrigues(PPS) 
foi até aos manifestantes e 
exigiu a retirada de faixas e 
cartazes agressivas aos vere-
adores. “Isso é uma afronta”, 
disse, irritado.

O vereador Sargento 
Régis, do PMN, ameaçou 
arrancar cartazes de ma-
nifestantes à força, mas foi 
contido pelo presidente da 
Câmara Municipal, Nelson 
Gomes Filho (PRP). Foi pre-
ciso a intermediação do co-
mandante do II Batalhão de 
Polícia Militar, tenente-co-
ronel Souza Neto, para que 
os manifestantes aceitassem 
remover os cartazes.

Pouco depois do início 
da sessão, após a saída das 
emissoras de televisão que 

Vereadores aprovam a Lei do Passe Livre
SOB MUITO BARULHO

Lenildo Ferreira
Jornalista lenildo@gmail.com

cobriam os trabalhos, o grupo 
que protestava pedindo a ex-
tensão do passe livre a todos 
os estudantes se retirou, sem 
sequer esperar o final da vo-
tação. “Nós somos favoráveis a 
toda manifestação. As pessoas 
têm o direito de criticar, de re-
clamar, mas o que se viu hoje 
foi um desrespeito”, reclamou 
Nelson Gomes Filho.

 “O povo está desiludido 
com os políticos, e essas rea-
ções são até compreensíveis. 
Mas, o lamentável é a gene-
ralização”, ponderou Olímpio 
Oliveira, do PMDB. Dentro do 
plenário, o clima também foi 
quente. Vereadores de oposi-
ção, sobretudo Olímpio Olivei-
ra e Napoleão Maracajá (PC do 
B), apresentaram uma série 
de emendas ao projeto origi-
nal, uma delas propondo que a 
gratuidade fosse estendida aos 
responsáveis pelos alunos das 
escolas públicas municipais. 

Outra emenda propu-
nha o aumento do número de 

Assim como o Es-
tado, o município de 
João Pessoa também já 
constituiu a Comissão 
Municipal da Verdade 
que terá por finalidade 
acompanhar e subsidiar 
as Comissões Nacional e 
Estadual da Verdade no 
acompanhamento de ca-
sos de violação dos direi-
tos humanos. 

O projeto de criação   
de autoria do Vereador 
Fuba(PT),  indica que a Co-
missão será composta por 
cinco integrantes e será 
ativada por dois anos. 

Além da CV, tam-
bém  a Frente Parlamen-
tar  terá como tarefa 
propor, analisar, desen-
volver estudos, fomen-
tar e viabilizar iniciativas 
dos Poderes Legislativo 
e Executivo que tenham 
como objetivo promo-
ver ações e adotar medi-
das que visem a defesa 
dos direitos das Crianças 
e dos Adolescentes, em 
obediência aos Artigos 
227 e 228 da Constitui-
ção Federal ao Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente (ECA), instituída 

pela Lei Federal n° 8069 
de 13 de julho de 1990.

A Frente Parlamen-
tar incentivará e apoiará 
ações integradas entre 
os órgãos municipais, 
estaduais e federais, no 
desenvolvimento e im-
plementação de políticas 
e medidas relacionadas 
à defesa dos direitos da 
criança e do adolescente.

Também será ativi-
dade da Frente a realiza-
ção de reuniões, seminá-
rios, audiências públicas, 
conferências, palestras e 
outras atividades afins, 
com especialistas no as-
sunto, representantes de 
órgãos municipais, esta-
duais e federais, além de 
associações e organiza-
ções da sociedade civil. 

“O objetivo das ativi-
dades da Frente é colher 
subsídios para desenvol-
ver e orientar políticas 
específicas voltadas a im-
plementar as ações que 
garantam os direitos das 
crianças e adolescentes, 
bem como analisar e apri-
morar os mecanismos de 
defesa de tais direitos em 
João Pessoa”, explicou.

Câmara cria frente
com cinco membros 

DIREITOS HUMANOS

O advogado paraibano 
Marcio Maranhão foi empos-
sado, ontem, na Previ Nor-
deste, durante solenidade no 
auditório do sexto andar do 
prédio sede da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Seccional 
Paraíba, na Rua Rodrigues de 
Aquino, 37, centro. 

Também tomaram posse 
na nova diretoria da institui-
ção os advogados Roosevelt 
Vita (diretor administrativo), 
Francisco Porto (secretário) e 
Sebastião Alves da Silva (dire-
tor financeiro). 

A solenidade foi bastan-
te prestigiada e contou com a 
presença de diversos advoga-
dos e autoridades, entre eles: 
o presidente da OAB-PB, Odon 
Bezerra; o vice-presidente 
Vital Bezerra Lopes; o secre-
tário-geral Valberto Azevedo; 
o secretário-geral adjunto 
Nildo Nunes; e o tesoureiro 
Marcus Túlio; o presidente da 
Caixa de Assistência dos Ad-
vogados (CAA), Carlos Fábio; 
os conselheiros federais José 
Mário Porto e Gilvania Maciel; 
o advogado Luis Antônio de 
Almeida (diretor financeiro 
da diretoria anterior da OAB-
Prev); Heriberto Escolástico, 
representante do Conselho 
Deliberativo da OABPrev; 
além de diversos conselheiros 
estaduais e presidentes de Co-
missão da OAB-PB. 

No discurso da posse, 
Marcio Maranhão disse que 
fará de tudo para tornar a OA-
BPrev uma instituição ainda 
mais sólida. “Nossa instituição 
tem o fundo de investimento 

mais rentável para os advo-
gados, nenhum oferece os be-
nefícios que oferecemos. É um 
plano firme, sólido, não temos 
fins lucrativos. Nosso objetivo 
é apenas reverter os investi-
mentos para os próprios advo-
gados e podem ter certeza que 
em nossa gestão vamos nos 
fortalecer ainda mais, para 
servir e auxiliar cada vez mais 
aos advogados”, afirmou. 

Marcio agradeceu aos 
presentes, na pessoa do presi-
dente Odon Bezerra, pela pre-
sença e destacou a relação de 
sintonia que a OABPrev man-
tém com a Seccional. 

Ele também agradeceu ao 
ex-diretor financeiro Luis An-
tônio de Almeida pelo apoio 
dado na transição da gestão. 
“Agradeço a Deus por este mo-
mento e a todos vocês meus 
fiéis amigos”, disse. 

O presidente Odon Bezer-
ra, por sua vez, destacou que 
as duas instituições têm que 
andar de mãos juntas, pois 
a única bandeira que a OAB 
deve ter é o melhor pela advo-
cacia e pelo advogado.

“Vamos dar as mãos para 
que a advocacia paraibana e 
do Nordeste seja cada vez mais 
forte”, afirmou. Odon também 
lembrou a “importância de 
cada advogado ter seu plano 
de previdência privada para 
auxiliá-los em momentos difí-
ceis e na aposentadoria”. 

Já o presidente da CAA, 
Carlos Frederico, destacou a 
presença de toda a diretoria 
da OAB-PB e Conselho Esta-
dual da Ordem na solenidade.

OAB empossa a nova
diretoria da Prev-NE

passagens diárias gratuitas de 
duas para quatro. A modifi-
cação foi sugerida por Galego 
do Leite, do PMN, afirmando 
que os créditos extras seriam 
para viabilizar a locomoção 
dos estudantes para ativida-
des extracurriculares. Das 
oito emendas propostas, sete 
foram rejeitadas pela maioria 
governista, com votos, inclusi-
ve, de vereadores do PMDB. 

A única aprovada mo-

dificou o sistema de recarga 
da gratuidade, que passa de 
diário para mensal. “Campina 
Grande vê hoje a aprovação 
de uma matéria histórica, ga-
rantindo a gratuidade para os 
estudantes da rede municipal”, 
avaliou a líder da base gover-
nista, Ivonete Ludgério (PSB). 
“Votamos um projeto que 
concede um passe livre que 
parece mais não é”, ironizou o 
oposicionista Olímpio Oliveira. 

Mas os protestos e as reações de vereadoes foram inevitáveis

Antes da votação e aprovação, sessão teve momentos de calmaria e de debate entre vereadores 

Hervázio Bezerra dialoga com parlamentares para consolidar maioria para o segundo semestre

FOTOS: Assessoria da CMCG
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PT se reúne hoje para tratar 
da renovação dos diretórios
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GERAL

As manifestações das ruas
também vão entrar na pauta
dos debates no Sintel 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O Partido dos Traba-
lhadores se reúne hoje pela 
manhã para começar a tratar 
das eleições dos diretórios 
municipais, estadual e nacio-
nal, marcadas para novembro 
deste ano e para fazer uma 
avaliação das manifestações 
que tomam contado do país.

O presidente da legenda 
na Paraíba e ex-deputado es-
tadual, Rodrigo Soares, disse 
ontem que o encontro é da 
instância máxima do partido 
e que poderá haver delibe-
rações relacionadas a outros 
assuntos.

Todas as lideranças do 
Partido dos Trabalhadores 
foram convocadas para o 
encontro, que discutirá as 
eleições diretas do partido, 
aprofundará a pauta da con-
juntura nacional e o cenário 

Senado 2014: Santiago não 
está para brincadeira

Ainda a Marcha

Um dia após anunciar na Marcha dos Prefeitos a destinação de R$ 
3 bilhões a municípios e, mesmo assim, ser vaiada durante o evento em 
Brasília por parte dos administradores municipais, a presidente Dilma 
Rousseff se reuniu na quinta-feira (11) com prefeitos no Palácio do 
Planalto para tentar uma reaproximação. 

Ao distensionar a relação com as prefeituras, Dilma busca 
angariar apoio e melhorar a articulação política do seu governo, em 
um momento em que é confrontada com perda de popularidade, baixo 
crescimento econômico e protestos nas ruas. 

De acordo com o presidente da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, a presidente prometeu fazer 
reuniões esporádicas com representantes de prefeitos, de três a quatro 
vezes por ano. Dilma anunciou um pacote que inclui o pagamento de R$ 
3 bilhões em duas parcelas para aliviar as dificuldades dos municípios 
em despesas de custeio. A presidente também prometeu repasse de 
R$ 5,5 bilhões para a construção de unidades de pronto atendimento e 
postos de saúde.

“Essa relação que se estabelece agora vai distensionar, vai 
flexibilizar e isso vai permitir que os próprios prefeitos e municípios 
tenham uma concepção e encaminhamento melhor. Não vamos ter 
ilusão de que vamos resolver tudo em um ano ou dois, vamos tentar 
encaminhar questões objetivas”, disse Ziulkoski a jornalistas, que 
acredita em “aprofundar a parceria com o Governo Federal”.

Para a ministra-chefe da Secretaria de Relações 
Institucionais, Ideli Salvatti, a reunião serviu para reafirmar 
o compromisso da presidente Dilma em “ir ao encontro das 
necessidades da população brasileira”. A audiência com Ziulkoski e 
prefeitos durou uma hora e meia.

As ruas e as vaias fizeram Dilma e o governo mudar de postura. 
Melhor assim.

Os políticos da Paraíba, que tentam se candidatar a 
senador nas eleições do próximo ano, devem ficar de olho 
em Wilson Santiago, atual presidente do PTB da Paraíba. 
Santiago pretende disputar a única vaga de senador a que 
a Paraíba tem direito no próximo ano.

O ex-deputado montou sua estratégia de se 
candidatar e logo tratou de conseguir uma legenda. Então 
articulou em Brasília com a direção nacional do PTB e 
conseguiu tomar o partido na Paraíba do ex-deputado 
Armando Abílio. Agora, Santiago é o presidente do PTB no 
Estado. 

Mas não só isso. Nos finais de semana Wilson 
Santiago tem sido visto em diversas partes do Estado 
fazendo a articulação do PTB no interior da Paraíba. Na 
semana passada, por exemplo, esteve em Itaporanga, 
onde conseguiu o apoio de diversos prefeitos e lideranças 
daquela região. 

O PTB, hoje nas mãos de Santiago, é um partido bem 
maior do que era quando Armando Abílio o presidia na 
Paraíba. Santiago sabe que sem um partido grande, não 
conseguirá fazer uma coligação onde possa ocupar a vaga 
de senador. 

Na quarta-feira à noite, Wilson Santiago e o 
deputado Wilson Filho deram uma demonstração de força 
ao reunir em Brasília prefeitos paraibanos para um jantar. 
Há oito anos que ele promove esse evento, sempre que os 
prefeitos promovem sua Marcha a Brasília. 

Santiago não esconde de ninguém que quer ser 
candidato a senador em 2014. Todos os que conversam 
com ele sabem que o acordo político passa pelo voto ao 
Senado. O interlocutor pode até não votar em Wilson 
Filho para deputado federal. Mas foram do Senado não 
tem acordo. 

Os prefeitos que foram à casa de Santiago ficaram 
impressionados com a forma de receber do ex-deputado. 
Primeiro, pôs bebida e comida de primeira linha, com 
direito a música, conversas e apertos de mão, que é uma 
coisa que político adora. 

Mas o que chamou a atenção dos prefeitos foi a 
forma descontraída que Santiago deu ao encontro. Um 
outro item foi o show que o ex-prefeito de Picuí, Buba 
Germano, e o prefeito do Junco, Cosmo Medeiros, mais 
conhecido como Branco, deram no ambiente. Branco, se 
não fosse prefeito, poderia ser humorista. 

Tudo descontraído, mas ao final Santiago disse a 
cada um no pé do ouvido: “Precisamos conversar, amigo 
velho”. 

político estadual. A reunião 
acontecerá a partir das 9h, 
na sede do Sinttel, localizado 
na Rua Rodrigues de Aquino, 

Centro de João Pessoa.
“Nós queremos dialogar 

dentro do partido sobre esta 
pauta das ruas, de desenvol-

O deputado Damião Fe-
liciano (PDT) acredita que 
o que está impossibilitan-
do que haja consenso para 
a votação da proposta de 
reforma política é exata-
mente a grande quantidade 
de temas polêmicos, como 
lista fechada nos partidos, 
financiamento público de 
campanha e coincidência 
de mandatos, através da re-
alização de eleições gerais.

“Não está havendo en-
tendimento entre os ca-
ciques dos partidos. Cada 
um defende uma proposta 
diferente, por isso a dificul-
dade para aprovação de al-
guma proposta para passar 
a valer para as eleições de 
2014. Além da falta de con-
senso, verifica-se que não 
há interesse para votar a 
matéria”. 

Wellinton Roberto
O deputado Wellington 

Roberto (PR) disse ontem 
que a classe política preci-
sa adotar uma postura e fi-
nalmente colocar em pauta 
o projeto de Reforma Polí-
tica que vem engatinhando 

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba promulgou a 
lei de autoria do deputado 
Raniery Paulino (PMDB), pu-
blicada no Diário Oficial do 
Estado (DOE) dessa quarta-
-feira (10), que obriga toda 
a edificação residencial com 
mais de três andares a dis-
ponibilizar recipientes para 
coleta seletiva de lixo.

A Lei 10.041/13 que 
obriga a coleta seletiva de 
lixo em prédios com mais de 
três pavimentos, apresenta-
da pelo parlamentar em abril 
deste ano, deve entrar em 
vigor em 90 dias, a partir da 
sua publicação tem o objeti-
vo de incentiva a reutilização 
e a reciclagem, de proteger a 
saúde pública, dar qualidade 
ao meio ambiente e assegu-
rar a utilização sustentável 
dos recursos naturais, além 
reduzir a geração de resídu-
os sólidos e incentivar o con-
sumo sustentável.

O deputado disse que o 
objetivo é minimizar o vo-
lume de lixo e gerar ganhos 
ambientais. “Como se sabe, a 
coleta seletiva é a expressão 
utilizada para o recolhimen-
to de materiais, previamente 
separados, que poderão ser 
reciclados, tais como: papéis, 
plásticos, metais e vidros”, 
ressaltou.

Para Raniery, a correta 
separação é muito impor-
tante para evitar possíveis 
contaminações e aumentar 
o valor quando do reapro-
veitamento. O parlamentar 
destacou que na Paraíba se 
constata que essa ação ainda 
é muito lenta nos edifícios 
residenciais e, na prática, se 
verifica muitas reclamações 
dos catadores pela mistu-
ra do material que vai para 
o lixo. São restos de carnes, 
frutas estragadas e, tudo isso 
amontoados com papéis mo-
lhados, vidros quebrados, la-
tas, plásticos que dificultam 
consideravelmente o reapro-
veitamento e produzem gra-
ves problemas para o meio 
ambiente.

Por causa do bloqueio 
das contas bancárias da 
Prefeitura Municipal de 
Alhandra determinado pelo 
Tribunal de Contas do Esta-
do, em atendimento a uma 
solicitação da Câmara Muni-
cipal, os salários dos presta-
dores de serviço que seriam 
efetuados na última quinta-
feira (11) e os pagamentos 
programados para essa data 
não poderão ser realizados. 
“Lamentamos esse fato, mas, 
infelizmente, agora temos 
que esperar o desbloqueio 
das contas que já está sendo 
providenciado”, afirma a se-
cretária de Finanças da Pre-
feitura, Mariluce Almeida.

O procurador-geral do 
município, Rodrigo Cabral, 
lamenta a falta de parcimônia 

da presidência da Câmara de 
Alhandra que por questões 
meramente políticas está 
tentando dificultar a atual 
gestão do prefeito Marcelo 
Rodrigues. “Os balancetes e 
documentos foram entregues 
ao TCE dentro do prazo, ou 
seja, no dia 1º, e teríamos dez 
dias para apresentar a mes-
ma documentação à Câmara, 
mas logo no início do mês, 
sem respeitar esse prazo a 
presidência da Câmara pe-
diu o bloqueio das contas da 
prefeitura, numa atitude que 
não apenas prejudica a ad-
ministração municipal, mas 
diretamente o servidor, que 
neste caso específico, ficará 
sem receber os seus venci-
mentos até o desbloqueio das 
contas”, argumenta Rodrigo.

O prefeito Marcelo Ro-
drigues lamentou a atitude 
precipitada da direção da 
Câmara Municipal, principal-
mente em função da transpa-
rência e  democracia como 
estão sendo realizadas as 
ações da atual gestão muni-
cipal. “Não deixamos de en-
tregar a documentação, não 
nos negamos a prestar con-
tas, nem mesmo perdemos 
o prazo, mas, mesmo assim, 
a presidência se antecipou e 
pediu o bloqueio das contas 
prejudicando não apenas a 
atual gestão, mas, neste caso 
específico, os prestadores de 
serviços que contavam com 
seus salários nesta quinta-
-feira e terão agora de espe-
rar o desbloqueio das con-
tas”, finalizou Marcelo.

Prefeito suspende pagamento

Para Damião, temas polêmicos
prejudicam a reforma política

BLOQUEIO DE CONTAS

vimento que o Brasil hoje se 
encontra e pensar uma alter-
nativa de como avançar com a 
Paraíba,” disse Rodrigo Soares. 
“Temos hoje no Estado uma 
pauta que entendemos nega-
tiva para os trabalhadores, a 
exemplo da Cagepa, greve que 
nos preocupa”, completou. 

O presidente do PT pa-
raibano disse que também 
está preocupado com a fal-
ta de diálogo do Governo do 
Estado com os servidores 
públicos. “O diálogo é muito 
importante para que se escla-
reçam dúvidas e o consenso 
possa surgir entre o poder e 
povo”, refletiu. 

O Partido dos Trabalha-
dores é a única legenda do 
Brasil que elege seus dirigen-
tes no voto direto. Cerca de 
1,6 milhões de petistas vão 
às ruas e às urnas no mês de 
novembro eleger as direções 
municipais, estaduais e na-
cionais do partido.

Lei de Raniery
obriga a coleta
seletiva em mais
de três andares há anos no Congresso Na-

cional.
De acordo com o parla-

mentar, que também é pre-
sidente do PR na Paraíba, 
a regra atual tem onerado 
muito os custos das cam-
panhas eleitorais, de forma 
que defende a coincidência 
dos mandatos e o financia-
mento público de campa-
nhas, entre outras medidas 
que favoreça o processo de-
mocrático.

“Questões como lista 
fechada acho que precisa 
ser amplamente discutida. 
Eu sou contra, apesar de 
ser presidente de um par-
tido, acho que todos têm o 
direito de participar. Como 
também sou contra o fim 
das coligações proporcio-
nais, que irá prejudicar os 
partidos pequenos e bene-
ficiar os grandes”, comen-
tou Wellington Roberto.

O parlamentar disse 
ainda, que o entrave para a 
votação da reforma é falta 
de um acordo político na 
Câmara para votação das 
propostas mais emergen-
ciais. Ele acredita também, 

Damião Feliciano, do PDT

Rodrigo Soares, presidente estadual do PT, convoca lideranças

que há falta de interesse e 
de iniciativa do Governo. 
“Querem retardar esse pro-
jeto, apesar da iniciativa do 
presidente da Casa, depu-
tado Henrique Alves que 
colocou a matéria como 
prioridade. Só nos resta 
aguardar”, afirmou.

FotoS: Divulgação
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Investigação apontou que 
boatos sobre o fim do Bolsa 
Família não foram criminosos

PF conclui inquérito e 
diz que não houve crime

Brasília –  Os boatos sobre 
o fim do Programa Bolsa Família 
tiveram origem espontânea. Esta 
é a conclusão das investigações 
da Polícia Federal (PF) sobre o 
caso. As investigações apontam 
que “o boato foi espontâneo não 
havendo como afirmar que ape-
nas uma pessoa ou grupo tenha 
causado os boatos envolvendo 
o Programa Bolsa Família. Con-
clui-se, assim, pela inexistência 
de elementos que possam con-
figurar crime ou contravenção 
penal”, diz nota divulgada ontem 
pela PF. O relatório final será en-
caminhado ao Juizado Especial 
Criminal do Distrito Federal.

Em maio, boatos sobre o fim 
do programa levaram a uma cor-
rida dos beneficiários às agências 
bancárias da Caixa Econômica 
Federal para sacar o benefício. No 
ápice do boato, nos dias 18 e 19, 
o banco registrou 920 mil saques 
de beneficiários. Na ocasião, a 
presidente Dilma Roussef classifi-
cou os boatos de atos criminosos.

Entre as linhas de investi-
gação da PF, foi analisada pos-
sível uso de redes sociais para 
a propagação dos boatos. O 
cruzamento de dados permitiu 
identificar uma postagem, em 
uma rede social, feita pela filha 
de uma beneficiária da cidade 
de Cajazeiras (PB) informando 
sobre o saque antecipado de sua 
mãe. Essa foi a primeira menção 
na internet a respeito do assunto.

“No entanto, a postagem 
desta informação não foi a ori-
gem dos boatos. Assim sendo, a 
internet e as redes sociais apenas 
reproduziram notícias veiculadas 

pela imprensa sobre os tumultos 
em agências bancárias.  Da mes-
ma forma, não ficou configurada 
a utilização de rádios comunitá-
rias, telemarketing ou empresa 
contratada para a disseminação 
da informação de cancelamento 
do programa. Apenas uma bene-
ficiária no Rio de Janeiro noticiou 
ter recebido telefonema a respei-
to, depoimento que não se repe-
tiu em nenhuma outra oitiva”, diz 
a nota.

De acordo com a PF, a inves-
tigação cruzou dados referentes 
aos registros de saques feitos no 
período, bem como o padrão dos 
saques feitos nos meses anterio-
res. O objetivo era identificar os 
primeiros beneficiários a sacar o 
dinheiro do programa.

As informações mostraram 
o aumento anormal no volume de 
saques nas cidades de Ipu (CE) e 
Cajazeiras (PB), onde ocorreram 
os primeiros saques, já nas pri-
meiras horas do sábado, dia 18 de 

maio. As cidades também apre-
sentaram, proporcionalmente, o 
maior número de saques dos be-
nefícios no final de semana.

Durante a apuração, foram 
ouvidos 180 beneficiários de 11 
estados: Alagoas, Amapá, Ama-
zonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí 
e Rio de Janeiro. Também foram 
ouvidos 64 gerentes da Caixa 
nas localidades, onde ocorreu o 
maior volume de saques.

 A PF constatou que, das 
pessoas ouvidas, “aproxima-
damente 40% encontravam-se 
na data correta do cronograma 
de pagamento da bolsa". "Entre 
os motivos que levaram os de-
mais beneficiários às agências 
bancárias, constam: a ciência da 
antecipação do pagamento por 
motivos diversos, a informação 
de um possível adicional em vir-
tude do Dia das Mães e a notícia 
de um suposto cancelamento do 
programa, respectivamente”.

Luciano Nascimento
Repórter da Agência Brasil

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL CEL/PAC Nº 17/2013 (REGISTRO NA CGE Nº 13-01189-0/2013)- PROCES-

SO SERHMACT  Nº 669/2013. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO 
DA BARRAGEM RETIRO,  NO MUNICÍPIO DE CUITÉ/PB.

DATA: 31/07/2013 - HORA: 10h00 – horário local
LOCAL: SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC/SALA DA COMISSÃO ESPECIAL 

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

João Pessoa 12 de julho de 2013.
RICARDO BARBOSA

Presidente da CEL/PAC

RETIFICAÇÃO DA ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/13

Registro CGE Nº. 13-01098-4
OBJETO: Prestação de serviços relativos ao fornecimento de vale alimentação e refeição/

lanche para os empregados da PBGÁS, em quantidade e frequência variáveis de acordo com a 
conveniência da PBGÁS, visando atender ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, em 
conformidade com o exigido no Termo de Referência – ANEXO 2.

Onde se lê:
“ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até 

as 09h00min do dia 19/07/2013.”
Leia-se
“ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até 

as 09h00min do dia 22/07/2013.”
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA

Pregoeiro

Aviso de Audiência Pública Nº 004/2013
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de agosto de 2013.

Local: Sede da PBGAS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4.756 – Cabo Branco – João Pessoa – PB
Data e horário: 29 de julho de 2013 às 9:00 h

A DIRETORIA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos para atender as necessidades das Secre-

tarias de Administração e Educação.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2013.
DOTAÇÃO: FPM/MDE/ICMS/DIVERSOS. Elemento de Despesa: 33903001 - Material de 

Consumo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00071/2013 - 11.07.13 - GRÁFICA MODERNA LTDA - R$ 19.613,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2013, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais 
gráficos para atender as necessidades das Secretarias de Administração e Educação; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRÁFICA MODERNA LTDA - R$ 19.613,50.

Dona Ines - PB, 11 de Julho de 2013
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

 Prefeito

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença Prévia nº 282/2013 (Processo nº 13-000453), para Ampliação da Escola 
Estadual Professora Maria do Carmo de Miranda, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa /PB. - Processo 
nº 2013-0004149/TEC/LP-1684.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF nº 
09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença Prévia nº 138/2013 (Processo nº 13-000026), para Reforma e Ampliação da EEEFM José 
Pinheiro, bairro José Pinheiro, no Município de Campina Grande/PB. Processo nº 2013-004164/TEC/LP-1697.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF 
nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, Renovação da Licença Prévia nº 229/2013 (Processo nº 13-000224), para Reforma e Ampliação da Quadra 
da EEEFM Jonh Kennedy, Bairro Novo, no Município de Guarabira/PB. Processo nº 2013-004162/TEC/LP-1695.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF nº 
09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença Prévia nº 204/2013 (Processo nº 12-009078), para Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio, Comunidade Bombocadinho, no Município de Cuité/PB. Processo nº 2013-004160/TEC/LP-1694.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF 
nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, Renovação da Licença Prévia nº 162/2013 (Processo nº 13-000182), para Reforma e Ampliação da EEEFM 
Antônio Gomes, Conjunto Mário Andreazza, no Município de Bayeux/PB. Processo nº 2013-004163/TEC/LP-1696.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF nº 
09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença Prévia nº 231/2013 (Processo nº 13-000226), para Ginásio de Esportes na EEEFM Emiliano 
de Cristo, Rua João Lordão, Nordeste II, na cidade de Guarabira/PB. Processo nº 2013-004159/TEC/LP-1693.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF nº 
09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença Prévia nº 129/2013 (Processo nº 12-008079), para Unidade Escolar Estadual, Rua Santo 
Antônio, 36, Centro, na cidade de Pedras de Fogo/PB. Processo nº 2013-004158/TEC/LP-1692.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF nº 
09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença Prévia nº 197/2013 (Processo nº 12-008939), para Delegacia de Polícia, Rua Euclides Alves 
Caluete, snº, Centro, na cidade de Parari/PB. Processo nº 2013-004157/TEC/LP-1691.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF nº 
09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença Prévia nº 132/2013 (Processo nº 12-009082), para Unidade Escolar Estadual, Rua Projetada, 
nº 16, Zona Urbana, na cidade de Mataraca/PB. Processo nº 2013-004155/TEC/LP-1690.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença Prévia nº 205/2013 (Processo nº 12-009079), para Centro de Formação 
de Educadores, Av. Francisco Lopes de Almeida, snº, Zona Urbana, na cidade de Campina Grande/PB. Processo 
nº 2013-004154/TEC/LP-1689.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF 
nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, Renovação da Licença Prévia nº 281/2013 (Processo nº 13-000458), para Reforma e Ampliação da 
EEEFM Monsenhor Pedro Anísio, Rua Gil Furtado, Bairro dos Estados, na cidade de João Pessoa/PB. Processo 
nº 2013-004153/TEC/LP-1688.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF 
nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, Renovação da Licença Prévia nº 222/2013 (Processo nº 12-008938), para Escola Técnica Estadual de 
Patos, Rodovia PB 110 - Mutirão, na cidade de Patos/PB. Processo nº 2013-004152/TEC/LP-1687.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF 
nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, Renovação da Licença Prévia nº 130/2013 (Processo nº 12-008941), para Delegacia de Polícia, Rua 
Manoel Gomes, snº, Centro, na cidade de Mari/PB. Processo nº 2013-004151/TEC/LP-1686.

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n°1733/2013, em João Pessoa, em 25 de junho de 2013 – Prazo: 360 
dias. Para a atividade de: Reforma da Escola e Construção de Vestiários na EEEFM Obdúlia Dantas, na Rua 
Venâncio Neiva, 420, Centro, na cidade de Catolé do Rocha/PB.   Processo nº 2013-002640/TEC/LP-1601.

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença Prévia n°1771/2013, em João Pessoa, em 26 de junho de 2013 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Edificação para abrigar a Escola Técnica Estadual de Campina Grande, na Rua Tran-
quilino Lemos, s/n, Dinamérica, na cidade de Campina Grande/PB. Processo nº 2013-003503/TEC/LP-1640.

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 1919/2013, em João Pessoa, em 08 de julho de 2013 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Construção de Ginásio de Esportes na EEEFM Professor Paulo Freire, na 
Rua Jornalista Jurandir de Barros, snº, Enesto Geisel, na cidade de João Pessoa/PB. Processo nº 2013-
003657/TEC/LP-1652.

SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 1920/2013, em João Pessoa, em 08 de julho de 2013 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação da EEEFM Elpídio de Almeida, na Rua Duque de Ca-
xias, snº, bairro da Prata, no Município de Campina Grande/PB.  Processo nº 2013-003660/TEC/LP-1353.

MAIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 11.392.914/0001-61, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, para Construção de um Residen-
cial Multifamiliar, situado na Rua Ana Cavalcante Albuquerque Teixeira Lima – Bairro Mangabeira. João 
Pessoa – PB.

FRANCISCO DE ASSIS CIPRIANO CANDIDO ME – CNPJ/CPF Nº 02.368.787/0001-74, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1317/2012 em João Pessoa, 30 de maio de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Recolhimento, 
prensagem e revenda de alumínios, comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicas. Na(o) – Rua  
Galileu D. Belli Nº 99 Galpão – JOÃO PESSOA II Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
001757/TEC/LP-0670.

ASS. BIBLICA E CULTURAL DE CAMPINA GRANDE – CNPJ Nº 00.650.397/0001-67, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
– Reforma de um templo religioso, AC: 158,27 m² - ALAGOA GRANDE – PB. Processo: 2013-004189/
TEC/LO-5596.

FAZENDA AGROPECUÁRIA RIACHÃO S/A-FAGRISA-CNPJ/MF N° 09.260.142/0001-62-ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os acionistas desta sociedade pelo 
presente edital, convocados a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se 
na sede social desta empresa, situada na Avenida Umbuzeiro, 509, Manaira, nesta capital, às 10 (dez) 
horas do dia 20/07/2013, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição da nova diretoria, 
B) Transformação da Sociedade Anônima em Sociedade Limitada e c) Outros assuntos de interesse da 
sociedade.  João Pessoa, 08 de julho de 2013. José de Arimatéia de Brito Alves - Presidente.

Montevidéu – Em reunião 
da Cúpula do Mercosul, a presi-
dente Dilma Rousseff defendeu 
que o Mercosul deve adotar “me-
didas cabíveis” para evitar a re-
petição de casos de espionagem.

“Mais que manifestações, 
devemos também adotar me-
didas cabíveis pertinentes para 
coibir a repetição de situações 
como essas”, disse a presidente. 
De acordo com a presidente, a 
privacidade das comunicações 
dos cidadãos e das empresas de-
vem ser preservadas. 

“Isso fere nossa soberania 
e atinge os direitos individuais 
inalienáveis de nossa população. 
Defendemos que a soberania, a 
segurança de nossos países, a 
privacidade de nossas comuni-
cações, a privacidade de nossos 

cidadãos e de nossas empresas 
devem ser preservadas. E esse é 
o momento de demarcar um li-
mite  para o Mercosul”, disse.

"O governo e o povo brasi-
leiro não transigem com sua so-
berania, como eu tenho certeza 
que os governos e os povos do 
Mercosul não transigem com a 
deles, por isso, saúdo a decisão 
de rechaço tomada pelo Merco-
sul para todas as questões relati-
vas ao ferimento tanto da nossa 
soberania quanto ao direito indi-
vidual de nossos povos", acres-
centou.

Denúncias publicadas na 
imprensa apontam que agências 
norte-americanas de segurança 
monitoraram telefonemas e e-
-mails de brasileiros e demais 
latino-americanos.

Dilma defende “medidas cabíveis”
ESpIonAgEm AmERIcAnA

Os países do Mercosul 
decidiram ontem em sua 
cúpula semestral no Uru-
guai revogar a partir do 
dia 15 de agosto a suspen-
são do Paraguai, uma vez 
que Horacio Cartes assuma 
a Presidência do país.

Após "avaliar posi-
tivamente" a realização 
das eleições gerais no Pa-
raguai no último dia 21 
de abril, os presidentes 
de Brasil, Dilma Rousseff; 
Argentina, Cristina Kirch-
ner; Uruguai, José Mujica; 

e Venezuela, Nicolás Ma-
duro, decidiram "cessar" a 
suspensão imposta no dia 
29 de junho de 2012 devi-
do à cassação por parte do 
Parlamento paraguaio do 
então presidente Fernan-
do Lugo.

A partir da posse do 
novo governo paraguaio 
"serão considerados cum-
pridos" os requisitos es-
tabelecidos no artigo 7 
do Protocolo de Ushuaia 
sobre o compromisso de-
mocrático.

Paraguai volta ao bloco

Brasília – A série de pro-
testos no Brasil não assusta 
os organizadores da Jornada 
Mundial da Juventude, que 
será realizada de 23 a 28 deste 
mês no Rio de Janeiro. O pre-
sidente do Pontifício Conse-
lho para os Leigos, o cardeal 
polonês Stanislaw Rilko, disse 
ontem que há um esforço con-
junto para garantir um “am-
biente calmo e sem qualquer 
perturbação” para a visita do 
papa Francisco ao país. Ele 
não mencionou a possibilida-
de de alterações na agenda. A 
jornada reunirá mais de 2 mi-
lhões de fiéis no Rio e em Apa-
recida (São Paulo).

“O clima geral em todo o 
país (Brasil) está calmo”, dis-
se o cardeal, informando que 
acabou de chegar do Rio. “O 
Governo Federal e o Governo 
do Estado asseguraram que 
vão fazer todo o possível para 
garantir que a Jornada Mun-
dial da Juventude e a visita do 
papa ocorram em ambiente 
calmo e sem qualquer pertur-
bação. Pessoalmente, estou 

muito confiante.”
Rilko disse ainda que há 

grande expectativa para a che-
gada de Francisco e a jornada. 
“O Brasil, especialmente o Rio 
de Janeiro, realmente respi-
ra uma atmosfera de grande 
expectativa para a visita do 
Santo `Padre e para a Jornada 
Mundial da Juventude”, disse o 
cardeal. “É claro que, no Brasil, 
a grande expectativa é para a 
visita do papa, o primeiro lati-
no-americano, que já ganhou 
os corações de todos nós.”

O cardeal acrescentou 
que Francisco deve desafiar os 
jovens nas celebrações duran-
te a jornada. "Os jovens têm 
o desejo de uma grande vida. 
A fé não é um refúgio para 
pessoas que não têm cora-
gem, mas a expansão da vida”, 
lembrou, citando palavras do 
papa. Rilko lembrou também 
que a jornada não envolve 
apenas o Rio, mas o Brasil 
como um todo.

Ele ressaltou que a ex-
pectativa é que encontro reú-
na mais de 2 milhões de fiéis. 
Segundo o cardeal, o papa dá 
prioridade aos jovens e tem 
habilidade para se comunicar 
com eles. “O papa Francisco, 

nos primeiros meses de seu 
pontificado, mostrou que os 
jovens constituem uma de 
suas prioridades. Também 
mostrou grande capacidade 
de se comunicar com eles”.

O cardeal elogiou o em-
penho dos voluntários e orga-
nizadores da Jornada Mundial 
da Juventude. “O Comitê Orga-
nizador Local funciona dia e 
noite, centenas de voluntários 
estão envolvidos. Tenho certe-
za de que tudo estará pronto 
para a abertura. Fiquei muito 
impressionado com a genero-
sidade e inteligência daqueles 
que estão envolvidos nas pre-
parações.”

Responsável pelo evento nega que 
protestos assustem organizadores

joRnAdA mundIAL dA juvEntudE Snowden quer 
ficar na Rússia 
até ir para asilo na 
América Latina

Brasília – O consultor de in-
formática Edward Snowden, que 
denunciou o esquema de espio-
nagem dos Estados Unidos na 
internet, disse ontem que quer 
permanecer, temporariamente, 
na Rússia até conseguir ir para a 
América Latina. Indiretamente, 
Snowden se referiu à Venezuela, 
que ofereceu asilo político a ele. 
O norte-americano se reuniu 
com representantes de 13 or-
ganizações não governamentais 
de direitos humanos na Rússia.

"Snowden quer ficar na Rús-
sia até poder voar para a Améri-
ca Latina", disse a vice-chefe da 
organização não governamental 
(ONG) Human Rights Watch, 
Tatiana Lokchina. Segundo ela, 
Snowden pediu aos ativistas de 
direitos humanos que o ajudem 
a obter asilo. O norte-americano 
está em Moscou, em uma área de 
trânsito do aeroporto da cidade, 
desde o dia 23.

Snowden, cuja extradição 
é exigida pelos Estados Unidos, 
pediu asilo político ao governo 
da Rússia, mas recuou quando 
o presidente russo, Vladimir Pu-
tin, impôs como condição que 
ele deixasse de promover ações 
que "prejudicam os interesses 
dos nossos aliados".

O cardeal polonês 
Stanislaw Rilko 
disse que há 
um esforço para 
garantir um 
ambiente calmo
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Botafogo vai sortear
camisas em treino
hoje no Almeidão

COPA PARAÍBA suB-15

Semifinalistas saem hoje
Dois jogos acontecem 
em João Pessoa e outros 
dois em Campina Grande

Os quatro times semi-
finalistas da Copa Paraíba 
Sub-15 de Futebol 2013 se-
rão conhecidos hoje. Eles 
saem dos confrontos de 
dois jogos em João Pessoa 
e outros dois em Campina 
Grande, todos programados 
para o período da tarde. No 
Estádio Leonardo da Silveira 
(campo da Graça), na capital, 
se enfrentam Femar x Cam-
pina (15h) e CSP x Barcelona 
(16h30). No Estádio Amigão, 
na Rainha da Borborema, jo-
gam Escolinha Emanuel x Se-
leção de Pedras de Fogo (15h) 
e ás 16h30, Campinense x Es-
colinha do Messias de Mari.

Promovido pelo Governo 
do Estado, por meio da Secre-
taria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer – Sejel/PB, a 
Copa Paraíba Sub-15 de Fute-
bol 2013  teve início no dia 13 
de abril com 64 equipes. Os 
resultados obtidos até agora 
com a realização da compe-
tição têm sido satisfatório ao 
Governo do Estado, principal-
mente por estar movimen-
tando a prática esportiva em 
vários municípios da Paraíba. 
“Está sendo um investimen-
to que servirá, para que no 
futuro possamos ver futuros 
craques brilhantes em nível 
nacional que saíram de uma 
competição como esta”, afir-
mou Raimundo Braga, coor-
denador geral da competição.

Nos jogos de ida des-
ta fase final da competição, 
ocorridos no último sábado, 
algumas surpresas movi-
mentaram o torneio. O Fe-
mar, treinador pelo profes-
sor Severino Ferreira foi até 

Campina Grande goleou por 
5 a 0 o Campina Futebol Clu-
be. A equipe pessoense pode 
perder até por quatro gols de 
diferença que prossegue na 
competição. Já o Campinen-
se, um dos favoritos ao título, 
foi surpreendido pela Escoli-
nha do Messias, de Maria. A 
Raposa perdeu por 1 a 0. Os 
outros resultados da partida 
de ida foram Barcelona 1x1 
CSP e Seleção de Pedras de 
Fogo 0x0 Escolinha de Ema-
nuel.

É previsão do Governo 
do Estado ampliar a compe-
tição para outras regiões da 
Paraíba, a exemplos de Sousa, 
Patos e Cajazeiras. Segundo 
Raimundo Braga, a Sejel-PB 
tem sido bastante procura-
da por gestores municipais, 
secretários de esportes, di-
rigentes de escolinhas de fu-
tebol e até mesmo atletas, no 
sentido de que esta compe-
tição também seja realizada 
em suas cidades. “É intenção 
ampliar as disputas em sua 
segunda etapa”, alegou. A 
competição foi iniciada com 
dois grupos, cada uma com 
32 equipes inscritas. Cada 
grupo foi dividido em oito 
chaves de quatro, sendo que 
as duas melhores se classi-
ficaram para o início da fase 
eliminatória. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Jogos de hoje

Estádio da Graça (João Pessoa)
15h – Femar x Campina
16h30 – CSP x Barcelona
Estádio Amigão (Campina 
Grande)
15h – Escolinha do Emanuel x 
Seleção de Pedras de Fogo
16h30 - Campinense x Escolinha 
do Messias

Cinco jogos vão mo-
vimentar hoje o Cam-
peonato Paraibano de 
Futebol Infantil 2013, 
competição promovida 
pela Federação Paraiba-
na de Futebol, através 
do seu Departamento 
de Futebol Amador. As 
partidas ainda são pela 
primeira fase classifica-
tória e todas ocorrerão 
em praças esportivas de 
João Pessoa.

A competição que 
teve início no mês pas-
sado tinha previsão de 
término para o mês de 
setembro, no entan-
to, ontem, José Araújo 
da Penha, do Departa-
mento Técnico da FPF 
garantiu que a mesma 
não terá sua conclusão 
em tempo programa-
do, haja vista a reali-
zação da Copa Paraíba 
de Futebol Sub-15 pro-
movida pelo Governo 
do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel-PB) e II 
Copa Kashima de Fute-
bol Sub-15.

“Começamos o 
Campeonato Paraibano 
Infantil 2013 com atra-

so, isto, devido a duas 
competições que ocor-
riam. A primeira, a II 
Copa Kashima Sub-15, 
no bairro do Cristo Re-
dentor. A outra, a Copa 
Paraíba Sub-15 do Go-
verno do Estado”, disse 
o dirigente da Federa-
ção, acrescentando que 
“muitas equipes partici-
pantes do Estadual 2013 
também participam das 
outras duas competi-
ções”.

O Campeonato Pa-
raibano de Futebol In-
fantil 2013 conta com 24 
escolinhas de futebol de 
João Pessoa e outros mu-
nicípios do Estado. Todos 
os jogos são realizados 
na capital. A FPF dividiu 
os clubes em quatro cha-
ves de seis times, classi-
ficando-se três times em 
cada chave para a fase 
seguinte.

Paraibano Infantil terá
rodada com cinco jogos

Tabela

9h – Marretinha x Palmeiras
9h – Fluminense x Avaí
9h – F. Comunitária x Portuguesa
9h – Femar x Santos
9h – Botafogo x Santa Cruz

O fim de semana será de muita 
disputa no vôlei de praia estadual, 
com a realização dos Campeona-
tos Sub-15 e Sub-21, programados 
para hoje e amanhã na arena mon-
tada no Centro Esportivo Geonvani 
Marques (CEGM), na Praia de Cabo 
Branco, em João Pessoa, numa pro-
moção da Federação Paraibana de 
Vôlei. Mais de quarenta duplas es-
tarão se confrontando por um lu-
gar no pódio. No caso da categoria 
Sub-21, vale vaga na terceira etapa 
do Circuito Banco do Brasil que 
ocorrerá no Rio de Janeiro no perí-
odo de 1 a 4 de agosto.

Hoje, 18 duplas disputam o 
título do Campeonato Paraibano 
Sub-15 de Vôlei de Praia. Esta cate-
goria, no entanto, não é um even-
to homologado pela Confederação 
Brasileira de Voleibol, mas a Fede-
ração Paraibana realiza as disputas 
no sentido de começar a renovação 
na base. Neste ano já foram realiza-
das seis etapas. “O nível está muito 
elevado. A cada competição somos 
surpreendidos com tantos talentos 
revelados”, afirmou Giovani Mar-
ques, do Departamento de Vôlei 

Federação realiza Campeonatos na capital
VÔLEI DE PRAIA

de Praia da Federação. Outro mo-
mento bastante aguardado será 
a realização da quinta etapa do 
Campeonato Paraibano de Vôlei 
de Praia Sub-21. O fato de o even-
to ser seletivo para o Circuito Ban-
co do Brasil no Rio de Janeiro, tem 
agitado bastante os atletas. Vinte e 
cinco duplas já estão inscritas para 

as disputas, que terá também a 
presença de atletas do Estado de 
Pernambuco. Atualmente, de acor-
do com a Federação Paraibana de 
Vôlei de Praia, a liderança na ca-
tegoria Sub-21 é da dupla  Renato 
Evangelista e Marcelo Franca, no 
masculino e Luci Lucena e Yasmin 
Gomes, no feminino. 

A categoria Sub-15 é uma das atrações da competição na Praia do Cabo Branco

A equipe da Escolinha do Messias de Mari venceu a primeira partida jogando em casa por 1 a 0 e hoje precisa apenas de um empate

O Campinense precisa vencer por dois gols de diferença para chegar às semifinais. Se vencer por 1 a 0 irá decidir nas penalidades 



Brasil e EUA jogam hoje pela
Liga Mundial de Vôlei no Rio
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Seleção de Bernardinho
se despede com dois 
jogos antes das finais

OutraS
modalidades

 A Seleção Brasileira de 
Vôlei Masculino se despede 
neste fim de semana do país 
após ter feito dois jogos em 
São Paulo e dois em Brasília. 
A próxima rodada pela Liga 
Mundial será no Rio de Janei-
ro, no Maracanãzinho, onde 
todos esperam duas vitórias 
sobre os Estados Unidos, hoje 
e amanhã.

Estar no Rio de Janeiro é 
lugar especial para o central 
Lucão. Ali, no mesmo giná-
sio, ele jogou as duas últimas 
temporadas pelo RJX e con-
quistou o título da Superliga 
12/13. Voltar ao principal 
palco carioca do vôlei, desta 
vez com a Seleção Brasileira, 
deixa o jogador ainda mais 
motivado.

"Jogar no Rio é sempre 
especial. A torcida, o ginásio, a 
cidade, tudo agrada. E vamos 
fazer o máximo para retribuir 
o carinho dos torcedores com 
bons jogos e, tomara, com as 
duas vitórias neste fim de se-
mana", afirmou Lucão.

Para o capitão Bruno, 
que levantou a taça da última 
edição da Superliga no Mara-
canãzinho, a torcida do Rio de 
Janeiro tem tudo para fazer a 
diferença nas difíceis partidas 
contra os norte-americanos.

"Por onde a gente pas-
sou, deu para sentir o apoio 
da torcida. Aqui no Rio, mais 
ainda. Sabemos que o povo 
carioca gosta muito de vô-
lei e vai nos apoiar o tempo 
todo. Certamente nos dará 
muita força até para Mar Del 
Plata, onde tentaremos o 
deca", destacou o levantador 
do Brasil.

Mesmo consciente de 
que a Seleção Brasileira já 
está classificada para a Ar-
gentina, onde será realizada a 
Fase Final, de 17 a 21 de ju-
lho, Bruno garante que toda a 
equipe entrará em quadra na 
busca pelas vitórias.

"Vamos encará-los que-
rendo vencer, buscando nos-
sa evolução. Nessa reta final, 
mesmo já classificados, nós 
nos preocupamos em treinar 
bastante. Temos foco lá na 
frente, mas também quere-
mos a vitória neste fim de se-
mana", afirmou Bruninho.

O técnico Bernardinho 
chamou a atenção para o fato 
do Brasil já estar classificado 
para a decisão, onde seis se-
leções estarão na busca pelo 
título.

"Como estamos classifi-
cados, será uma boa chance 
para testar jogadores. Não 
haverá uma mudança com-
pleta no time, mas certamen-
te haverá testes. Claro que 
entraremos para ganhar. En-
frentaremos uma equipe que, 
na minha opinião, está jogan-
do um ótimo voleibol e ainda 
tem chances de classificação", 
disse Bernardinho.

Seleção Feminina
Diante de uma apaixona-

da torcida, que lotou o giná-
sio do Sesi em Maceió (AL), 
a Seleção Brasileira de Vôlei 
Feminina venceu, na última 
quinta-feira a Holanda por 3 
sets a 1 (18/25, 25/23, 28/26 
e 25/22), no primeiro de uma 
série de três amistosos no 
Nordeste. Ontem, as duas 
equipes voltaram a jogar no 
mesmo local e amanhã, em 
Natal, a partir das 11 horas 
haverá o último jogo entre as 
duas seleções.

A Fiba Américas realizou 
um sorteio, na última quinta-
feira, que definiu os grupos 
do Campeonato Sul-Ameri-
cano de Basquete Feminino, 
que será realizado na cidade 
de Mendoza, na Argentina, 
de 31 de julho a 4 de agosto. 
Com oito equipes participan-
tes, foram formados dois gru-
pos com quatro times cada.

Realizado em San Juan, 
em Porto Rico, o sorteio co-
locou o Brasil no Grupo A, 
junto com Colômbia, Peru e 
Chile. Enquanto isso, o Gru-
po B é formado por Argen-
tina, Paraguai, Venezuela e 
Uruguai. As duas melhores 

equipes de cada grupo se 
classificam e disputam a 
semifinal em busca de um 
lugar na decisão.Além do 
título sul-americano, o bom 
desempenho no torneio é 
importante já que ele garan-
te quatro vagas para a Copa 
América, que será realizada 
em Xalapa, no México.

Para se preparar para 
a competição, a Seleção 
Brasileira está realizando 
amistosos na China, onde 
na última quinta-feira ven-
ceu a seleção de Porto Rico, 
por 70 a 93. Ontem à noi-
te,  voltou a jogar amistoso, 
agora com as anfitriãs.

Fiba define os grupos 
do Sul-Americano

BaSQuEtE

Jogadores da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, durante treinamento para enfrentar os norte-americanos hoje e amanhã no Rio de Janeiro, no ginásio do Maracanãzinho

FOTOS: Divulgação

Lance do amistoso entre as seleções do Brasil e de Porto Rico

O paraibano Michael 
Douglas, de Santa Rita, su-
biu no lugar mais alto do 
pódio durante os Jogos Re-
gionais, na modalidade de 
Taekwondo, categoria até 
58kg adulto, que ocorreu 
na cidade de Sorocaba, in-
terior de São Paulo. A com-
petição ocorreu na última 
quarta-feira e santarriten-
se levou o nome do seu Es-
tado ao cenário esportivo 
nacional.

“Fui campeão dos Jo-
gos Regionais  aqui em 
São Paulo. Após fazer três 
lutas consegui a medalha 
de ouro para Paraíba e 
para minha querida Santa 
Rita”, disse o atleta através 
de seu facebook, nas redes 
sociais.

A competição em So-
rocaba foi um preparató-
rio para o Campeonato 
Brasileiro, categoria até 
54kg, Sub-21, que aconte-
cerá nos dias 11 a 14 deste 
mês, em Matinhos, muni-
cípio do Paraná. Michael 

Douglas fará sua participa-
ção no Brasileiro no dia 12 
de Julho na cidade para-
naense, em busca de mais 
uma conquista para Santa 
Rita.

Com o apoio da pre-
feitura de Santa Rita, Mi-
chael Douglas também 
foi campeão brasileiro de 
taekwondo no mês passa-
do, no Distrito Federal e 
campeão  de taekwondo 
no Campeonato Norte-
Nordeste (I Natal Open) no 
Rio Grande do Norte, em 
maio deste ano.

Atleta de Santa Rita ganha ouro 
nos Jogos Regionais em Sorocaba
Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Michael Douglas (C) durante a solenidade de premiação dos Jogos Regionais em Sorocaba



Treino com sorteio de camisas
Botafogo

fUtEBoL 
PaRaÍBa
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Marcelo Vilar fará novas 
observações de olho no 
jogo contra o Vitória

Movimentar o elenco e 
arrecadar dinheiro para aju-
dar nas despesas do clube 
no Campeonato Brasileiro da 
Série D. Objetivos do Bota-
fogo para hoje, às 15h30, no 
coletivo que fará no Estádio 
Almeidão, envolvendo titu-
lares e reservas, para que o 
treinador Marcelo Vilar possa 
observar a equipe que volta a 
jogar no próximo dia 21, con-
tra o Vitória da Conquista-BA, 
no mesmo local, às 16h, pela 
quinta rodada do grupo A4 
da Série D do Brasileiro. O re-
presentante da Paraíba ocu-

pa a segunda colocação, com 
5 pontos ganhos, perdendo 
para o Sergipe, que tem 7 e 
lidera isoladamente o grupo. 
Para incentivar os torcedores 
a diretoria cobrará R$ 10,00 
na arquibancada sombra, 
com direito a concorrer ao 
sorteio de camisas oficiais. 

O objetivo seria fazer 
um amistoso contra um ad-
versário do mesmo nível, 
mas a diretoria não teve 
êxito, já que os disponíveis 
eram bem inferiores tecni-
camente ao Belo e não iriam 
exigir muito do elenco. Para 
o treinador Marcelo Vilar o 
importante é movimentar o 
grupo, para não perder o rit-
mo de jogo e corrigir os er-
ros que ocorreram na vitó-
ria contra o CSA-AL (1 a 0), 

em pleno Estádio Rei Pelé, 
em Maceió-AL. 

O time A deve começar 
o coletivo com a mesma for-
mação que derrotou os ala-
goanos, Genivaldo, Ferreira, 
Marcel, André Lima e Celico; 
Zaquel, Pio, Doda e Lenilson; 
Warley e Rafael Aidar. Uma 
forma de manter a base e bus-
car um entrosamento em to-
dos os setores da equipe. "Já 
que não teremos amistoso va-
mos treinar e buscar um maior 
entrosamento do grupo para 
os próximos desafios. Quero o 
time afinado e preparado para 
obter outras vitórias, afinal, 
teremos uma partida em casa 
e com a obrigação de vencer", 
avaliou Vilar.   

Autor do gol da vitória, 
diante do CSA-AL, o atacante 

Rafael Aidar, está confiante 
na evolução do time na dispu-
ta. Ele enalteceu o esforço do 
grupo que está contribuindo 
com o trabalho que vem sen-
do colocado em prática pela 
comissão técnica. "Queremos 
fazer o melhor e conseguir 
sempre os três pontos fora e 
dentro de casa. A caminhada 
é difícil e complicada, mas 
com esforço de todos pode-
mos alcançar o objetivo. O im-
portante é que o grupo está 
motivado e unido para levar 
o clube a Terceirona", obser-
vou. Após o coletivo o elenco 
será liberado, retornando na 
próxima segunda-feira, na 
semana de preparação para 
encarar os baianos. 

Com relação aos valores 
dos ingressos e o início das 

vendas para o próximo com-
promisso oficial do Belo na 
Série D a diretoria só deve de-
finir na próxima semana, na 
expectativa de levar um gran-
de público ao Almeidão. De 
acordo com o vice-presidente 
de futebol, Ariano Wanderley, 
o torcedor tem a obrigação de 
prestigiar a equipe, que vem 
fazendo uma campanha posi-
tiva, com perspectivas de ob-
ter classificação na próxima 
fase da disputa. "Queremos 
um Almeidão lotado e uma 
torcida empolgante, levan-
do o time a vencer mais um 
difícil compromisso. Iremos 
colocar preços promocionais 
para que a torcida possa pres-
tigiar mais um compromisso 
do Belo na competição", fri-
sou o dirigente. 

fogomania
Uma das torcidas or-

ganizadas mais antigas do 
Botafogo está aniversa-
riando hoje. Trata-se da 
Fogomania. A torcida está 
completando 20 anos, e 
para comemorar a data, vai 
realizar uma grande festa 
no Bar do Ricão, localizado 
na Praça das Muriçocas, no 
bairro do Miramar.

Segundo o presidente 
da Fogomania, Fabiano Pe-
reira, a expectativa é que 
centenas de torcedores, 
além de membros da direto-
ria do Botafogo e jornalistas, 
compareçam a festa, que vai 
começar ao meio-dia, com 
uma feijoada. Haverá tam-
bém um show da banda Elite 
do Samba. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Jogadores do Botafogo tiveram uma semana de intensos treinamentos e hoje voltam a trabalhar num coletivo especial no Almeidão visando ao próximo jogo do clube no Campeonato Brasileiro

Ao preço de R$ 5,00 o torce-
dor do Santa Cruz de Santa Rita 
poderá observar hoje, às 16h, no 
Estádio Teixeirão, diante do Auto 
Esporte, a equipe que participa-
rá do Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão, que terá início 
no dia 25 de agosto, na estreia 
contra a Queimadense, no Está-
dio Leonardo Vinagre da Silveira, 
a Graça, em Cruz das Armas. 

No primeiro amistoso da pré-
temporada - o segundo pode ser 
contra o América de Natal/RN, no 
próximo dia 20, no mesmo local 
- os tricolores conhecerão as "no-
vas caras" do time que brigará 
pelo título e uma das vagas na 
Divisão de Elite do Estadual de 
2014. Da parceria com o Centro 
Sportivo Paraibano (CSP) vieram 
a comissão técnica, juntamente 
com vários jogadores que dispu-
taram o Campeonato Paraibano 
deste ano pelo Tigre. 

A Cobra Coral é dos favori-
tos, que terá ainda a participação 
do Sport Clube Campina, já que 
saíram da competição o Esporte 
de Patos e Flamengo da Paraíba, 
por não quitarem as dívidas com 
a Federação Paraibana de Fute-

Santa Cruz enfrenta o Auto Esporte hoje no Estádio Teixeirão
aMIStoSo

bol (FPF). Fora das quatro linhas 
a experiência do treinador Rami-
ro Sousa, que terá ao seu lado 
uma equipe capacitada, com Nil-
do (auxiliar técnico), João Silva 
(preparador físico) e Adailton 
Pereira (preparador de goleiro). 
Dentro de campo, jogadores co-
nhecidos do torcedor paraibano, 

como Ferreira, Vladmir e Ander-
son (goleiros); Gustavo, Eduardo 
Recife, Esquerdinha e Jonh (late-
rais direito e esquerdo); Henri-
que, Luís Paulo, Júnior Maceió e 
Pelado (zagueiros); Gildo, Elton 
e Jônathas (volantes); Léo Olin-
da, Tazinho e Charlinho (meias); 
Júnior Coxinha, Jó Boy, Carioca, 

O goleiro Ferreira e o lateral Gustavo são dois reforços vindos do CSP

Ferrari, Hélio e Claudinho (ata-
cantes). 

Com boas opções a disposi-
ção o Santa Cruz começa a mon-
tar o time para a estreia, diante 
do representante de Queima-
das. Nos coletivos da semana, 
Ramiro, utilizou uma base que 
pode começar o amistoso contra 
o Clube do Povo, formada por 
Ferreira, Gustavo, Henrique, Ju-
nior Maceió e Esquerdinha; Gil-
do, Elton, Jônathas e Tazinho; 
Júnior Coxinha e Jó Boy. 

Uma oportunidade para ini-
ciar as observações e colocar em 
prática o esquema que deverá 
ser adotado pelo time na com-
petição. De acordo com o ex-
técnico do CSP o Santa Cruz tem 
totais condições de brigar pelo 
título, mas exigirá esforço, de-
dicação e união do grupo. "São 
fatores essenciais para quem al-
meja conquistar o objetivo. Não 
adianta ter uma boa equipe se 
os resultados positivos não apa-
recem. Quero o grupo focado e 
com espírito de vencer os desa-
fios", avaliou. 

O Auto Esporte chega para 
surpreender o favoritismo da 

Cobra Coral e deixar o campo 
com uma vitória. Confiando no 
entrosamento do grupo que 
conquistou o bicampeonato 
paraibano de juniores invicto 
(2012 e 2013) o treinador alvir-
rubro, Franklin Silva, colocará 
a força máxima para o amisto-
so na terra dos canaviais. Entre 
os destaques do Clube do Povo, 
estão Robson (goleiro), que par-
ticipou do Estadual deste ano, 
Douglas e Nielson (zagueiros), 
além dos atacantes Júnior Man-
dacaru e Nielson. 

Para o presidente do Clube 
do Povo, Manoel Demócrito, 
um bom jogo contra um ad-
versário forte que se prepara 
para disputar a Segundona. Ele 
enfatizou que o Auto tem uma 
base formada e uma comissão 
técnica que vem dando conta 
do recado, merecendo a con-
fiança dos dirigentes. "Estão 
no caminho certo valorizando a 
prata da casa que serão os futu-
ros craques do clube. A partida 
promete ser bastante interes-
sante, diante de um adversário 
que vem cheio de bons jogado-
res", comentou. 

FOTOS: Divulgação
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NACIONAL
& Mundo

Flu encara o Inter em Macaé
CAMPEONATO BRASILEIRO

Fluminense e Interna-
cional se enfrentam hoje, às 
18h30, em Macaé, no Rio de 
Janeiro. Para a equipe cario-
ca, a partida ocorre fora dos 
seus domínios, isto porque 
ainda não pode atuar no Ma-
racanã e nem no Engenhão, 
este último fechado para re-
formas. Mesmo assim a equi-
pe não terá desfalques para 
o compromisso, com a única 
exceção do meia Thiago Ne-
ves que foi negociado para o 
exterior e já se despediu do 
grupo.

Por outro lado, o Inter-
nacional terá problema em 
sua formação. O técnico Dun-
ga chegou a se irritar ontem 
com a diretoria do clube após 
tomar conhecimento de que 
Willians,  mesmo inscrito na 
CBF não atuará contra o Flu-
minense por suspensão.

Isto incomodou o trei-
nador, que tomou conheci-
mento da suspensão somen-
te ontem, quando Willians e 
o time já se encontravam no 
Rio de Janeiro. O treinador 
do Internacional se mostrou 
insatisfeito por só ter sido 
avisado que o volante não po-
deria atuar no início da tarde 
de ontem.

“Se eu soubesse, não te-
ria trazido o Willians para 
o Rio. Ficaria treinando em 
Porto Alegre. Foi mais uma 
surpresa, que tem acontecido 

com certa frequência. Mas é 
o Brasileirão, temos que es-
tar preparados para encarar 
isso”, disse Dunga.

O episódio se junta a fal-
ta de inscrição de Willians 
para atuar contra o América
-MG, na Copa do Brasil. Ape-
sar da insatisfação, Dunga foi 
surpreendentemente calmo 
ao falar do erro burocrático 
da diretoria. Mas deixou no 
ar que pode não renovar seu 
contrato, que tem validade 
até 31 de dezembro de 2013.

“A única explicação que 
posso dar, como técnico, é 
que fui comunicado que não 
pode jogar. A pergunta tem 
que ser feita para alguém de 
outro setor. Eu tentei inter-
vir em outras situções e fui 
interpretado como mandão. 
Tenho mais quatro meses de 
contrato e a partir de agora 
vou cuidar só da parte téc-
nica”, comentou o capitão 
do tetra.

A dúvida criada por Dun-
ga tem herança de seu tempo 
como treinador da seleção 
brasileira. O ex-volante che-
gou a citar que tentou inter-
vir em alguns setores – como 
na passagem pela CBF, e aca-
bou sendo mal interpretado.

“Na seleção eu tentei in-
tervir e fui mal interpretado. 
Aqui cometi o mesmo erro. 
Vou ficar me preocupando só 
com o campo, então. Vou me 
preocupar só com o campo. 
Vou me preocupar só com o 
que me derem para trabalhar, 
o resto vou ficar só olhando”, 
finalizou.

Jogos de hoje

Brasileirão
18h30 Fluminense x Inter-

nacional 

18h30 Santos x Portuguesa 

21h00 Ponte Preta x Bahia 

 

Série B
16h20 América-MG x Bra-

gantino 

16h20 Avaí x Paraná Clube 

16h20 América-RN x Sport 

16h20 Joinville x Chapecoense 

21h Ceará x ASA 

21h Guaratinguetá x Icasa 

Série C
15h Madureira x Duque de 

Caxias 

16h Santa Cruz-PE x Fortaleza 

19h Vila Nova-GO x CRAC-GO

Série D
15h Santo André x Penapolense 

16h Aparecidense x Goianésia 

16h J.Malucelli x Botafogo-SP 

17h CSA x Sergipe

A torcida carioca no Rio poderá ver o Flamengo em ação

O atacante Fred, artilheiro do Fluminense, está confirmado no ataque do time na partida de hoje

O Flamengo é o segun-
do clube a fechar um acordo 
com o Complexo Maracanã 
Entretenimento S.A, que ad-
ministrará o estádio. Depois 
do acerto com o Fluminense, 
foi a vez de os rubro-negros 
anunciarem o desfecho posi-
tivo na negociação. O contrato 
válido apenas até o fim deste 
ano - o Tricolor havia acertado 
por 35 anos - foi assinado na 
tarde de ontem, na Gávea, pelo 
presidente do Rubro-Negro, 
Eduardo Bandeira de Mello, e 
pelo presidente do consórcio 
que administra o estádio, João 
Borba. A volta do Flamengo ao 
Maracanã acontecerá no dia 
28 de julho, no clássico diante 
do Botafogo.

A negociação, que se ar-
rastou durante semanas, foi 
concluída ontem. As duas par-
tes informaram que se trata 
de um contrato-teste, para 
avaliar o funcionamento antes 

da assinatura de um compro-
misso longo. Por isso, o clube e 
o consórcio afirmaram que há 
uma cláusula de confidenciali-
dade que impede a divulgação 
de detalhes do acordo.

“Fechamos um contrato 
de seis meses e vamos testar 
este modelo. As duas partes 
estão felizes. Não tenha dúvi-
da de que podemos dizer que 
o Maraca é nosso. Não nos 
sentimos inquilinos. Hoje te-
mos condições melhores do 
que antes. Temos que encher 
o estádio. Esses seis meses 
serão perfeitos para fazermos 
uma avaliação melhor”, disse o 
vice-presidente de finanças do 
Flamengo, Rodrigo Tostes.

Os dirigentes rubro-ne-
gros avisaram que está man-
tido o acordo anunciado para 
a disputa de cinco partidas 
em Brasília - à exceção do jogo 
contra o Botafogo, que passou 
para o Maracanã.

Fla vai usar Maracanã 
por período de 6 meses

ACORDO

Em sua terceira pas-
sagem pelo Vasco,  Ju-
ninho Pernambucano 
voltará a usar o número 
8. Na manhã de ontem, 
na sua apresentação ofi-
cial, o Reizinho recebeu 
a camisa de seu antigo 
“dono”, o meia Pedro 
Ken, que foi chamado à 
sala de imprensa para o 
gesto simbólico. Em en-
trevista, o ídolo agrade-
ceu o novo companheiro 
por ter aceitado.

“Foi uma atitude 
muito bacana. Ele ainda 
tem mais dez, 15 anos 
de futebol pela frente 
e achou que eu deveria 
voltar com a 8. É a camisa 
que eu tenho preferência 
mesmo, eu joguei a maio-
ria dos meus jogos pelo 
Vasco com ela. Não acho 
que a camisa faça render, 
mas foi uma atitude de 
muita humildade, muito 

bacana da parte dele. Foi 
ele que procurou o pes-
soal, disse que gostaria 
de fazer isso. Eu agrade-
ço muito. É uma atitude 
que poucos jogadores fa-
zem. Sou muito grato por 
isso”, afirmou.

A história do Reizinho 
com o número vem desde 
sua primeira passagem, 
quando o utilizou desde 
1996, quando era titular. 
Curiosamente, porém, em 
2000 ficou decidido que 
Juninho jogaria com a ca-
misa 31, por parceria com 
uma companhia telefôni-
ca. Foi com este uniforme 
que ele disputou seu últi-
mo Brasileirão, sagrando-
se campeão em 2000 pelo 
Vasco. Hoje, Bernardo, 
que se recupera de cirur-
gia no joelho esquerdo, 
enverga este número.

O meia contou ain-
da como foi o primeiro 

contato do técnico Dori-
val Júnior, que também 
inicia mais um trabalho, 
com os jogadores, antes 
da entrevista na hora do 
almoço. E lembrou que 
o Vasco tem pela frente 
mais 32 rodadas do Cam-
peonato Brasileiro e ain-
da vai estrear na Copa do 
Brasil, na próxima fase, as 
oitavas de final. Por isso, 
há muito pelo que lutar.

“Foi diferente por-
que foi a primeira reu-
nião do treinador. Ele 
colocou tudo o que ele 
pensa, todo o planeja-
mento até o fim do ano. 
Ele esclareceu que o mo-
mento é difícil, mas que 
conta com todos. São 
muitos jogos, com duas 
competições ao mesmo 
tempo. O Brasileiro con-
tinua muito equilibrado e 
se torna muito perigoso”, 
ponderou.

Jogador é apresentado pela 
diretoria e vai vestir camisa 8

JUNINHO PERNAMBUCANO
Atlético com 
reservas para 
enfrentar o 
Corinthians

Focado na final da Li-
bertadores contra o Olím-
pia, o Atlético-MG terá mes-
mo um time reserva contra 
o Corinthians, pelo Brasilei-
rão, amanhã, às 16h. Dessa 
forma, o técnico Cuca levará 
apenas cinco titulares a São 
Paulo, na viagem que será 
realizada hoje.

Desses cinco titula-
res, Bernard é o único que 
não tem condição de jogo 
de enfrentar o Olímpia, na 
quarta-feira, em Assunção, 
por estar suspenso. Mas, o 
treinador não o confirmou 
de início na partida. Os ou-
tros que viajarão são Victor, 
Marcos Rocha, Réver e Jô.

O treinador confir-
mou apenas Victor, herói 
da classificação atleticana 
na decisão por pênaltis 
contra o Newell’s,  como 
titular amanhã e disse que 
pensará em relação às ou-
tras situações. Indagado se 
todos serão titulares, ele 
disse que não. “Não, todos 
eles não. O Victor está, o 
Réver vamos dar uma pen-
sada, os outros não”, disse 
Cuca.

Além de Réver, Cuca po-
derá colocar o atacante Jô 
entre os titulares. O coman-
dante afirmou que pensará 
as alternativas hoje e ama-
nhã. Gilberto Silva, que foi 
titular na ausência do capi-
tão, também estará com o 
elenco em São Paulo.

“Eu tenho algumas ou-
tras opções até não pus 
porque jogaram quarta 
feira, até pelo cansaço de 
jogo. Um ou outro pode jo-
gar, mas não vai fugir muito 
disso ai do que foi treinado 
hoje. A prioridade maior é 
sem duvida a final da Liber-
tadores”, afirmou Cuca.

Juninho está de volta ao Vasco prometendo ajudar equipe na Série A do Brasileirão

FotoS: Divulgação
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Treinador Dunga, do 
Internacional se irrita 
com a diretoria do clube



RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2013
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS NESTA CIDADE. LICITANTES HABILITA-

DOS: ML CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei 
nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, a abertura das propostas será realizada no dia 
22/07/2013 às 11:30 horas. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 
as 12:00 horas de segunda a sexta-feira. Telefone: 83-3372-2246/2447, licitacaocuite@yahoo.com.br.

Cuité/PB, 12 de julho de 2013.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2013
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2013 de 03 de janeiro 

de 2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
N° 019/2013, tipo menor preço, cujo objeto é a AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS  
PERMANENTE, destinado ao uso deste município.

VENCEDOR(ES) /VALOR(ES):
LUIS GONGALVES DA SILVA-ME, CNPJ 10.765.543/0001-53
R$ 249.445,00 ( Duzentos e quarenta e nove mil  quatrocentos e quarenta e cinco reais)
PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA, CNPJ 13.639.397/0001-08
R$ 16.812,00 (dezesseis mil oitocentos e doze reais)

São Jose de Piranhas-PB, 04 de julho de 2013.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2013

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adju-
dicou o objeto desta licitação em favor de PEDRO JOSE DOS SANTOS CPF 609.359.957-49 no 
valor total de R$ 20.400,00, WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS CPF 062.934.494-95 no valor 
total de R$ 20.400,00, ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA CPF 032.699.984-14 no valor total de R$ 
26.400,00, JOÃO KLECCIO SOUTO FERREIRA CPF 088.352.124-56 no valor total de R$ 44.400,00, 
SILVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS CPF 023.640.864-00 no valor total de R$ 44.400,00, 
ALDALBERTO COELHO LEITE CPF 020.378.704-85 no valor total de R$ 44.400,00, FRANCIS-
CO ERONILDES DOS SANTOS FURTADO CPF 645.744.584-53 no valor total de R$ 14.388,00, 
JOÃO MIGUEL DE SOUSA CPF 185.266.928-44 no valor total de R$ 20.400,00, JOÃO SOARES 
DE LIMA CPF 010.655.338-02 no valor total de R$ 42.000,00, JOÃO MEDEIROS DE AZEVEDO 
CPF 078.570.044-72 no valor total de R$ 42.000,00, MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS 
CPF 023.259.894-02 no valor total de R$ 20.400,00, FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO GOMES 
CPF 375.813.764-00 no valor total de R$ 20.400,00, JOSÉ JOSEMAR MARQUES EUFRASINO 
CPF 022.144.464-51 no valor total de R$ 14.400,00, MIGUEL PIMENTA LIMA CPF 055.485.764-29 
no valor total de R$ 14.400,00, MARCIANO MEDEIROS DE OLIVEIRA CPF 058.763.694-70 no 
valor total de R$ 14.400,00 e JOSÉ SIMPLICIO PEREIRA CPF 262.854.364-87 no valor total de 
R$ 14.400,00. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 11 de julho de 2013. Bruce da 
Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2013

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 
desta licitação em favor de PEDRO JOSE DOS SANTOS CPF 609.359.957-49 no valor total de R$ 
20.400,00, WILLAMY HANS AZEVEDO DANTAS CPF 062.934.494-95 no valor total de R$ 20.400,00, 
ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA CPF 032.699.984-14 no valor total de R$ 26.400,00, JOÃO 
KLECCIO SOUTO FERREIRA CPF 088.352.124-56 no valor total de R$ 44.400,00, SILVANILDO 
NASCIMENTO DOS SANTOS CPF 023.640.864-00 no valor total de R$ 44.400,00, ALDALBERTO 
COELHO LEITE CPF 020.378.704-85 no valor total de R$ 44.400,00, FRANCISCO ERONILDES 
DOS SANTOS FURTADO CPF 645.744.584-53 no valor total de R$ 14.388,00, JOÃO MIGUEL 
DE SOUSA CPF 185.266.928-44 no valor total de R$ 20.400,00, JOÃO SOARES DE LIMA CPF 
010.655.338-02 no valor total de R$ 42.000,00, JOÃO MEDEIROS DE AZEVEDO CPF 078.570.044-
72 no valor total de R$ 42.000,00, MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS CPF 023.259.894-02 
no valor total de R$ 20.400,00, FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO GOMES CPF 375.813.764-00 
no valor total de R$ 20.400,00, JOSÉ JOSEMAR MARQUES EUFRASINO CPF 022.144.464-51 
no valor total de R$ 14.400,00, MIGUEL PIMENTA LIMA CPF 055.485.764-29 no valor total de 
R$ 14.400,00, MARCIANO MEDEIROS DE OLIVEIRA CPF 058.763.694-70 no valor total de R$ 
14.400,00 e JOSÉ SIMPLICIO PEREIRA CPF 262.854.364-87 no valor total de R$ 14.400,00. Em 
consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos 
termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo 
das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 11 de julho de 
2013. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS, BANNERS, 

ETIQUETAS, ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 
DESTINADOS AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. 
Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 25/07/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. Cuité/
PB, 11 de julho de 2013. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2º VARA – Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, 3º andar, Brisamar, CEP 58031-900
EDITAL DE CITAÇÃO N º. EDT.0002.000015-6/2013/2/SC
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº. 0009806-09.2009.4.05.8200  – CLASSE 229
AUTOR(A)(ES): CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
RÉU(S): CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA, MARCOS DAS CHAGAS DANTAS
INTIMAÇÃO DE:  CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA, na pessoa de seu representante legal 

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

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

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

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

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

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

Juiz Federal 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2013, que objetiva: Contratação de empresa 
para realização de consultas, exames e procedimentos cardiológicos e de reabilitação cardíaca; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PROCARDIO CLINICA CARD. 
DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA - R$ 232.065,00.

Cajazeiras - PB, 12 de Julho de 2013
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA – Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para realização de consultas, exames e procedimentos 

cardiológicos e de reabilitação cardíaca.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2013.
DOTAÇÃO: 6.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1007.2120 - MANTER AS ATIV. DA 

SECRETARIA DE SAÚDE 2 - RECEITA DE IMP. E TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.2026.2066 - MANTER AS 
ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.2026.2077 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO CAPS 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.2026.2093 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO CAPS-AD 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.2026.2077 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL 2 - RECEITA DE IMPOSTOS. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 
33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14 - TRANSFERÊNCIAS 
DE RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.302.2026.2175 - MANUT. ATIV. DO SAMU - CONTR-PARTIDA DO ESTADO 23 - TRANSFEREN-
CIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 10.301.2030.2090 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR 14 - TRANSFERÊNCIAS 
DE RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.301.2040.2146 - MANT. ATIV. DO DEPART. DE EPIDELIOLOGIA/ECD/PEVA 2 - RECEITA DE 
IMPOSTOS. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 10.301.2040.2147 - MANTER AS ATIVIDADES DO NASF 2 - RECEITA DE 
IMPOSTOS. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.302.2026.2079 - MANUT. DAS ATIV. 
DA POLICLÍNICA 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.302.2026.2100 - MANUT. DAS ATIV. DO 
CEO - CENTRO DE ESP. ODONT. 2 - RECEITA DE IMPOSTOS. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 
33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14 - TRANSFERÊN-
CIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 10.302.2026.2101 - IMPLANT. E MANUT. DO SAMU 2 - RECEITA DE IMP. E TRANF. DE 
IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00109/2013 - 12.07.13 - PROCARDIO CLINICA CARD. DR.JOAB DE SOUSA SALES 

LTDA - R$ 232.065,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 064-2013

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de peças de veículos de 
Grande porte, para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos-PB.

ABERTURA: 29/07/2013 ás 09:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 12 de julho de 2013.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
CNPJ/MF nr. 07.391.673/0001-69 - NIRE nr. 25300009811

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTA-
DORA S.A., REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2012.

Aos 07 dias do mês de dezembro de 2012, às 10:00 horas, no endereço da sede social, sito 
à BR 230, Km 12, Loteamento Costa Verde, n.º 11.034, sala 505, no município de Cabedelo, do 
Estado da Paraíba, CEP n° 58.310-000, reuniram-se em 1ª convocação, a totalidade dos acionistas 
da ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A, representando a integralidade do capital social 
com direito a voto, como se verificou das assinaturas apostas no livro de presenças. De acordo com 
os Estatutos Sociais, e por aclamação unânime, assumiu a presidência dos trabalhos, o acionista 
e Diretor José Lacy de Freitas Júnior, o qual, para secretariá-lo, convidou o acionista José Roberto 
Dias Gomes da Silva, que aceitou o encargo, ficando assim constituída a mesa. Deixou a compa-
nhia de publicar anúncio de convocação; podendo, entretanto, realizar-se, a presente Assembléia, 
por estarem presentes todos os acionistas - tudo como permite o parágrafo 4° (quarto) do artigo 
124 (cento e vinte e quatro) da Lei das Sociedades Anônima. Verificando terem sido cumpridas 
todas as exigências legais e estatutárias, o Presidente declarou instalada a Assembléia Geral 
Extraordinária, convocada para realizar-se neste mesmo local, data e hora, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição da Diretoria da Companhia e a fixação da remuneração 
dos seus membros; b) Alteração do endereço da sede da Companhia. Em seguida, o Presidente 
prosseguiu com os trabalhos, dizendo que seriam tratados os assuntos da ordem do dia, o que 
foi feito nos seguintes termos: a) Eleição da Diretoria: Colhidos e contados os votos, verificou-se 
a reeleição da atual Diretoria, com mandato de mais 03 (três) anos, na forma do Estatuto Social: 
1 - JOSÉ LACY DE FREITAS JÚNIOR, brasileiro, natural de Recife - PE, casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.126.064-72, portador da 
cédula de identidade nº 1.794.319 (SDS-PE), domiciliado na cidade do Recife, capital do Estado 
de Pernambuco, onde reside na Rua Francisco da Cunha, 654, apartamento 103, no bairro de 
Boa Viagem, CEP: 51.020-041; 2 – DAVID PIRES BEZERRA JÚNIOR, brasileiro, natural de João 
Pessoa - PB, nascido em 30 de agosto de 1975, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 
919.495.134-91, portador da cédula de identidade nº 4.727.053 (SDS/PE) domiciliado na cidade de 
Ribeirão Preto, do Estado de São Paulo, onde reside na Rua Manoel Ache, nº 920 – Apt. 703, Jardim 
Irajá – Ribeirão Preto - SP, CEP: 14.020-590. Deliberou a assembleia, ainda à unanimidade, que a 
remuneração dos membros da Diretoria será equivalente a 01 salário mínimo mensal; b) Alteração 
do Endereço da Sede da Companhia: Aprovado, de igual modo à unanimidade, a transferência da 
Sede da Companhia para o endereço sito Praça da Comunidade Luso Brasileira,s/n, - Armazem 
1 - bairro do Recife, Recife - PE, CEP: 50.030-280. Parecer do Conselho Fiscal – Dispensa: O 
Conselho Fiscal não emitiu parecer por ser o mesmo em caráter não permanente, não havendo sido 
instalado para esse exercício. Aprovado integralmente tudo do modo acima consignado, e, como 
nada mais houvesse a tratar, e ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi esta sessão suspensa 
pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no livro próprio, da forma prevista na lei. Reaberta 
a sessão, foi esta mesma ata lida, e, aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes, dela 
se tirando 5 (cinco) cópias autênticas e do mesmo teor legal, as quais terão as destinações legais. 
Cabedelo – PB, 07 de dezembro de 2012. Presentes: José Lacy de Freitas Júnior - Presidente, 
José Roberto Dias Gomes da Silva, - Secretário, e José Romero Dias Gomes da Silva - acionista.

Confere com o original.
José Lacy de Freitas Júnior - Presidente

José Roberto Dias Gomes da Silva - Secretário.

ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
CNPJ/MF nr. 07.391.673/0001-69 - NIRE nr. 26300021145

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTA-
DORA S.A., REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2013.

Aos 14 dias do mês de janeiro de 2013, às 10:00 horas, no endereço da sede social, sito à 
Praça da Comunidade Luso Brasileira, s/n, Armazém 1, bairro do Recife, Recife - PE, CEP: 50.030-
280, reuniram-se em 1ª convocação, a totalidade dos acionistas da ÊXITO IMPORTADORA E 
EXPORTADORA S.A, representando a integralidade do capital social com direito a voto, como se 
verificou das assinaturas apostas no livro de presenças. De acordo com os Estatutos Sociais, e 
por aclamação unânime, assumiu a presidência dos trabalhos, o acionista e Diretor José Lacy de 
Freitas Júnior, o qual, para secretariá-lo, convidou o acionista José Romero Dias Gomes da Silva, 
que aceitou o encargo, ficando assim constituída a mesa. Deixou a companhia de publicar anúncio 
de convocação; podendo, entretanto, realizar-se, a presente Assembléia, por estarem presentes 
todos os acionistas - tudo como permite o parágrafo 4° (quarto) do artigo 124 (cento e vinte e quatro) 
da Lei das Sociedades Anônima. Verificando terem sido cumpridas todas as exigências legais e 
estatutárias, o Presidente declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária, convocada para 
realizar-se neste mesmo local, data e hora, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia, 
a qual foi unanimemente aprovada pelos acionistas presentes: a) Transferência da Filial (CNPJ 
nº 07.391.673/0004-01) atualmente estabelecida na Praça da Comunidade Luso Brasileira, S/N - 
Armazém 01 - Bairro Do Recife - Recife - PE, CEP: 50.030-280, para o endereço sito à Rodovia 
BR-230, Km 12 - Estrada de Cabedelo, Nº 11.034, Sala 105, Loteamento Costa Verde, Cabedelo 
- PB, CEP: 58.310-00; b) Transferência da Filial (CNPJ nº 07.391.673/0006-73) atualmente esta-
belecida na Praça da Comunidade Luso Brasileira, S/N - Armazém 01, Sala A, Bairro do Recife, 
Recife - PE, CEP: 50.030-280, para o endereço sito à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Nº 
2708, Imbiribeira, Recife – PE, CEP: 51.180-001; Parecer do Conselho Fiscal – Dispensa: O Con-
selho Fiscal não emitiu parecer por ser o mesmo em caráter não permanente, não havendo sido 
instalado para esse exercício. Aprovado integralmente tudo do modo acima consignado, e, como 
nada mais houvesse a tratar, e ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi esta sessão suspensa 
pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no livro próprio, da forma prevista na lei. Reaberta 
a sessão, foi esta mesma ata lida, e, aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes, 
dela se tirando 5 (cinco) cópias autênticas e do mesmo teor legal, as quais terão as destinações 
legais. Recife – PE, 14 de janeiro de 2013. Presentes: José Lacy de Freitas Júnior – Presidente e 
José Romero Dias Gomes da Silva – Secretário.

Confere com o original.
José Lacy de Freitas Júnior - Presidente

José Romero Dias Gomes da Silva
Secretário.

ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
CNPJ/MF nº. 07.391.673/0001-69 - NIRE nº. 26300021145

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTA-
DORA S.A., REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2013.

Aos  dia 10 do mês de abril de 2013, às 10:00 horas, no endereço da sede social, sito à Praça 
da Comunidade Luso Brasileira, s/n, - Armazém 1 - bairro do Recife, Recife - PE, CEP: 50.030-
280, reuniram-se em 1ª convocação, a totalidade dos acionistas da ÊXITO IMPORTADORA E 
EXPORTADORA S.A, representando a integralidade do capital social com direito a voto, como se 
verificou das assinaturas apostas no livro de presenças. De acordo com os Estatutos Sociais, e 
por aclamação unânime, assumiu a presidência dos trabalhos, o acionista e Diretor José Lacy de 
Freitas Júnior, o qual, para secretariá-lo, convidou o acionista José Roberto Dias Gomes da Silva, 
que aceitou o encargo, ficando assim constituída a mesa. Deixou a companhia de publicar anúncio 
de convocação; podendo, entretanto, realizar-se, a presente Assembléia, por estarem presentes 
todos os acionistas - tudo como permite o parágrafo 4° (quarto) do artigo 124 (cento e vinte e 
quatro) da Lei das Sociedades Anônima. Verificando terem sido cumpridas todas as exigências 
legais e estatutárias, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, tendo o 
Presidente esclarecido que esta assembleia geral extraordinária tinha por objetivo a re-ratificação 
das assembleias gerais extraordinárias realizadas, respectivamente, nos dia 07 (sete) de dezembro 
de 2012 e 14 de janeiro de 2013. Continuando com a palavra, o Presidente submeteu à apreciação 
dos demais membros proposta no sentido de re-ratificar as atas das assembleias gerais extraordiná-
rias supracitadas, exclusivamente para refletir as considerações adiante transcritas, sem alteração 
das demais disposições, o que, após discussão e deliberação, foi aprovado por unanimidade nos 
seguintes termos: a) Das Retificações e ratificações referente a AGE de 07/12/2012 – a.1) ratificar 
a eleição da Diretoria da Companhia e a fixação da remuneração de seus membros; a.2) retificar 
o ato de transferência da sede da companhia, para transformação da condição de Matriz em filial, 
correspondente ao CNPJ 07.391.673/0001-69, situada à Rodovia BR-230, Km 12 - Estrada de 
Cabedelo, Nº 11.034, Sala 105, Loteamento Costa Verde, Cabedelo - PB, CEP: 58.310-00; b) Das 
Retificações e ratificações referente a AGE de 14/01/2013: b.1)  retificar o ato de transferência  da 
Filial (CNPJ nº 07.391.673/0004-01) atualmente estabelecida na Praça da Comunidade Luso Bra-
sileira, S/N - Armazém 01 - Bairro Do Recife - Recife - PE, CEP: 50.030-280, para transformação 
da condição da Filial em Matriz correspondente ao CNPJ 07.391.673/0004-01, situada na Praça da 
Comunidade Luso Brasileira, S/N - Armazém 01 - Bairro Do Recife - Recife - PE, CEP: 50.030-280; 
b.2) ratificar a Transferência da Filial (CNPJ nº 07.391.673/0006-73) atualmente estabelecida na 
Praça da Comunidade Luso Brasileira, S/N - Armazém 01, Sala A, Bairro do Recife, Recife - PE, 

CEP: 50.030-280, para o endereço sito à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Nº 2708, Imbiribeira, 
Recife – PE, CEP: 51.180-001. Parecer do Conselho Fiscal – Dispensa: O Conselho Fiscal não 
emitiu parecer por ser o mesmo em caráter não permanente, não havendo sido instalado para 
esse exercício. Havendo, assim, sido aprovadas, as novas redações das deliberações adotadas 
e constantes das Atas de Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas, respectivamente, em 
07 de dezembro de 2012 e 14 de janeiro de 2013, e integralmente ratificadas todas as demais 
disposições contidas nas referidas Atas, ficou ainda deliberado, por unanimidade, que as presentes 
modificações teriam eficácia a partir da data de cada uma das AGE objeto da presente re-ratificação, 
ou seja, 07 de dezembro de 2012 e 14 de janeiro de 2013, respectivamente, uma vez observadas 
as prescrições legais. Aprovado integralmente tudo do modo acima consignado, e, como nada 
mais houvesse a tratar, e ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi esta sessão suspensa pelo 
tempo necessário a lavratura da presente ata no livro próprio, da forma prevista na lei. Reaberta 
a sessão, foi esta mesma ata lida, e, aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes, 
dela se tirando 5 (cinco) cópias autênticas e do mesmo teor legal, as quais terão as destinações 
legais. Recife – PE, 01 de abril de 2013. Presentes: José Lacy de Freitas Júnior - Presidente, 
José Roberto Dias Gomes da Silva, - Secretário, e José Romero Dias Gomes da Silva - acionista.

Confere com o original.
José Lacy de Freitas Júnior

Presidente

ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
CNPJ/MF nº. 07.391.673/0001-69 - NIRE nº. 25300010312

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS, ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADAS EM 27 DE MAIO DE 2013.
Aos 27 dias do mês de maio de 2013, às 10:00 horas, no endereço da sede social, sito à BR 

230, Km 12, Loteamento Costa Verde, n.º 11.034, sala 105, no município de Cabedelo, do Estado 
da Paraíba, CEP n° 58.310-000, reuniram-se em 1ª convocação, a totalidade dos acionistas da 
ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A, representando a integralidade do capital social com 
direito a voto, como se verificou das assinaturas apostas no livro de presenças. De acordo com os 
Estatutos Sociais, e por aclamação unânime, assumiu a presidência dos trabalhos, o acionista e 
Diretor José Lacy de Freitas Júnior, o qual, para secretariá-lo, convidou o acionista José Roberto 
Dias Gomes da Silva, que aceitou o encargo, ficando assim constituída a mesa. Deixou a compa-
nhia de publicar anúncio de convocação; podendo, entretanto, realizar-se, a presente Assembléia, 
por estarem presentes todos os acionistas - tudo como permite o parágrafo 4° (quarto) do artigo 
124 (cento e vinte e quatro) da Lei das Sociedades Anônima. Verificando terem sido cumpridas 
todas as exigências legais e estatutárias, o Presidente declarou instalada a Assembléia Geral, 
convocada para realizar-se neste mesmo local, data e hora, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: I – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Eleição do novo Diretor da 
Companhia; b) Ratificação de endereço de Matriz (07.391673/0001-69); c) Ratificação de endereço 
de Filial (07.391673/0004-01). Prosseguindo com os trabalhos, colhidos e contados os votos, a 
assembleia assim deliberou: a) eleição de novo diretor da companhia: Deliberou a assembleia, 
à unanimidade, em aceitar o pedido de renúncia do Diretor DAVID PIRES BEZERRA JUNIOR, 
a quem a Companhia externa os seus sinceros agradecimentos pelos relevantes serviços a ela 
prestados, elegendo para dar continuidade ao mandado que vinha sendo exercido por este, como 
novo diretor executivo o Sr. ROBERIO JOSÉ VAZ CURADO VERAS FILHO, brasileiro, natural de 
Recife - PE, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.351.674-57, portador da cédula 
de identidade nº 4.658.013 (SSP/PE) domiciliado na cidade de Recife, do Estado de Pernambuco, 
onde reside na Rua Leon Helmer, Nº 79 Apt. 802, Boa Viagem, CEP: 51.030-370. Em seguida, 
deliberou a assembleia que a remuneração do novo Diretor será a mesma fixada para o Diretor 
ora destituído e substituído; b) Ratificação de endereço de Matriz (07.391.673/0001-69): BR 230, 
Km 12, Loteamento Costa Verde, n.º 11.034, sala 105, no município de Cabedelo, do Estado da 
Paraíba, CEP n° 58.310-000; c) Ratificação de endereço de Filial (07.391.673/0004-01): Praça da 
Comunidade Luso Brasileira, s/n, - Armazém 01 - bairro do Recife, Recife - PE, CEP: 50.030-280. 
Parecer do Conselho Fiscal – Dispensa: O Conselho Fiscal não emitiu parecer por ser o mesmo em 
caráter não permanente, não havendo sido instalado para esse exercício. Aprovado integralmente 
tudo do modo acima consignado, e, como nada mais houvesse a tratar, e ninguém quisesse fazer 
uso da palavra, foi esta sessão suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no 
livro próprio, da forma prevista na lei. Reaberta a sessão, foi esta mesma ata lida, e, aprovada, vai 
assinada por todos os acionistas presentes, dela se tirando 05 (cinco) cópias autênticas e do mesmo 
teor legal, as quais terão as destinações legais. Cabedelo – PB, 27 de maio de 2013. Presentes: 
José Lacy de Freitas Júnior - Presidente, José Roberto Dias Gomes da Silva, - Secretário, e José 
Romero Dias Gomes da Silva - acionista.

Confere com o original.
José Lacy de Freitas Júnior – Presidente

José Roberto Dias Gomes da Silva – Secretário

ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
CNPJ/MF nº. 07.391.673/0001-69 - NIRE nº. 25300010312

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS, ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADAS EM 05 DE JULHO DE 2013.
Aos 05 dias do mês de Julho de 2013, às 10:00 horas, no endereço da sede social, sito à BR 

230, Km 12, Loteamento Costa Verde, n.º 11.034, sala 105, no município de Cabedelo, do Estado 
da Paraíba, CEP n° 58.310-000, reuniram-se em 1ª convocação, a totalidade dos acionistas da 
ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A, representando a integralidade do capital social com 
direito a voto, como se verificou das assinaturas apostas no livro de presenças. De acordo com os 
Estatutos Sociais, e por aclamação unânime, assumiu a presidência dos trabalhos, o acionista e 
Diretor José Lacy de Freitas Júnior, o qual, para secretariá-lo, convidou o acionista José Roberto 
Dias Gomes da Silva, que aceitou o encargo, ficando assim constituída a mesa. Deixou a companhia 
de publicar anúncio de convocação; podendo, entretanto, realizar-se, a presente Assembleia, por 
estarem presentes todos os acionistas - tudo como permite o parágrafo 4° (quarto) do artigo 124 
(cento e vinte e quatro) da Lei das Sociedades Anônima. Verificando terem sido cumpridas todas 
as exigências legais e estatutárias, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral, convocada 
para realizar-se neste mesmo local, data e hora, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Pressupostos exigidos por lei: 1) o relatório da 
administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos e a cópia das demons-
trações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, foram 
publicados no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA e jornal A UNIÃO, ambos do dia 05 de 
Junho de 2013, tendo as respectivas cópias dos documentos sido remetidas aos acionistas que 
as solicitaram por escrito; 2) nos termos do § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, ficou dispensada 
a publicação dos anúncios previstos no artigo 133, caput, do mesmo diploma legal, haja vista que 
o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos e a 
cópia das demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2012, haviam sido publicados com antecedência de um mês da data marcada para realização 
da presente Assembleia Geral Ordinária; 3) de acordo com o art. 134, parágrafo primeiro, da Lei 
nº 6.404/76, estavam presentes os administradores da sociedade; b) Parecer do Conselho Fiscal 
– Dispensa: não tendo o Conselho Fiscal sido instalado em nenhum momento, os documentos a 
que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2012, independem de qualquer manifestação daquele órgão; c) Aprovação de Contas: após ter 
tomado as contas dos administradores, examinado e discutido o balanço, demonstrações finan-
ceiras e demais documentos acima aludidos, todos eles referentes ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2012, a Assembleia, em votação unânime, os aprovou sem qualquer restrição, 
tendo-se abstido de votar os legalmente impedidos; d) Destinação dos Resultados do Exercício: 
Por não ter havido lucro, não houve deliberação quanto à distribuição dos resultados e dividendos 
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; e) Remuneração dos Administradores: Em 
seguida, deliberou a Assembleia, manter inalterada a remuneração mensal da diretoria. II – EM 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Aprovada a criação de filial da companhia no seguinte 
endereço: Av. Miguel Stéfano, nº 2394, Bairro Água Funda, São Paulo - SP, CEP: 04301-002.. Pa-
recer do Conselho Fiscal – Dispensa: O Conselho Fiscal não emitiu parecer por ser o mesmo em 
caráter não permanente, não havendo sido instalado para esse exercício. Aprovado integralmente 
tudo do modo acima consignado, e, como nada mais houvesse a tratar, e ninguém quisesse fazer 
uso da palavra, foi esta sessão suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ata no 
livro próprio, da forma prevista na lei. Reaberta a sessão, foi esta mesma ata lida, e, aprovada, vai 
assinada por todos os acionistas presentes, dela se tirando 05 (cinco) cópias autênticas e do mesmo 
teor legal, as quais terão as destinações legais. Cabedelo – PB, 05 de Julho de 2013. Presentes: 
José Lacy de Freitas Júnior - Presidente, José Roberto Dias Gomes da Silva, - Secretário, e José 
Romero Dias Gomes da Silva - acionista.

Confere com o original.
José Lacy de Freitas Júnior – Presidente

José Roberto Dias Gomes da Silva – Secretário

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 063-2013

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de peças de veículos de 
Pequeno porte, para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos-PB.

ABERTURA: 25/07/2013 ás 09:00h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 11 de julho de 2013.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Antonio 
de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Julho de 2013, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE MELHORIAS EM ESCOLAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
ERRATA

A Prefeitura de Desterro/PB, através de sua Prefeita, torna público que na publicação da 
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN009/2013. Vem retificar a publicação no Diário Oficial 
do Estado da Paraíba, (Edição nº 15.280, do dia 09/07/2013) e no Jornal A União (Ano CXX nº 
133, do dia 09/07/2013), onde se lê Flor da Pele Marketing Produções e Eventos Ltda CNPJ: 
02.766.161.759.851/0001-16, leia-se Flor da Pele Marketing Produções e Eventos Ltda CNPJ: 
02.766.161/0001-16. 

Desterro/PB, 10 de julho de 2013.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

ERRATA
A Prefeitura de Desterro/PB, através de sua Prefeita, torna público que na publicação do EX-

TRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº IN009/2013. Vem retificar a publicação 
no Diário Oficial do Estado da Paraíba, (Edição nº 15.280, do dia 10/07/2013) e no Jornal A União 
(Ano CXX nº 134, do dia 10/07/2013), onde se lê Flor da Pele Marketing Produções e Eventos Ltda 
CNPJ: 02.766.161.759.851/0001-16, leia-se Flor da Pele Marketing Produções e Eventos Ltda 
CNPJ: 02.766.161/0001-16. 

Desterro/PB, 10 de julho de 2013.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2013
OBJETO: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS 

VENANCIO DOS SANTOS NESTA CIDADE. LICITANTES HABILITADOS: ML CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP. Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Não 
havendo recurso, a abertura das propostas será realizada no dia 22/07/2013 às 11:00 horas. Infor-
mações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda 
a sexta-feira. Telefone: 83-3372-2246/2447, licitacaocuite@yahoo.com.br.

Cuité/PB, 12 de julho de 2013.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2013
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2013 de 03 de janeiro 

de 2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
N° 021/2013, tipo menor preço, cujo objeto é a CONTRATACAO DE 01 -UMA-EMPRESA, PARA 
REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS, destinado ao uso povo carente deste município.

VENCEDOR /VALOR:
AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA, Com CNPJ 10.906.080/0001-00
R$ 80.189,00 ( OITENTA MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS)
São Jose de Piranhas-PB, 12 de julho de 2013.

JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2013

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 048/2013, 

que tem como objeto é a CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE 
MUNICÍPIO, não houve manifestação de interessados, sendo declarada a licitação DESERTA. 
Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, em 11 de julho de 2013.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. Objeto: Aquisição de lentes e armações para óculos 

de grau entrega parcelada destinado a pessoas carentes do município. Data do recebimento dos 
envelopes abertura e disputa dia26/07/2013 às 09h30min. O Edital poderá ser examinado e/ou 
retirado na sala da CPL, nos dias úteis das 08:00h às 12:00h a Rua Capitão Manoel Lopes, s/n. 
Informações pelo fone (83) 3491-1003. 

São José de Princesa, 12 de julho de 2013.
Soneide José de Sousa

Pregoeira

WALTER JOSÉ DE FREITAS HOLANDA FILHO – CPF Nº 042.818.594-03. Torna público que à 
SUDEMA – Superintendencia de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1867/2013 em João Pessoa, 04 de julho de 2013 – Prazo 545 dias. Para a atividade de: Edifi-
cação comercial Na(o) LOTEAMENTO BOA VISTA II, Nº 25, QD. 21, LT. 25, PONTA DE CMPINA, 
MUNICÍPIO: CABEDELO –UF: PB. Processo: 2013-000787/TEC/LI-1961.

ESTADA DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, para execução dos serviços de recuperação 
e melhorias de partes das estradas vicinais da zona rural do Município de Patos-PB.

VENCEDOR: LIGHT – Engenharia e Comércio LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 1.494.426,91 (hum milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatro-

centos e vinte e seis reis e noventa e um centavos).
PRAZO: 90 (cento e oitenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/IPTU/

OUTROS e convênio de n° CR764800/2011 (Ministério da Integração Nacional).
PATOS - PB, 12 de julho de 2013.
Francisca Gomes Araújo Mota

Prefeita Constitucional de Patos – PB.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013
OBJETO: Contratação de empresa no ramo da construção civil, visando construções de Cisterna 

Semi-enterrada para Armazenamento de Água da Chvua (16 m³), na zona rural do município de 
Conceição – PB.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
J. F. SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - Valor: R$ 693.683,15.
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 
Prefeitura Municipal, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - 
Conceição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br.
Conceição - PB, 12 de Julho de 2013

KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA
Presidente da Comissão

ESTADA DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, para execução dos serviços de recuperação 
e melhorias de partes das estradas vicinais da zona rural do Município de Patos-PB.

VENCEDOR: LIGHT – Engenharia e Comércio LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 1.494.426,91 (hum milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatro-

centos e vinte e seis reis e noventa e um centavos).
PRAZO: 90 (cento e oitenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/IPTU/

OUTROS e convênio de n° CR764800/2011 (Ministério da Integração Nacional).

PATOS - PB, 12 de julho de 2013.
Francisca Gomes Araújo Mota

Prefeita Constitucional de Patos – PB.
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R.FURLANI ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.496.357/0001-87 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1856/2013 em João Pessoa, 4 de julho de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: EXTRA-
ÇÃO E BRITAGEM DE GRANITO DE FORMA MANUAL E BENEFICIAMENTO. REFERENTE AO 
PROCESSO DNPM Nº 846.144/2013, No SÍTIO CANOA, RODOVIA PB-228, KM 1,3 Município: 
ASSUNÇÃO – UF: PB. Processo: 2013-003059/TEC/LI-2175.

CIPATEX DO NORDESTE S.A.
NIRE 25.3.0000967.5 – CNPJ (MF) nº. 02.007.875/0001-40

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 20 DE JUNHO DE 2013

(Elaborada sob a forma de sumário)
HORÁRIO: Às dez horas (10h:00min); LOCAL: Na Alameda dos Nhambiquaras, nº. 1.770, conjunto 

607, bairro de Indianópolis, no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04090-004; 
COMPARECIMENTO: A totalidade dos acionistas e dos Diretores; CONVOCAÇÃO: Dispensada a 
publicação de editais, conforme o disposto no § 4°, do artigo 124, da Lei n°. 6.404/76; MESA: Senhor 
JOSÉ GERALDO ANTUNES, Presidente da Mesa, e senhor VALMIR PILON, Secretário da Mesa; 
APROVAÇÃO DA FORMA SUMÁRIA PARA A ELABORAÇÃO DA ATA: Foi aprovada, por unanimidade 
e sem qualquer ressalva, a forma sumária para a elaboração da ata, conforme permitido pelo § 1°, do 
artigo 130, da Lei n°. 6.404/76; (I) DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 
Os acionistas dispensaram a presença do auditor independente por não haver necessidade de novos 
esclarecimentos e, deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, abstendo-se 
de votar os legalmente impedidos: 1) As contas da Administração referentes ao exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2012, representadas pelo Relatório dos Administradores, pelo Balanço 
Patrimonial e pelas demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2012, que foram publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba, na edição 
do dia 18 de junho de 2013, nas páginas 34 e 35, e no jornal A UNIÃO, publicado na cidade de João 
Pessoa, PB, na edição do dia 18 de junho de 2013, na página 28, ambos os jornais arquivados na Junta 
Comercial do Estado da Paraíba – JUCEP com o nº. 20130414905, em 19/6/2013. 2) A destinação do 
resultado apurado no exercício social de 2012, ou seja, lucro no valor de R$ 2.411.758,46 (dois milhões, 
quatrocentos e onze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), conforme a 
proposta da Administração da Sociedade e o disposto no §3º, do artigo 18, da Lei nº 11.941/09, para 
a conta Reserva de Lucros - Reserva de Incentivos Fiscais (subvenções para investimento); (II) DE-
LIBERAÇÃO TOMADA NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os acionistas deliberaram e 
aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
alterar o artigo 3º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 3º- São 
objetos da sociedade: (a) industrialização de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratifi-
cados com plástico, de laminados de material plástico, filmes tubulares, e outros produtos de plástico; 
(b) industrialização, importação, exportação e o comércio de bolsas, cintos, carteiras e assemelhados; 
e de bolsas e embalagens destinadas a produtos de terceiros, inclusive promocionais; (c) comércio, 
importação e exportação de produtos químicos e matérias-primas, especialmente para as indústrias 
químicas, de calçados e de plástico em geral. Parágrafo Único- A Sociedade poderá participar em outras 
sociedades, como acionista, sócia ou quotista, inclusive através de incentivos fiscais, excetuadas as 
de responsabilidade solidária.”. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, é assinada por todos os 
presentes. São Paulo, SP, 20 de junho de 2013.
JOSÉ GERALDO ANTUNES  VALMIR PILON
- Presidente da Mesa  Secretário da Mesa 

CIPATEX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
JOSÉ GERALDO ANTUNES  VALMIR PILON 
Administrador com poderes de representação Administrador com poderes de representação 

INVESTMENT SO.TE.CO. INTERNATIONAL S.A.
NORBERTO PASQUATTI – Procurador - OAB/SP nº. 26.477
                                               CPF/MF nº. 049.878.028-72 
INVERSORA BELLSTONE S.A.WAGNER THOMÉ – Procurador  - OAB/SP nº. 81.331    
                                                                                        CPF/MF nº. 014.677.958-44 
                                      DIRETORES:
WILLIAM NICOLAU  LEOPOLDO PILON
 - Diretor Presidente  Diretor  Vice-Presidente 
REIAD NICOLAU  VALMIR PILON
Diretor de Desenvolvimento Diretor Industrial 
WILLIAM MARCELO NICOLAU JOSÉ GERALDO ANTUNES
Diretor Comercial  Diretor Administrativo e Financeiro
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/07/2013 SOB Nº 20130435821 
PROTOCOLO: 13/043582-1, DE 08/07/2013 
EMPRESA: 25 3 0000967 5 
CIPATEX DO NORDESTE S/A 
MARIA DE FÁTIMA V. VENÂNCIO - SECRETÁRIA GERAL

Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042990
Responsavel.: ELTIMANE CONST. E INC. LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042961
Responsavel.: ERIVALDO GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 826620704-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$ 53,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043554
Responsavel.: ELDA FERREIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 056477383-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$468,36
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042981
Responsavel.: EMILIA AUGUSTA CAMELO LONDRES
CPF/CNPJ....: 219618084-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$143,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043766
Responsavel.: EMILIA AUGUSTA CAMELO LONDRES
CPF/CNPJ....: 219618084-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$ 96,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043761
Responsavel.: ELAINE PAULINO SOUZA
CPF/CNPJ....: 025614314-52
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$871,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042979
Responsavel.: EDSON ANDRE DA COSTA
CPF/CNPJ....: 010032034-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$160,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043160
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS PINTO - ME
CPF/CNPJ....: 003288488/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.780,37
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043089
Responsavel.: FLAVIO FRANCA DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 759653644-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$796,56
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043285
Responsavel.: FLAVIO EMILIANO MOREIRA
CPF/CNPJ....: 033679924-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$ 84,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043314
Responsavel.: FRANKLIN PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 008526244-76
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$603,44
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043292
Responsavel.: FRANCINALDO VIEIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 727083014-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$225,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043559
Responsavel.: GILVANEIDE DE SANTOS
CPF/CNPJ....: 008444434-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$220,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043571
Responsavel.: JOSENILDO CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 035780884-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042545
Responsavel.: ISIS MACEDO LUNA
CPF/CNPJ....: 645834814-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$472,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041180
Responsavel.: ISA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA
CPF/CNPJ....: 396085734-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$501,53
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043575
Responsavel.: ISNARDO FARIAS DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 379852304-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042107
Responsavel.: IRANICE RODRIGUES CABRAL
CPF/CNPJ....: 482539794-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$507,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 029166
Responsavel.: INACIA GORETH ALVES SILVA
CPF/CNPJ....: 023835204-89
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$933,40
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041440

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ATUALSAT LTDA
CPF/CNPJ....: 012940615/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$329,94
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043326
Responsavel.: ALTINO VICTOR DA COSTA ME
CPF/CNPJ....: 012620357/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042560
Responsavel.: ANDRIELY IRIS SILVA DE ARAUJO 09031
CPF/CNPJ....: 014881440/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.079,63
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043090
Responsavel.: AELSON DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 015300923/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$196,52
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042466
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$679,98
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042871
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$723,42
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041821
Responsavel.: COMBATE SEGURANCA DE VALORES L
CPF/CNPJ....: 002322136/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$4.173,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043842
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$472,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041694
Responsavel.: CLAUDELICIO MEDEIROS ARAUJO 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 022645384-73
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$637,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042335
Responsavel.: CELSON JOSE HENRIQUE
CPF/CNPJ....: 044803334-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$142,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043316
Responsavel.: CLISALDO ESTENIO DE ANDRADE 
ALECRIN
CPF/CNPJ....: 049799654-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$305,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 038547
Responsavel.: CARLOS MIRANDA RIBEIRO BEZERRA
CPF/CNPJ....: 009810734-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042868
Responsavel.: DAMIAO FARIAS SAMPAIO
CPF/CNPJ....: 009391852/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.009,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043111
Responsavel.: DENIS COUTINHO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 023956744-78
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$720,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041028
Responsavel.: ELSON TADEU FERNANDES DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 047670024-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.750,74
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041588
Responsavel.: EDNEIDE VIEIRA SOARES COSTA
CPF/CNPJ....: 034510654-79
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$794,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042771
Responsavel.: ELTIMANI CONSTRUCOES E INC LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$296,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042859
Responsavel.: EVANILDO SOUSA
CPF/CNPJ....: 739597404-25
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$648,00

Responsavel.: JOSE EUDES DOMINGOS BEZERRA
CPF/CNPJ....: 931515784-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$898,48
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041460
Responsavel.: JOSE RICARDO BORGES MORAIS
CPF/CNPJ....: 768141224-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$408,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041464
Responsavel.: JOSECLEA SILVA PAIVA
CPF/CNPJ....: 910588214-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$734,40
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041468
Responsavel.: JUSSARA DE LOURDES RODRIGUES 
RAMALH
CPF/CNPJ....: 073929624-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.165,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043340
Responsavel.: JANAINA DA SILVA VENTURA
CPF/CNPJ....: 015000082/0001-41
Titulo......: NOTA FISCALR$231,53
Apresentante:LCCOMATACADISTADEPRODALIM
ENTIC ...
Protocolo...: 2013 - 043014
Responsavel.: JANAINA DA SILVA VENTURA
CPF/CNPJ....: 015000082/0001-41
Titulo......: NOTA FISCALR$136,96
Apresentante: LC COM ATACADISTA DE PROD 
ALIMENTIC ...
Protocolo...: 2013 - 043013
Responsavel.: JOSE ALVES CABRAL
CPF/CNPJ....: 086934474-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$852,48
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041454
Responsavel.: JOSE CLAUDIO FERREIRA MACEDO
CPF/CNPJ....: 005556883/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$2.796,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043490
Responsavel.: JOSE CASSIO ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 027789744-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$ 90,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043368
Responsavel.: JOAO NOGUEIRA M SOBRINHO
CPF/CNPJ....: 410306803-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042261
Responsavel.: LUCIENE PONTES FARIAS
CPF/CNPJ....: 046944894-61
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$590,96
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 040190
Responsavel.: LUCIANO AZEVEDO SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 569102584-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$504,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041490
Responsavel.: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA PONTES
CPF/CNPJ....: 675884764-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$454,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041509
Responsavel.: MERCIA FERNANDES SOARES 
MOREIRA
CPF/CNPJ....: 298765674-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$958,48
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041147
Responsavel.: MARIA J DA SILVA
CPF/CNPJ....: 017524464-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$180,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043556
Responsavel.: MARIA CARMO SILVA
CPF/CNPJ....: 979271044-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$612,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041520
Responsavel.: MINI MERCADO BEZERRA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 013987591/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$999,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041744
Responsavel.: MINIBOX BOMDEMAIS LTDA
CPF/CNPJ....: 011287904/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$344,24
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043321
Responsavel.: MARIA JOSE BRITO FONSECA
CPF/CNPJ....: 552738154-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$991,92
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041534
Responsavel.: MARIA HERILENE DE SOUZA

CPF/CNPJ....: 067810444-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$441,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043563
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 014686544-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$240,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043028
Responsavel.: MARIA DALVA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 077803084-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$140,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043017
Responsavel.: MARILENE RODRIGUES ARAUJO 
DE MACENA
CPF/CNPJ....: 024503815/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$311,05
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043991
Responsavel.: MARCONE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 025264864-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$ 70,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043500
Responsavel.: MARIA DAS MERCES FELIZ DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011319494-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043022
Responsavel.: MANOEL ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 753609934-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$265,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043170
Responsavel.: MANOEL OTAVIANO SILVA
CPF/CNPJ....: 033010804-21
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$410,28
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041500
Responsavel.: MARIA ALICE ARAUJO ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 189306113-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$412,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041515
Responsavel.: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 518469694-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$663,52
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041510
Responsavel.: MARILENE RODRIGUES DE ARAUJO M
CPF/CNPJ....: 024503815/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$683,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043804
Responsavel.: MERYLLIN ROSAS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 065756084-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$110,10
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042778
Responsavel.: MARIA JOSE SILVA MACENA COUTINHO
CPF/CNPJ....: 196436914-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$527,68
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041841
Responsavel.: MARISETE RIBEIRO ROSA
CPF/CNPJ....: 045404874-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.081,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043608

E D I T A L

Responsavel.: MICHELINE ARAUJO FRANCA
CPF/CNPJ....: 019077094-52
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$899,40
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041150
Responsavel.: MONICA ALBUQUERQUE CARNEIRO 
DA CUNH
CPF/CNPJ....: 441264764-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$444,32
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041875
Responsavel.: MARIA DAS NEVES GONCALVES
CPF/CNPJ....: 091806114-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$140,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043016
Responsavel.: MARIA JOSE ARRUDA SILVA
CPF/CNPJ....: 343607944-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$463,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041533
Responsavel.: MARIA DA GLORIA COSTA MEIRA-ME
CPF/CNPJ....: 017715445/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$236,80
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB

Protocolo...: 2013 - 043772
Responsavel.: OTL OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ....: 012209596/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$225,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042485
Responsavel.: PATRICIA QUEIROGA OLIVEIRA DE 
SOUSA
CPF/CNPJ....: 046154804-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.209,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042405
Responsavel.: PAULO SERGIO N. MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 753686174-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043820
Responsavel.: PARAIBA COMERCIO DE PISCINAS 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 017864227/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$968,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043734
Responsavel.: PARAIBA COMERCIO DE PISCINAS 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 017864227/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$526,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043719
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DAN-
TAS ME
CPF/CNPJ....: 014719085/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$626,44
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043638
Responsavel.: PETRONIO ASSIS MOREIRA LIMA
CPF/CNPJ....: 450542074-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$598,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041892
Responsavel.: ROSANGELA MARIA PINHEIRO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 379706744-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$579,96
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042278
Responsavel.: ROZAN JOSE SANTOS
CPF/CNPJ....: 039193204-76
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$817,32
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 040978
Responsavel.: ROBERTA SILVA CASTRO
CPF/CNPJ....: 424127144-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$788,44
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042273
Responsavel.: RANYERE DA SILVA NOBREGA ME
CPF/CNPJ....: 003688829/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$313,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041671
Responsavel.: RUBENS GOMES LIMA
CPF/CNPJ....: 408103994-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$540,96
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042296
Responsavel.: ROSANGELA CARVALHO SANTOS
CPF/CNPJ....: 043624444-67
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$946,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041144
Responsavel.: RG CONSTRUAR LTDA
CPF/CNPJ....: 007090997/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$ 84,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043586
Responsavel.: SILVANO TEIXEIRA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 739145764-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$600,84
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042325
Responsavel.: SANDRA MARIA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 008051926-11
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$520,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042307
Responsavel.: SEVERINO LUCENA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 109185584-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$742,24
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 031445
Responsavel.: SO TERRA CONSTRUCOES E PRO-
JETOS
CPF/CNPJ....: 040982175/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041917
Responsavel.: SHIRLEY SOARES SANTOS
CPF/CNPJ....: 295951004-63
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$696,96

Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 040993
Responsavel.: SONIA MARIA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 205704224-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$216,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043025
Responsavel.: SANDRA ALVES PESSOA
CPF/CNPJ....: 789106174-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$501,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042304
Responsavel.: SILVANA PRUDENCIO DINIZ
CPF/CNPJ....: 789853314-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$839,04
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042323
Responsavel.: THAIS REGINA PEREIRA DE CAR-
VALHO ME
CPF/CNPJ....: 008408344/0001-46
Titulo......: NOTA FISCALR$473,30
Apresentante: LC COM ATACADISTA DE PROD 
ALIMENTIC
 ...
Protocolo...: 2013 - 043012
Responsavel.: TEREZINHA DIAS BEZERRA
CPF/CNPJ....: 031915194-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$ 14,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043553
Responsavel.: VERIDIANA TOMAZ
CPF/CNPJ....: 062365114-97
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$306,94
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 041554
Responsavel.: VANDERLINDE & VERBER LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014041186/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$957,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043731
Responsavel.: VIVIANE DE SENA LIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 013195167/0001-05
Titulo......: NOTA FISCALR$436,26
Apresentante: LC COM ATACADISTA DE PROD 
ALIMENTIC
 ...
Protocolo...: 2013 - 043011
Responsavel.: VERA LUCIA COSTA MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 027250194-86
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$859,16
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042349
Responsavel.: WELLINGTON PESSOA MEIRELES
CPF/CNPJ....: 931247244-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$698,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043307
Responsavel.: VERIDIANA TOMAZ
CPF/CNPJ....: 062365114-97
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$205,88
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOA PB
  Protocolo...: 2013 - 041553
Responsavel.: WELLINGTON SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 102421104-52
Titulo......: DUP VEN MER INDR$312,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 042754
Responsavel.: WILSON FERNADES DA SILVA JR
CPF/CNPJ....: 551913204-68
Titulo......: DUP VEN MER INDR$ 90,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043367
R e s p o n s a v e l . :  T H A I S E  F I R M I N O  G O M E S 
10495688428
CPF/CNPJ....: 013511471/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER INDR$428,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 037728
Responsavel.: TELMO FIGUEIREDO QUIRINO
CPF/CNPJ....: 616850974-72
Titulo......: INDIC DUPLICATAR$486,40
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 036804
Responsavel.: JUSSARA DE LOURDES RODRIGUES 
RAMALH
CPF/CNPJ....: 073929624-85
Titulo......: DUP VEN MER INDR$ 1.165,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 043340
 Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 
de Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas 
Fisicas e Juridicas acima citadas a virem pagar os 
titulos supra, no prazo de tres dias uteis, ou darem, 
por escrito, as razoes por que nao o fazem, dirigindo-
-se, para tanto,ao 2o Tabelionato de Protesto, a 
Praca 1817, 40 - Centro - Joao Pessoa-PB, sob 
pena de serem os referidos titulos PROTESTADOS, 
na forma da LEI.

Joao Pessoa,  13/07/2013
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2013
OBJETO: Contratação de serviço de recuperação de estradas vicinais no município de São 

Francisco. Data e Local, às 08:00 horas do dia 24/07/2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua José 
Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 12 de Julho de 2013. 
Luís Magno Bernardo Abrantes.

Presidente da CPL.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 70/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviço de locação de impressoras, destinadas a 

manutenção das atividades administrativas do município de São Francisco. Data e Local, às 09:00 horas do dia 
24/07/2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 12 de Julho de 2013. 
Luís Magno Bernardo Abrantes.

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 71/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva, bem como a reposição de peças e componentes dos aparelhos de refrigeração perten-
centes ao município de São Francisco. Data e Local, às 10:00 horas do dia 24/07/2013, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 12 de Julho de 2013. 
Luís Magno Bernardo Abrantes.

Presidente da CPL.

CSQ ENGENHARIA LTDA - CNJP  nº 08.921.890/0001-86,torna público que requereu a SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente a Renovação da Licença de Instalação para o Empreendimento 
Residencial  Santa Rita de Cássia situado na Av.Argemiro de Figueiredo,S/N,Bessa,João Pessoa/
PB,CEP:58037-030.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
023/2013, no dia 26 de julho de 2013, ás 08:30min, que tem como objetivo a Aquisição de Pães, 
Bolos e Biscoitos, destinados ao consumo em escolas, creches, peti e diversas secretarias deste 
município, descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão 
retirar o edital na sede da prefeitura municipal.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 12 de julho de 2013.
Jose Idomar de Souza Bento

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 00001/2013

A Prefeitura Municipal de Poço Dantas, estado da Paraíba, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar 09:00 horas do dia 
26 de julho de 2013, na sede da Prefeitura Municipal de Poço Dantas à Rua. Odilon Francisco de 
Oliveira, nº 50 – Centro, sessão pública com objetivo de licitação modalidade Leilão visando a Aliena-
ção de veículos tipo passeio, utilitário e motocicleta em funcionamento conforme termo de referência.

Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 12 de Julho de 2013

Abimael Alves Diniz – Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 00001/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe, estado da Paraíba, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação – CPL,TORNA PÚBLICOa quem possa interessar, que fará realizar 14:00 
horas do dia 30 de julho de 2013, na sede da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixeà 
Rua. Rua José Nogueira Pinheiro,S/N – Centro, sessão pública com objetivo delicitação modalidade 
Leilão visando a Alienação de veículos tipo máquina, passeio e utilitário,conforme termo de referência.

Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
São João do Rio do Peixe - PB, 12 de Julho de 2013

DAYSE DE FÁTIMA FERNANDES RIBEIRO CRISPIM – Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Julho de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
em geral, fornecido de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 12 de Julho de 2013

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Julho de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
destinados a Farmácia Básica, fornecidos de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 11 de Julho de 2013

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2013, que objetiva: Aquisição de 
01 (um) veículo tipo utilitário, 01 (um)veículo tipo passeio e 01 (uma) motocicleta; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 
CAJAZEIRAS LTDA - R$ 91.400,00.

Poço Dantas - PB, 12 de Julho de 2013
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo tipo utilitário, 01 (um)veículo tipo passeio e 01 (uma) 
motocicleta.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas IGD/SUAS; IGD/BF; Saúde/

Vigilância Sanitária/PEVA.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00066/2013 - 12.07.13 - DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA 

- R$ 91.400,00

CSQ ENGENHARIA LTDA - CNJP nº 08.921.890/0001-86,torna público que requereu a SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente a Renovação da Licença de Instalação para o Empreendimento 
Bessa Tower Residence situado na Rua Severino Nicolau de Melo,S/N,Bessa,João Pessoa/
PB,CEP:58037-700.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Retro Escavadeira.
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO nº 00009/2013.
DOTAÇÃO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MDA/ CONTRATO DE REPASSE N.° 775318/2012/

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁGIO/ PROCESSO N.° 2641.0398816-68/2012. 09. 
SECRETÁRIA DE AGRICULTURA - 4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 
20.606.1011.1.004 - ADQUIRIE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e:
CT Nº 00084/2013 - 10.07.13 - MOTIOVA MAQUINAS LTDA - R$ 215.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2013, que objetiva: Aquisição de 
01 (um) veículo tipo utilitário, 01 (um)veículo tipo passeio e 01 (uma) motocicleta; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 
CAJAZEIRAS LTDA - R$ 91.400,00.

Poço Dantas - PB, 12 de Julho de 2013
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo tipo utilitário, 01 (um)veículo tipo passeio e 01 (uma) 
motocicleta.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas IGD/SUAS; IGD/BF; Saúde/

Vigilância Sanitária/PEVA.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00066/2013 - 12.07.13 - DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA 

- R$ 91.400,00
 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2013, que objetiva: Contratação de 
empresa para execução dos serviços de manutenção da iluminação pública e gestão energética 
do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GEMLUX 
SOLUÇÕES LTDA - R$ 90.500,00.

Cajazeiras - PB, 27 de Junho de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção da iluminação 

pública e gestão energética do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2013.
DOTAÇÃO: 2.10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 25.752.0075.0003 - EFICIENTIZAÇÃO 

DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU-
RÍDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00090/2013 - 27.06.13 - GEMLUX SOLUÇÕES LTDA - R$ 90.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2013

OBJETO: Contratação de Serviços de profissionais do setor artístico e equipamentos para as 
festividades de Emancipação Política do município do São José da Lagoa Tapada/PB.Local e Data: 
Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José da Lagoa 
Tapada - PB, às 09:00 horas do dia 24 de julho de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 12 de julho de 2013
CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de serviços de empreitada para manutenção e conservação 
de bens públicos, mediante ajuste de mão de obra por tarefa para execução de pequenos trabalhos, 
sem fornecimento de materiais, nos termos da alínea “d” do inc. VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93. 
Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro - São José 
da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 horas do dia 24 de julho de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 12 de julho de 2013
CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2013

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis destinados ao 
abastecimento de veículos que circulam localidade de João Pessoa ou BR 230 até aproximadamente 
o Km 100. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, S/N - Centro 
- São José da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 horas do dia 30 de julho de 2013.

São José da Lagoa Tapada - PB, 12 de julho de 2013
CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO 

 Presidente da CPL

João Pessoa > Paraíba > sexta-feira, 13 de julho de 2013Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para fornecimento de refeições pronta (tipo almoço e café da manha) destinado aos servidores e 
prestadores de serviço  do municipio   conforme especificações constantes no Termo de Referência 
Anexo I deste Edital,

A reunião será no dia 26 de Julho de 2013, ás 09:00 na sala da CPL,no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB

Vista Serrana - PB, 12 de Julho de 2013
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013
O Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação e 

pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na moda-
lidade PREGÃO PRESENCIAL  Nº 006/2013, para aquisição de óleo diesel S-10, de acordo com 
as especificações e condições estabelecidas no edital, e leis federais, cuja abertura será no dia 
25.07.2013 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida 
Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB, 11 de Julho de 2013.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013
O Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação e 

pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 007/2013, para aquisição de peças para veículos de forma parcelada, 
de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital, e leis federais, cuja abertura 
será no dia 25.07.2013 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto 
de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB, 11 de Julho de 2013.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2013

O Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº 019/2013,  do tipo menor preço por item, para o fornecimento de refeições, com 
entrega parcelada, cuja abertura será no dia 01.08.2013 às 09:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado,  no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água-PB,  11  de Julho de 2013.
Luzia Gonçalves Sobrinha

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2013

O Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS  Nº  020/2013,  do tipo menor preço por item, para aquisição de combustíveis na cidade de 
João Pessoa, de forma parcelada, cuja abertura será no dia 01.08.2013 às 10:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 13 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  11 de Julho de 2013.
Luzia Gonçalves Sobrinha 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ 
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 020/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de 
Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 26/07/2013 às 16:00 hs, na Sala de Licitação deste 
Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do tipo 
MENOR PREÇO, destinado a Prestação de Serviços na Confecção de Próteses Dentarias., Cópia 
do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na 
Rua Francisco Vicente de Morais, n.° 122,  Centro – São José do Sabugí – PB, Edital e informações: 
no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 12 de Julho de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ 
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 021/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe 
de Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 26/07/2013 às 15:00 hs, na Sala de Licitação 
deste Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial 
do tipo MENOR PREÇO, destinado a Aquisição de Equipamento de Informática e Equipamentos de 
Escritório de Forma Parcelada., Cópia do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de 
Licitação deste Órgão, situada na Rua Francisco Vicente de Morais, n.° 122,  Centro – São José do 
Sabugí – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 12 de Julho de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 015/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe 

de Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 25/07/2013 às 15:00 hs, na Sala de Licitação 
deste Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial 
do tipo MENOR PREÇO, destinado a Prestação de Serviços de Assessoria Técnica e Pedagogia 
a Sec. de Educação de Forma Parcelada., Cópia do Edital e demais documentos poderão ser 
obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua Francisco Vicente de Morais, n.° 122,  
Centro – São José do Sabugí – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 
Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 05 de Abril de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 016/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe 

de Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 25/07/2013 às 10:00 hs, na Sala de Licitação 
deste Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial 
do tipo MENOR PREÇO, destinado a Prestação de Serviços de Assessoria Técnica em Programas, 
Projetos e Sistemas destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Forma Parcelada., Cópia do Edital e 
demais documentos poderão ser obtidos na Sala de Licitação deste Órgão, situada na Rua Francisco 
Vicente de Morais, n.° 122,  Centro – São José do Sabugí – PB, Edital e informações: no endereço 
acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 05 de Abril de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N.° 022/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, através do Pregoeiro e equipe de 

Apoio, TORNA PÚBLICO que fará realizar no dia 25/07/2013 às 14:00 hs, na Sala de Licitação deste 
Órgão, situada no prédio da Prefeitura Municipal, licitação da modalidade Pregão Presencial do 
tipo MENOR PREÇO, destinado a Prestação de Ultrassonografia destinado ao Fundo Municipal de 
Saúde de Forma Parcelada., Cópia do Edital e demais documentos poderão ser obtidos na Sala de 
Licitação deste Órgão, situada na Rua Francisco Vicente de Morais, n.° 122,  Centro – São José do 
Sabugí – PB, Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 Ou pelo Tel. (83) 3467-1028. 

São José do Sabugí, PB, 12 de Julho de 2013.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Resultado de Julgamento 

A Prefeitura de Cabaceiras, através da Comissão de Licitações, torna público, o Resultado 
de Julgamento da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços referente ao Certame 
Licitatório nº 021/2013, Pregão Presencial n° 009, visando à seleção e contratação de empresa 
para fornecimento de equipamentos hospitalares. Empresa habilitada e vencedora: CB Cirúrgica 
do Brasil Ltda, CNPJ: 00.534.095/0001-23, com a proposta final de R$ 39.533,00. Das decisões 
tomadas pela CPL caberão recursos conforme previsto no Art. 109 da Lei nº 8.666/93, estando a 
documentação da participante disponível para a devida conferência, por parte do público em geral, 
na sala da Comissão de Licitação deste Órgão Público. Tal Resultado foi publicado nos murais de 
diverso Órgãos Públicos e privados, podendo as demais informações serem adquiridas através 
dos telefones: 3356-1117.

Cabaceiras, 10/07/2013. 
Marcos Vinicius A. Cavalcante - Presidente – CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013

A Câmara Municipal de Araruna-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
a quem interessar que fará realizar às 09h00 do dia 07/08/2013, o presente Processo de Licitação.

OBJETIVO: Aquisição de Combustíveis. 
EDITAL: Poderá ser adquirido no horário das 08h00 às 12h00, no Prédio Sede da Câmara 

Municipal de Araruna-PB
Araruna-PB, 12 de Julho de 2013.

ALAN SOUZA TEIXEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013

Torna público que fará realizar através da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, sediada na PRAÇA JOÃO PESSOA, 05 - Centro – Juazeirinho - PB, às 10:00 
horas do dia 24 de Julho de 2013, Chamada Publica para: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, diretamente da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural ou de suas 
organizações, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 
de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE 
nº 38/2009. Recursos: PNAE. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 10 de julho de 2013
CARLEUSA CASTRO MARQUES DE OLIVEIRA RAULINO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 01.2013.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, através de sua Comissão Especial de Licitação, 

constituída através da Portaria de nº 453/2012, comunica a quem possa interessar que, nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 19.08.2013, às 10h00min, na 
Sala da Comissão Especial de Licitação, localizada à Praça Alfredo Moura, 06 (instalações provisó-
rias) - Centro – Alagoinha - PB, prédio utilizado pela Prefeitura Municipal, Licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA de n.º 01.2013, tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” e o regime de execução “EM-
PREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS”, destinada a contratação de empresa do ramo pertinente 
para a execução da ação de SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, de conformidade ao Termo 
de Compromisso nº TC/PAC-0333/2011, consoante Processo 25100.043978/2011-20 – FUNASA/
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Valor Orçado: R$ 6.000.000,00 – 
(Seis Milhões de Reais) – Prazo de execução: 300 (trezentos) dias. Demais esclarecimentos e Cópia 
do respectivo Edital “Concorrência 01.2013” poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, 
em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Alagoinha/PB, 11 de Julho de 2013.
SEVERINO INÁCIO DE FARIAS FILHO - Presidente da CEL

JRI CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA, CNPJ Nº 97.519.416/0001-52, torna público que requereu 
junto a SUDEMA, a sua Licença de Operação, através do Processo Nº 2013-003351, da obra 
localizada à Rua Luis Teodoro Pereira, QD. 207, LT. 214, GRAMAME, JOÃO PESSOA – UF: PB.

IDEVALDO BARBOSA DE ARAÚJO, CPF Nº 467.595.304-20, torna público que requereu junto a 
SUDEMA, a sua Licença de Operação, através do Processo Nº 2013-003828, da obra, localizada 
à Rua Projetada, QD. 34, LT. 20, JD. AEROPORTO, BAYEUX - UF: PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00046/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços técnicos na área de topografia e 

planialtimetria para elaboração de projetos, destinados a manutenção das atividades da Prefeitura 
Municipal de Condado. Data e Local: 26 de Julho de 2013 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 12 de Julho de 2013
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00047/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos e material permanente 

destinado a implantação da Unidade Básica de Saúde Ana Barbosa dos Santos, no município de 
Condado. Data e Local: 26 de Julho de 2013 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 12 de Julho de 2013
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 012/2013

Com base nas informações constantes do Processo referente à licitação na modalidade PREGÃO 
nº 012/2013, destinado a contratação de empresa especializada para eventual locação de software 
para gestão eletrônica de documentos, com utilização de equipamentos, mão de obra qualificada 
e própria, destinado as diversas secretarias do município, HOMOLOGO e ADJUDICO, o objeto 
desta licitação a empresa BRUNO RANGEL DA COSTA-ME, CNPJ 17.364.677/0001-01, com o 
valor de R$ 418.000,00 (Quatrocentos e dezoito mil reais), vencedor nos itens: 01 e 02, julgado 
habilitado e vencedor do certame. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 02 de Julho de 2013

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 012/2013

Extrato do Contrato Nº. 012/2013-Pregão Presencial. Contratados: Prefeitura Municipal de 
Caaporã e a empresa BRUNO RANGEL DA COSTA-ME, CNPJ nº 17.364.677/0001-01, no valor 
de R$ 418.000,00 (Quatrocentos e dezoito mil reais). Objeto: contratação de empresa especiali-
zada para eventual locação de software para gestão eletrônica de documentos, com utilização de 
equipamentos, mão de obra qualificada e própria, destinado as diversas secretarias do município. 
Vigência: 12 (doze) meses.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 02 de Julho de 2013
João Batista Soares

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE”
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública de credenciamento, 
entrega e abertura de propostas e documentações, que iria acontecer no próximo dia 16/07/2013, 
decorrente do Pregão Presencial no  015/2013, fica adiada “sine die” em razões de adequações 
no termo de referência. A nova data será divulgada através de publicações na imprensa oficial e 
em jornal de grande circulação. Outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 12 de Julho de 2013
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 017/2013

Com base nas informações constantes do Processo referente à licitação na modalidade PREGÃO 
nº 017/2013, destinado a contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de 
materiais pneumáticos, dentre outros, destinados à Administração Municipal, HOMOLOGO e ADJU-
DICO, o objeto desta licitação a empresa MB AUTO PEÇAS LTDA. EPP, CNPJ 35.422.021/0001-80, 
com o valor de R$ 312.532,00 (trezentos e doze mil quinhentos e trinta e dois reais), vencedor nos 
itens: 01 a 19, julgado habilitado e vencedor do certame. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 02 de Julho de 2013

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 017/2013

Extrato do Contrato Nº. 017/2013-Pregão Presencial. Contratados: Prefeitura Municipal de 
Caaporã e a empresa MB AUTO PEÇAS LTDA. EPP, CNPJ 35.422.021/0001-80, no valor de R$ 
312.532,00 (trezentos e doze mil quinhentos e trinta e dois reais). Objeto: contratação de empresa 
especializada para eventual fornecimento de materiais pneumáticos, dentre outros, destinados à 
Administração Municipal. Vigência: 12 (doze) meses.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 02 de Julho de 2013
João Batista Soares

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

TERMO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 018/2013

O Município de Piloezinhos, representado por seu Prefeito Constitucional, o Senhor ROSINALDO 
LUCENA MENDES, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 49 e seus 
parágrafos da lei 8.666/93, considerando o Interesse da Administração Pública, principalmente 
visando a celeridade dos serviços públicos.Decide:

REVOGAR o edital de licitaçãoTOMADA DE PREÇO N. 018/2013.
Pilõezinhos, 12 de Julho de 2013.

ROSINALDO LUCENA MENDES
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2013 

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Empresa MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP. 
OBJETO: Registro de preços, consignado em ata, para contratação de empresa especializada 
para eventual fornecimento de materiais pneumáticos, dentre outros, destinados à 
Administração Municipal. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇOS REGISTRADOS 

R$ 

UNITÁRIO TOTAL 
1 PNEU 175/70R . 13 Unid. 60 220,00 13.200,00 
2 PNEU 185/70 R . 14 Unid. 50 300,00 15.000,00 
3 PNEU 215/75 R. 17,5 Unid. 58 840,00 48.720,00 
4 PNEU 235/75 R . 15 Unid. 40 680,00 27.200,00 
5 PNEU 265/70 R. 16 Unid. 16 920,00 14.720,00 
6 PNEU 275/80 R . 22,5 Unid. 60 1.850,00 111.000,00 
7 PNEU TRATOR TRAS 18 x 4 x 30 Unid. 4 4.200,00 16.800,00 
8 PNEU TRATOR DIANT 750 x 18 Unid. 4 640,00 2.560,00 
9 PNEU 900 x 20 Unid. 24 998,00 23.952,00 

10 PNEU 1100 x 22 Unid. 18 1.640,00 29.520,00 
11 PNEU DIANT  2.75 x 18 (MOTO) Unid. 10 110,00 1.100,00 
12 PNEU TRAS 90/90 x 18 (MOTO) Unid. 10 130,00 1.300,00 
13 CAMARA AR ARO 18 x 4 x 30 Unid. 4 415,00 1.660,00 
14 CAMARA AR ARO 750 x 18 Unid. 4 110,00 440,00 
15 CAMARA AR ARO 900 x 20 Unid. 12 120,00 1.440,00 
16 CAMARA AR ARO 1100 x 22 Unid. 12 130,00 1.560,00 
17 CAMARA DE AR ARO 18 (MOTO) Unid. 12 30,00 360,00 
18 PROTETOR AR 20 Unid. 20 55,00 1.100,00 
19 PROTETOR AR 22 Unid. 12 75,00 900,00 

VALOR: R$ 312.532,00 (trezentos e doze mil quinhentos e trinta e dois reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2013. 
VIGÊNCIA: 02/07/2013 a 01/07/2014 
 
Robson Torres dos Santos 
Pregoeiro PMC 

CONVOCAÇÕES  PREGÃO PRESENCIAL No163/2013
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 kit de testes de triagem (material para laboratório), destinado 
a Secretaria de Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-00755-6
João pessoa, 12 de julho de 2013

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES  PREGÃO PRESENCIAL No179/2013
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 14h e 30mim para:

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, destinado a Secretaria 
de Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01191-4
João pessoa, 12 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 No218/2013
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 08/08/2013 às 09h para:

Contratação de serviços para fornecimento de imagens de satélite de alta resolução espacial, 
destinado a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, 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 - 13-01194-8
João pessoa, 12 de julho de 2013

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

MANOEL BENTO NETO MADEREIRA - CNPJ/CPF Nº 12.889.326/0001-09 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO  = PROCESSO Nº 2011-001652=COMÉRCIO VAREGISTA MADEIRA E 
ARTEFATOS = RUA ANTONIO AMANCIO PIRES – CENTRO - APARECIDA  Referente ao Processo: 
2013-004200/TEC/LO-5600

CRISTO REI ALIMENTOS NOIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 35.505.536/0001-43 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO Nº 1571/2013 em JOÃO PESSOA 03 de junho de 2013 = prazo: 730 dias. Para atividades de: 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO Na(o) rua do prado – 43 Centro – Patos – UF/
PN  Referente ao Processo: 2012-003786/TEC/LO-3250

ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA – PANIFICADORA ALIPAN - CNPJ/CPF Nº 08.556.755/0001-
89 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1570/2013  em João Pessoa 03 de junho de 2013 – PRAZO 730 
dias. Para atividades de: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO. Na(o) RUA  IRINEU 
JOFFILY – 287 – Município : PATOS – UF-PB.  Referente ao Processo: 2012-003785/TEC/LO-3249

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº225/2013
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 07/08/2013 às 09h para:

Aquisição de medicamentos, destinado a Secretaria de Estado da Saúde - SES, conforme 
anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01190-6
João pessoa, 12 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 No250/2013

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 07/08/2013 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de fornecimento de vale refeição, destinado a 
Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, 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 - 13-01188-2
João pessoa, 12 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 Nº265/2013

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 02/08/2013 às 09h para:

Aquisição de torners e cartucho para impressora, destinado ao Instituto de Terras e Planejamento 
Agrícola do Estado da Paraíba - INTERPA, 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 - 13-01192-2
João pessoa, 12 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 003/2013
REGISTRO NA CGE Nº 13.00193-0/2013

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da Comissão Per-
manente de Licitação – CPL, realizará às 15h00min do dia 15 de agosto de 2013, a Concorrência 
nº 003/2013, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo como objeto 
a contratação de Empresa de Engenharia para a construção de Equipamentos Comunitários, no 
Conjunto Habitacional Professor Raimundo Suassuana, no Bairro das Cidades, Município de Campina 
Grande, Paraíba, constituídos de 02 (duas) Escolas de Ensino Fundamental e Médio, nas quadras 
F e P, e dois Centros de Saúde, nas quadras A e Z. Os interessados poderão adquirir o EDITAL, 
mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e obter 
informações perante a Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, 
Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, de segunda a sexta das 08h00min 
às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min, ou pelo telefone (83) 3213-9195, no mesmo horário. 

João Pessoa, 12 de julho de 2013.
ESMERALDO ALVES LACERDA

Presidente da CPL

João Pessoa, 11 de julho de 2013.
PUBLICAÇÃO

•A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 
1797/2013 com vencimento em 23/05/2015 - Proc.2013-003376/TEC/LI-2211, para construção de 
conjunto residencial popular com 406 (quatrocentos e seis) unidades, Colinas do Sol, no município 
de CAMPINA GRANDE - PB.

•A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1884/2013 
com vencimento em 23/05/2015 - Proc.2013-003375/TEC/LI-2210, para construção de conjunto 
residencial popular com 333 (trezentos trinta e três) unidades, Novo Cruzeiro, no município de 
CAMPINA GRANDE - PB.

•A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1885/2013 
com vencimento em 22/05/2015 - Proc.2013-003377/TEC/LO-5377, para implantação de Conjunto 
Residencial Popular Unifamiliar com 40 (quarenta) unidades com sistema individual de esgotamento 
sanitário composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no município de REMÍGIO - PB.

•A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1817/2013 
com vencimento em 28/06/2014 - Proc.2013-003177/TEC/LO-5342, para implantação de Conjunto 
Residencial Popular Unifamiliar com 25 (vinte e cinco) unidades com sistema de tratamento e dispo-
sição dos esgotos sanitários composto de fossa séptica e sumidouro, no município de SAPÉ - PB.

EMILIA CORREIA LIMA
Diretora Presidente

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

COMISSÃO DE ALIENAÇÃO 
 

AVISO DE  LICITAÇÃO 
 

 O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA-DER/PB, Autarquia 
vinculada à Secretaria de Infraestrutura, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar que fará 
realizar, no Teatro Facisa, localizado na Avenida Argemiro de Figueiredo, 1901, Itararé – Campina Grande - PB, 
fones: (83) 2101-8832/2101-8832|,através da Comissão de Alienação, Licitação na modalidade de Leilão dos bens 
móveis inservíveis (veículos, máquinas, sucatas, etc.) pertencentes ao patrimônio do DER/PB, no estado e condições 
em que se encontram 

 
 

Modalidade Data Hora Objeto 
 

LEILÃO PUBLICO  
Nº 01/13 

Registro CGE 
Nº 130004-4 

 

15/08/2013 
 

10:00 
. 
Alienação dos bens móveis inservíveis, pertencentes ao 
patrimônio do DER/PB 

           Cópias integrais do Edital poderão ser obtidas gratuitamente no Departamento de Estradas de Rodagens do 
Estado da Paraíba-DER/PB, localizado na Avenida Ministro José Américo de Almeida s/n, Bairro Torre, João 
Pessoa Paraíba – PB, CEP: 58040-300, em horário comercial, fones: (83) 3216 2885/ 3216 2851 e no endereço 
eletrônico www.lancecertoleiloes.com.br.  

João Pessoa,  12 de julho de 2013. 
 

Eng.º  José Célio Marques de Souza 
Presidente da Comissão  de Alienação 

       
 

 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 

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

Modalidade Data Hora Objeto 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 14/13 
Registro CGE Nº 13-01176-6 

 
 

28/08/13 

 
 

15:00 

Serviços de supervisão, fiscalização e controle de obras 
de pavimentação, restauração e gerenciamento ambiental 
das rodovias integrantes do Programa Caminhos da 
Paraíba, financiadas com recursos oriundos do Tesouro 
Estadual e de financiamento realizado pelo Governo do 
Estado junto ao BNDES, conforme relação de rodovias - 
Anexo I do edital. 
Valor estimado da obra:  R$ 14.742.957,13. 

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

João Pessoa, 12 de julho de 2013. 
 
 

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

       
 

 WELINGTON PEREIRA DELMAS, CPF Nº 007.375.174-09, torna público que requereu junto a 
SUDEMA, a sua Licença de Operação, através do Processo Nº 2013-003788, da obra, localizada 
a Rua Profª Alice Mendes da Nóbrega, QD. 151, LT. 91, GRAMAME, JOÃO PESSOA – UF: PB. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001.1/2013 

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Empresa DATASOL INFORMÁTICA, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
OBJETO: Eventual fornecimento de material destinado a adequação das funções 
administrativas do município no tocante a informatização. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇOS REGISTRADOS 

R$ 
UNITÁRIO TOTAL 

1 ACCES POINT WIRELESS 2.4GHz 54Mbps 
ANTENA DE 12dBi UNID. 10 305,00 3.050,00 

2 ADAPTADOR DE REDE WIRELESS 
150Mbps UNID. 10 69,00 690,00 

5 BOBINA PDV 76MM x 22MM C/ 30 CX. 30 66,70 2.001,00 
6 CABO DE REDE UTP SOHO 305M CX. 1525 1,32 2.013,00 

7 CAIXA DE SOM USB COM POTENCIA DE 
220WATS/10W DE POTENCIA RMS UNID. 100 26,00 2.600,00 

8 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON 
PRETO MODELO T6641 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 33,50 1.005,00 

9 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON 
COLOR AZUL MODELO T6642 DA 
MESMA MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 33,50 1.005,00 

10 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON 
COLOR MAGENTA MODELO T6643 DA 
MESMA MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 33,50 1.005,00 

11 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON 
COLOR AMARELO MODELO T6644NDA 
MESMA MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 33,50 1.005,00 

12 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF 122 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA  

UNID. 150 35,00 5.250,00 

13 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 122 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 150 37,00 5.550,00 

14 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 15 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 30 59,00 1.770,00 

15 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
ORIGINAL COLOR REF 17 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 20 127,85 2.557,00 

16 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 21 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 100 49,65 4.965,00 

17 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 21B DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 50 35,71 1.785,50 

18 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF. 22 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 100 61,42 6.142,00 

19 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 27 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 50 65,00 3.250,00 

20 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 27B DA MESMA MARCA DE 
IMPRESSORA 

UNID. 50 35,00 1.750,00 

21 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF. 28 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 50 75,00 3.750,00 

23 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF. 57 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 20 88,00 1.760,00 

24 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF. 60 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 150 59,00 8.850,00 

25 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 60 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 150 49,00 7.350,00 

26 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 60B DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 100 35,50 3.550,00 

27 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 74 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 50 53,00 2.650,00 

28 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF 75 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 50 62,10 3.105,00 

29 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF 78 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 30 139,50 4.185,00 

30 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 901 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 100 49,00 4.900,00 

31 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF 901 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 100 78,50 7.850,00 

32 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 92  DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 50 51,00 2.550,00 

33 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF. 93 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 50 67,50 3.375,00 

44 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 662 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 50 25,00 1.250,00 

45 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR  REF 662 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 50 27,00 1.350,00 

46 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 670 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 30 28,00 840,00 

47 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR  AMARELO  REF 670 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 53,50 1.605,00 

48 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR AZUL REF 670 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 53,50 1.605,00 

49 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR  MAGENTA  REF 670 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 53,50 1.605,00 

50 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR  AMARELO REF  88 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 45,50 1.365,00 

51 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR AZUL REF 88 DA MESMA MARCA 
DA IMPRESSORA 

UNID. 30 45,50 1.365,00 

52 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR  VERMELHO REF 88 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 45,50 1.365,00 

53 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 88 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSOARA 

UNID. 30 55,00 1.650,00 

55 CONECTORES DE REDE RJ 45 UNID. 800 0,45 360,00 

56 DISCO RIGIDO INTERNO 7.2 RPM SATA2 
DE  1 TB  UNID. 30 295,00 8.850,00 

57 DISCO RÍGIDO EXTERNO USB 500 GB 3.0 UNID. 30 252,50 7.575,00 
58 DISCO RÍGIDO EXTERNO USB 1TB 3.0 UNID. 20 355,00 7.100,00 
59 DISCO RIGIDO INTERNO 7.2 RPM SATA2  UNID. 30 235,44 7.063,20 

DE 500GB  
62 ESTABILIZADOR 500 VA 220-110 UNID. 100 122,00 12.200,00 
63 ESTABILIZADOR 1000VA 220-110 UNID. 50 199,90 9.995,00 
64 ESTABILIZADOR 1500VA 220-110 UNID. 20 390,00 7.800,00 
65 ESTABILIZADOR 2000VA 220-110 UNID. 10 433,00 4.330,00 
69 FONTE ATX 500 W UNID. 150 43,50 6.525,00 
72 FONTE REAL ATX 550W UNID. 30 125,00 3.750,00 
73 FONTE REAL ATX 700W UNID. 30 155,00 4.650,00 

75 FRAGMENTADORA ATE 30 FOLHAS-CD-
DVD-CARTÃO DE CRÉDITO UNID. 10 588,00 5.880,00 

76 GABINETE ATX COM FONTE 450 W  
MULTILASER UNID. 50 133,00 6.650,00 

77 GABINETE ATX COM FONTE 450 W UNID. 50 108,00 5.400,00 
78 GRAVADOR DVD RW 22X PR SATA UNID. 100 65,00 6.500,00 

79 GPS DE MÃO RESOLUÇÃO 176 X 220 
PIXEL UNID. 10 1.498,50 14.985,00 

80 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR 
SEM FIO RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI, 
ATÉ 33PPM, CAPACIDADE PARA 100 
FOLHAS 

UNID. 10 709,50 7.095,00 

81 

IMPRESSORA LASER PRO 
MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO 600 X 
600DPI ATE 18PPM, CICLO MENSAL DE 
5.000 PAGINAS, CAPACIDADE PARA 150 
FOLHAS 

UNID. 30 599,00 17.970,00 

82 

IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 
MULTIFUNCIONAL, RESOLUÇÃO 600 X 
600 DPI, ATE 19PPM,  CICLO MENSAL DE 
2.000 PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 150 
FOLHAS  

UNID. 20 890,00 17.800,00 

84 

IMPRESSORA LASERJET 
MULTIFUNCIONAL COLOR, RESOLUÇÃO 
600 x 600 DPI, ATÉ 14PPM, CICLO 
MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, 
CAPACIDADE PARA 1.500 FOLHAS 

UNID. 30 275,00 8.250,00 

85 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR 
SEM FIO RESOLUÇÃO 1200 X 1200 DPI, 
ATE 23PPM, CICLO MENSAL DE 1.000 
PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 400 
FOLHAS 

UNID. 20 410,00 8.200,00 

86 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR 
COM FAX RESOLUÇÃO 4800 X 1200 DPI, 
ATÉ 8PPM, CICLO MENSAL DE 3000 
PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 80 
FOLHAS 

UNID. 20 376,50 7.530,00 

88 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR 
RESOLUÇÃO 4800 X 1200 DPI, ATÉ 
32PPM, CICLO MENSAL DE 1250 
PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 250 
FOLHAS 

UNID. 10 645,02 6.450,20 

89 IMPRESSORA NÃO FISCAL 150V/40 
COLUNAS - TÉRMICA UNID. 10 655,00 6.550,00 

90 KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E 
MOUSE OPTICO USB UNID. 30 82,57 2.477,10 

91 KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E 
MOUSE OPTICO USB SEM FIO UNID. 30 125,00 3.750,00 

92 

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB 
RESOLUÇÃO 01,25m, FREQUÊNCIA DE 
OPERAÇÃO 29,49MHz, PROCESSAADOR 
8051, SENSOR ÓPTICO CCD LINEAR 
2.048 PIXEL 

UNID. 20 136,00 2.720,00 

93 

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB 
VELOCIDADE DE LEITURA 400 
LEITURAS/SEGUNDO TECNOLOGIA 
LINEAR IMAGER, SUPERIOR A 
TECNOLOGIA LASER, LER CÓDIGO 

UNID. 20 299,85 5.997,00 

DE 500GB  
62 ESTABILIZADOR 500 VA 220-110 UNID. 100 122,00 12.200,00 
63 ESTABILIZADOR 1000VA 220-110 UNID. 50 199,90 9.995,00 
64 ESTABILIZADOR 1500VA 220-110 UNID. 20 390,00 7.800,00 
65 ESTABILIZADOR 2000VA 220-110 UNID. 10 433,00 4.330,00 
69 FONTE ATX 500 W UNID. 150 43,50 6.525,00 
72 FONTE REAL ATX 550W UNID. 30 125,00 3.750,00 
73 FONTE REAL ATX 700W UNID. 30 155,00 4.650,00 

75 FRAGMENTADORA ATE 30 FOLHAS-CD-
DVD-CARTÃO DE CRÉDITO UNID. 10 588,00 5.880,00 

76 GABINETE ATX COM FONTE 450 W  
MULTILASER UNID. 50 133,00 6.650,00 

77 GABINETE ATX COM FONTE 450 W UNID. 50 108,00 5.400,00 
78 GRAVADOR DVD RW 22X PR SATA UNID. 100 65,00 6.500,00 

79 GPS DE MÃO RESOLUÇÃO 176 X 220 
PIXEL UNID. 10 1.498,50 14.985,00 

80 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR 
SEM FIO RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI, 
ATÉ 33PPM, CAPACIDADE PARA 100 
FOLHAS 

UNID. 10 709,50 7.095,00 

81 

IMPRESSORA LASER PRO 
MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO 600 X 
600DPI ATE 18PPM, CICLO MENSAL DE 
5.000 PAGINAS, CAPACIDADE PARA 150 
FOLHAS 

UNID. 30 599,00 17.970,00 

82 

IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 
MULTIFUNCIONAL, RESOLUÇÃO 600 X 
600 DPI, ATE 19PPM,  CICLO MENSAL DE 
2.000 PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 150 
FOLHAS  

UNID. 20 890,00 17.800,00 

84 

IMPRESSORA LASERJET 
MULTIFUNCIONAL COLOR, RESOLUÇÃO 
600 x 600 DPI, ATÉ 14PPM, CICLO 
MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, 
CAPACIDADE PARA 1.500 FOLHAS 

UNID. 30 275,00 8.250,00 

85 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR 
SEM FIO RESOLUÇÃO 1200 X 1200 DPI, 
ATE 23PPM, CICLO MENSAL DE 1.000 
PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 400 
FOLHAS 

UNID. 20 410,00 8.200,00 

86 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR 
COM FAX RESOLUÇÃO 4800 X 1200 DPI, 
ATÉ 8PPM, CICLO MENSAL DE 3000 
PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 80 
FOLHAS 

UNID. 20 376,50 7.530,00 

88 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR 
RESOLUÇÃO 4800 X 1200 DPI, ATÉ 
32PPM, CICLO MENSAL DE 1250 
PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 250 
FOLHAS 

UNID. 10 645,02 6.450,20 

89 IMPRESSORA NÃO FISCAL 150V/40 
COLUNAS - TÉRMICA UNID. 10 655,00 6.550,00 

90 KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E 
MOUSE OPTICO USB UNID. 30 82,57 2.477,10 

91 KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E 
MOUSE OPTICO USB SEM FIO UNID. 30 125,00 3.750,00 

92 

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB 
RESOLUÇÃO 01,25m, FREQUÊNCIA DE 
OPERAÇÃO 29,49MHz, PROCESSAADOR 
8051, SENSOR ÓPTICO CCD LINEAR 
2.048 PIXEL 

UNID. 20 136,00 2.720,00 

93 

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB 
VELOCIDADE DE LEITURA 400 
LEITURAS/SEGUNDO TECNOLOGIA 
LINEAR IMAGER, SUPERIOR A 
TECNOLOGIA LASER, LER CÓDIGO 

UNID. 20 299,85 5.997,00 

FEBRABAN(BOLETO), DISTÂNCIA DE 
LITURA ATÉ 60CM 

94 MALA P/ NOTEBOOK 14" UNID. 15 85,00 1.275,00 

95 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 14.1 
MP UNID. 20 355,80 7.116,00 

96 MEMORIA 2 GB DDR 3  UNID. 50 73,00 3.650,00 
97 MEMORIA 2 GB DDR2 UNID. 20 129,00 2.580,00 
98 MEMORIA 4 GB DDR 3  UNID. 50 122,50 6.125,00 
99 MEMÓRIA 8 GB DDR3 UNID. 40 221,00 8.840,00 

100 

MICROCOMPUTADOR i5,4 GB DDR3,HD 
1TB,MONITOR DE VIDEO LED 18,5" 
,GABINETE ATX ,GRAVADOR 
DVD,MOUSE USB,TECLADO USB. 

UNID. 30 1.955,55 58.666,50 

101 

MICRCOPUTADOR i7,4 GB DDR3,HD 
750GB,MONITOR DE VIDEO LED 18,5" 
,GABINETE ATX ,GRAVADOR 
DVD,MOUSE USB,TECLADO USB. 

UNID. 20 2.430,00 48.600,00 

102 

MICROCOMPUTADOR INTEL CORE i3 , 
4GB DDR3, 500GB, GRAVADOR DE DVD, 
PLACA MÃE ON-BOARD, KIT GABINETE 
COM FONTE ATX, TECLADO, MOUSE E 
MONITOR 18,5" LED 

UNID. 50 1.670,50 83.525,00 

103 

MICROCOMPUTADOR INTEL PENTIUM 
DUAL CORE, 2GB DDR3, 500GB, 
GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE ON-
BOARD, KIT GABINETE COM FONTE ATX, 
TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5" 
LED 

UNID. 30 1.295,90 38.877,00 

104 
MONITOR 18,5" WIDESCREEN LED, 
RESOLUÇÃO MNINIMA 1366 X 768 
PIXEL  

UNID. 50 399,90 19.995,00 

105 MONITOR LED DE 20" RESOLUÇÃO 
MINIMA DE 1600 X 900 PIXEL UNID. 50 459,20 22.960,00 

106 MOUSE OTICO USB  COM 3 BOTÕES UNID. 80 19,50 1.560,00 
107 NO-BREAK DE 1200VA 220/210 UNID. 50 370,00 18.500,00 
108 NO-BREAK DE 1400VA 220/210 UNID. 30 408,00 12.240,00 
109 NO-BREAK DE 2200VA 220/110 UNID. 10 1.396,50 13.965,00 

110 NO-BREAK 700 VA COM SAIDA PARA 
BATERIA EXTERNA UNID. 30 333,00 9.990,00 

111 NO-BREAK 700 VA S/ SAÍDA PARA 
BATERIA EXTERNA UNID. 20 265,00 5.300,00 

112 NOTEBOOK CORE i3 500GB DVD 4GB 
WEB CAM TELA DE 14.1" UNID. 30 1.635,00 49.050,00 

113 NOTEBOOK CORE I5 1TB DVD 4GB WEB 
CAM TELA DE 14,1"  UNID. 30 2.450,00 73.500,00 

114 NOTEBOOK CORE i5 500GB DVD 4GB 
WEB CAM TELA DE 14.1" UNID. 30 1.890,00 56.700,00 

115 NOTEBOOK CORE I7 500GB DVD 4GB 
WEB CAM TELA DE 14,1" UNID. 20 3.100,00 62.000,00 

116 PACOTE SOTWARE WINDOWS ORIGINAL UNID. 50 288,00 14.400,00 
117 PAPEL A4 210 X 297 RESMA UNID. 500 13,90 6.950,00 
118 PEN-DRIVE USB 2.0 FLASH DRIVE 16GB UNID. 30 59,00 1.770,00 
119 PEN-DRIVE USB 2.0 FLASH DRIVE 32GB UNID. 10 88,00 880,00 
120 PEN-DRIVE USB 2.0 FLASH DRIVE 4GB UNID. 50 19,50 975,00 
121 PEN-DRIVE USB 2.0 FLASH DRIVE 8GB UNID. 50 39,50 1.975,00 
122 PLACA DE REDE S FIO 150N UNID. 50 62,50 3.125,00 

123 PLACA DE VIDEO 1GB PCI EXPRESS DDR3 
64BITS  UNID. 10 117,00 1.170,00 

124 PLACA MÃE LGA 1155 UNID. 100 229,00 22.900,00 
125 PLACA MÃE LGA 1155  UNID. 100 208,50 20.850,00 
126 PROCESSADOR INTEL CORE i3   UNID. 80 480,50 38.440,00 
127 PROCESSADOR INTEL CORE i5   UNID. 50 705,00 35.250,00 
128 PROCESSADOR INTEL CORE i7   UNID. 30 1.260,00 37.800,00 
129 PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE  UNID. 30 268,00 8.040,00 
130 PROJETOR MULTIMIDIA ACIMA DE 2500 UNID. 30 1.499,40 44.982,00 

LUMENS COM ENTRADA HDMI, 
RESOLUÇÃO MÁXIMA 1600 X 1200 DPI 

131 ROTEADOR WIFI 300Mbps UNID. 50 162,76 8.138,00 
132 ROTEADOR WIFI 150Mbps UNID. 50 73,00 3.650,00 

134 

SCANNER DE MESA DIGITALIZADOR 
CICLO DIARIO MINIMO DE 1200 
FOLHAS, ALIMENTADOR PARA 75 
FOLHAS 

UNID. 20 1.999,00 39.980,00 

136 

SERVIDOR  DE PEQUENO PORTE SENDO: 
INTEL XEON QUAD CORE 
3,5GHz/8MB/1333, MEMÓRIA DE 8GB 
DDR3, MÁXIMO DE MEMÓRIA DE 32GB, 
4 SLOT PCIe, 4 BAÍAS DE DISCO SATA, 
FONTE ALIMENTAÇÃO 350W,HD 500 
GB,GRAVADOR DVD. 

UNID. 30 2.990,00 89.700,00 

137 SWITCH 16 PORTAS 10/100 UNID. 30 119,00 3.570,00 
138 SWITCH 24 PORTAS 10/100 UNID. 10 295,00 2.950,00 
139 SWITCH 8 PORTAS 10/100 UNID. 40 49,00 1.960,00 

140 

TABLET DE 7" WIFI, 16GB, SISTEMA 
OPERACIONAL ANDROID, 
PROCESSADOR DUAL CORE, RESOLUÇÃO 
1024 x 600 PIXEL 

UNID. 10 890,00 8.900,00 

141 

TABLET DE 7" 3G, 16GB, SISTEMA 
OPERACIONAL ANDROID, 
PROCESSADOR DUAL CORE, RESOLUÇÃO 
1024 x 600 PIXEL 

UNID. 10 1.440,00 14.400,00 

142 

TABLET DE 10.1" WIFI, 16GB, SISTEMA 
OPERACIONAL ANDROID, 
PROCESSADOR DUAL CORE, RESOLUÇÃO 
1280 x 800 PIXEL 

UNID. 10 1.633,00 16.330,00 

143 

TABLET DE 10.1" 3G, 16GB, SISTEMA 
OPERACIONAL ANDROID, 
PROCESSADOR DUAL CORE, RESOLUÇÃO 
1280 x 800 PIXEL 

UNID. 10 1.950,00 19.500,00 

144 TECLADO USB MULTIMIDIA UNID. 80 27,00 2.160,00 

149 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. 12A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 100 210,00 21.000,00 

154 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. 35A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 100 229,50 22.950,00 

155 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. 36A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 100 233,00 23.300,00 

156 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. 85A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 150 199,00 29.850,00 

157 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF.80 A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 30 319,00 9.570,00 

158 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. 210A DA MESMA MARCA 
DA IMPRESSORA 

UNID. 20 249,50 4.990,00 

159 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
AZUL REF. 211A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 20 308,90 6.178,00 

160 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
AMARELO REF. 212A DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 20 308,90 6.178,00 

161 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
VERMELHO REF. 213A DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 20 308,90 6.178,00 

162 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. CE505 DA MESMA MARCA 
DA IMPRESSORA 

UNID. 15 255,00 3.825,00 

163 TONER PARA IMPRESSORA HP LASER UNID. 15 282,50 4.237,50 
PRETO REF. 53A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

164 
TONER PARA IMPRESSIRA LEXMARK 
LASER PRETO REF. E-120 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA  

UNID. 20 190,00 3.800,00 

165 
TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK 
LASER PRETO REF. E-210 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA  

UNID. 20 355,00 7.100,00 

166 
TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK 
LASER PRETO REF. E-230 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA  

UNID. 20 233,50 4.670,00 

167 
TONER PARA IMPRESSORA PHASER 
LASER PRETO REF. 3250 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 20 229,40 4.588,00 

168 
TONER PARA IMPRESSORA PHASER 
LASER PRETO REF. 6180 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 20 870,00 17.400,00 

169 
TONER PARA IMPRESSORA PHASER 
LASER COLOR(AZUL) REF. 6180 DA 
MESMA MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 20 879,55 17.591,00 

170 
TONER PARA IMPRESSORA PHASER 
LASER COLOR(MAGENTA) REF. 6180 DA 
MESMA MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 20 879,55 17.591,00 

171 
TONER PARA IMPRESSORA PHASER 
LASER COLOR(AMARELO) REF. 6180 DA 
MESMA MARCA DA IMPRESSORA  

UNID. 20 879,55 17.591,00 

172 ULTRABOOK 14 CI5, HD DE 500, 4GB DE 
MEMÓRIA, TELA 14,1" UNID. 10 2.290,45 22.904,50 

173 ULTRABOOK 14  DUAL CORE, HD 500GB, 
2GB MEMORIA, TELA DE 14,1"  UNID. 10 1.999,50 19.995,00 

VALOR: R$1.656.917,50 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e 
Dezessete Reais e Cinquenta Centavos) 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2013. 
VIGÊNCIA: 03/06/2013 a 02/06/2014 
 
Robson Torres dos Santos  
Pregoeiro PMC 

PRETO REF. 53A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

164 
TONER PARA IMPRESSIRA LEXMARK 
LASER PRETO REF. E-120 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA  

UNID. 20 190,00 3.800,00 

165 
TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK 
LASER PRETO REF. E-210 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA  

UNID. 20 355,00 7.100,00 

166 
TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK 
LASER PRETO REF. E-230 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA  

UNID. 20 233,50 4.670,00 

167 
TONER PARA IMPRESSORA PHASER 
LASER PRETO REF. 3250 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 20 229,40 4.588,00 

168 
TONER PARA IMPRESSORA PHASER 
LASER PRETO REF. 6180 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 20 870,00 17.400,00 

169 
TONER PARA IMPRESSORA PHASER 
LASER COLOR(AZUL) REF. 6180 DA 
MESMA MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 20 879,55 17.591,00 

170 
TONER PARA IMPRESSORA PHASER 
LASER COLOR(MAGENTA) REF. 6180 DA 
MESMA MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 20 879,55 17.591,00 

171 
TONER PARA IMPRESSORA PHASER 
LASER COLOR(AMARELO) REF. 6180 DA 
MESMA MARCA DA IMPRESSORA  

UNID. 20 879,55 17.591,00 

172 ULTRABOOK 14 CI5, HD DE 500, 4GB DE 
MEMÓRIA, TELA 14,1" UNID. 10 2.290,45 22.904,50 

173 ULTRABOOK 14  DUAL CORE, HD 500GB, 
2GB MEMORIA, TELA DE 14,1"  UNID. 10 1.999,50 19.995,00 

VALOR: R$1.656.917,50 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e 
Dezessete Reais e Cinquenta Centavos) 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2013. 
VIGÊNCIA: 03/06/2013 a 02/06/2014 
 
Robson Torres dos Santos  
Pregoeiro PMC 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001.2/2013 

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Empresa PLUGNET COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA. 
OBJETO: Eventual fornecimento de material destinado a adequação das funções 
administrativas do município no tocante a informatização. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇOS REGISTRADOS 

R$ 
UNITÁRIO TOTAL 

83 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR, 
RESOLUÇÃO 4800 X 1200 DPI, ATÉ 
20PPM, CICLO MENSAL DE 1.000 
PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 60 
FOLHAS  

UN. 5 1.950,00 9.750,00 

87 

IMPRESSORA LASERJET 
MONOCROMATICA RESOLUÇÃO 600 X 
600 DPI, ATÉ 25PPM, CICLO MENSAL DE 
2000 PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 260 
FOLHAS 

UN. 30 767,00 23.010,00 

133 
SCANNER DE MESA COLORIDO 
RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 2400 X 4800 
DPI  

UN. 10 565,00 5.650,00 

135 

SERVIDOR DE REDE DE GRANDE PORTE 
SENDO : 01 PROCESSADOR: SIX-CORE 
INTEL XEON NO MINIMO 1,9GHZ 95W 
15MB, SUPORTA O 2º 
PROCESSADOR(OPICIONAL); MEMÓRIA 
PADRÃO: 4GB; MEMÓRIA MÁXIMA: 
384GB; SLOT DE MEMÓRIA LIVRE: 05; 
SLOT DE MEMÓRIA TOTAL: 06; BAÍAS DE 
DISCOS LIVRES: 03; DISCO RIGIDO 
500GB, SUPORTANDO ATÉ 12TB DE 
DISCOS RIGIDOS; INTERFACE DE DISCO: 
SATA HOT-PLUG; CONTROLADORA: 
SATA(RAID 0/1); MÍDIA OPTICA: DVD-
RW; PLACA DE REDE(Mbps): 4x 
10/100/1000; PORTA USB: 07; SLOT PCI 
EXPRESS(PCI-E): 02; 01 FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE, SUPORTA 
2º FONTE REDUNDANTE (OPCIONAL); 
GABINETE: RACK U 

UN. 10 7.990,00 79.900,00 

VALOR: R$118.310,00 (Cento e Dezoito Mil e Trezentos e Dez Reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2013. 
VIGÊNCIA: 03/06/2013 a 02/06/2014 
 
Robson Torres dos Santos  
Pregoeiro PMC 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001.3/2013 

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Empresa IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.-ME. 
OBJETO: Eventual fornecimento de material destinado a adequação das funções 
administrativas do município no tocante a informatização. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇOS REGISTRADOS 

R$ 
UNITÁRIO TOTAL 

3 ADAPTADOR DE REDE WIRELESS 
300Mbps UNID. 10 103,50 1.035,00 

4 BATERIA PARA PLACA MÃE LITHIUM 3V 
(PILHA) UNID. 30 4,99 149,70 

22 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 56 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 30 55,00 1.650,00 

34 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 920 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 50 59,00 2.950,00 

35 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR AZUL REF 920 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 46,00 1.380,00 

36 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR AMARELO REF 920 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 46,00 1.380,00 

37 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR MAGENTA REF 920 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 46,00 1.380,00 

38 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR AMARELO REF 940 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA  

UNID. 30 59,00 1.770,00 

39 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR AZUL REF 940 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 59,00 1.770,00 

40 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR VERMELHO REF 940 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 30 59,00 1.770,00 

41 
CARTUCHO PARA IIMPRESSORA HP 
PRETO REF 940 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA 

UNID. 30 79,00 2.370,00 

42 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO E AMARELO REF 940 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 5 169,00 845,00 

43 
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR HP  AZUL E VERMELHO REF 940 
DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA 

UNID. 5 176,00 880,00 

54 CD-R VIRGEM 52X 80MIN  UNID. 500 0,65 325,00 
60 DVD-R VIRGEM 8X 120MIN  UNID. 800 0,68 544,00 
61 ESTABILIZADOR 300 VA 220-110 UNID. 50 78,00 3.900,00 
66 FITA IMPRESSORA MATRICIAL FX 2190 UNID. 30 27,50 825,00 
67 FITA IMPRESSORA MATRICIAL LX 300 UNID. 30 7,50 225,00 
68 FITA IMPRESSORA MATRICIAL FX 890 UNID. 30 18,50 555,00 
70 FONTE PARA NETBOOK UNIVERSAL 40W UNID. 10 149,00 1.490,00 

71 FONTE PARA NOTEBOOK UNIVERSAL 
60W UNID. 30 128,00 3.840,00 

74 FORMULÁRIO CONTÍNUO 240 X 140 2 
VIAS BRANCO  UNID. 10 119,00 1.190,00 

145 
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
COLOR REF. CB542 DA MESMA MARCA 
DA IMPRESSORA 

UNID. 30 235,00 7.050,00 

146 TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
COLOR REF. CB541 DA MESMA MARCA UNID. 30 235,00 7.050,00 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2013 

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Empresa BRUNO RANGEL DA COSTA-ME. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para eventual locação de software para 
gestão eletrônica de documentos, com utilização de equipamentos, mão de obra qualificada 
e própria, destinado as diversas secretarias do município. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇOS REGISTRADOS 

R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

01 Locação de Software para gestão eletrônica 
de documentos. Mês 12 1.500,00 18.000,00 

02 

Serviços de digitalização, incluindo separação 
de acordo com a temporalidade, processo de 
organização e limpeza, digitalização e 
certificação (incluindo-se equipamentos, 
mão de obra qualificada e própria).  

Unid. 2.000.000 0,20 400.000,00 

VALOR: R$ 418.000,00 (Quatrocentos e dezoito mil reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2013. 
VIGÊNCIA: 02/07/2013 a 01/07/2014 
 
Robson Torres dos Santos 
Pregoeiro PMC 

Empresa Puras do Brasil Sociedade Anonima, com CNPJ:87.001.335/0880-18 e IE 16.150.883-
9 conforme Boletim de Ocorrencia 065/2013 registrado no dia 04/07/2013 em João Pessoa/PB na 
Delegacia Especializada de crimes contra a ordem tributaria no qual registrou o extravio de notas 
fiscais Modelo 1, de serie 001 a 700.

Empresa Puras do Brasil Sociedade Anonima, com CNPJ:87.001.335/0880-18 e IE 16.150.883-
9 conforme Boletim de Ocorrencia 065/2013 registrado no dia 04/07/2013 em João Pessoa/PB na 
Delegacia Especializada de crimes contra a ordem tributaria no qual registrou o extravio de notas 
fiscais Modelo 1, de serie 001 a 700.

Empresa Puras do Brasil Sociedade Anonima, com CNPJ:87.001.335/1045-87 e IE 16.157.513-
7 conforme Boletim de Ocorrencia 065/2013 registrado no dia 04/07/2013 em João Pessoa/PB na 
Delegacia Especializada de crimes contra a ordem tributaria no qual registrou o extravio de notas 
fiscais Modelo 1, de serie 001 a 350.

João Pessoa > Paraíba > sexta-feira, 13 de julho de 2013Publicidade
28 A UNIÃO 
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