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l PMJP abre inscrições para 12a Meia-Maratona Cidade de João Pessoa

l Fórum Nacional de Ensino em Gestão Ambiental acontece até sábado em JP

l Governo abre inscrições para a 1a Corrida Estadual Contra a Homofobia 

l UFPB vai sediar evento internacional de Direitos Humanos em agosto
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vigor depois das eleições de 2014
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apura denúncias 
de irregularidades 
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manual de facção 
criminosa de SP
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No segundo dia de ati-
vidades depois do fim do 
recesso, os deputados esta-
duais paraibanos criaram a 
frente parlamentar da Segu-
rança Pública. PáginA 17

A Secretaria de Saúde 
de Campina Grande abriu 
uma sindicância para apurar 
denúncias de que gestantes 
estariam dando à luz nos 
corredores da unidade de 
saúde. PáginA 16 

O texto estava escondido 
em uma Bíblia e trazia jargões, 
expressões e codinomes usa-
dos pelo grupo. PáginA 13

A unidade de saúde espe-
cializada oferecerá serviços de 
endocrinologia, ginecologia e 
cirurgia plástica. PáginA 4

O grupo de trabalho da 
Câmara dos Deputados que 
vai discutir a reforma política 
se reuniu ontem e decidiu que 
as propostas não entrarão em 
vigor em 2014.  Para que isso 
ocorresse, as medidas teriam 
que ser aprovadas até outubro 
deste ano. PáginA 4

 

  

CVV reduz 
atendimentos 
em JP por falta 
de voluntários

200 jovens de 
Cajazeiras vão 
para a Jornada 
da Juventude

UFCG inscreve 
até hoje para 
1,6 mil vagas 
no Vestibular
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1,4 mil cisternas passam a atender produtores de 35 cidades PáginA 15

Fantasmas da guerra (foto acima) faz show 
hoje para marcar 30 anos da banda PáginA 5

Projeto traz hoje as guitarras de Richy Furlani 
(na foto), Zé Filho e Léo Maria PáginA 8
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Paraibano álvaro Filho pode ter novo parceiro 
enquanto Ricardo trata de lesão PáginA 21
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É comum – e bastante compreensivo, tam-
bém – que em tempos de vacas magras, quando 
a economia do país entra em parafuso, com o 
comprometimento de seus principais indicado-
res, analistas se debrucem sobre os índices de 
preços e elevação do custo de vida para tentar 
encontrar o vilão da história. Dependendo da 
época, ele pode ser o chuchu, o tomate, o feijão 
ou qualquer outra leguminosa da nossa mesa de 
cada dia. 

Mas, fora da mesa, há um fator recorrente 
que é sempre apontado como responsável di-
reto pelo travamento da economia brasileira: a 
burocracia. Estudo recente com 26 mil executi-
vos de 90 países, divulgado pela Confederação 
Nacional da Indústria, mostrou que 93% dos 
empresários brasileiros acreditam que o ex-
cesso de burocracia é o principal motivo para o 
“crescimento inexpressivo” da nossa economia. 

Não é de hoje que surge a constatação: Em 
1979, foi criado o Ministério da Desburocratiza-
ção, com o nobre objetivo de diminuir o impacto 
da estrutura burocrática na economia e vida so-
cial brasileira. Extinto em 1986, conseguiu criar 
os juizados de pequenas causas e o estatuto da 
microempresa entre outras conquistas, na ten-
tativa de termos menos papelada e mais bom-
senso.

Em 2006 surgiu o Simples Nacional, um sis-
tema mais enxuto de recolhimento de tributos 

de micro e pequenas empresas. Entretanto, fal-
ta muito para sermos um país eficiente em seus 
controles governamentais. As médias e grandes 
empresas precisam manter setores especializa-
dos em leis fiscais, trabalhistas e ambientais ou 
recorrer a assessorias especializadas para não 
incorrer em procedimentos ilícitos involuntá-
rios. 

O tema está sendo mais uma vez discutido 
pelos parlamentares brasileiros. Só que, desta 
feita, com uma agravante: a burocracia é heran-
ça do sistema cartorial introduzido pelos colo-
nizadores portugueses, mas quando se torna 
excessiva e “burra”, é também  a mãe da corrup-
ção, pois trabalha a favor do amolecimento da 
ética e da moral do cidadão. Controles podem 
e devem existir, mas precisam ser racionais e 
eficientes. Caso contrário, a burocracia tende a 
gerar demora e a demora estimula a corrupção. 
O resultado é que sempre aparecerá alguém, 
amparado na “burrocracia” (isso mesmo, com 
dois “erres”), disposto a criar dificuldades para 
vender facilidades.

Pois é o excesso dessa burocracia, aliado a 
outros fatores, que prejudica a competitivida-
de das indústrias brasileiras, elevando custos e 
atrasando investimentos. É, como se diz, parte 
importante do chamado “Custo Brasil”, que tra-
va o crescimento e inferniza a vida do cidadão 
comum. 

Editorial

Artigo

Duas faces da moeda

Burrocracia

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

Queixa-se Abelardo Jurema 
de uma senhora que, na agência 
bancária, o reprovou  por estar na 
fila de atendimento preferencial, 
destinada a idosos, portadores de 
deficiência e gestantes (além de 
quem se apresentar com crian-
ça de colo). A senhora achou que 
Abelardo não tinha idade para a 
preferência, daí a reprovação. E 
ele próprio admitiu não ter estado 
de espírito para ocupar o lugar de 
pessoas idosas, como era o caso. 
Tanto que cedeu a sua vez e diri-
giu-se a outro caixa, dispensando 
a prerrogativa  dos 61 anos de 
idade completados há pouco mais 
de um mês.

O colunista do Correio da Para-
íba diz que não pretende envelhe-
cer, que não nasceu para isso. E se 
permite esboçar um autorretrato 
(ponham culpa na nova ortografia, 
não tenho nada a ver com a queda 
do hífen...) fidelíssimo: “Geminiano, 
nascido a 12 de junho de 1952, sou, 
oficialmente, um sexagenário, com 
direito a prioridade nas filas de 
banco, meia entrada nos cinemas e 
teatros, atendimento preferencial 
nos caixas de supermercados, gra-
tuidade nas passagens de ônibus  e 
uma série de outras regalias  ad-
quiridas pelas pessoas   nessa faixa 
etária que, aos olhos da legislação, 
passam a ter direitos especiais por 
terem atingido a chamada Terceira 
Idade.”

Tudo bem, já tive 61 anos de 

idade, eu sei. Abelardo, porém, 
não imagina o que estar por vir. 
Deixa ele  chegar aos 67! Tiro por 
mim. Ariano, nascido a 6 de abril 
de 1946, curti a vida adoidado ao 
me tornar oficialmente um sexa-
genário. A primeira meia entrada 
para um show, por exemplo, a gen-
te nunca esquece. E eu me senti 
o  mais feliz dos “idosos” (então, 
entre aspas) quando fui ao MAG 
Shopping comprar ingresso para a 
apresentação de Jerry Adriani. Em 
outra circunstância, adorei quando 
me dirigi a um caixa preferencial 
no Santander (não havia ainda 
o sistema de senhas) e ouvi uma 
queixa parecida com a que repro-
vou Abelardo: “Ei, moço, tá que-
rendo enganar a quem com esses 
cabelos brancos, é?” Senti-me um 
broto!

Pois bem, na semana passada, 
fui ao Manaíra Shopping (o colunis-
ta é chegado a um shoppinzinho...) 
pagar uma conta no terminal do 
Banco do Brasil, no térreo. Como 
havia formações além do normal 
voltadas para as máquinas de aten-
dimento prioritário, dirigi-me à fila 
única. Para quê! Um antigo colega 
do Liceu -  cujo nome não me ocor-
re até agora (coisa de idoso, vocês 
entendem) – mostrou outra face da 
moeda, amoestando curto e gros-
so: “Ô, Martinho, estás querendo 
enganar a quem? Tua fila é aquela 
ali, velho!” E deu uma gargalhada. 
Abelardo que se cuide!

O Secretário de Segurança Pública deve receber 
nos próximos dias, requerimento da Assem-
bleia Legislativa solicitando o cumprimento de 
uma lei,  de autoria da deputada Iraê Lucena, 
proibindo que motoqueiros entrem em estabe-
lecimentos comerciais, como postos de gasoli-
na, restaurantes, farmácias  etc, usando o ca-
pacete. O assunto dominou a sessão de ontem 
daquele Poder.
É que o  deputado Carlos Dunga entrou com  um 
projeto de igual teor, que acabou arquivado, pelo fato de já existir a lei, advinda de uma propositura 
de Iraê. Aberta a discussão,   a maioria dos deputados – da situação e oposição - defendeu a necessi-
dade da lei e lamentou a sua não aplicação. Coube ao parlamentar Ivaldo Morais  (PMDB) sugerir que a 
Assembleia aprovasse um requerimento, subscrito por todos os deputados, pedindo à Secretaria de 
Segurança o cumprimento da lei já existente.
O deputado Trócolli Junior considera essencial o cumprimento da lei, argumentando que iria diminuir 
em muito o número de assaltos a estabelecimentos comerciais. Para ele, 80% dos casos são pratica-
dos por motoqueiros usando capacete. O equipamento tanto serve para proteger quem anda de moto 
como é utilizado como máscara para os bandidos que agem trafegando no veículo.
Há até uma lógica quanto ao uso de capacete no perímetro urbano, já que nessa área a velocidade deve 
ser limitada, diminuindo o risco de acidentes. Algumas  cidades já tomaram essa providência. 

A presidente  da PBTur, Ruth Avelino, visita esta semana os 
diretores das principais operadoras de turismo sediadas 
em São Paulo. O objetivo é  discutir o lançamento de um 
programa de incentivo de vendas do Destino Paraíba junto 
aos agentes de viagem, assim como a melhoria da malha 
aérea para a região Nordeste.
Estão agendadas reuniões nas sedes da CVC, Visual, Nasci-
mento, Tam Viagens, Trend, Flytour, Azul Viagens e com o 
diretor da BCR Brazilians Cruises, Milton Sanches. Com este 
último, serão definidos os detalhes para o atracamento do 
transatlântico Orient Queen, no Porto de Cabedelo, previs-
to para meados de dezembro deste ano.

Alguém precisa urgentemente explicar ao deputado “Toinho do Sopão” a diferença entre as palavras 
luxo e luxúria. Ele empregou a última no lugar da primeira num momento mais delicado de seu discur-
so, na sessão de ontem, na Assembleia. Em boa hora, o deputado Trócolli Júnior pediu que o termo, 
que não ousou, sequer repetir,  fosse suprimido nos anais da Casa. O equívoco pode até render um 
processo ao parlamentar.

De um ex-deputado, que atri-
bui a sua não reeleição ao ex-
-governador José Maranhão, 
em cujas promessas acreditou,  
na fase de campanha: “Ele já 
não tem mais a quem trair, a 
gora partir para trair  a própria 
família. Resta saber o que é 
que o deputado federal Ben-
jamin Maranhão (PMDB) acha 
dessa avaliação...  

AVALIAÇÃO

CNJ NA COLA

“ACIDENTE”

DESTINO PARAÍBA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

EM CAMPANHA VOLUME

ASSALTO E CAPACETE

Magistrados estaduais e fe-
derais de todo o País têm até 
o dia 31 para informar à Cor-
regedoria Nacional de Justiça 
quantos e quais processos 
alvos da Meta 18 aguardam 
andamento há mais de 100 
dias. A meta prevê que se-
jam julgados até o fim deste 
ano todos os processos de 
improbidade administrativa 
e de crimes contra a adminis-
tração pública que entraram 
na Justiça até dezembro de 
2011.

Da coluna de Mino Pedroso, 
do Jornal de Brasília: “O Mi-
nistro das Cidades, Agnaldo 
Ribeiro, parece estar mordi-
do pela mosca azul. 
Ele espalha pelos quatro can-
tos que amigos querem sua 
candidatura ao governo da 
Paraíba.
Nos últimos dias, está di-
zendo que se for o desejo e 
necessidade na campanha de 
Dilma Rousseff, ele topará o 
sacrifício”.

Após levantamento comparati-
vo com o mesmo período do ano 
passado, a Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais na 
Paraíba (JEFs/PB) apresentou um 
aumento de 185% no número de 
processos julgados, totalizando 
10.687 feitos, de janeiro a julho 
deste ano. Se considerado todo 
o ano de 2012, ainda assim o 
volume de feitos apreciados nas 
sessões de julgamento da Turma 
até esta data é superior, uma vez 
que foram julgados durante o ano 
passado 8.017 processos.

Eu me senti o mais feliz dos ‘idosos’ quando fui ao MAG Shopping 
comprar ingresso de meia entrada para a apresentação de Jerry Adriani”.



Manuel Batista 
Prefeito de Ingá

Turismo encravado 
nas pedras de Ingá

istante 98 km de João Pessoa e a 37 km de 
Campina Grande, o município de Ingá ficou 
conhecido nacionalmente e internacionalmente 
pela beleza natural formada no conjunto da 
vegetação e das pedras Itacoatiaras. O atrativo 
ambiente fica localizado a 2 km do centro da 
cidade, e a principal pedra mede aproximadamente 
25 metros de largura por 3 metros de altura. 
Esta pedra está localizada as margens do Rio 
Ingá, local que também abriga o museu com 
informações sobre as pedras e sobre a pré-
história. Com a preocupação de preservação do 
rico acervo, o Governo do Estado, juntamente 
com o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), desenvolveram o projeto 
intitulado “Estudos Arqueológicos, Conservação 
e Socialização do Sítio Itacoatiaras do Ingá”, que 
conta também com a participação da Prefeitura 
Municipal do Ingá. Na entrevista a seguir o prefeito 
do município, Manuel Batista Chaves Filho, mais 
conhecido como Manuel da Lenha, fala sobre a 
importância desse projeto para o município e 
destaca as ações que vêm sendo realizadas para o 
crescimento do turismo local.

Quais os investimentos 
que estão sendo realizados no 
município de Ingá para valorizar 
os atrativos turísticos?

Nós estamos ressuscitando o 
turismo no município de Ingá, por-
que ele estava adormecido e vinha 
parado por muitos anos. Quando 
eu assumi a prefeitura do municí-
pio, criei a Secretaria do Turismo 
de Ingá porque ela existia apenas 
de nome, por isso eu digo que criei 
já que ela passou a existir de fato 
e de direito. Hoje ela funciona a 
contento em seu próprio espaço 
com tudo que uma secretaria tem 
direito, desenvolvendo ações em 
prol do turismo e do desenvolvi-
mento do nosso município.

As pedras Itacoatiaras do 
Ingá é um monumento arqueoló-
gico e grande atrativo turístico 
no município. O que a prefeitura 
tem feito para preservar esse 
monumento histórico?

Quando eu assumi a prefei-
tura, juntamente com o secre-
tário do Turismo do município 
Vavá da Luz, a nossa preocupa-
ção era desenvolver uma ação 
para que as pedras Itacoatiaras 
do Ingá voltassem a ser um atra-
tivo turístico devido o seu valor 
histórico que é conhecido nacio-
nalmente e até mundialmente. 
Eu digo que elas são conhecidas 
mundialmente porque nós rece-
bemos sempre a visita de equi-
pes de filmagens advindas de 
outros países. Eu admiro muito a 
importância das Itacoatiaras no 
cenário nacional e mundial, com 
relação ao patrimônio histórico, 
cultural e para arqueologia.

Existe algum projeto para 
divulgação e preservação das 
pedras Itacoatiaras?

Com certeza. Existe um 

projeto do Governo do Estado, 
juntamente com o Iphan, que é 
denominado de Estudos Arque-
ológicos, Conservação e Socia-
lização do Sítio Itacoatiaras do 
Ingá. No momento o projeto está 
em fase de conclusão e ele prevê 
também a questão jurídica para 
saber de fato e de direito sobre o 
domínio das pedras. Eu adianto 
que apesar das dificuldades ini-
ciais, a Prefeitura de Ingá está 
de portas abertas para apoiar o 
projeto, porque a nossa vontade 
de trabalhar e ver as coisas acon-
tecerem é muito grande.

Em que consiste esse pro-
jeto?

O projeto consiste em rea-
lizar prospecção, sondagem e 
escavação. Esse trabalho já foi 
iniciado com incursões na área 
por um grupo de 17 arqueólogos 
divididos em três grupos, onde 
encontraram vestígios de cerâ-
micas que serão levados para 
exames de laboratório e datação. 
Outra parte do projeto consiste 
em efetuar intervenção de con-
servação no painel principal, já 
que pesquisas iniciais foram fei-
tas e diagnosticado grande quan-
tidade de liquens incrustados no 
painel das inscrições, que se não 
devidamente tratados, poderão 
levar a desagregação da rocha e 
destruição.

O que tem sido realizado 
em termos de divulgação das 
pedras?

Consta também no projeto 
a produção de material para a 
mídia e para promoção de ações 
educativas. Ao final do projeto 
será feito um registro midiográ-
fico que seguirá anexo ao livro a 
ser lançado com três mil exem-
plares. Além dos itens citados, 

D

também consta no projeto a reali-
zação de oficinas educativas e de 
capacitação técnica cujo objetivo 
é o de socializar os conhecimen-
tos sobre as Itacoatiaras.

Em termos de ação concre-
ta o que está sendo realizado 
na área do sítio arqueológico?

Na parte da prefeitura mu-
nicipal nós já iniciamos os tra-
balhos de limpeza das estradas, 
retirada do mato, pintamos o 
prédio das Itacoatiaras, entre ou-
tras ações que contribuem para o 
desenvolvimento do projeto. De 
acordo a arqueóloga Conceição 
Lage, coordenadora do projeto, 
já foi feita a limpeza do painel 
com produtos especiais e técni-
cas avançadas. Uma das opções 
para uma limpeza e conservação 
mais duradoura, seria o desvio 
do Rio Ingá num pequeno trecho, 
evitando o contato da água com o 
painel das escrituras. Esta suges-

tão já havia sido levantada no ano 
de 2009, porém ainda precisa de 
discussão e análise do impacto 
ambiental.

Além das Itacoatiaras quais 
as atrações turísticas do muni-
cípio?

A prefeitura, através da Secre-
taria do Turismo, tem investidos 
em ações que busquem o incre-
mento do turismo, a exemplo do 
investimento feito nas festas juni-
nas, que sem sombra de dúvidas, 
teve um grande retorno no que 
se refere à geração de emprego e 
renda para a população local. Nes-
te ano a secretária de Turismo, in-
vestiu também no resgate do São 
João na Pedra Lavrada, mantendo 
a tradição já vinda de gestões an-
teriores com a realização do Forró 
dos Bairros, valorizando bandas e 
trios de forró da própria terra, que 
tiveram oportunidade de mostrar 
seu trabalho e ganhar um dinheiro 

extra com as apresentações na sua 
cidade natal.

Quais os projetos para os 
próximos anos?

Eu acredito que em 2014 o São 
João será ainda melhor como fonte 
de renda para o povo, pois Ingá por 
ser uma cidade turística em razão 
da Pedra Lavrada, está inserido no 
roteiro da Copa do Mundo, e através 
da Secretaria de Turismo e Infraes-
trutura iremos aprimorar a organi-
zação do evento. Eu tenho em mente 
que um bom gestor deve ter vontade 
e disposição para investir em ações 
que valorizem a cultura e a econo-
mia do seu município. Por isso, nós 
estamos empenhados também nes-
se projeto do Governo do Estado 
com o Iphan, que visa não somente 
preservar o Sítio São João na Pedra 
Lavrada, mais conhecido como as 
Itacoatiaras do Ingá, bem como va-
lorizá-la promovendo ações educati-
vas e de lazer ecológico.
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Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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Validade só para depois de 2014
REFORMA POLÍTICA

Para que as mudanças valessem 
para 2014, deveriam ter sido 
aprovadas antes de outubro

Na primeira reunião do 
grupo de trabalho que vai 
elaborar o projeto de refor-
ma política, o coordenador, 
deputado Cândido Vaccareza 
(PT-SP), afirmou que as al-
terações na lei não vão valer 
para as eleições de 2014. Ele 
afirmou que não quer apro-
var a reforma “a toque de cai-
xa”. Para que as mudanças va-
lessem já para o ano que vem, 
deveriam ser aprovadas pelo 
Congresso antes de outubro, 
já que a lei eleitoral garante o 
prazo de um ano para garan-
tir a validade de alterações na 
legislação.

“Nenhuma decisão des-
se grupo daqui vai valer para 
as eleições de 2014. Todas 
as decisões que aqui tomar-
mos valerão para 2018. Se 
vai valer em 2016 nós vamos 
discutir. Ao discutir um ou 
dois temas poderemos fazer 
uma experiência nas eleições 
municipais e ver se continua. 
Estamos discutindo aqui a re-
forma política que, portanto, 
não valerá para as eleições de 
2014, porque iríamos apro-
var a toque de caixa”, afirmou 
Vaccarezza.

O grupo também definiu 
um calendário de trabalho e 
garantiu que haverá produ-
ção durante o “recesso bran-
co”, que começa hoje e se es-
tende até 31 de julho. Haverá 
reuniões administrativas e a 
primeira audiência pública já 
foi marcada para 8 de agosto. 

Todas as reuniões do grupo 
serão às quintas-feiras pela 
manhã.

Os deputados têm 90 
dias para elaborar um projeto 
de reforma política, que será 
votado pelo Congresso no 
segundo semestre, segundo 
estimativas do presidente da 
Câmara, Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN). Após pas-
sar pelo Congresso, as pro-
postas serão colocadas em 
consulta pública sob forma 
de um referendo, em que a 
população aprova ou rejeita 
as leis votadas pelos parla-
mentares.

Protestos contra tarifas
Mobilizados contra o 

aumento das tarifas de trans-
porte público nas grandes 
cidades brasileiras, grupos 
de ativistas organizaram pro-
testos para pedir a redução 
dos preços e maior qualidade 
dos serviços públicos presta-
dos à população. Estes atos 
ganharam corpo e expressão 
nacional, dilatando-se gra-
dualmente em uma onda de 
protestos e levando dezenas 
de milhares de pessoas às 
ruas com uma agenda de rei-
vindicações ampla e com um 
significado ainda não plena-
mente compreendido.

A mobilização começou 
em Porto Alegre, quando, en-
tre março e abril, milhares de 
manifestantes agruparam-se 
em frente à Prefeitura para 
protestar contra o recente 
aumento do preço das passa-
gens de ônibus; a mobilização 
surtiu efeito, e o aumento foi 

temporariamente revogado. 
Poucos meses depois, o mes-
mo movimento se gestou em 
São Paulo, onde sucessivas 
mobilizações atraíram milha-
res às ruas; o maior episódio 
ocorreu no dia 13 de junho, 
quando um imenso ato públi-
co acabou em violentos con-
frontos com a polícia.

A grandeza do protesto 
e a violência dos confrontos 
expandiu a pauta para todo o 
país. Foi assim que, no dia 17 
de junho, o Brasil viveu o que 
foi visto como uma das maio-
res jornadas populares dos 
últimos 20 anos. Motivados 
contra os aumentos do preço 
dos transportes, mas também 
já inflamados por diversas 
outras bandeiras, tais como a 
realização da Copa do Mundo 
de 2014, a nação viveu uma 
noite de mobilização e con-
frontos em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Curitiba, Salvador, 
Fortaleza, Porto Alegre e Bra-
sília. 

A onda de protestos mo-
biliza o debate do país e le-
vanta um amálgama de ques-
tionamentos sobre objetivos, 
rumos, pautas e significados 
de um movimento popular 
singular na história brasileira 
desde a restauração do regi-
me democrático em 1985. A 
revogação dos aumentos das 
passagens já é um dos resul-
tados obtidos em São Paulo 
e outras cidades, mas o mo-
vimento não deve parar por 
aí. “Essas vozes precisam ser 
ouvidas”, disse a presidente 
Dilma Rousseff, ela própria e 
seu governo alvos de críticas.

O deputado Cândido Vaccareza é o coordenador do grupo que vai elaborar o projeto de reforma política
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O Tribunal de Contas da 
Paraíba negou, por maioria, 
provimento a recurso com que 
a ex-prefeita de Teixeira, Rita 
Nunes Pereira, pretendia a 
aprovação das contas do exer-
cício de 2006 inicialmente re-
jeitadas. Desse modo, também 
manteve o débito superior a 
R$ 74 mil a que ela responde 
em vista da não comprovação 
documental de despesas com a 
oscip Interset. A decisão deu-se 
conforme voto do conselheiro 
Arthur Cunha Lima, relator do 
processo.

Reunido ontem, o TCE ain-
da emitiu parecer contrário à 

aprovação das contas de 2010 
da prefeita de Pilar Virgínia 
Maria Peixoto Velloso Borges 
Ribeiro, decisão para a qual 
contribuíram, notadamente, 
aplicações insuficientes em Ma-
nutenção e Desenvolvimento do 
Ensino, conforme proposta do 
relator do processo, o auditor 
Renato Sérgio Santiago Melo.

Em seus votos, os conse-
lheiros Nominando Diniz, Fer-
nando Catão e Arthur Cunha 
Lima disseram crer em que a 
prefeita de Pilar conseguirá de-
monstrar, documentalmente, a 
correção de seus atos, em grau 
de recurso. “Estamos julgando 

uma prestação de contas pú-
blicas e não a cidadã. Esta, sem 
dúvida alguma, é uma pessoa de 
bem”, comentou Nominando.

Mesmo antes de recorrer 
da decisão do TCE, a prefeita 
pediu o parcelamento do dé-
bito de R$ 44 mil resultante 
da insuficiência de documen-
tos relacionados à execução de 
despesas com obras, conforme 
assinalado pelo relator do pro-
cesso. São documentos que po-
dem, ainda, ser apresentados à 
Corte, em fase recursal.

Foram aprovadas as con-
tas dos ex-prefeitos de Sousa 
(Fábio Tyrone Braga de Oli-

veira, exercício de 2010, em 
grau de recurso), de Cuitegi 
(Ednaldo Paulo Lino, 2011), 
de Serra da Raiz (Luiz Gonza-
ga Dantas, 2011) E de Lucena 
(Antonio Mendonça Monteiro 
Júnior, 2011).

Aprovadas, ainda, as con-
tas do atual prefeito de Olho 
D’água (Francisco de Assis Car-
valho, 2011) e as das Câmaras 
Municipais de Malta (exercício 
de 2012), Lastro (2012) e Cas-
serengue (2011). Também, as 
contas da Secretaria de Estado 
da Receita (2010 e 2011) e da 
Agência Estadual de Vigilância 
Sanitária (2012).

Ex-prefeita terá que devolver R$ 74 mil
TC nEgA PROvIMEnTO A RECuRsO

Travestis e transexuais te-
rão à disposição um ambulatório 
de saúde especializado que pres-
tará atendimento em endocrino-
logia, ginecologia e cirurgia plás-
tica. A unidade de saúde, fruto 
de parceria entre o Hospital Cle-
mentino Fraga, em João Pessoa, e 
a Secretaria de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana, será 
inaugurado pelo Governo do Es-
tado no dia 24 deste mês.

A gerente Operacional das 
DST\AIDS e Hepatites Virais da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), Ivoneide  Lucena Pereira,  
explicou que a princípio o servi-
ço irá atender a cerca de 25 pes-
soas, mas ela acredita que esse 

público é muito maior em todo 
o Estado. Ela afirmou que toda a 
equipe que irá trabalhar no ser-
viço já foi treinada.

Ela afirmou também que no 
dia da inauguração será distri-
buído panfleto com os  horários 
e os dias de atendimento de cada 
especialidade. Em parceria com 
as Gerências Regionais de Saúde 
será montado um fluxograma de 
atendimento e cada região ficará 
encarregada de agendar a con-
sulta, providenciando o desloca-
mento do paciente até o serviço.

Ivoneide Lucena lembrou 
que desde que foi criado o Co-
mitê Estadual de Saúde da Po-
pulação de Gays, Lésbicas, Tran-

sexuais, Travestis e Bissexuais, 
(LGBT), em novembro do ano 
passado, os representantes se 
reúnem periodicamente e defi-
nem as prioridades para aten-
dimento a este público. Uma 
dessas demandas foi a criação 
do ambulatório. O secretário de 
Estado da Saúde, Waldson Dias 
de Souza, explicou que em todas 
as reuniões para a construção de 
planos de prevenção e implan-
tação de políticas públicas o Go-
verno do Estado sempre exigiu a 
participação dos representantes 
de todos os movimentos sociais 
interessados, sem  nenhuma  dis-
criminação, para juntos discutir 
e buscar soluções. 

Estado inaugura ambulatório 
para travestis e transexuais

QuARTA-FEIRA

Juristas, gestores públicos, militantes 
sociais e agentes penitenciários da Se-
cretaria de Administração Penitenciária 
(Seap) participaram, na noite da terça-fei-
ra (16), no auditório da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, secção Paraíba (OAB-PB), 
de uma audiência pública para discutir 
propostas para a reformulação da Lei de 
Execução Penal (LEP). Na ocasião, o se-
cretário da Administração Penitenciária, 
Wallber Virgolino, reforçou o seu pedido 
para que a Comissão de Juristas defenda a 
proposta do porte de arma integral para 
o agente penitenciário, por este desenvol-
ver um trabalho árduo e de alto risco.

A audiência, que acontece em todo 
o Brasil, com o objetivo de colher suges-
tões para a reformulação da LEP, em vigor 
há 28 anos, contou com as presenças dos 
membros da Comissão de Juristas forma-
da pelo Senado Federal para revisão da 
LEP, Carlos Aquino, Marcellus Ugiette e 
Charles Dias, além do presidente da OAB
-PB, Odon Bezerra; o secretário geral da 
instituição, Valberto Azevedo; o secre-
tário de Administração Penitenciária da 
Paraíba, Wallber Virgolino; e o secretário 
de Administração Penitenciária do Mara-
nhão, Sebastião Albuquerque Uchôa.

Após dar boas vindas aos participan-
tes, Odon Bezerra parabenizou o secretá-

rio Wallber Virgolino pela sua atuação à 
frente da Seap. “Eu participei de uma das 
reuniões do grupo de monitoramento de 
fiscalização do sistema carcerário e pude 
atestar que todos têm a vontade de fazer 
da melhor maneira, mas infelizmente as 
condições são desfavoráveis, por conta de 
uma herança de muitos anos, que deixa 
os nossos dias mais difíceis”, afirmou.

Por sua vez, o secretário Wallber Vir-
golino ressaltou que participava de um 
momento ímpar na história da Paraíba, 
e manifestou sua satisfação em poder co-
laborar com a audiência pública. Ele disse 
sentir falta da presença de outros setores 
da sociedade, “que deveriam ter dado 
uma maior atenção a um momento tão 
especial, que colhe sugestões para a refor-
mulação da LEP, um assunto que interfere 
diretamente na vida das pessoas”. 

O jurista Carlos Aquino falou da im-
portância das 23 propostas encaminhadas 
pela Seap à comissão e pontuou: “Nós 
estamos recebendo várias propostas para 
serem aglutinadas e debatidas neste pro-
cesso de reformulação da Lei. Aproveito 
esta oportunidade para parabenizar o 
trabalho dos agentes penitenciários, que 
merece ser mais valorizado por ser uma 
função fascinante, porém, de alta pericu-
losidade”.

Audiência discute sobre 
reformulação na OAB-PB

LEI dE ExECuçãO PEnAL
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O psicólogo Deusimar 
Guedes expõe o problema 
das drogas sintéticas
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Jailson Barros lança 
Eu e Outros Personagens 
hoje na Livraria do Luiz

Intervalos Instrumentais 
do Sesc traz show e 
oficina de Ricky Furlani
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QUADRINHOS MÚSICA

O projeto Usina da Música 
apresenta hoje, a partir 
das 20h30 na Sala 
Vladimir Carvalho da 
Usina Cultural Energisa, 
o show de aniversário 
da Fantasmas da Guer-
ra, banda de rock da 

capital que teve repercussão nos anos 
80 na capital paraibana. Os ingressos 
para curtir o som do grupo formado 
por Sílvio Wanderley (vocais), Fábio 
Cavalcanti (guitarra), Tatá Vaz (baixo), 
Marcus Williams (guitarra) e Mano 
de Carvalho (bateria) custam R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia), à venda na 
porta do evento. 

A reunião se deu pela iniciativa 
do baixista Tatá Vaz, que atualmente 
é professor de Comunicação em uma 
universidade paranaense. O baterista 
Mano de Carvalho conta um pou-
co sobre esse revival do grupo que 
iniciou as atividades em 1983. “Eu 
já não me considerava mais músi-
co, apenas fotojornalista. A banda 
estava toda separada, músicos no 
Rio, no Paraná e alguns aqui. Depois 
o Tatá decidiu organizar isso aqui, 
pelas saudades que tinha em rela-
ção à banda e também aproveitando 
a data, que também é a mesma do 
meu aniversário”, conta. O rock da 
banda seguia a influência do rock de 
bandas nacionais como Camisa de 
Vênus, Legião Urbana, Paralamas, 
Plebe Rude, Titãs e Ira, além do som 
das estrangeiras Sex Pistols, Kiss, Led 
Zeppelin e muitas outras, com letras 

Em comemoração aos 30 anos, a banda Fantasmas da Guerra 
volta a se reunir em apresentação hoje na Usina Cultural Energisa
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Lembrando a batalha
que protestavam contra o comporta-
mento da época com muita influência 
punk e rock.

Inicialmente, a banda se chamava 
Johntex, uma homenagem bem-humo-
rada ao extinto Camisa de Vênus de 
Marcelo Nova. Entretanto, não durou 
muito tempo e o nome Fantasmas da 
Guerra acabou se consolidando como 
representante daqueles quatro ado-
lescentes que se conheceram dentro 
dos muros do colégio Ipep. “A maio-
ria de nós somos filhos de militares. 
Pegamos a maior parte da ditadura 
militar, então, por sermos filhos de 
quem somos, éramos rebeldes. Nossas 
letras falavam muito sobre isso, como 
em ‘Fardas ou democracia’”, lembra 
Mano de Carvalho.

Por motivos diversos, o grupo se 
separou no fim dos anos 90, deixando 
registrados dois discos, sob o selo da 
extinta gravadora Continental, que 
fechou contrato com o grupo por um 
ano. Durante o show de hoje, será 
lançado ainda um CD inédito, remas-
terizado. O primeiro registro da banda 
que foi gravado em 84 pela Somax, de 
Recife, e nunca lançado. O grupo conta 
com a formação original e trará os 
sucessos no repertório, que transita 
entre o rock e o reggae. “Queremos 
mostrar que a banda não morreu, 
que a música está no sangue. A pega-
da reggae de algumas músicas vinha 
principalmente pela minha ligação 
com o surf, eu mesmo sendo surfista e 
também o responsável por consertar 
as pranchas do pessoal”, lembra Mano.

Buscando sonhos
“Na década de 80, em toda a 

esquina tinha uma banda, era uma 
década muito musical”, afirma o 
baterista. Os integrantes do grupo 
foram influenciados pela eferves-
cência cultural daqueles anos e, 
ao se conhecerem, aconteceu uma 
empatia quase que instantânea. 
“Primeiramente, o baixista, que é ca-
rioca, já tocava violão. O guitarrista 
também tocava, a família dele era de 
músicos. O único que não tinha fa-
miliaridade com música era eu, que 
meio que tive que aprender para 
me unir ao grupo. Decidi aprender 
bateria”, conta.

No início, como não tinha dinheiro 
para comprar uma bateria, Mano 
de Carvalho teve que se virar com 
as baquetas do tarol do amigo, que 
tocava na banda do colégio Ipep, 
batendo nas latas de resina do 
conserto das pranchas para pegar 
prática. “Depois, eu tocava dentro do 
meu quarto com uma cadeira velha, 
um tambor de gasolina e uma cesta 
de frutas. A vontade era tanta que 
a gente se virava com o que tinha”, 
recorda o músico, que, com o tempo, 
conseguiu construir sozinho uma 
bateria profissional.

Após fazer sucesso e ter certa re-
percussão, a decisão de ir ao Rio de 
Janeiro não pareceu inusitada. “Saí-
mos daqui com muito medo porque 
achávamos que não tocávamos nada, 
que ia ser um fracasso, mas fomos, 
pois era lá que o rock nacional acon-

A banda paraibana, que chegou a tentar carreira no Rio de Janeiro, sobe ao palco com a mesma formação, após três décadas da primeira apresentação, e lança CD inédito

tecia”. O primeiro show foi no Circo 
Voador, palco que revelou dezenas 
de figuras ilustres da música brasi-
leira, onde passaram por seu palco 
Rita Lee, Cazuza e Barão Vermelho, 
dentre muitos outros.

Para se manter, era preciso traba-
lhar durante o dia para pagar o estú-
dio, no qual ensaiavam todos os dias. 
“Eu trabalhei como vendedor de auto-
peças, distribuindo panfletos, pregan-
do cartaz. Passamos por dificuldades 
no Rio, mas fomos levando. Fizemos 
16 shows no Circo Voador, no Robin 
Hood Club, na Lapa, na Universidade 
Federal de Niterói, locais prestigia-
dos”, salienta o baterista.

Apesar da boa receptividade, ao 
se verem desamparados e morando 
na rua, Mano decidiu voltar para João 
Pessoa, onde construiu um carreira 
como fotojornalista. “Hoje em dia, as 
pessoas me conhecem como repórter 
fotográfico e jamais imaginam que 
sou músico, pois ninguém me vê to-
cando”, conta, rindo. Os outros músi-
cos também foram se qualificando em 
outras áreas, se tornando professores, 
publicitários, empresários e funcioná-
rios públicos. 

Essa “volta” aos tempos do Fan-
tasma da Guerra é revigorante, para 
Mano. “Estou me sentindo hoje com 
18 anos, o primeiro ensaio que fize-
mos dessa volta foi muito emocionan-
te”, revela. “O incrível é que nossas 
músicas permanecem atuais. O que 
acontecia há 30 anos no país, continua 
acontecendo hoje”, aponta.
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Tenho dito com certa frequência que no tocan-
te ao uso indevido de drogas, o maior problema da 
humanidade, num futuro muito próximo, será com 
as substâncias sintéticas, e não com drogas natu-
rais como: maconha, cocaína etc.

Essa constatação se deve ao fato de ser cada 
vez mais comum a produção e circulação de subs-
tâncias psicoativas sintéticas (feitas em laborató-
rio) em todo o mundo.

Estas novas drogas são, em geral,  mais con-
centradas de princípio ativo, portanto, mais da-
nosas aos seus usuários, têm suas fórmulas fa-
cilmente alteradas para driblar a lei e, com isto, 
dificultam a fiscalização e locupletam mais rápido 
os seus traficantes.

Ratificando a presença cada vez mais comum 
destes produtos, cito como exemplo, a apreensão 
de uma substância sintética, identificada como: 
251-NBOMe, feita pela Divisão Antidrogas da For-
ça Policial “Carabineros de Chile”, naquele país, no 
mês de maio. 

Segundo a referida força policial, foram apre-
endidas 1.204 doses da citada substância, que 
tem efeito alucinógeno dez vezes maior que a LSD 
(Dietilamida do Àcido Lisérgico), até então tida 
como a de maior poder alucinatório.

“Por suas características e pela apresentação 
em selos, inicialmente pensamos que se tratasse 
de LSD, contudo, por meio de análises específicas, 
identificamos este novo composto”, afirmou a capi-
tã da carabineros, Mónica Herrera. 

O mais grave de tudo isto é que os trafican-
tes da maioria destas novas e perigosas drogas, a 
exemplo do que aconteceu com o caso em comen-

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) emprestou a mincharia 
de quatro bilhões de reais à Rede 
Globo de Televisão para cobrir o 
rombo das finanças da emissora. 
O déficite estaria no setor de TV 
por assinatura. Quer dizer: a TV 
aberta parece que não dá prejuí-
zo, apesar de ser aparentemente 
de graça, mas não 
é – pois a publi-
cidade, paga pelo 
consumismo do 
espetador, é quem 
banca o prejuízo ou 
lucro da empresa.

Para receber o 
adjutório do Gover-
no, a Globo regis-
trou a TV por canal 
como uma empresa 
de tecnologia. A TV 
por canal vem dan-
do prejuízo mesmo 
nos Estados Uni-
dos. E o assinante paga até pro-
gramas religiosos, principalmen-
te daquelas seitas que prometem, 
além da salvação eterna, curas, 
lucros e sucesso profissional aos 
crentes que derem uma comissão 
a Jesus.

Esse tal de Jesus deve estar 
muito rico, pois, além de ser dono 
do mundo, recebe a participação 
de dez por cento em tudo que 
seus crentes ganham, compram 
ou vende. Assim: se o fulano 
ganhar dez salários mínimos, 
tem de pagar um salário a Jesus; 
se comprar um carro com esse 

dinheiro já descontado, tem de 
pagar mais dez a Jesus; quan-
do vendê-lo, paga outros dez. 
É um dízimo em cascata, que o 
otário paga para Jesus dar mais. 
Entrementes, o crente-contri-
buinte pode dar uma contribui-
ção espontânea, em dinheiro ou 
qualquer coisa que valha alguma 
coisa, como vales transportes, re-

lógios, alianças 
de casamento 
etc. 

Depois, o 
crente-contri-
buinte pode 
fazer como a 
Globo: repassar 
essa despesa 
para sua clien-
tela, qualquer 
que seja o seu 
ramo, com a 
consciência 
tranquila deque 
não está explo-

rando ninguém – pois o benefici-
ário final será Jesus, intermedia-
do pela sua igreja e seu ministro. 
Jesus tem muitos ministros, mais 
que os 39 de Dona Dilma. Ela 
parou de nomear ministros para 
evitar comparações com os 40 de 
Ali Babá.

Voltando aos irmãos contri-
buintes: eles dão dez por cento a 
Jesus muitas vezes, dez por cima 
de dez, numa contribuição em 
cascata – como se diz em direito 
tributário. Por isso, tudo que se 
compra ao crente-contribuinte 
é mais caro do que o preço da 

praça. Pode conferir. É mesmo 
que comprar aos árabes e aos 
turcos.

Prefiro comprar aos ateus, 
que não dão comissão a Jesus, 
só ao Estado. Pagam ao Brasil a 
maior carga tributária do mun-
do, mas ainda sai menor que o 
preço do crente-contribuinte, 
pois Jesus perdoa pecados, mas 
não a dívida do dízimo. É como 
a cobrança da TV por assinatu-
ra: oespectador paga, mesmo 
que não tenha visto o filme ou o 
culto da igreja, que vai todo dia 
para o ar.

No caso da TV por assina-
tura, o espectador paga muitas 
vezes, como a contribuição do 
crente: paga a assinatura, paga a 
propaganda que é obrigado a ver, 
e paga o empréstimo do BNDES. 
As empresas de telecomunica-
ção brasileiras devem 10 bilhões 
de reais ao BNDES, e o governo 
prefere não receber – para que a 
Globo e suas congêneres fiquem 
de rabo preso com o partido de 
plantão que gerencie o Estado 
brasileiro.

Dez bilhões são um bocado 
de dinheiro. Dá pra fazer sete es-
tádios monumentais para a Copa 
do Mundo ou uma rede de esco-
las, outra de hospitais, remendar 
estradas, plantar trilhos de trem, 
ampliar presídios, cadeias e peni-
tenciárias. Mas o governo prefere 
bancar o prejuízo das empresas 
de comunicação. É o preço do 
silêncio e do elogio fácil, da men-
tira global.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Encantos 
do acaso

Germano
RomeroTraficantes impunes

O preço da mentira

“Ela parou 
de nomear 
ministros 
para evitar 
comparações 
com os 40 de 
Ali Babá” 

FarOlitO

Deusimar Wanderley Guedes Psicólogo e advogado - deusimar.drogas@hotmail.com 

Sitônio Pinto - sitoniopinto@gmail.comr

artigo

Descubra a felicidade de conviver com as 
plantas. Semeie-as, faça-as nascer, agúe-as, 
acaricie-as, curta o sentimento da “materni-
dade vegetal”. É deslumbrante e enternece-
dor o fenômeno que faz brotar da terra, com 
a energia da Criação Divina, tudo o que nela 
semeamos. Tente captar as mensagens de fé 
na Existência dos Mundos e na Ordem do Uni-
verso. Se você não tem muito tempo, opte por 
Suculentas e Cactos como Babosa, Coroa de 
Frade, ou espécies resistentes como a Clúsia e 
o Guajiru... São lindos demais.

E tragam-nas para dentro de casa! Além 
de “humanizar”, é ótimo poder “vegetalizar” 
os interiores. Crie jardins internos, pergola-
dos, jardineiras, “wall greens”, hortas, sejam 
onde for, casa ou AP, com simplicidade e na-
turalidade. Mesmo que divida com vidro, para 
ter opção de climatizar, quando necessário, 
sem perder a integração e harmonia visual. 
Além da beleza, a convivência com as plantas 
traz paz, inspiração e aconchego.

Às vezes, passeando perto da praia, nos 
deparamos com flores silvestres, outros pe-
quenos grandes encantos da Natureza, assim 
ao léu, nascidas para o tempo e o vento, sem 
ninguém que delas cuide. São-lhes mais que 
suficientes o brilho do sol, a carícia da chuva 
e os delicados beijos das borboletas que se 
confundem com elas. Umas nascem à beira do 
meio fio, solitárias, desprotegidas e em situa-
ção vulnerável... Imaginando que elas também 
seriam felizes ali no jardim, trouxemos algu-
mas e plantamos, com muito carinho. A julgar 
pela reação viva e colorida que logo esboça-
ram, veio a certeza de que estão muito felizes. 
Costumamos ir observá-las manhã cedinho, 
para trocar umas “palavras” de gratidão. Qui-
çá recíprocas...

Não me lembro, em toda minha vida, de 
um ano em que o inverno não chegou até o 
mês de julho, para o qual só falta um dia. Há 
uma instabilidade climática nunca vista. Ora 
parece que, em pleno mês de junho, o verão 
ressurge. A tarde de ontem, por exemplo, es-
tava invernosa, pelo menos na paisagem. Na 
verdade nem sabemos quando é que o Atlân-
tico fica mais bonito, se com chuva ou com 
sol, se no inverno ou no verão. De qualquer 
forma, a Natureza é bela, e mesmo instável 
nos proporciona cenários deslumbrantes 
como esses aí...

Mas, nas trilhas de hoje, um colírio para 
a vista, um toque aveludado para a alma, um 
sopro de brisa no coração, e toda a reverên-
cia dos nossos sentimentos para a Natureza 
que víamos molhada, orvalhada, vestida com 
o delicioso manto invernal, que, finalmente, 
parecia querer chegar esta manhã.

Que delícia pedalar à beira-mar sob as 
bênçãos da chuva macia e renovadora, com 
um cenário nebuloso, que deixa toda a natu-
reza em festa. E como tudo molhado e úmido 
se torna mais bonito e aconchegante de se 
ver! As plantas parecem aplaudir de alegria 
ao sentir lhes escorrer, pelos galhos e folhas, a 
divina água que cai do céu e faz caminhos pelo 
chão, em pequenos córregos a soar uma doce 
e afável melodia.

Mais tarde veio a lua, linda, enevoada, 
surgiu meio tímida, mas, como sempre radian-
te. Aos poucos ela foi roubando a cena, subiu 
e se envolveu num halo mágico, que tomou 
conta do céu. Mais uma vez Cheia, mais uma 
vez trazendo luz, poesia e nos enchendo de fé 
nas infinitas belezas da Criação Divina.

to, não sofrem nenhuma punição legal, haja vista, 
que tais produtos não estão relacionados como 
ilícitos. 

Em relação a esta droga, o professor de toxi-
cologia da Escola de Química e Farmacologia da 
Universidade Andrés Bello, em Santiago, Fernando 
Torres, explica que o 251-NBOMe é uma feniletila-
mina, com propriedades psicodélicas que alteram 
a cognição e a percepção do usuário, cujo efeito 
pode durar de seis a 10 horas quando consumida 
por via sublingual”.

O que é certo é que, o tráfico destas novas dro-
gas psicoativas, que não estão incluídas nas leis 
sobre drogas da maioria dos países, aumentou na 
última década, segundo o próprio Relatório Mun-
dial sobre Drogas 2013, publicado pelo Escritório 
da Organização das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC).

Segundo a ONU, o número de denúncias de 
países ao UNODC sobre essas novas drogas sin-
téticas aumentou de 155 em 2009 para 251 em 
2012. Dentre tais países vítimas, estão: Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Méxi-
co, Panamá e Uruguai. 

E assim, as organizações criminosas lucram 
cada vez mais com a venda dessas substâncias, 
sem que sofram nenhuma punição legal.

Como é praticamente impossível para as nações 
de todo o mundo atualizarem a lei com a mesma ra-
pidez que os traficantes produzem novas e nefastas 
substâncias sintéticas, certamente o mais sensato é 
que todos promovam amplas e ininterruptas cam-
panhas educativas, informando a população sobre 
o iminente perigo de tais produtos.
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Roteiro

Quadrinhos

As histórias em qua-
drinhos fazem parte da 
vida de várias crianças e 
adultos. Uma delas, Jailson 
Barros, que na infância se 
apaixonou pelas aventuras 
da Turma da Mônica, de 
Maurício de Sousa, e pelos 
personagens de Ziraldo e 
Walt Disney. No entanto, a 
simples leitura das revistas 
não o satisfazia. Assim, aos 
12 anos, criou uns perso-
nagens e passou a escrever 
as próprias historinhas. E 
não parou mais.

Um desses persona-
gens – batizado como Eu 
– ganhou uma revista Eu 
e Outros Personagens (Edi-
ção do Autor, 36 páginas, 
R$ 10), que será lançada 
hoje, às 17h, na Livraria do 
Luiz, na Galeria Augusto 
dos Anjos. A edição sim-
ples, impressa na gráfica 
Sal da Terra e custeada 
pelo próprio artista, mos-
tra seu esforço em divulgar 
sua arte, mesmo que para 
isso tenha que continuar 
bancando seus trabalhos.

O personagem Eu sur-
giu das inquietações de 
Jailson ainda na adolescên-
cia, quando ele se preocu-
pava com o futuro e não via 
uma perspectiva clara para 
viver de sua arte e expôs 
essas angústias em forma 
de historinhas. “Eu trans-
pus meus questionamen-

Jornalismo e convergência

Um debate que ocupa espaço nos eventos acadê-
micos nacionais e internacionais sobre jornalismo é a 
convergência de mídias. A produção jornalística acha-
se hoje intimamente vinculada ao desenvolvimento 
informático. O que representa de certa forma a ins-
tauração de um novo paradigma, em que os conteú-
dos fluem pelos mais variados canais e reclamam uma 
interdependência cada vez mais crescente de platafor-
mas integrativas, interfaces e aplicativos de tratamen-
to e distribuição, sistemas convergentes unindo a tele, 
a informática e o jornalismo.

No cenário da redação integrada, ou redação mul-
tiplataforma, jornalistas apuram, editam, comentam, 
produzem, tudo ao mesmo tempo agora.  Conteúdo de 
jornal impresso alimenta portais de notícias – e vice-
versa. Redações de TV se ligam nas rádios, que se ins-
piram no que é visto nas páginas dos jornais.

Nesse cenário, há múltiplas plataformas para 
o processamento, compartilhamento, distribuição 
e armazenamento do conteúdo. É importante que 
o debate sobre os desafios da redação integrada vá 
além do aproveitamento, por várias plataformas, do 
conteúdo gerado por uma. As reflexões precisam ir 
além das transformações físicas da redação e da ro-
bustez do software que vai gerenciar ou automati-
zar os processos.

Observando as experiências, é preciso compre-
ender – entre outros aspectos - como tais mudanças 
afetam as habilidades e competências do profissional 
de jornalismo e, mais do que isso, em que medida se 
avança na qualidade da informação.

Reflexões que passam pelo aprimoramento do 
jornalismo de profundidade, pelo fortalecimento da 
interação entre fontes e jornalistas e pela efetiva parti-
cipação do cidadão comum, que, de posse de aparatos 
midiáticos, também produzem e distribuem conteú-
dos, enriquecendo a cena midiática com o chamado 
jornalismo cidadão ou jornalismo colaborativo. 

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

Mídias em destaque

FOTOS: Divulgação

tos para o papel. Mas não 
sou eu de fato, e sim várias 
pessoas. É um personagem 
incompleto, que vem se de-
senvolvendo com seus en-
contros e desencontros em 
busca de si mesmo”, revela.

Na verdade, Jailson 
tem um projeto mais am-
plo. Apesar das dificulda-
des para publicar e distri-
buir a obra, ele sonha que 
a revista Eu e Outros Perso-
nagens ganhe uma periodi-

Jailson Barros
desenha desde criança 
e agora lança seu 
segundo trabalho
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Terror A Morte do Demônio é um dos filmes parodiados 

O filme gira em torno 
do mundo da dança, com um 
diretor francês arrogante e 
distante que comanda uma 
companhia de dança. Jody 
é uma jovem de 20 e tantos 
anos que tem dois filhos e 
é amiga de Kendra. Ambas 
competem pelo papel principal 
na nova produção da compa-
nhia. O longa é uma paródia 
de Cisne Negro, além de fazer 
referências a filmes de terror 
e elementos da cultura pop.

FOTO: Divulgação 
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Thiago c. A. leal

cristovam Tadeu

Juneldo Moraes
juneldomoraes@gmail.com

cidade, se transformando 
em uma série voltada para 
o público adolescente, pois 
garante que vai continuar 
produzindo mesmo sem 
editora e pretende recor-
rer aos editais de incentivo 
à cultura.

A vocação foi desco-
berta nos tempos de meni-
no, com uma personagem 
inspirada na irmã Rosilene. 
Daquela época até hoje ele 
já criou cerca de 150 pe-

sonagens e publicou uma 
revista com alguns deles, 
A Turminha Pré-histórica 
em O Feitiço Contra o Fei-
ticeiro (2004), uma produ-
ção independente, ou seja, 
também editada com seus 
recursos, que trazia um 
conto em rimas e desenhos 
para serem coloridos.

Jailson Barros apren-
deu a desenhar sozinho. 
Morou no Rio de Janeiro de 
1997 a 2002. No Rio, quan-
do trabalhava fazendo car-
tazes para uma rede de 
supermercados, foi convi-
dado para criar um perso-
nagem para uma das filiais 
da rede, em São Paulo. Ele 
criou o personagem e ne-
gociou os direitos sabendo 
que sua criação deu cer-
to. Voltou a Paraíba e aqui 
continua produzindo HQs.

Desenhista paraibano Jailson Barros lança 
revista hoje na Livraria do Luiz, na capital 

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 Ca-
rell, Kristen Wiig, Russell Brand. A mente do 
crime Gru volta a ter pela frente seu inimigo 
Victor, enquanto tenta lidar com outro super 
vilão, El Macho, que possui um filho chamado 
Machito. Cinespaço 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 traba-
lho, 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 20h40.

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

Ricky Furlani, Zé Filho e Léo Meira são as atrações do 
Projeto Intervalos Instrumentais, promovido pelo Sesc

Foto: Divulgação

o Festival do Minuto está com novos concursos 
abertos. o festival, que acontece pela internet, abre 
chamadas periódicas com temas e prazos variados e 
oferece prêmios em dinheiro para os vencedores. os 
filmes inscritos devem ter obrigatoriamente até 60 
segundos de duração, incluindo créditos.

o concurso Animalata, em parceria com o 
Ministério da Cultura, oferece três prêmios de R$ 
2 mil aos melhores filmes que envolvam latas e 
animação, além de um prêmio aquisição no valor 
de R$ 4 mil. o prazo final para envio é o dia 30 
de julho. Já o concurso Ciência, em parceria com 
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp), tem prazo de inscrição até o 
dia 30 de agosto e premia os melhores filmes com 

valores entre R$ 2 mil e R$ 4 mil, além do troféu 
Minuto para o filme escolhido por votação popular. 
Minuto Escola é um concurso de tema livre aber-
to para alunos e professores de Ensino Médio e 
Fundamental, com prêmios de até R$ 1 mil e pra-
zo de envio até 30 de setembro. Além destes, há 
diversos concursos em parceria com o Programa 
de Ação Cultural de São Paulo, abertos para todo 
o país, e concursos permanentes de tema livre e 
animação, com prêmios de até R$ 500.

todos os filmes participantes concorrem ao 
troféu Minuto, concedido ao melhor filme segundo o 
voto do público, computado de acordo com a quanti-
dade de “curtidas” nas páginas nacional e internacio-
nal do festival na rede social Facebook. Para conhe-

cer as outras categorias do evento e mais informa-
ções, acesse o site oficial do Festival do Minuto.

o Festival do Minuto foi criado no Brasil em 
1991, tendo inspirado a criação festivais do minuto 
em mais de 50 países. Desde 2007, o Festival tor-
nou-se permanente e online, lançando temas e pre-
miando os melhores trabalhos todo o mês. todos 
os vídeos são avaliados por uma equipe de curado-
res. A nota da curadoria está expressa através dos 
reloginhos, a do público pelas estrelinhas. o Festival 
do Minuto poderia também ser chamado do Festival 
da Ideia, já que este é o critério mais relevante que 
usamos na avaliação dos vídeos. offline, o Festival 
é exibido anualmente em mais de 300 centros de 
cultura de 200 cidades brasileiras.

O paulista Ricky Furlani, um dos principais guitarristas do rock e do blues no Brasil, se apresenta hoje em João Pessoa

Solos de guitarra

Guitarristas de João Pessoa 
e de Campina Grande tem 
o que comemorar. Hoje, 
amanhã e sábado have-
rá uma série de eventos 
com os músicos Ricky 
Furlani-SP, Zé Filho e Léo 
Meira. Essa atividade é 

a segunda parte do projeto Intervalos 
Instrumentais, organizado pelo Serviço 
Social do Comércio (Sesc). A proposta 
do evento é difundir a prática da músi-
ca instrumental em seus gêneros para 
valorizar e incentivar a formação de 
novos grupos no Estado. As inscrições 
são gratuitas e estão abertas aos músi-
cos, estudantes e demais interessados.

Hoje, a partir das 20h, sobem ao 
palco do Sesc Centro João Pessoa o 
paraibano Léo Meira e o paulista Ricky 
Furlani. Já no Sesc Centro de Campina 
Grande, Zé Filho inicia a sua apresen-
tação também às 20h, seguida pelo 
guitarrista Ricky Furlani. No sábado, 
a partir das 9h Ricky Furlani estará 
em Campina Grande para ministrar o 
workshop de guitarra. Em João Pessoa, 
o guitarrista ministra o evento a partir 
das 16h.

Ricky Furlani é considerado por 
muitos um dos principais guitarristas 
de rock e blues do Brasil. Formado 
pelo Musicians Institute (Los Ange-
les/ EUA), o músico ministra aulas e 
cursos na Guitar Room, seu próprio 
espaço, localizado em Campinas-SP. O 
guitarrista também é autor de diver-
sos métodos de rock e blues, transcri-
ções e colunas em revistas do gênero. 
Ricky tem dois discos instrumentais 
lançados, Talking (2003)  e Inscrip-
tions (2009), e pretende lançar o seu 
terceiro trabalho ainda neste ano. Seu 
interesse pela música surgiu quando 
ganhou uma cítara dos pais, compra-
da numa feira de artesanato quando 
tinha nove anos. Especificamente pela 
guitarra, Ricky veio se interessar aos 
11 anos, após conhecer bandas como 
Led Zeppelin, Genises, Jimi Hendrix e a 
explosão do rock no Brasil no começo 
dos anos 80.

Léo Meira, paraibano nascido em 
Patos, é músico, professor, compositor 
arranjador, diretor e produtor musical. 
Como músico, já participou com nomes 
da música local, nacional e interna-
cional, como Adeildo Vieira, Paulo Ró, 
Manoel Serafim, Sivuca, Radegundis 
Feitosa, Pinto do Acordeon e Chico 

César, entre outros. Como convidado 
da Orquestra Sinfônicada Paraíba, já 
dividiu palco com Flávio José, Arnaldo 
Antunes, Genival Lacerda, e Alcione, 
além de ser solista ao lado de Zé Filho 
e Alex Madureira. Atualmente, Léo 
Meira leciona no curso de Música da 
Universidade Federal da Paraíba.

O guitarrista Zé Filho é natural 
de Recife-PE, mas já reside em João 
Pessoa há vários anos. Sua carreira 
de músico começou estudando violão 
clássico no conservatório da música da 
UFPB, e em 1984 passou a tocar gui-
tarra, instrumento no qual sempre foi 
autodidata. Já desenvolve um trabalho 

no gênero de música instrumental há 
15 anos, atuando como incentivador 
e divulgador desse estilo, represen-
tando o Nordeste em todo o país. Em 
1999, Zé Filho tocou no Festival de Jazz 
de Montreux, e, em 2001, no Rock In 
Rio 3, junto com a banda de pop rock 
Insight. 
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Megaevento católico terá 200 jovens de Cajazeiras
A Diocese de 

Cajazeiras (cida-
de distante 480 
quilômetros da 
capital) estará 
representada na 
Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) 
por 200 jovens, 
que estarão via-
jando no próximo sábado, com desti-
no ao Rio de Janeiro, onde ocorrerá o 
megaevento da Igreja Católica, entre 
os dias 23 e 28, que culminará com a 
visita do papa Francisco. 

A informação partiu do padre 
Janílson Rolim, administrador da Pa-
róquia São João Bosco e assessor de 
Comunicação da Diocese. Ele confir-
mou também a participação do bispo 
Dom José González Alonso e dos pa-
dres Agripino Ferreira de Assis e José 
Miguel.  Os jovens, segundo informou 
o padre Janílson Rolim, são de Caja-
zeiras e de outras cidades vizinhas 
que estão inseridas na área de atua-
ção da Diocese.

“Os nossos jovens de Cajazeiras 
estão muito motivados para este en-
contro com o papa Francisco. Será um 
evento grandioso e de grande satisfa-
ção para todos nós”, comentou o pa-
dre Janílson Rolim. Conforme infor-
ma o religioso, alguns representantes 
da cidade de Cajazeiras já estão no 
Rio de Janeiro, atuando como volun-
tários na preparação do encontro. O 
religioso cajazeirense revelou que 
as despesas para a participação na 
Jornada Mundial da Juventude estão 
sendo divididas entre as paróquias e 
os próprios jovens.

 Segundo o padre, esse esforço 
para ir ao Rio de Janeiro foi feito por-
que o evento é de muita motivação, 
satisfação e esperança para a juven-
tude e para a Igreja Católica. “Todos 
vão crescer muito”, finalizou o asses-
sor de Comunicação da Diocese.

Participação da PBTur
A Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ) terá a participação da Empre-
sa Paraibana de Turismo (PBTur). 
Dentro da programação da JMJ está 
prevista a realização da ExpoCatólica 
(Feira de Livro e Artigos Religiosos) 
que é voltada para as pessoas creden-
ciadas que irão trabalhar no evento 
religioso. De acordo com os organiza-
dores são aproximadamente 570 mil 
pessoas que passarão durante os sete 
dias da feira pelo Centro de Conven-
ções Riocentro. 

O estande da Paraíba na Expo-
Católica foi idealizado para divulgar 
os roteiros religiosos e os atrativos 
turísticos do Estado. O diretor de 
Marketing da PBTur, Temístocles Ca-
bral, explica que são 100m², onde pri-
vilegiou-se as imagens do Santuário 
de Frei Damião, que está localizado 
em Guarabira; e das igrejas de Areia 
e Bananeiras, na região do Brejo. O 
setor de eventos, que ficou responsá-
vel pela criação do layout do estande, 
utilizou também imagens do Lajedo 
do Pai Mateus, em Cabaceiras, e do 
pôr do sol do Jacaré, em Cabedelo.

“Os visitantes do nosso estan-
de poderão conhecer as belezas das 
nossas praias, o Centro Histórico de 
João Pessoa e também a nossa reli-
giosidade. O paraibano tem esse lado 
voltado para a religião, a adoração 
ao Frei Damião, por exemplo. Essa 
religiosidade está representada nos 
totens com as imagens dos atrativos 
turísticos e do santuário de Frei Da-
mião”, explicou Temi Cabral.
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Ministério Público abre apuração 
de suspeita de sonegação 
envolvendo a Rede Globo

Kaliel Conrado 
Da Sucursal de Cajazeiras

da Juventude

Rio de Janeiro – Dife-
rentemente do Aeropor-
to Internacional do Rio de 
Janeiro/Galeão - Antonio 
Carlos Jobim, ainda é mo-
derado o movimento de 
voluntários e peregrinos 
que chegam à cidade, pela 
Rodoviária Novo Rio, para 
participar da Jornada Mun-
dial da Juventude (JMJ). 
Segundo a assessoria da 
concessionária que admi-
nistra a Novo Rio, cerca de 
800 passageiros desembar-
caram na última terça-feira 
no terminal. A concessio-
nária estima que, até o dia 
31 deste mês, 1 milhão de 
pessoas, 25% a mais do que 
registrado nesse período 
do ano passado, desembar-
quem no local.

Primeiro compomisso 
do papa Francisco no exte-
rior, a Jornada Mundial da 
Juventude vai do dia 23 ao 
dia 28 deste mês, atraindo 
peregrinos de outros es-
tados e de países vizinhos 
que chegarão de ônibus ao 
Rio de Janeiro. A expectati-
va é de chegada de 10 mil 
voluntários estrangeiros e 3 
mil brasileiros até amanhã. 
Calcula-se que a cidade re-
ceba, no período da jorna-
da, 2,5 milhões de fiéis.

Identidade
A voluntária Isadora 

Alves, uma estudante de 
19 anos, veio de Natal e de-
sembarcou muito animada 
com a jornada. “Fui a últi-
ma da minha paróquia a vir, 
cerca de 150 jovens já estão 
no Rio. Tentei ir à Jornada 
de Madri (em 2011), mas 
não deu certo. Sendo esta 
no Brasil, não deixaria de 
vir por nada. Estou supera-
nimada com o novo papa. 
Além de ser latino, o que 
acaba criando um laço de 
identificação, ele é muito 
humilde. Vou trabalhar na 
parte musical do Festival da 
Juventude, com atos cultu-
rais”, disse Isadora.

Os voluntários estran-
geiros também começam 
a chegar. Um deles é o ar-
gentino Johan Npena, de 
23 anos, que veio de Bue-
nos Aires para “marcar 
presença” e representar a 
“nação do papa”. “Como 
argentino, ainda mais de 
Buenos Aires, onde o papa 
Francisco foi arcebispo, pre-
cisava estar presente neste 
grande evento. Fui o único 
da minha congregação que 
resolveu vir, mas estou an-
sioso. Vou trabalhar recep-
cionando os peregrinos e 
distribuindo kits.” 

Um milhão de 
passageiros

Um grupo formado por 24 jovens, 
12 mulheres e 12 homens, de três países 
(Índia, China e Estados Unidos) acaba 
de chegar à Paraíba para conhecer 
experiências de organização comuni-
tária dos sindicatos de trabalhadores 
rurais que integram o Polo da Bor-
borema, no Agreste da Borborema. A 
delegação veio ao Brasil para partici-
par da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ). A visita está sendo articulada e 
promovida pela Congregação dos Je-
suítas e os jovens são provenientes de 
comunidades onde os jesuítas estão 
presentes nestes países.

Os jovens chegaram à Paraíba no 
último domingo, 14 de julho, e ficarão 
até o próximo domingo, dia 21, eles 
estão hospedados no Convento Ipua-
rana, localizado em Lagoa Seca-PB. O 
responsável pela delegação é o padre 
Alfredo Ferro Medina, colombiano ra-
dicado no Rio de Janeiro. Segundo o 
Jesuíta, a visita se enquadra em uma 

metodologia conhecida como “Ex-
periências Magis”, promovida pela 
Igreja Católica, para um grupo de 20 
a 30 jovens de pelo menos três nacio-
nalidades diferentes que pretendem 
oferecer uma vivência à fundo sobre 
uma nova realidade, de modo a pro-
vocar uma reflexão sobre os diferen-
tes aspectos dos valores dos jovens e 
sua relação com Deus. O Magis é uma 
experiência espiritual, cultural, pas-
toral, social e missionária de jovens 
que cultivam a espiritualidade inacia-
na, realizada nos dias que antecedem 
às Jornadas Mundiais da Juventude.

Na Paraíba o grupo de jovens vi-
sitará Lagoa Seca, Massaranduba, Re-
mígio e Queimadas, que estão entre os 
14 municípios de atuação do Polo da 
Borborema. Nas comunidades rurais, 
eles conhecerão e vão interagir com as 
experiências ligadas aos temas das se-
mentes, recursos hídricos, rearboriza-
ção das propriedades, criação animal 

e dos fundos rotativos solidários vi-
venciados pelas famílias agricultoras 
do Polo da Borborema. A comissão de 
jovens do Polo fará a recepção ao gru-
po de estrangeiros. O conjunto destas 
experiências vem sendo incentivadas 
pelo Polo da Borborema em parce-
ria com a Organização Não Governa-
mental AS-PTA Agricultura Familiar e 
Agroecologia, há cerca de 20 anos no 
território da Borborema. 

A Jornada Mundial da Juventude, 
que se realiza anualmente nas dioce-
ses de todo o mundo, prevê a cada 2 
ou 3 anos um encontro internacio-
nal dos jovens com o papa, que dura 
aproximadamente uma semana. A 
última edição internacional da JMJ foi 
realizada em agosto de 2011, na ci-
dade de Madri, na Espanha, e reuniu 
mais de 190 países. As JMJs tem sua 
origem em grandes encontros com 
os jovens celebrados pelo papa João 
Paulo II em Roma.

Brasília – O porta-voz do Va-
ticano, padre Federico Lombardi, 
negou ontem, em entrevista cole-
tiva, que será modificado o roteiro 
do papa Francisco durante a Jor-
nada Mundial da Juventude, no Rio 
de Janeiro, de 23 a 28 deste mês. 
Lombardi disse que o Vaticano 
acompanha os protestos no Brasil. 
Observou que os protestos não são 
contra o papa nem contra sua visita 
ao país. O porta-voz destacou que 
o Vaticano tem “confiança total” no 
esquema de segurança organizado 
para Francisco.

“Temos confiança total, como 
sempre, na capacidade das autori-
dades para lidar com essas situa-
ções”, disse o porta-voz. “Estamos 
em total tranquilidade. Sabemos 
que esses eventos (protestos) não 

tem nada de específico contra o 
papa e a Igreja, então vamos para 
esse encontro (a jornada) com 
grande serenidade e com certeza 
será uma grande oportunidade”, 
disse Lombardi. 

O papa chega ao Brasil na pró-
xima segunda-feira e retorna no dia 
29, segundo Lombardi. É a primeira 
viagem internacional de Francisco 
desde que assumiu o pontificado, 
em 13 de março. “É uma jornada 
particularmente significativa”, dis-
se o porta-voz. “Naturalmente há 
um tom muito especial de expec-
tativa e participação”, acrescentou 
ele, lembrando que Bento XVI que 
anunciou o Rio de Janeiro como 
sede para a Jornada Mundial da Ju-
ventude.

Lombardi confirmou a agenda 
de atividades do papa no Brasil que 
passará um dia em Aparecida (no 
interior de São Paulo) e celebrará 

missa no local. A programação de 
Francisco é intensa: visita aos mora-
dores da Comunidade da Varginha, 
conversa com presos e bênção para 
os doentes de uma instituição man-
tida por doações. O porta-voz desta-
cou que Francisco deverá usar tanto 
carro aberto como também fechado 
durante os deslocamentos que fará 
no país. Segundo ele, os automóveis 
ficarão à disposição do papa. 

Há dois dias, o Sistema Brasilei-
ro de Inteligência do Governo Fede-
ral atua em regime de plantão ma-
peando potenciais riscos durante os 
grandes eventos realizados no país, 
como a Copa das Confederações, en-
cerrada no fim de junho, e a Jornada 
Mundial da Juventude. Um painel 
digital, no Centro de Inteligência da 
Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin), mostra os dados atualizados 
sobre as “fontes de ameaça” e sua 
tendência. 

Delegação estrangeira visita a PB

Roteiro do papa não foi alterado

Roteiro de visita do papa Francisco não sofrerá alteração devido aos protestos no Brasil, diz porta-voz do Vaticano

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

Foto: Divulgação
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Rede Globo será investigada pela PR-DF
SuSpeitaS de Sonegação

Documentos sigilosos 
divulgados apontam multa 
de mais de R$ 600 milhões

Brasília - A Procuradoria 
da República no Distrito Federal 
(PR-DF) confirmou na última 
terça-feira que abriu apuração 
criminal preliminar para inves-
tigar suspeitas de sonegação en-
volvendo a Rede Globo. O proce-
dimento foi iniciado na última 
segunda-feira, com a distribui-
ção do caso para um procurador 
responsável.

A apuração foi solicitada na 
última sexta-feira por entidades 
da sociedade organizada, entre 
elas, o Centro de Estudo das 
Mídias Alternativas Barão de 
Itararé, o Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra e o 
Fórum Nacional pela Democra-
tização da Comunicação. Eles 
alegam que o Ministério Público 
deve agir porque há indícios de 
lesão a bens federais.

De acordo com o grupo, 
as apurações tornaram-se ne-
cessárias devido a divulgação 
recente de documentos, até 
então sigilosos, sobre multa de 
mais de R$ 600 milhões à Rede 
Globo pela tentativa de sonegar 
impostos relativos à exibição da 
Copa do Mundo de 2002. Ainda 
segundo o grupo, também há 
suspeita de lavagem de dinhei-
ro, de crimes contra órgãos da 
administração direta e indireta 
da União e de estelionato.

Prazo 
Com a abertura de procedi-

mento preliminar, o Ministério 
Público tem prazo de 90 dias, 
prorrogáveis pelo mesmo tem-
po, para apurar as informações. 
Se houver indícios suficientes 
de crime, é aberto inquérito. 
Caso negativo, o procedimento 
é arquivado. A Procuradoria do 
DF ainda poderá encaminhar os 
documentos para o Rio de Janei-
ro, onde fica a sede da empresa.

Na semana passada, o Mi-
nistério Público Federal no Rio 
de Janeiro divulgou nota infor-
mando que acompanhava o caso 
desde 2005 e que não pediu 
abertura de inquérito policial 
por impeditivos legais relativos 
à restituição de valores fiscais. 
“Quanto aos demais tipos crimi-
nais aventados na mídia, o MPF 
entende que o enquadramento 
não seria aplicável por ausência 
de indícios”. O órgão também 
confirmou que documentos do 
caso foram extraviados por uma 
servidora da Receita Federal, 
que já foi processada e conde-
nada pela Justiça.

Em nota, a Rede Globo 
disse que já não tem qualquer 
dívida em aberto com a Receita 
e que apenas optou, na época, 
por “uma forma menos onerosa 
e mais adequada no momento 
para realizar o negócio, como é 
facultado pela legislação brasi-
leira a qualquer contribuinte”. A 
empresa informou que, após ser 
derrotada nos recursos apre-
sentados à Receita, decidiu ade-
rir ao Programa de Recuperação 
Fiscal da Receita Federal e fazer 
os pagamentos.

A empresa ainda destacou 
que desconhecia os fatos relati-
vos a desvios de documentos no 
processso fiscal, pois não figura-
va como parte no processo. Se-
gundo a Globo, os documentos 
perdidos foram restituídos com 
a colaboração da própria em-
presa, que desconhece os mo-
tivos que levaram a servidora a 
agir dessa forma.

Fies formaliza mais 
de 327 mil contratos

Central vai apoiar a 
gestão de municípios

ensino jurídico é 
alvo de audiências

O Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies) formalizou mais de 327,8 
mil contratos no primeiro semestre 
deste ano, ou seja, quase 88% do to-
tal registrado em todo o ano anterior 
(375,7 mil). De 2010 até junho último, 
foram firmados 933,9 mil contratos. 
O Estado com o maior número de con-
tratos firmados foi São Paulo (104,5 
mil), seguido de Minas Gerais (37,3 
mil), Bahia (21,5 mil) e Rio de Janeiro 
(20,6 mil). 

Do total de 933,9 mil contra-
tos formalizados entre 2010 e junho 
deste ano, o curso mais procurado é o 
de direito (92,5 mil), seguido de ad-
ministração (50,4 mil), enfermagem 
(43 mil) e engenharia civil (41,2 mil). 
O programa financia de 50% a 100% 
dos encargos educacionais, de acordo 
com a renda familiar mensal bruta e do 
comprometimento dessa renda com os 
custos da mensalidade. 

Apenas alunos com renda 
familiar mensal de no máximo 20 sa-
lários mínimos podem pedir o finan-
ciamento. Podem requerer o financia-
mento estudantes regularmente 
matriculados em cursos de graduação 
não gratuitos com boa conceituação 
no Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes), ofereci-
dos por instituições de educação su-
perior participantes do Fies.  

O Governo Federal lançou um canal 
para apoiar os municípios no alcance dos 
objetivos de desenvolvimento do milênio 
(ODM): a central de atendimento da 
Agenda de Compromissos dos Objetivos 
do Milênio. Pelo  telefone (21) 2159-
4511 gestores municipais podem ser 
informar sobre como aderir a agenda e de 
que forma ela contribui para subsidiar o 
planejamento municipal com informações 
e indicadores que ajudam no cumpri-
mento das metas do milênio até 2015- 
prazo estipulado pelas Nações Unidas.  
O atendimento pode ser realizado de se-
gunda à sexta-feira das 10:00 as 12:00 
e de 14:00 às 16:00 h. Disponível no site 
a Agenda de Compromissos é uma plata-
forma gratuita de apoi.o Por ela, o prefeito 
obtém os indicadores sociais do seu mu-
nicípio, declara metas de melhorias dos 
indicadores a serem perseguidas durante 
o mandato, e se informa sobre os progra-
mas federais que podem ser implantados 
na cidade para facilitar o cumprimento 
das metas.

São Paulo – A Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) realizou ontem, 
na capital paulista, a segunda das 13 
audiências públicas programadas para 
discussão do novo marco regulatório do 
ensino jurídico no Brasil. Na audiência, o 
advogado Luiz Flávio D’Urso, da Comissão 
de Ensino Jurídico da OAB-SP, lembrou 
que de 80% a 90% dos bacharéis em 
direito são reprovados no exame da OAB, 
o que indica que os cursos não são sat-
isfatórios. Para ele, é preciso melhorar a 
técnica para mosttrar aos futuros alunos 
que o curso de direito não forma só um 
bacharel, e sim aquele que vai defender 
os direitos do cidadão. O curso precisa 
atender às necessidades do mercado e 
do povo brasileiro, que anseia pela def-
esa de seus direitos, disse D’Urso. “Hoje 
o bacharel tem de ser bem formado para 
o processo, mas melhor ainda para con-
ciliação, mediação e formas alternativas 
para solução de conflitos, de modo a 
agilizar a Justiça e buscar resultados 
rápidos para a população.” O objetivo 
das audiências é ouvir estudantes, 
professores, coordenadores de cursos 
e dirigentes das instituições de ensino 
sobre o assunto. 

Débora Zampier
Da Agência Brasil

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras solicitou à Procuradoria da República apuração criminal para investigar a Globo

FOTO: Divulgação

Rio de Janeiro – O procura-
dor da República, Sergio Suiama, 
fez nesta semana um pedido à 
12º Vara Federal do Rio de Janeiro 
para decretar a suspensão cautelar 
do exercício profissional do médi-
co Eduardo de Souza Martins Fer-
nandes. Ele foi o responsável pela 
retirada do fígado e de dois rins de 
uma paciente que estava infectada 
por superbactéria.

Os três pacientes que recebe-
ram os órgãos morreram vítimas 
da bactéria Klebsiella pneumoniae, 
dias depois dos transplantes reali-
zados em três hospitais diferentes. 
Segundo o Ministério Público Fe-
deral, após a captação dos órgãos, 
Fernandes teria assinado um laudo 
informando sobre a existência de 

pus na paciente doadora, o que 
indicaria a existência de infecção, 
e não comunicou o fato às equipes 
que fariam os transplantes.

Fernandes também foi conde-
nado recentemente pela Justiça 
Federal sob a acusação de desviar 
órgãos no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), e ignorar a lista nacional 
de transplantes de fígados. Ele foi 
condenado, junto com outro mé-
dico, a pagar multa de R$ 100 mil 
e ficou proibido de exercer cargo 
público, mas ainda cabe recurso a 
essa decisão judicial.

Saúde pública
No pedido feito nesta semana, 

Suiama alega “a reiterada prática 
de atos em desacordo com os deve-
res impostos pelas normas que re-

gem a saúde pública em geral pelo 
aludido médico, com grande reper-
cussão social e iminente perigo de 
vida dos pacientes submetidos aos 
seus cuidados”.

Eduardo de Souza Martins 
Fernandes integra a equipe de 
transplantes de fígado do Hospi-
tal Adventista Silvestre, no Rio de 
Janeiro. Por meio de sua assessoria 
de imprensa, o hospital informou 
que não vai se pronunciar sobre a 
ação.

Já o hospital universitário da 
UFRJ informou, por meio de nota, 
que Fernandes não possui vínculo 
ativo com a unidade desde maio de 
2010, quando foi dispensado por 
“inobservância às rotinas do Ser-
viço de Cirurgia”. A Agência Brasil 
entrou em contato com o consultó-
rio do médico, na zona sul do Rio 
de Janeiro, mas ele não estava.

MPF pede suspensão de médico no RJ
Vitor Abdal
Da Agência Brasil

O Dia Mundial de Luta 
contra as Hepatites Virais é co-
memorado em 28 de julho. Em 
alusão à data, a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), por meio da 
Gerência Executiva de Vigilância 
em Saúde e Gerência Operacio-
nal de DST/Aids e Hepatites Vi-
rais realiza um seminário hoje, 
no auditório do Centro Forma-
dor de Recursos Humanos (Ce-
for-PB), em João Pessoa.

O Seminário Estadual das 
Hepatites Virais tem como ob-
jetivo reunir profissionais da 
Vigilância Epidemiológica e da 
Atenção Básica de vários municí-
pios para implementar as infor-
mações sobre o agravo, no que se 
refere a notificação, investigação 
e diagnóstico, através da solicita-
ção e interpretação dos marca-
dores sorológicos. Também será 
debatida a ampliação da faixa 
etária da vacina, que passou para 
49 anos.

De acordo com a gerente 
operacional de DST/Aids e He-
patites Virais da SES, Ivoneide 
Lucena, o evento será um mo-
mento importante de troca de 

experiências. “Será um momento 
de muita troca de informação e 
experiência, onde os trabalhado-
res de saúde discutirão o cuidado 
às pessoas com hepatites virais. 
Um momento também de divul-
gação do serviço que está sendo 
prestado para o usuário, como 
no Clementino Fraga, e para se 
discutir sobre o cuidado integral 
com as pessoas que vivem com 
Hepatite B e C no Estado”, disse.

Sintomas
 Hepatite é uma inflamação 

no fígado, que pode ser causada 
por vários fatores, entre eles: me-
dicamentos, doenças infecciosas, 
alcoolismo, hepatite autoimune e 
vírus. As hepatites virais podem 
ser transmitidas de duas formas: 
transmissão fecal-oral (vírus A e 
E), que tem seu mecanismo de 
transmissão ligado às condições 
de saneamento básico e higiene 
pessoal da água e dos alimentos, 
e transmissão parenteral, sexual 
e vertical (vírus B, C e D), que é 
realizada por diversos mecanis-
mos, como compartilhamento 
de material contaminado, seja 

Governo realiza seminário na capital
dia de Luta ContRa aS HepatiteS ViRaiS

para uso de drogas (seringas, 
agulhas e canudos), seja para hi-
giene pessoal (alicates de unha, 
barbeadores, escova de dente), 
ou para colocação de tatuagens e 
piercings, entre outros. Na Paraí-
ba circula apenas os vírus A, B e 
C da doença.

De acordo com dados do 
Núcleo de DST/Aids e Hepatites 
Virais da SES, em 2012 foram 
notificados 2.950 casos suspei-

tos da doença em todo o Esta-
do. Até junho de 2013 foram 
notificados 630 casos na Paraí-
ba. Quanto ao número de casos 
confirmados como Hepatites 
Virais, no ano passado foram 16 
1 como Hepatite A, 223 como 
Hepatite B, e 151 casos como 
Hepatite C. Em 2013 foram con-
firmados 102 casos de Hepatite 
A, 58 casos de Hepatite B e 36 
casos de Hepatite C.

Programação

l 18/7 (quinta-feira)
l 9h: Abertura
l 9h30: Panorama das Hepatites Virais no Estado
l 10h: Vigilância das Hepatites Virais – Diagnóstico e Marcadores
l 11h: Ampliação de Atendimento dos usuários IPs no Cedmex
l 11h40: ONGs
l 13h30: Estudos de Casos (Hepatite A, B e C)
l 14h30: Apresentação dos casos
l 16h: Discussão
l 16h30: Encerramento
para mais informações sobre a saúde do estado, acesse:
l facebook.com/SaudePB  
ltwitter.com/sesgovpb
l instagram.com/sesgovpb
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Atos influenciaram no crescimento da economia

Impacto dos protestos
Rio de Janeiro- As manifesta-

ções que tomaram o país nas úl-
timas semanas refletiram no cres-
cimento menor da economia em 
junho. A avaliação foi feita pelo 
economista da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), Paulo Piccheti, que 
divulgou ontem o Indicador Ante-
cedente Composto da Economia 
(Iace). O índice caiu 0,6%, depois 
de uma redução de 1,2% em maio 
e de estabilidade em abril.

De acordo com Piccheti, o im-
pacto das manifestações foi senti-
do principalmente pelos serviços e 
pela indústria, segundo dados pre-
liminares. “Vai desde o comércio, 
que não pode funcionar o tempo 
todo, até interrupções da cadeia lo-
gística de suprimentos para indús-
tria (devido aos bloqueios de estra-
das), por exemplo”.

Como os protestos ocorreram 
no final do mês, o impacto maior 
sobre a economia pode se destacar 
“de forma integral” no indicador do 

mês de julho, acrescentou o econo-
mista. Para Piccheti, mesmo com 
uma contribuição negativa para a 
economia, no curto prazo, como 
mostra o Iace, as manifestações si-
nalizam para mudanças estruturais 
necessárias ao crescimento susten-
tado do país.

“A esperança é que, no longo 
prazo, tenhamos um efeito posi-
tivo, no sentido de acelerar esse 
conjunto de medidas difíceis (re-
forma política e tributária e flexi-
bilização de regras trabalhistas) 
e que passam pelo lado político 
para destravar o ambiente de 
negócios e restaurar a confiança 
dos investidores”, destacou Paulo 
Piccheti.

Dos oito índices que compõem 
o Iace, três tiveram resultados po-
sitivos em junho: a sondagem de 
expectativas da indústria, dos ser-
viços e de exportações. Já em maio, 
a queda da atividade industrial foi 
a responsável pelo recuo do indi-
cador, por causa da diminuição do 
desempenho de bens de consumo 
duráveis.

Isabela Vieira
Da Agência Brasil

Rio de Janeiro – A economia 
brasileira não deve crescer mais 
que 2% em 2013, abaixo da pro-
jeção de crescimento mundial de 
3,5%, na avaliação do economista-
-chefe do The Conference Board, 
Bart Van Ark. Com base em indica-
dores nacionais, a instituição proje-
ta índices econômicos de 12 países, 
dentre os quais, o Brasil.

Na avaliação de Van Ark, os fa-
tores que mais dificultam o cresci-
mento do país são a dificuldade de 
atrair investimentos; de aplicar em 
infraestrutura; de reformar seto-
res estruturais da economia, como 
mercado de trabalho – para que dê 
mais flexibilidade em contratações 
e demissões; além de fazer a refor-
ma tributária.

“Se tem uma coisa que os mem-
bros globais reclamam quando vêm 
ao Brasil é a complexidade do pa-
gamento de impostos”, afirmou Van 
Ark. “Há uma grande necessidade 
de simplificar essas regras para que 
seja possível fazer negócios e ope-
rar no Brasil”, reforçou. Investimen-
tos em infraestrutura, como portos 
e estradas também precisam me-
lhorar, destacou.

Retração
Para o economista da Funda-

ção Getulio Vargas, Paulo Picche-
ti,  a projeção de crescimento de 
2% do The Conference é razoável 

no cenário atual. Segundo ele, da-
dos recentes apontam retração da 
economia pela diminuição da pro-
dução industrial e das vendas do 
comércio. Segundo ele, sem mu-
danças estruturais no país, não há 
como alavancar no curto prazo, os 
indicadores.

“Dos componentes que podem 
induzir o crescimento, tirando o se-
tor externo, que a gente não pode 
contar no curto prazo, não há con-
tinuidade da expansão do consumo 
das famílias nem do consumo do 
governo, que está enfrentando uma 
questão de equilíbrio fiscal, o que 
impede aumento dos gatos e in-
vestimentos”, disse. Segundo ele, a 
única chance é atrair investimento 
privado.

O The Conference Board tam-
bém estimou o crescimento do país 
para o período entre 2014 e 2018, 
em 3,2%, e para o mundo, 3,1%. 
Segundo Bart, o mundo cresce a 
taxas menores, embora reformas 
políticas e trabalhistas “tenham 
capacidade de gerar um ambiente 
com mais espaço para o crescimen-
to”, afirmou. A FGV e organização 
americana The Conference Board 
lançaram ontem um novo índice 
para medir a economia brasilei-
ra, o Indicador de Antecedente 
Composto da Economia (Iace), 
que será divulgado mensalmente 
a partir de agora.

PIB terá crescimento medíocre

Saiba mais

Rio de Janeiro – O Índice de Preços ao Consumidor Sema-
nal (IPC-S) caiu nas sete capitais pesquisadas pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), entre a primeira e a segunda semanas 
de julho. A maior queda foi observada em São Paulo: 0,26 
ponto percentual, ao passar de uma inflação de 0,23% na 
primeira semana para uma deflação (queda de preços) de 
0,03% na semana seguinte.

Outra cidade que teve queda acima da média nacional, 
que registrou recuo de 0,16 ponto percentual, foi o Rio de 
Janeiro. A capital fluminense teve redução de 0,17 ponto 
percentual, já que sua taxa de inflação caiu de 0,29% para 
0,12% no período.

As demais cidades apresentaram as seguintes quedas: 
Salvador (0,13 ponto percentual, ao passar de 0,25% para 
0,12%), Porto Alegre (0,1 ponto percentual, ao passar de 
0,34% para 0,24%), Brasília (0,06 ponto percentual, ao pas-
sar de 0,37% para 0,29%), Recife (0,05 ponto percentual, ao 
passar de 0,1% para 0,05%) e Belo Horizonte (0,02 ponto 
percentual, ao passar de -0,26% para -0,28%).

O Governo Federal lançou 
ontem, em Brasília, o Participa-
tório - Observatório Participati-
vo da Juventude.Trata-se de um 
ambiente virtual e interativo, 
que se propõe estimular a parti-
cipação, por meio de debates e 
mobilizações, além de produzir 
conhecimentos e divulgar con-
teúdos relacionados às políticas 
juvenis. Por meio do endereço 
www.participatorio.juventude.
gov.br, os usuários podem aces-
sar o conteúdo do site, criar um 
cadastro ou usar seus perfis em 
outras redes sociais para se co-
nectar. O objetivo é promover e 
ampliar a capacidade de articu-

lar o conjunto de ferramentas 
que viabilizam e potencializam 
o diálogo com a sociedade civil, 
em especial, com a juventu-
de brasileira. O Participatório 
pretende também se destacar 
como um ambiente de comuni-
cação e interação entre jovens, 
gestores, pesquisadores e de-
mais formadores de opinião e 
articulares das políticas públicas 
de juventude. 

“A política de juventude 
já nasceu com a premissa da 
participação social, da parti-
cipação da juventude. E é um 
momento em que a participa-
ção precisa ser ampliada. E já 

que a juventude brasileira usa 
muito a internet como um dos 
instrumentos tanto de informa-
ção quanto de opinião, a gente 
achou importante apostar nes-
ses viés da participação social. 
Isso é estar antenado com a 
realidade da juventude”, expli-
cou  a secretária nacional de Ju-
ventude da Secretaria Geral da 
Presidência da República, Seve-
rine Macedo. O Participatório 
foi elaborado pela Secretaria 
Nacional de Juventude desde 
2012, como resposta às deman-
das da 2ª Conferência Nacional 
de Juventude por mais e me-
lhores informações. 

Observatório vai estimular a participação 
e diálogo de jovens com a sociedade civil 

Manifestações atrapalharam desempenho do comércio e da indústria devido aos bloqueios de estradas no país

FOtO: Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR
CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2013 – Torna público que fará realizar à 2º. 

CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR, através da Secretaria 
Municipal de Educação de Barra de Santana/PB, que os interessados deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 31 de 
julhode 2013, às 09h00 na Secretaria de Educação, à Av. José Braz do Rego, 97, 
Centro – Barra de Santana/PB, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, destinado ao atendimento do PNAE, considerando o disposto no 
art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD nº. 038/2009. Informações: 
no horário das 08h00 as 12h00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Fone (83) 3346 1038.

Barra de Santana-PB, 17 de julho de 2013.
David Abílio Barbosa

Secretario de Educação

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23.07.12.558 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013

DATA DE REABERTURA: 30/07/2013 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-01085-0

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE EM METALOM PARA O CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPSadIII.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pre-
goeira Oficial, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 113/2013 
do Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará a licitação acima em segunda chamada, na modalidade 
Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item, já que a primeira 
abertura deflagrou-se deserta. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no 
site www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, 
e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 010 – TESOURO DO 
ESTADO. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 
08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo 
e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 17 de julho de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia 

Pregoeira Oficial da CPL

EBENEZER LACHONETE E PIZZARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.706.105/0001-02, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1739/2013 em João Pessoa, 25 de junho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: LANCHONETE E PIZZARIA. Na(o) – Rua Melvin Jones, Nº 520, QD. 69, LT. 37, BAIRRO DOS 
IPES – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-008753/TEC/LO-4348.

JONATHAN ASHURST – CPF Nº 070.138.924-91, torna publico que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação 
– EDF. Multifamiliar/térreo + 02 – Pavimentos C/14 Unids. AC: 370m² - CONDE – PB. Processo: 
2013-004118/TEC/LI-2301.

EFECTU’S DRINK’S BAR EIRELI – ME, CNPJ Nº 17.311.561/0001-04, torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente a sua 
Licença de Operação do Bar e Restaurante localizado as margens da BR 230, KM 25, 
sob LOTE 02 – CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA – PB. 

TEFORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA, CNPJ Nº 18.138.373/0001-99, torna público 
que requereu a SUDEMA a Licença de Operação da Edificação localizada na Rua 
Empresário Waldemar Pereira do Egito, S/N, LT. 816, Galpão “B”, - Distrito Industrial de 
Mangabeira JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2013-004161/TEC/LO.

MERCADINHO CESTÃO LTDA de CNPJ Nº 41.200.882/0001-16, comunica que foi ex-
traviada uma Impressora de Cupom Fiscal de marca DATAREGIS versão 1.01 nº de série 
000187. Conforme Certidão de Ocorrência Policial 594/2013, datada de 15 de julho de 2013.

AIRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 03.468.005/0001-31, torna público que requereu 
a SEMAM, a Licença Prévia e de Instalação da obra localizada na Rua Edmilson Dias 
de Almeida, Bairro Paratibe - Nesta Capital.

YURI MOHAND BARRETO GUEDES, CPF Nº 768.166.724-53, torna público que 
requereu a SEMAM – a Licença Prévia de Instalação e Operação da obra localizada na 
Rua Sérgio Vieira de Melo, Loteamento Girassol, Bairro de Gramame – Nesta Capital.

JOSÉ BATISTA DANTAS, CPF Nº 035.854.558-75, torna público que requereu a SEMAM 
a Licença Prévia e de Instalação da obra localizada na Rua Isabel Maria dos Santos, 
MUÇUMAGRO – JOÃO PESSOA – PB.

MARIA EDNA DAMASCENO RODRIGUES ME - CNPJ/CPF Nº 15.581.873/0001-02 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1574/2013 em João Pessoa, 03 de junho de 2013 – prazo: 
730 dias. Para atividades: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO. Na (o) 
RUA AGEU DE CASTRO Nº 09 - CENTRO/PB. Município de MALTA/PB.  Referente ao 
Processo: 2012-008271/TEC/LO-4195

MARTINHO DINOÁ MEDEIROS JUNIOR, CPF Nº 813.479.874-87, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU A SUDEMA A SUA LICENÇA DE OPERAÇÃO ATRAVÉS DO PRO-
CESSO Nº 2013-003414, DA OBRA LOCALIZADA À RUA MARIA JOSÉ DOS SANTOS 
SILVA, QD. 12, LT. 330, MUÇUMAGRO, JP/PB



Pra Cima de Mim
O PRÊMIO MULTISHOW, que acontece desde 1994 

com o objetivo de premiar os melhores do ano da música 
brasileira através de votação da sua audiência, selecionou 
a música “Pra Cima de Mim”, da cantora paraibana Gitana 
Pimentel, na categoria Nova Canção.

A compositora, que nasceu em Patos, já tem gravado 
o CD “Enfim Só”, com sambas românticos e agora é só 
torcer para conquistar o prêmio, cuja cerimônia acontecer 
no dia  3 de setembro, com transmissão ao vivo para TV 
e web direto da Arena Multiuso, no Rio de Janeiro.

Deputado estadual 
Wilson Braga, fotógra-
fo Olenildo Nascimento, 
Sras. Maria Augusta 
Batista, Valdete Al-
meida, Sandina Matias, 
Gina Lorena Mariz, 
arquiteta Carmen Melo, 
empresários Fábio 
Lúcio Matias Ribeiro e 
Gizêlda Falcone, den-
tista Roberta Moreira, 
professora Júlia de 
Almeida Silveira, médico 
José Calixto.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 18 de julho de 2013

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

  A bela modelo Thaisy Payo, 
nascida em Umuarama, Paraná e 
formada em Farmácia e Letras, foi 
eleita no último final de semana 
a mulher surda mais bonita do 
mundo.

  O concurso “Miss Deaf 
World” foi realizado em Praga, na 
República Tcheca onde a beldade 
brasileira foi escolhida para o  
primeiro lugar, ficando em segun-
do lugar a eslovaca Erika Duricova 
e em terceiro, a francesa Queval 
Marianne.

Zum Zum Zum
   O projeto Intervalos Instrumentais traz hoje para o palco do Sesc Centro o som 
da guitarra do músico paulista Ricky Furlani e do paraibano Léo Meira. Amanhã será a 
vez do guitarrista Zé Filho fazer o duo com Ricky Furlani.  E, no sábado, o músico paulista 
ministrra workshop de guitarra em Campina Grande.

   O supermercado Pão de Açúcar, do Miramar e do Retão de Manaíra, vai 
promover no próximo dia 28 a Feira de Produtos Orgânicos, com descontos de até 
30% em itens como frutas, verduras, legumes, carnes, sucos, azeites e queijos.A 
ideia é democratizar mais o consumo desses produtos.

   A advogada paraibana radicada no Recife, Eliane Andrade Neves Baptista 
está hoje em João Pessoa. Vem matar as saudades das amigas e familiares com um 
bom bate-papo.

FOTO: Goretti Zenaide

Fátima Cavalcanti e  Marilene Cartaxo Sá na Maison Norma Pedrosa

FOTO: : Goretti Zenaide

História

UMA PARCERIA  
entre a Estação Cabo 
Branco e o programa 
Rumos do Itaú Cul-
tural Artes Visuais 
vai viabilizar o “Curso 
de História da Arte 
- do modernismo ao 
contemporâneo” em 
João Pessoa, cujas 
inscrições estão 
abertas e podem ser 
feitas através do 
email estacaocabo-
branco.curadoria@
gmail.com ou pelo 
telefone (83) 3214-
8270. O curso será 
realizado dias 29, 30 
e 31 de agosto.

Deputado Wilson Leite Braga e Lúcia Navarro Braga, ele está aniversariando hoje e comemora com 
uma missa de ação de graças às 17h na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no Miramar

FOTO:  Goretti Zenaide

Débora Julinda Maia, Beatriz Ribeiro, Martha Lins e Carmen Melo, que está aniversariando hoje

Turismo

O CONVENTION 
&Visitors Bureau de 
João Pessoa captou 
um congresso na área 
contábil, que trará para 
a capital paraibana 
em 2014 cerca de 400 
participantes de todo 
o país.

A conquista faz 
parte de uma ação 
compartilhada do Con-
vention Bureau com o 
Sebrae, Infraero, Abih, 
Governo da Paraíba, 
através da SETDE/
PBTur e Prefeitura de 
João Pessoa, através 
da Setur.

Sesc de Letras
ESTÃO ABERTAS as inscrições gratuitas para partici-

par do Sesc de Letras, no setor de cultura da entidade, no 
Centro da capital.

O evento acontece entre os dias 30 deste mês a 2 
de agosto, com oficinas ministradas por Carlos Dowling, 
Izaac Brito, Archidy Picado Filho e Elba Goes, além de Rodas 
de Conversa com Lau Siqueira, Thardelly Lima, José Leite 
Guerra e Marcel Vieira.

Joacil em livro
SERÁ LANÇADO no próximo dia 29 o livro 

Joacil de Brito Pereira: o homem das letras, das 
artes, da política e do direito, organizado pelas 
professoras Ana Isabel de Souza Leão Andrade, 
Maria do Socorro Silva de Aragão, Neide Medeiros 
Santos e pelo neto de Joacil, Rodrigo Clemente 
de Brito Pereira.

O evento será realizado às 18h daquele dia no 
Centro Cultural Joacil de Brito Pereira, no Centro 
Histórico da capital.

FOTO: Goretti Zenaide

Elegantes Graziela Dantas e Berenice Paulo Neto, a primeira comemora 
hoje seu aniversário recebendo um seleto grupo de amigas

FOTO: Goretti Zenaide

A aniversariante de hoje, Gizêlda Falcone e Zilma Navarrete

“Já fui o rei do Brasil. 
Se hoje eu for o bobo 
da corte, já está bom 
demais”

“Nunca fui simplezinha. 
Sou exagerada em tudo: 
no tamanho, no humor 
e no sexo”

MOACYR FRANCO CLAUDIA RAIA

Fantasmas da Guerra
O PROJETO Usina da Música promove hoje show 

às 20h30 na sala Vladimir Carvalho, na Usina Cultural 
Energisa, com a banda de rock Fantasmas da Guerra.

O show marcará os 30 anos da banda paraibana 
formada por Sílvio Wanderley no vocal, Fábio Caval-
canti na guitarra, Tatá Vaz no baixo, Marcus Williams 
na guitarra e Mano de Carvalho na bateria.

Brasil Sorridente
O MUNICÍPIO de Lagoa Seca passa a fazer parte 

do Projeto Brasil Sorridente, programa desenvolvido pelo 
Governo Federal em saúde bucal que inseriu o atendimento 
odontológico dentro do SUS, articulado com a Estratégia 
Saúde da Família. 

Com sua integração ao programa, Lagoa Seca vai 
ganhar um laboratório completo de prótese dentária que  
vai beneficiar 50 usuários mensalmente. Com a conquista, 
o prefeito Tadeu Sales é só sorriso!

Terceira Idade
DIREITO POUCO CONHECIDO pela valorosa turma 

da Terceira Idade, a Lei no 10.741/2003 garante aos idosos 
isenção de custas processuais. O tema foi abordado no 
último domingo, em palestra do advogado Gustavo Barroca, 
na sede da Federação das Associações dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos da Paraíba. Participaram da palestra, 
presidentes de órgãos ligados aos idosos e associados.



A participação do Pro-
grama de Artesanato da Pa-
raíba (PAP) na 14ª edição da 
Feira Nacional de Negócios 
do Artesanato (Fenearte) foi 
um sucesso comprovado pelo 
número de visitantes aos es-
tandes e o volume de vendas. 
Foram comercializadas 3.442 
peças, totalizando R$ 132.036 
em vendas, entre as tipologias 
cerâmica, osso, couro, madeira, 
tecelagem, fios, renda, brinque-
do educativo, fibra e labirinto.

Cerca de 320 mil pessoas 
foram conferir os estandes du-
rante os 11 dias de evento, con-
siderado recorde de público 
em relação à edição de 2012, 
quando foi registrado um pú-
blico de 312 mil visitantes.

De acordo com o balanço 
final do PAP, dentre os 31 arte-
sãos representando o artesa-
nato individual, cooperativas e 
associações, alguns se destaca-
ram pela alta procura do públi-
co e bons negócios fechados. O 
primeiro lugar de vendas foi a 
Cooperativa Arteza, do muni-
cípio de Cabaceiras, que traba-
lha com couro. Nos 11 dias de 
evento, a Arteza vendeu 476 
peças, entre bolsas, sandálias, 
carteiras, mochilas, chapéus 
e uma diversidade de artigos 
em couro. Foram, ao total, R$ 
30.174 em vendas.

O presidente da Arteza, 
José Carlos de Castro, disse que 
o número de vendas foi uma 
grata surpresa para ele e para 

os artesãos que compõem a 
cooperativa. “O resultado nos 
surpreendeu. Já participamos 
outros anos da Fenearte e sem-
pre com boas vendas, mas essa 
edição foi, sem dúvidas, a que 
nos rendeu melhor lucro. Fica-
mos surpresos e muito felizes”, 
comemorou.

O artesão Ricardo da Sil-
va, especialista em esculturas 
de madeira, ficou em segundo 
lugar no volume vendas, totali-
zando R$ 13.691 em negócios. 
Em terceiro lugar, aparece a 
artesã Jô do Osso, da cidade de 
Cabedelo, que é mestra na arte 
de fazer biojoias (bijuterias 
feitas com o osso de boi como 
matéria prima). Ela teve R$ 
12.974 em vendas.

“O resultado foi ótimo e 
apesar de, nesta edição, estar-
mos com os estandes divididos 
no Centro de Convenções, isso 
não atrapalhou nosso desem-
penho. O artesanato da Paraíba 
chama a atenção do público, 
que já conhece nosso trabalho 
e reconhece a qualidade do 
produto. Como o próprio Pro-
grama do Artesanato Brasi-
leiro já disse, a Paraíba é vista 
como exemplo, não só na qua-
lidade das peças produzidas, 
mas também da organização 
dos estandes e na postura dos 
artesãos. Isso é nosso dife-
rencial e faz com que a PAP se 
destaque e os artesãos fechem 
bons negócios”, afirmou a ges-
tora do PAP, Ladjane Barbosa.
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UFCG inscreve até hoje 
para 1,6 mil vagas
em 35 graduações
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Duplicação termina até dezembro
avenida CrUz das armas

As obras de duplicação do 
trecho da Avenida Cruz das Ar-
mas que vai do cruzamento da 
Avenida Coronel Adolfo Massa 
ao Viaduto de Oitizeiro, com 
1,5 km de extensão, deverão 
ser concluídas até o final do 
ano. O projeto está dependen-
do de 70 desapropriações e da 
remoção de dezenas de postes 
e das tubulações de uma adu-
tora da Cagepa. A informação é 
do diretor de Obras do Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagem, Hélio Cunha Lima. Ele 
disse, ainda, que, na duplica-
ção, o Governo do Estado está 
investindo aproximadamente 
R$ 6 milhões. Desse valor, R$ 
700 mil serão empregados nas 
desapropriações.

Com a conclusão das 
obras, a Av. Cruz das Armas 

vai ganhar duas pistas de 7 
metros cada, canteiro central 
com 1 metro e calçadas late-
rais com 2,5 metros. A obra 
foi iniciada no mês de junho 
de 2012 e a conclusão está 
programada para dezembro 
deste ano.

Também estão progra-
mados para esta obra, re-
manejamento de serviços 
públicos, terraplanagem, am-
pliação do sistema de drena-
gem, pavimentação e recape-
amento em concreto asfáltico, 
calçadas laterais, sinalização 
vertical e horizontal e ilumi-
nação ornamental. 

Com a duplicação, será 
modernizada e ampliada a 
infraestrutura da via, com 
eliminação dos congestiona-
mentos de tráfego, redução 
de acidentes de trânsito e o 
tempo de viagem.

“A obra proporcionará aos 
usuários um maior conforto e 
segurança. Os serviços trarão 
melhoria e qualidade de vida 
para a população e para os tu-
ristas”, disse o engenheiro.

Projeto está orçado em
R$ 6 milhões e vai reduzir
os congestionamentos

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem deve con-
cluir as obras do Binário de Ja-
cumã, no município do Conde 
(Litoral Sul), no próximo mês. 
Segundo o diretor de Obras do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem da Paraíba (DER), 
Hélio Cunha Lima, os traba-
lhos serão retomados e con-
cluídos logo que as chuvas ces-
sem. “Nesta obra o Governo do 
Estado investiu aproximada-
mente R$ 7 milhões, e, além do 
contorno, a parte da obra da 
orla também deverá ser con-
cluída no próximo mês”, disse 
o engenheiro.

A obra será de suma im-
portância para o turismo, uma 
vez que o Conde possui uma 
das maiores redes hoteleiras 
da Paraíba, e com a conclusão 
do contorno, o trânsito fluirá 
sem grandes engarrafamentos 
durante o verão, facilitando o 
acesso às praias do Litoral Sul, 
explicou Hélio Cunha.

O Binário de Jacumã e o 
contorno da praia têm uma 
extensão de 5,5 km. A obra 

conta com recursos do Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento 2 (PAC) e do Tesouro 
do Estado. A obra beneficiará 
cerca de 100 mil habitantes 
do Litoral Sul da Paraíba e 
terá um tráfego médio diário 
de 10 mil veículos.

Os trabalhos estão na fase 
final e, quando concluídos, eles 
vão solucionar o problema de 
tráfego na área nos finais de 
semana e, principalmente, 
durante o carnaval, quando 
milhares de turistas visitam 
aquela praia.

No período inicial da 
obra, o governador Ricardo 
Coutinho afirmou que a Costa 
do Conde é uma área com mui-
tos investimentos privados na 
área hoteleira e os investimen-
tos públicos vão urbanizar a 
região, possibilitando a atra-
ção de mais empreendimen-
tos. “A Costa do Conde hoje já é 
o segundo maior polo de hote-
laria do Estado, depois de João 
Pessoa. E vai crescer muito 
mais com o Centro de Conven-
ções”, avaliou.

Agentes de segurança en-
contraram, na última terça-feira, 
na Penitenciária Dr. Romeu Gon-
çalves de Abrantes (PB-1) um su-
posto regimento de uma facção 
criminosa de São Paulo. O mate-
rial foi encontrado na cela 12 do 
pavilhão 2, escondido na capa 
de uma Bíblia e trazia jargões, 
codinomes e expressões utiliza-
dos por criminosos. A Secretaria 
de Administração Penitenciária 

(Seap) investiga o caso.
O secretário da Administra-

ção Penitenciária da Paraíba, 
Wallber Virgolino, afirmou que 
as operações contam com o apoio 
do serviço de inteligência da Seap 
que, neste caso, recebeu a infor-
mação e apurou a denúncia.

O manuscrito apresenta pon-
tos que orientam sobre a união, 
a disciplina, a sintonia e a hie-
rarquia. Em outro trecho, desta-

ca a necessidade de crescimento 
e normas de conduta a serem 
seguidas pelos integrantes, tra-
zendo inclusive a possibilidade 
de sanções que culminam em 
morte.

O material ainda prevê a vin-
gança contra policiais militares, 
civis e agentes penitenciários. A 
colaboração financeira e o auxí-
lio jurídico, médico e até mesmo 
funeral também é pautado. 

Agentes encontram regimento de facção
oPeração no Pb-1

A Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu e notitificou 
por excesso de peso, no mês 
passado, 12 veículos de cargas 
que trafegavam pelas estra-
das da Paraíba. Os veículos só 
foram liberados após fazerem 
o transbordo da carga com o 
peso excedente.

Na última operação de 
fiscalização, segundo a PRF, 
uma carreta apreendida esta-
va com um excesso de peso de 
15,8 mil quilos. No total, a Po-
lícia Rodoviária Federal noti-
ficou nos veículos aprendidos 
92,161 mil quilos de cargas 
com excesso de peso.

Mensalmente a Polícia 
Rodoviária Federal realiza nas 

BRs 101 e 230  operações de 
fiscalização de  veículos de 
cargas e passageiros, com a fi-
nalidade de combater o trans-
porte de caminhões e carretas 
com excesso de peso, bem 
como verificar se os ônibus 
que fazem linhas interestadu-
ais de passageiros estão atual-
mente cumprindo as normas 
da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT).

Conforme a Assessoria 
de Imprensa da Polícia Ro-
doviária Federal, a Operação 
tem como objetivo garantir a 
segurança e tranquilidade do 
trânsito nas BRs que cortam 
o Estado da Paraíba, além de 
evitar o desgaste do tempo de 
vida útil das estradas. A ope-
ração  ocorre sempre em dias 
alternados.

Excesso de carga provoca 
12 apreensões de veículos

PolíCia rodoviária

Artesãos paraibanos movimentam 
R$ 132 mil durante feira nacional

3,4 mil Peças vendidas

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Obras do Binário de Jacumã

José Alves
zavieira2@gmail.com

Avenida Cruz das Armas vai ganhar duas pistas de 7 metros cada, canteiro central com 1 metro e calçadas laterais com 2,5 metros

FOTO: Marcos Russo
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UFCG inscreve até hoje para
1,6 mil vagas em 35 graduações
Do total de oportunidades, 
212 são reservadas para 
cotas sociais e raciais

Encerram-se hoje as 
inscrições para o Vestibu-
lar 2013.2 da Universidade 
Federal de Campina Gran-
de (UFCG). Os interessados 
devem acessar a página ele-
trônica da Comissão de Pro-
cessos Vestibulares da UFCG 
(Comprov), no endereço 
www.vestibular.ufcg.edu.br. 
Estão sendo oferecidas 1.600 
vagas em 35 cursos de gra-
duação com entrada no se-
gundo período. A instituição 
utilizará as notas do Enem 
2012 para efeitos de classifi-
cação dos candidatos.

De acordo com o edital, 
o candidato que participou 
do Vestibular 2013.1 – ten-
do sido aprovado ou repro-
vado – poderá se inscrever 
no Vestibular 2013.2 sem 
pagar qualquer taxa, po-
dendo ainda optar por ou-
tro curso.  Para os demais 
candidatos a taxa cobrada é 
de R$ 15 e pode ser paga até 
amanhã. Para quem optar 
pelos cursos de Arte e Mí-
dia, Design e Música a taxa 
é acrescida de R$ 10, para 
realização da prova de Ha-
bilidade Específica.

Também estão isentos 
do pagamento os candida-
tos com renda familiar bruta 
igual ou inferior a 1,5 salá-
rios-mínimos per capita, que 
optar por concorrer às vagas 
reservadas e que tenha cur-
sado o Ensino Médio comple-
to em escola da rede pública, 
ou que tenha sido bolsista 
integral em escola da rede 
privada. Para isso, eles de-
vem fazer a solicitação no se-
tor de protocolo de qualquer 
campus da UFCG, durante 
o período de inscrição, por 
meio de requerimento dirigi-
do à Comprov, acompanhado 
de cópia da documentação 
comprobatória.

Vagas
Das 1.600 vagas ofere-

cidas pela Universidade Fe-
deral de Campina Grande, 
1.388 são de livre concorrên-
cia e 212 reservadas a estu-
dantes que tenham cursado 
integralmente o Ensino Mé-
dio em escolas públicas, dis-
tribuídas entre cotas sociais 
e raciais.

A área de Ciências Hu-
manas e Sociais é a que ofe-
rece o maior número de va-
gas, totalizando 670. Para 
a área de Ciências Agrárias 
estão sendo oferecidas 95 
vagas, para área de Ciências 
Biológicas e da Saúde são 
375 vagas e Ciências Exatas e 
Tecnológicas 460 vagas.

O Centro de Valorização da 
Vida (CVV) em João Pessoa atende, 
mensalmente, uma média de 500 
pessoas. São jovens e adultos que 
procuram o serviço em busca de 
apoio emocional, escuta qualifica-
da, diálogo compreensivo e da doa-
ção incondicional de calor humano. 
Atualmente, porém, o serviço, que 
deveria funcionar 24h por dia, aten-
de apenas das 14h às 22h – isso, por 
conta da falta de voluntários. O dé-
ficit, de acordo com dados do pró-
prio CVV, é de, aproximadamente, 
100 voluntários.

“Temos uma demanda grande. 
São, geralmente, entre 400 e 600 
pessoas que nos procuram mensal-
mente. Muitas vezes relatam casos 
de tristeza, solidão, a perda de um 
ente querido, ou até mesmo de um 
animal de estimação”, relata Maria 
Aparecida Melo, assessora do CVV 
em João Pessoa. Segundo ela, o ide-
al era o apoio de mais voluntários 
para que, assim, o serviço passasse a 
funcionar 24h por dia, atendendo a 
cada vez mais pessoas.

O Centro baseia-se na psico-
logia humanista de Carl Rogers, 
através da qual a outra pessoa 
está sempre em primeiro lugar. 
“Nós não orientamos, nem indica-
mos o caminho que o outro deve 
seguir. Os voluntários passam por 
um curso preparatório para poder 
amenizar o sofrimento daquelas 
pessoas, mas não dizemos o que 
elas devem fazer. Até mesmo por-
que um caminho que, para mim é 
correto, pode não ser para você”, 
explica Aparecida.

Segundo ela, não existe um per-
fil, exato, das pessoas que procuram 
o Centro. São jovens, adultos, e até 
mesmo crianças. Uma coisa, porém, 
é certa: nas datas comemorativas 
(como Dia dos Pais, Dia das Mães, 
e, também, Dia de Finados), a pro-

Sem voluntários, CVV reduz atendimento
valorização da  vida

Começam no pró-
ximo dia 29 e se pro-
longam até o dia 14 de 
agosto as inscrições para 
o Vestibular 2014 da 
Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), por 
meio da Comissão Per-
manente do Vestibular 
(Comvest). As provas se-
rão realizadas nos dias 1o 

e 2 de dezembro.
O número de vagas 

e o valor da taxa de ins-
crição ainda não foram 
divulgado, o que deve-
rá acontecer na próxima 
semana, quando será 
lançado o edital. Mas a 
Comvest adiantou que, 
além das vagas destina-
das ao processo seleti-
vo tradicional, 50% das 
vagas serão destinadas 
para serem preenchidas 
pelo Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu). Os estu-
dantes serão analisados 
mediante a prova do 
Enem. 

A expectativa é que 
mais de 32 mil candida-
tos participem do pro-
cesso seletivo, que este 
ano disponibilizará pro-
vas em sistema braile. 
As inscrições serão feitas 
exclusivamente no site 
da Comvest, no ende-
reço eletrônico www.
comvest.uepb.edu.br.

As provas serão re-
alizadas nos dias 1o e 2 
de dezembro, das 8h às 
13h, em Campina Gran-
de, Guarabira, Catolé 
do Rocha, João Pessoa, 
Monteiro, Patos e Araru-
na. O resultado final do 
Vestibular da UEPB será 
divulgado no dia 8 de ja-
neiro de 2014.

Vestibular da UEPB

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@gmail.com

A prova de Habilidade 
Específica para os cursos 
de Arte e Mídia, Design e 
Música será aplicada no 
dia 28 de julho. O resulta-
do  será divulgado no dia 16 
de agosto. A divulgação da 
concorrência está marcada 
para o dia 20 de agosto.

Os candidatos classi-
ficados serão revelados no 
dia 23 de agosto. No perío-
do de 24 de agosto a 13 de 
setembro, eles poderão efe-
tuar a renúncia à vaga. A lis-
ta com os aprovados sai no 
dia 17de setembro. A UFCG 
explica que candidato clas-
sificado é aquele que não 
foi eliminado e que pontuou 

acima da nota de corte. Já os 
candidatos aprovados são 
os classificados dentro do 
número de vagas disponibi-
lizadas por curso, e que re-
alizem o cadastramento no 
período estabelecido.

Este é o primeiro ano 
que a UFCG realiza vestibu-
lar em cada período letivo: 
o Vestibular 2013.1, com 
3.115 vagas, para 67 cur-
sos com entrada no primei-
ro período, e o Vestibular 
2013.2, com 1.600 vagas, 
para os 35 cursos com en-
trada no segundo período. 
Os dois vestibulares totali-
zam 4.715 vagas em 75 cur-
sos de graduação.

Resultado em setembro
cura aumenta consideravelmente. 
E mais: é impossível, mesmo, traçar 
um perfil das pessoas que procuram 
o CVV. A ligação é anônima.

“O serviço assegura o sigilo da 
pessoa. Nós não ficamos perguntan-
do o nome, muito menos a idade da 
pessoa que nos procura. Sabemos 
se é homem ou mulher, criança ou 
adulto, por conta da voz, e pelo que 
percebemos ao longo da conversa. 
Mas nossa preocupação é com os 
sentimentos da pessoa, e não com 
sua intimidade”, explica a assessora.  

De acordo com ela, mesmo sen-
do a solidão uma das principais cau-
sas que fazem com que as pessoas 
procurem o apoio do Centro, isso 
não quer dizer, necessariamente, 
que são pessoas que estejam sozi-
nhas. “Muitas vezes são pessoas que 
moram em uma casa cheia de gen-
te, mas que se sentem sozinhas, que 
não querem conversar com outra 
pessoa porque têm medo de serem 
julgadas, e de acabarem se sentin-

do mais angustiadas. Por isso, nosso 
trabalho é escutar o desabafo”, diz. 

Como se tornar voluntário
A pessoa interessada em ser 

voluntário do CVV pode fazer sua 
inscrição através do fone 3224-4111 
ou 141. Os requisitos são o desejo de 
ajudar ao próximo, ser alfabetizado 
e ter mais de 18 anos de idade. Após 
realizar a inscrição, o candidato 
deve esperar o contato de um dos 
voluntários do Centro, que entrará 
em contato assim que uma turma do 
curso preparatório estiver formada. 
Anualmente, são feitos de 3 a 4 cur-
sos, que têm duração de aproxima-
damente dois meses. “Nesse curso, 
os voluntários aprendem o méto-
do de trabalho do CVV”, diz Apa-
recida. O próximo, já está previsto 
para acontecer já no mês de agosto. 
Os plantões são de quatro horas e 
meia, uma vez por semana, no dia e 
horário de sua escolha, levando em 
conta a necessidade do posto.

Conheça

O CVV - Centro de Valorização da 
Vida é uma das organizações não-go-
vernamentais (ONG) mais antigas do 
Brasil. Fundada em 1962 por um grupo 
de voluntários, foi reconhecida como 
entidade de utilidade pública federal 
pelo Decreto Lei nº 73.348 de 20 de de-
zembro de 1973.  Sua atuação baseia-se 
essencialmente no trabalho voluntário 
de milhares de pessoas distribuídas por 
todas as regiões do Brasil. Sua principal 
iniciativa é o Programa de Apoio Emo-
cional realizado pelo telefone, chat, 
e-mil, VoIP, correspondência ou pesso-
almente nos postos do CVV em todo 
o país. Trata-se de um serviço gratuito, 
oferecido por voluntários que se colo-
cam disponíveis à outra pessoa em uma 
conversa de ajuda e preocupados com 
os sentimentos dessa pessoa.

l Campina Grande 
R. Maciel Pinheiro, 170 - 
Andar Vasado -
s/01 - Centro 
CEP 58400-100 
(83) 3321-4111 
campinagrande@cvv.org.br 
Atendimento 24 horas 

l João Pessoa 
Av. Rui Barbosa, s/n - 
Torre 
CEP 58040-490 
(83) 3224-4111 
joaopessoa@cvv.org.br 
Atendimento das 7h30 às 
17h30

Contatos

Esta é a primeira vez que a Universidade Federal de Campina Grande realiza um vestibular específico para cada período letivo

Foto: Arquivo



Construção de cisternas ajuda 
convivência com a seca na PB

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 18 de julho de 2013

Agricultores de 35 mu-
nicípios castigados pela seca 
no Semiárido paraibano ga-
nharam no primeiro semes-
tre deste ano uma importante 
ajuda para convivência com 
a estiagem: 1,4 mil cisternas 
que foram construídas em 
parceria entre a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh) e o Ministé-
rio do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome (MDS).

Ao todo serão erguidas 
na primeira etapa do proje-
to 4.550 cisternas com ca-
pacidade para 16 mil litros 
cada. Outras 10.800 já estão 
conveniadas para serem exe-
cutadas até o próximo ano. 
Dessas, cerca de 300 serão 
implantadas em escolas pú-
blicas do Sertão.

Para que as famílias pos-
sam utilizar a água foram ca-
pacitadas mais de 4 mil pes-
soas entre agentes de saúde, 
famílias e pedreiros envolvi-
dos na construção. O objetivo 
é conscientizar a população 
para o convívio com o semi-
árido e o manejo adequado 
dos equipamentos.

Enfrentamento à seca
A secretária da Sedh, 

Aparecida Ramos, destaca 
que a cisterna de placa é uma 
tecnologia social adequada 
à região do semiárido rural 
brasileiro, que propicia ao 
homem do campo armazenar 
a água da chuva que escorre 
dos telhados das casas por 
meio de bicas de zinco e PVC.

“As cisternas fazem parte 
de um conjunto de ações que 
o Governo tem adotado no 
enfrentamento à estiagem em 

Moradores de 35 municípios 
do Semiárido foram benefi-
ciados com equipamentos

nosso Estado”, acrescentou.
Uma das beneficiadas, a 

agricultora Maria de Fátima 
Oliveira de Sousa Filha, que 
mora em Pombal, no Sertão, 
disse que está esperançosa 
com a chegada da cisterna.

“Aqui a gente planta ar-
roz, feijão e milho, mas este 
ano estava complicado. Ago-
ra, com a cisterna que foi con-

cluída na última quarta-feira, 
acredito que a nossa realida-
de vai ser outra, porque não 
vamos mais precisar ficar 
pedindo água a um e a outro”, 
disse ela que vive com cinco 
pessoas dentro de casa.

A construção de cis-
ternas inspirou o agricultor 
Tiago da Silva Pinto, que ex-
pressou sua satisfação e es-

perança em literatura de cor-
del com verso“A Seca no meu 
Sertão paraibano e a constru-
ção de cisternas do Programa 
Água para Todos”.

Ele descreve a transfor-
mação do Sertão com a água: 
“A chuva que vai caindo, vai 
molhando a plantação. O ver-
de do meu Sertão calmamen-
te vai surgindo, a sequidão vai 

sumindo. O juá vem florescer, 
o riacho põe a encher. O peixe 
pula no rio. Vai o calor, vem o 
frio. Faz a vida renascer.”

Cisterna de calçadão
Outra ação de enfren-

tamento à seca é a cisterna 
de calçadão, uma tecnologia 
que capta água para criação 
de pequenos animais e culti-

vo de quintal produtivo para 
populações rurais de baixa 
renda.

Esse tipo de tecnologia 
beneficiará trabalhadores ru-
rais de 49 municípios parai-
banos. A construção das cis-
ternas de calçadão terá início 
neste segundo semestre, tam-
bém em parceria do Governo 
do Estado e MDS.

Parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (Sedh) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) garantiu a construção de 1,4 mil cisternas

FOTO: Divulgação

“Produzir agroecologia é inves-
tir em qualidade de vida, se preparar 
para o futuro com responsabilida-
de”. O depoimento é do agricultor 
Francinaldo Silva de Luna, que mora 
no assentamento Carrasco, em Es-
perança, a 159 km de João Pessoa. 
Ele é um dos 14 trabalhadores que 
apostam na produção sem agrotó-
xicos e, hoje, colhe os lucros. São 61 
hectares de terra e uma infinidade 
de produtos, que ajudam a manter 
a vida no campo. O forte, atualmen-
te, é a batata-doce.

Francinaldo é presidente da as-
sociação que reúne as famílias do 
assentamento. Além da batata-do-
ce, ele planta laranja, limão, horta-
liças, feijão e milho. “Começamos 
a nos organizar em 2007 quando 
adquirimos a terra onde moramos, 
por meio do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário, parceria do 
Governo da Paraíba com o Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário”, 
lembra. Naquela época, segundo 
o agricultor, plantava-se apenas la-
ranja e limão. Hoje, as culturas são 
diversificadas.

“Sempre valorizamos a agri-
cultura orgânica por saber que o 
agrotóxico é prejudicial à saúde”, 
explica o agricultor. Essa preocu-
pação rende lucros até hoje. O tra-
balhador afirma que a procura por 

produtos sem pesticidas é cada vez 
maior. “Antes, tinha gente que nem 
apostava no que produzimos hoje, 
mas ainda bem que eles estavam 
errados”, brinca. Os agricultores do 
Carrasco também plantam acerola, 
umbu, graviola, pinha, jaca, manga, 
coco, pitanga, pitomba e outras fru-
tas, tudo sem agrotóxico.

Programas sociais
A produção do assentamento 

Carrasco serve para comercialização 
e integra a lista de produtos inse-
ridos em ações como o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE). “Até o próximo ano, que-
remos ampliar a nossa participação 
no programa e colaborar, também, 
com o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), como forma de 
reforçar os nossos objetivos”, adian-
tou o agricultor.

O acompanhamento e a as-
sistência técnica de entidades par-
ceiras são fundamentais. Segundo 
Francinaldo, o apoio da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
da Paraíba (Emater-PB), da Federa-
ção dos Trabalhadores na Agricul-
tura da Paraíba (Fetag), do Instituto 
de Terras e Planejamento Agrícola 
do Estado (Interpa) e outros ór-
gãos ajudam o trabalho no campo. 
“Quando liberamos os R$ 110 mil 

para os agricultores do Carrasco, em 
2007, pelo Crédito Fundiário, não 
imaginávamos que o assentamen-
to seria apontado como modelo de 
gestão e produção sustentável em 
todo o Estado”, diz o presidente do 
Interpa, Nivaldo Magalhães. “Saber 
que o trabalho se desenvolveu e, 
atualmente, serve de referência até 
para outras áreas da Paraíba nos dá 
sensação de dever cumprido”.

Crédito Fundiário
O Programa Nacional de Crédi-

to Fundiário foi criado pelo Gover-
no Federal, por meio do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário/Se-
cretaria de Reordenamento Agrá-
rio, em 2002. O recurso é usado na 
estruturação necessária para a pro-
dução e assistência técnica e exten-
são rural das áreas beneficiadas. 
Além da terra, o agricultor pode 
construir a casa, preparar o solo, 
comprar implementos, ter acom-
panhamento técnico e o que mais 
for necessário para se desenvolver 
de forma independente e autôno-
ma. O financiamento pode ser in-
dividual ou coletivo. O programa 
possui condições diferenciadas de 
acordo com o valor do financia-
mento contratado. O pagamento é 
feito em até 20 anos, incluindo três 
anos de carência.

Governo apoia produção sem agrotóxico
EM ESPERANÇA

As inscrições para o I 
Seminário de Políticas Pú-
blicas e Enfrentamento ao 
Trabalho Infantil - II Semi-
nário CEREST Macrorregio-
nal Patos serão realizadas 
até amanhã. A atividade 
acontece nos dias 23 e 24 
de julho e tem por objetivo 
divulgar informações sobre 
o trabalho infantil, fortale-
cer a rede de atendimento 
e realizar consulta pública 
para o Plano Estadual de 
Enfrentamento ao Traba-
lho Infantil e Proteção ao 
Trabalhador Adolescente. O 
seminário deverá acontecer 
no município de Itaporan-
ga. 

A atividade será reali-
zada no Colégio Diocesano 
D. João da Mata e será vol-
tada para profissionais da 
assistência social, saúde, 
educação, Conselho de Di-
reito da Criança e do Ado-
lescente e Conselho Tutelar, 
além de diversos membros 
do Sistema de Garantias 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. Também 
deverão estar presentes 
Adolescentes dos 49 muni-
cípios da área de abrangên-
cia do Centro de Referência 

em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) Macrorregional 
de Patos.  Ao todo, o público 
esperado é de 250 partici-
pantes.

O seminário é promovi-
do pela Comissão de Elabo-
ração do Plano Estadual de 
Enfrentamento ao Trabalho 
Infantil e Proteção ao Tra-
balhador Adolescente, Con-
selho Estadual de Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te, Governo da Paraíba atra-
vés da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Huma-
no, Prefeitura Municipal de 
Patos através do CEREST– 
Patos, CEREST – Paraíba, e 
Prefeitura Municipal de Ita-
poranga. 

Mais atividades
A Comissão de Elabo-

ração do Plano Estadual de 
Enfrentamento ao Trabalho 
Infantil e Proteção ao Tra-
balhador Adolescente rea-
lizará ainda mais 3 seminá-
rios de consulta pública do 
Plano nas cidades de João 
Pessoa, Campina Grande e 
Catolé do Rocha. As ativida-
des estão previstas para os 
meses de agosto e setembro 
e terão apoio do CEREST. 

Seminário vai discutir 
ações de enfrentamento

TRABALHO INFANTIL
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Pela cidade

A assessoria de Veneziano soltou nota 
destacando homenagem da parte do comando 
nacional do partido. A mensagem, assinada pelo 
presidente nacional, senador Valdir Raupp (Ron-
dônia), trata o ex-prefeito como “um dos mais 
qualificados quadros do PMDB”. 

l Adesão 
O governador Ricardo Coutinho conquistou 

mais uma adesão de prefeito ao seu projeto políti-
co. O prefeito de São João do Tigre José Maucélio 
Barbosa (PMN), é o 52º gestor municipal a declarar 
apoio político a Ricardo Coutinho.

Correios  
As Malvinas, o bairro mais populoso de Campina 

Grande, vai voltar a ter a sua agência dos Correios. 
Segundo a assessoria do vereador Marinaldo Cardoso, 
a reabertura da agência foi garantida pelo gerente 
regional na Paraíba da ECT, José Antônio Trajano 
Vasconcelos. 

Requerimento  

A reinstalação de unidade da agência dos 
Correios no bairro da Malvinas foi solicitada pelo 
vereador Marinaldo Cardoso (PRB), no mês de 
março passado, através de requerimento aprovado 
pela Câmara e de ofício encaminhado à direção 
estadual dos Correios. 

Gargalo 
O vice-prefeito de Campina Grande, Ronaldo 

Cunha Lima Filho, que está no exercício da 
titularidade do mandato até o próximo dia 20, 
afirmou que o principal gargalo enfrentado pela 
gestão municipal é a saúde pública. “Esse é um 
tema nacional”, afirmou. 
Factoides 

“Ao contrário do que dizem as viúvas da 
gestão anterior, que deviam procurar outra 
coisa para fazer do que ficar nas redes sociais 
espalhando factoides, há muitos avanços da 
saúde na gestão do prefeito Romero Rodrigues”, 
comentou Ronaldo Cunha Lima Filho.

Alerta sisu
As instituições públicas de educação 

superior participantes do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) começam a convocar candidatos 
integrantes da lista de espera para ocupar as 
vagas remanescentes. A partir de agora, é de 
responsabilidade do estudante o acompanhamento 
das convocações diretamente com as 
instituições.

Médicos estrangeiros
Os interessados em trabalhar no Brasil têm 

até o próximo dia 30 para fazer a inscrição no 
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas 
Médicos expedidos por Instituições de Educação 
Superior Estrangeiras (Revalida) de 2013. A 
inscrição deve ser feita on-line, na página do 
Revalida na internet (http://revalida.inep.gov.br/
revalida/inscricao).

em Campina

A União – Superintendência de Imprensa e Editora, 
junto ao Governo do Estado da Paraíba, lançará no próximo 
dia 25 o livro “Uma viagem no tempo”, retratando os 120 
anos do jornal impresso. O evento será sediado no auditório 
do Fórum da Justiça Federal, às 19h, em Campina Grande. 
Na ocasião, também haverá o lançamento da edição especial 
do Correio das Artes em homenagem a Félix Araújo.

Pedido  
Ontem foi comemorado o aniversário de 43 anos do 

ex-prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rêgo 
(PMDB), que vem fazendo um périplo pela Paraíba de 
olho nas eleições do ano que vem. Não é difícil saber o 
que Veneziano pediu ao soprar as velinhas... 

Homenagem 

Saúde investiga irregularidades no Isea
deNÚNCIA

A secretária da Saúde
Lúcia Derks prometeu
rigor na apuração do caso

Depois das denúncias 
de que gestantes estariam 
dando à luz em corredores 
da maternidade do Instituto 
de Saúde Elpídio de Almeida 
(Isea), a Secretaria Munici-
pal de Saúde abriu uma sin-
dicância administrativa para 
investigar os casos.

A medida foi informada 
pela secretária Lúcia Derks 
ao Conselho Municipal de 
Saúde, durante reunião do 
colegiado, na noite da última 
terça-feira. A titular da pas-
ta disse que pretende punir 
os responsáveis caso sejam 
provadas as irregularidades.

Derks prometeu ain-
da que vai adotar medidas 
para solucionar questões 
pontuais de superlotação no 
atendimento às gestantes no 
ISEA, outra queixa da popu-
lação.

A secretária mostrou 
que o problema dos casos 
de superlotação na materni-
dade está concentrado nos 
finais de semana. Segundo 
ela, isso ocorre porque, fre-
quentemente, nestes dias, as 
maternidades da Clipsi e da 
FAP não dispõem de médi-
cos para realizar partos pelo 
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Sistema Único de Saúde. 
Os dois hospitais estão 

credenciados pelo SUS para 
o atendimento em obstetrí-
cia e neonatal, mas, com a 
ausência dos profissionais 
nas maternidades, o Isea 
acaba realizando todos os 
procedimentos, causando a 
superlotação dos leitos. 

Lúcia Derks também 
informou que, para tentar 
solucionar o impasse com 
as duas maternidades, a Se-
cretaria de Saúde já encami-
nhou um documento ao Mi-

nistério Público, solicitando 
a participação do órgão no 
diálogo com os gestores dos 
dois estabelecimentos de 
saúde.

“Este ano, já fizemos um 
incremento de 50% na tabe-
la de pagamento do SUS para 
os procedimentos de obste-
trícia e neonatal para os pro-
fissionais da Clipsi e da FAP 
e sempre estivemos abertos 
ao diálogo, portanto, não po-
demos admitir que o usuário 
seja prejudicado com a falta 
de atendimento naquelas 

maternidades”, afirmou. 
A direção do Isea, em 

um curto prazo, pelo que 
garantiu a secretária muni-
cipal de Saúde, vai reade-
quar salas da maternidade 
para ampliar os espaços de 
atendimento, reorganizar 
os 117 leitos e humanizar o 
ambiente. 

Também ficou decidido 
na reunião que, ainda este 
mês, a Secretaria de Saúde 
vai abrir a Casa da Mãe, um 
local onde as mães de outros 
municípios que precisem 
tomar medicação ou que 
necessitem acompanhar os 
filhos que estão internados 
na UTI, por exemplo, possam 
ficar hospedadas sem que 
os leitos sejam ocupados. O 
local vai funcionar em uma 
residência alugada pela Pre-
feitura de Campina Grande, 
próximo à maternidade.  

“Como maternidade é 
referência para o atendi-
mento às gestantes de alto 
risco, parte dos leitos do 
Isea ocupados para estes 
procedimentos de alto risco 
são ocupados por um perío-
do que pode variar de quin-
ze a trintas dias, por isso 
a importância de discutir 
a possibilidade de termos 
mais um novo serviço no 
município para realização 
de partos de risco habitual, 
cujo tempo de permanência 
nos leitos é de 48 horas”, ex-
plicou Lúcia Derks.

Phillipy Costa
Especial para A União

Gestantes em camas nos corredores a espera de atendimento

UEPb apoia a 
nova produção 
cinematográfica,  
“Pingo d’água” 

A Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB) está 
apoiando mais uma produção 
audiovisual. Dessa vez é um 
projeto que traz uma forma 
não convencional de fazer ci-
nema, valorizando a criativida-
de do diretor, dos atores e de 
toda a equipe. Não existe um 
roteiro rígido, mas uma ideia 
central moldada aos poucos 
no momento da gravação de 
cada cena e na conversa com os 
membros da equipe ao longo 
do desenvolvimento do filme.

Essa é a proposta do lon-
ga “Pingo d´água”, o último da 
trilogia com o mesmo estilo, 
em preto e branco, do diretor 
campinense Taciano Valério 
Alves. Depois dos já premiados 
em festivais “Onde Borges tudo 
Vê”, rodado em Campina Gran-
de, e “Ferrolho”, em Caruaru, 
é hora de dar forma a “Pingo 
d´água”.

Após as gravações em 
Tiradentes (MG) e na capital 
paulista, a equipe chegou a 
Campina Grande e desde a úl-
tima segunda-feira grava em 
locações na cidade e no Horto 
Florestal do Campus da UEPB 
em Lagoa Seca. Com a direção 
de fotografia de Breno Cesar, 
o longa conta com o apoio 
da Universidade Estadual da 
Paraíba e do Ponto de Cultu-
ra Ypuarana. Algumas cenas 
foram gravadas no bairro de 
Bodocongó, privilegiando uma 
visão panorâmica da cidade.

Dentre os seis atores que 
fazem parte do elenco do filme, 
tem Jean-Claude Bernardet e 
Everaldo Pontes, que fazem os 
personagens Jana e Eva, com-
panheiros que se encontram e 
planejam fazer um show per-
formático em Campina Grande.

FOTO: G1 Paraíba/Reprodução



AL vota seis projetos e cria frente  
pegando ritmo
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ouvidoria do tre já tem
sistema para receber 
denúncia dos eleitores 
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Para o deputado Toinho 
do Sopão, essa medida visa 
preparar a Paraíba para o 
futuro. Os custos com as 
instalações da estrutura 
subterrânea serão das em-
presas, que terão dez anos 
para se adequar, sem ônus 
algum para o Estado. 

Toinho denunciou o 
caso de um cidadão que 
morreu eletrocutado por 
conta do perigo dos cabos 
e destacou os pontos fortes 
do projeto. “Aqui no centro 
de João Pessoa são fiações 
horríveis. Grandes cidades 
não usam mais essa fiação 
externa que causa grandes 
perigos para a população”, 
argumentou o parlamentar.

Na reunião da Comis-
são de Orçamento, foi re-
provada uma mensagem 
do Governo referente ao 
projeto de renúncia fiscal, 
prevendo investimento de 
R$ 2,4 milhões nas praças 
esportivas da Paraíba. Es-
tádios como o José Américo 
de Almeida Filho, O Almei-
dão, em João Pessoa, e Go-
vernador Ernani Sátyro, O 
Amigão, em Campina Gran-
de, poderiam servir de base 

Renúncia fiscal abre 
primeira polêmica na 
Comissão de Orçamento

para treinamento das sele-
ções que fossem jogar nas 
sedes Recife e Natal no ano 
que vem. Na Copa das Con-
federações, o Uruguai ficou 

sem campo para treinar em 
Recife.

O deputado Caio Rober-
to (PR), relator do projeto, 
alegou que a reforma nos 

estádios paraibanos com 
renúncia fiscal é desneces-
sária. “A Paraíba não é sede, 
nem sequer sub-sede. Nós 
não vimos necessidade des-

O governador Ricar-
do Coutinho conquistou 
esta semana mais uma 
adesão de prefeito de 
outro partido interessa-
do em apoiar o seu pro-
jeto político de Governo. 
Trata-se de José Maucélio 
Barbosa que é do PMN) 
de São João do Tigre e 
que agora se constitui  no 
52º gestor municipal a 
toma essa decisão.

O prefeito Maucé-
lio Barbosa afirmou que 
admira o modelo de 
gestão do governador 
Ricardo Coutinho e até 
tem copiado um pouco 
o estilo do socialista em 
algumas ações de sua 
administração em São 
João do Tigre.

Ricardo Coutinho 
agradeceu ao prefei-
to pela adesão e afirmou 
que precisa da unidade 
nos municípios e que tem 
governado para todos in-

clusive nas audiências em 
Brasília uma das priorida-
des é lutar pelo desenvol-
vimento dos municípios 
paraibanos e do Estado 
como um todo.

“O projeto do gover-
nador é muito bom para a 
Paraíba e no Cariri não te-
nho dúvidas de que 90% 
da população está com 
ele”, declarou o prefeito, 
e acrescentou “a gen-
te não pode ser contra a 
quem trabalha, são tantas 
obras no Estado e ele vai 
fazer muito mais, não se 
pode esconder isso, com 
certeza estamos com ele”.

São João do Tigre 
fica a 375,3 km de João 
Pessoa e está localiza-
da no Cariri Ocidental. 
Emancipado em 1962 
o município tem hoje 
4.396 habitantes.

Ricardo Coutinho 
concedeu audiência ao 
prefeito Maucélio Bar-

Mais um prefeito no projeto do Governo

Felipe Gesteira
Especial para A União

Os deputados estaduais 
tiveram um dia movimenta-
do na sessão de ontem da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba. No plenário, foram 
aprovados seis projetos de 
lei e 19 requerimentos e, an-
tes, também houve reunião 
da Comissão de Orçamento 
da Casa. O dia foi marcado 
ainda pela criação de uma 
nova frente parlamentar, a 
da Segurança Pública.

Entre os projetos de lei 
aprovados na sessão ordi-
nária, destaque para o de 
autoria do deputado Toinho 
do Sopão, que obriga que as 
instalações das empresas 
de energia elétrica, tele-
fonia, internet e TV a cabo 
na Paraíba sejam subterrâ-
neas, acabando assim com 
os problemas do excesso de 
fios e cabos nos postes. O 
projeto segue para sanção 
do governador.

Prefeito Pedrito se reúne com Ricardo Coutinho e Rômulo Gouveia

Deputados lotam plenário no segundo dia de trabalho que já registou debates e também votações  

Ricardo recebe José Maucélio que foi à audiência com o deputado estadual, João Henrique

bosa na Granja Santa-
na, residência oficial do 
governador, em João 
Pessoa. O prefeito es-

tava acompanhado do 
deputado estadual João 
Henrique (DEM), que 
fez elogios à administra-

ção do jovem gestor que 
tem priorizado melho-
rias na educação em São 
João do Tigre.

Participação de Espírito Santo no Pacto Social
O governador Ricar-

do Coutinho e o prefeito 
de Cruz do Espírito Santo, 
Pedrito Gomes, discutiram, 
na manhã de ontem, na 
Granja Santana, sobre o 
novo Pacto Social, que se-
lecionou este ano 318 pro-
jetos selecionados em 216 
municípios paraibanos. Os 
projetos foram divulgados 
segunda-feira (15) passada. 

A Prefeitura de Cruz 
do Espírito Santo conse-
guiu aprovar projeto para 
aquisição de equipamentos 
hospitalares para uma uni-
dade de saúde e a policlíni-
ca. O governador Ricardo 
Coutinho explicou sobre os 
próximos passos do pacto 

e lembrou que os prefeitos 
que ainda não finalizaram 
seus projetos têm até o dia 
15 de agosto para encami-
nhá-lo à Secretaria de Arti-
culação e Desenvolvimento 
Municipal (Sedam). 

O vice-governador Rô-
mulo Gouveia e o deputa-
do estadual João Henrique 
também participaram da 
audiência. O prefeito Pe-
drito Gomes agradeceu a 
atenção dispensada pelo 
governador e a sua disposi-
ção de firmar parcerias com 
os municípios pequenos 
como Cruz do Espírito San-
to. “Aproveitamos o pacto 
para solicitar a aquisição 
de equipamentos hospita-

lares para ampliarmos os 
serviços de atenção à saú-
de. A saúde é uma área 
delicada em todo o Brasil 
e esse apoio do Governo 
do Estado é essencial para 
ampliarmos os serviços em 
várias áreas”, enfatizou. 

O prefeito Pedrito 
aproveitou a audiência 
para agradecer a inaugu-
ração do alongamento 
da Ponte da Batalha e se 
informor sobre o início da 
recuperação da estrada até 
Bayeux, cuja licitação será 
aberta em breve. “Essas 
são as obras mais impor-
tantes “, afirmou ele, ao 
agradecer a iniciativa do 
governador.

se projeto”, disse. Acompa-
nharam os votos do relator 
os deputados Raniery Pau-
lino (PMDB), Frei Anastá-
cio (PT) e Toinho do Sopão 
(PEN). Somente a deputada 
Gilma Germano (PPS) votou 
a favor do governo. 

Sem menção alguma na 
sessão ordinária do dia, foi 
publicado no Diário do Po-
der Legislativo de ontem a 
criação da Frente Parlamen-
tar da Segurança Pública e 
da Defesa Social, que será 
presidida pelo deputado Do-
miciano Cabral (DEM). 

Também farão parte os 
deputados Edmílson Soa-
res (PEN), Trócolli Júnior 
(PMDB), Toinho do Sopão 
(PEN), Janduhy Carneiro 
(PEN), Vituriano de Abreu 
(PSC) e Doutor Aníbal (PEN). 
Apesar da relevância do 
tema, o próprio presidente 
da comissão não sabe quan-
do começarão os trabalhos.

“Não temos previsão. 
Estamos ainda formatando 
essa comissão. Vamos criar 
um fórum de segurança 
junto com as outras assem-
bleias do Nordeste”, disse 
Domiciano Cabral.

FOtO: Assessoria ALPB

FOtOS: Divulgação

SÃo JoÃo do tigre
Vereador envia
relatório sobre
ISS de cartórios
também ao MP 

O vereador Lucas de 
Brito (DEM) encaminhou 
relatório aos órgãos de 
controle externo da Paraí-
ba solicitando uma análise 
do projeto que resultou na 
remissão da cobrança do 
Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN) 
dos tabeliães e oficiais de 
registro por parte da Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa. 

O parlamentar entre-
gou cópia de documentos ao 
Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) e ao Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
com detalhes da matéria 
aprovada na Câmara Muni-
cipal de João Pessoa.

Esta semana, o par-
lamentar se reuniu com o 
procurador-geral de Justiça, 
Oswaldo Trigueiro, solici-
tando a análise do Minis-
tério Público da Paraíba de 
uma emenda parlamentar 
que ampliou de 30% para 
50% o desconto sobre o 
principal da dívida ofere-
cido aos cartórios no paga-
mento do tributo. 

A emenda recebeu veto 
do próprio prefeito, que re-
conheceu a inconstitucio-
nalidade do texto, mas foi 
aprovada pelos vereadores 
durante votação que derru-
bou o veto, no mês de maio.

“Nós já temos um ex-
pediente interno acerca do 
questionamento dessa con-
cessão feita, mas que ainda 
está sendo analisada por uma 
Comissão de Promotores. 

O que o vereador traz 
são novos subsídios que 
podem incrementar essa 
análise”, ressalta o procu-
rador. Segundo ele, um dos 
questionamentos sobre o 
benefício é a questão da re-
ciprocidade. 



Ouvidoria do TRE tem novo 
sistema para colher denúncias
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A propaganda enganosa 
sobre a Transposição

Em pé de guerra

Os municípios de Picuí e Cuité estão em pé de guerra. 
Correligionários da prefeita Euda Venâncio fazem uma manifestação 
desde ontem. O motivo é simples: quando Cássio era governador 
da Paraíba criou diversos batalhões de polícia. Um deles para 
Picuí. 

Na época, o então prefeito Buba Germano fez a doação de um 
terreno para a construção do Batalhão de Polícia de Picuí, que vai 
servir à região do Curimataú e Seridó. Cuité tem uma Companhia 
de Polícia. Os amigos da prefeita Euda querem que o Batalhão seja 
transferido para Cuité e não seja construído em Picuí. 

As companhias são subordinadas aos batalhões e essa é que 
a questão que Cuité não aceita.

Que besteira. 

2014 só em 2014

A secretária de Comunicação do Estado, Estela Bezerra, anunciou 
que o governador Ricardo Coutinho (PSB) não vai discutir as eleições de 
2014 este ano. “Estamos no momento de cuidar da administração. Em 
2014 vamos discutir as eleições de 2014”, disse Estela. Para ela, todos os 
partidos aliados devem ser manter no governo. 

Mas na Paraíba o povo quer discutir as eleições um ano antes.

Uma comissão de deputados da Paraíba foi a 
Brasília para uma audiência com o ministro Fernando 
Bezerra, da Integração Nacional. Bezerra é um sertanejo 
de Pernambuco e, portanto, um homem conhecedor dos 
problemas que a população do Semiárido brasileiro sofre 
em períodos de estiagem, como esse dos últimos dois 
anos. 

A comissão de deputados da Paraíba é bem 
intencionada, tem a orientação do deputado Assis 
Quintans (Democratas), que é um estudioso e conhecedor 
dos problemas do Semiárido, mas cai na lábia do governo 
do PT, que não conhece do assunto e passa a imagem para 
a população de outras regiões que sua política para o 
Semiárido está correta. 

Não está. O governo diz uma mentira atrás da outra 
sobre vários assuntos. Mente quando marca a data para 
(2015) para fazer os canais da transposição de águas 
do São Francisco funcionar, beneficiando os estados de 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Para 
garantir a eleição de Dilma a data marcada por Lula era 
outra. 

Mente quando diz ao povo do Sul, Centro Oeste, 
Sudeste e Norte que a relação do governo com pequenos 
produtores, via Banco do Nordeste, é de paz. Na verdade, 
as disputas dos pequenos produtores com o Banco do 
Nordeste é de tal volume tumultuada que muitas questões 
foram parar na Justiça, onde o BNB cobra o que não tem 
direito.

Sobre a transposição de águas do Rio São Francisco 
para essa parte de cá do Nordeste o caso é mais grave. Por 
três vezes eu visitei as obras nos estados da Paraíba, Ceará 
e Pernambuco. Muita coisa lá está por fazer, e boa parte do 
que foi feito está destruída pela ação do tempo e tumulto 
na relação do governo com as empresas que ganharam a 
concorrência. 

No município de Salgueiro, em Pernambuco, há 
quilômetros de canais que foram feitos e as lajotas 
de concreto racharam pela ação do Sol inclemente do 
Nordeste. Ninguém me disse: eu vi. Andei pelo interior 
dos canais, vi rachaduras enormes nas lajes e não é 
preciso ser engenheiro para saber que não tem como 
se jogar água naqueles canais sem que antes haja um 
conserto. 

Há problemas, muitos problemas, na relação dos 
consórcios que ganharam as concorrências para fazer 
os variados trechos da obra com o governo Dilma, via 
Ministério da Integração Nacional. Até hoje o governo não 
teve competência para exigir ritmo acelerado na obra. A 
obra só existe na farta propaganda que o governo faz de 
suas ações no Brasil. 

O governo só vai cuidar desse assunto com interesse 
quando os nordestinos tiverem a capacidade de mobilizar 
o povo nas ruas mostrando a necessidade que essa gente 
de cá tem em ter uma reserva hídrica que lhe afaste da 
sede e do vergonhoso comércio de água pelos recantos 
distantes do Nordeste.

Eu, por mim, acho exatamente assim. 

Sylvio Porto Filho garante 
que sistema facilita acesso 
dos eleitores à Justiça

A Ouvidoria do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
já conta com um novo siste-
ma de atendimento que per-
mitirá o acompanhamento 
da movimentação das denún-
cias, sugestões e reclamações 
protocolados pelos eleitores. 
O cidadão também será noti-
ficado via e-mail sempre que 
houver alguma movimenta-
ção de sua demanda.

Para enviar a solicitação, 
o eleitor deverá entrar no site 
www.tre-pb.jus.br, acessar o 
link da Ouvidoria, preencher 
o formulário informando 
nome, título de eleitor, email 
e telefone de contato (opcio-
nal), bem como uma senha 
para que possa acompanhar 
o atendimento do chamado.

O ouvidor, juiz Sylvio Pé-

lico Porto Filho, explicou que 
para acompanhar a solicita-
ção, basta o cidadão infor-
mar o número do chamado 
e a senha que foi cadastrada. 
“Agora está mais simples o 
acesso à Justiça Eleitoral. 

Com o “Módulo Cida-
dão”, o usuário receberá em 
sua conta de email a confir-
mação da abertura do cha-
mado e ainda o registro de 
toda a movimentação reali-
zada”, disse.

O eleitor também pode 
tirar suas dúvidas, apresen-
tar reclamações, sugestões e 
críticas à Justiça Eleitoral da 
Paraíba pelo telefone (83) 
3512-1381, pelo email ouvi-
doria@tre-pb.jus.br ou ainda 
através do atendimento pes-
soal ou por correspondência 
postal endereçada à Ouvido-
ria do Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba, na Av. Prin-
cesa Isabel, 201 – 6º andar 
– Centro – CEP 58.013-240. Na ouvidoria do TRE, Sylvio Porto prevê mais inovações em 2014 

FOTOS: Divulgação

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu, no co-
meço da semana, na Granja 
Santana, a visita do verea-
dor de Campina Grande, 
Napoleão Maracajá, e de 
várias lideranças do muni-
cípio de Serraria, no Brejo 
paraibano. 

Com o vereador cam-
pinense, o governador con-
versou sobre o andamento 
das obras de conclusão da 
estrada ligando Campina 
Grande a Catolé de Boa 
Vista, a reforma do Estádio 
Amigão e construção da Es-
cola de Audiocomunicação. 

“Esses são investi-
mentos que demonstram 
a prioridade do governo 
diante da importância de 
Campina. Estamos traba-
lhando para tocar outras 
obras importantes como a 
revitalização do conjunto 
Mutirão”, enfatizou Ricar-
do. O vereador Napoleão 

Obra em Campina Grande e parceria com Serraria
NA GRANJA SANTANA

Maracajá fez uma avalia-
ção positiva da audiência.

Com os representantes 
do município de Serraria, o 
assunto foi o Pacto Social 
pelo Desenvolvimento da 
Paraíba, a construção do 
Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) e 
pavimentação de ruas.

 Da contrapartida so-
lidária do município cons-
tam a criação do Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa, 
ampliação do número de 
exames citopatológicos em 
mulheres de 25 a 64 anos de 
idade, redução da mortali-
dade prematura por Doen-
ças Crônicas Não Transmissí-
veis (DCNT) em 2%. 

O prefeito Severino 
Ferreira da Silva (Brizola), 
que esteve acompanhado 
da deputada Eva Gouveia, 
agradeceu esses e outros 
investimentos para o mu-
nicípio.

Governador Ricardo Coutinho com lideranças de Serraria...

...e, depois, com o vereado Maracajá, de Campina Grande

Transposição leva comitiva de deputados 
estaduais ao ministro Fernando Bezerra

Uma comitiva de de-
putados paraibanos esteve 
esta semana com o ministro 
da Integração Nacional, Fer-
nando Bezerra de que ou-
viram a garantia de que as 
obras do Projeto de Trans-
posição de Águas do Rio São 
Francisco serão mesmo re-
tomadas.

Além disso, foi confir-
mada também a revitaliza-
ção de perímetros irrigados 
do Estado e a inclusão de 
municípios da Paraíba no 
sistema adutor do Rio Pajeú, 
obra que vai beneficiar 22 
municípios de Pernambuco 
e oito da Paraíba. 

A comitiva paraibana 
esteve formada pelos depu-
tados Carlos Batinga (PSC), 
Gervásio Filho (PMDB), 
Francisco de Assis Quintans 
(Democratas) e João Gon-
çalves (PEN), todos inte-
grantes da Comissão Supra-
partidária da Assembleia 
Legislativa. Desde o começo 
da semana que os parla-

mentares estão em Brasília 
apresen- tando reivindica-
ções junto ao Governo Fe-
deral. 

Na audiência sobre a 
Transposição, Fernando 
Bezerra garantiu que o Mi-
nistério da Integração irá 
realizar uma nova licitação 
para incluir os municípios 
de Maturéia e Mãe D’água 
no Sistema Adutor do Pajeú, 

elevando para 10 o número 
de cidades paraibanas con-
templadas com o projeto. 

Segundo Batinga, o mi-
nistro pediu que os deputa-
dos enviassem o mais rápi-
do possível estudos técnicos 
sobre os dois municípios 
para incluí-los. “Assim, nos 
comprometemos a solicitar 
as informações a Cagepa e 
a Secretaria Estadual de Re-

cursos Hídricos para enviar 
ao Ministério da Integração”, 
completou. 

Fernando Bezerra tam-
bém assumiu o compro-
misso de emitir a Ordem de 
Serviço para retomada das 
obras da transposição na 
Paraíba, na região que vai de 
Monteiro a Pernambuco, até 
o mês de setembro. 

Ele explicou que a pri-
meira licitação “deu deser-
ta”, mas afirmou que até o 
dia 26 uma nova será con-
cluída e a obras retomadas. 
“A expectativa do ministro 
é que já no mês de setem-
bro tenha construção para 
a presidenta Dilma visitar a 
obra”, revelou. 

Aos deputados paraiba-
nos, o ministro revelou ain-
da que estão praticamente 
concluídos estudos técnicos 
que vão permitir a inclusão 
de uma tomada de água do 
Eixo Norte do projeto, que 
entra na Paraíba pelo Estado 
do Ceará, no Rio Piancó. 

Batinga, João, Gervázio e Quintans com o ministro Fernando Bezerra
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Governo Federal define cortes no 
Orçamento até a próxima segunda

Brasília – Trabalha-
dores com menos de 18 
anos e os empregados 
com mais de 50 anos de 
idade poderão fracionar 
as férias, se o projeto de 
lei aprovado ontem no 
Senado seguir a mesma 
trajetória na Câmara 
dos Deputados e rece-
ber o aval do Planalto. 
Os senadores da Comis-
são de Assuntos Sociais 
(CAS) entenderam que 
todos os empregados 
podem optar por divi-
dir o período de férias 
ou utilizar o período 
integral, independente-
mente da idade.

O autor da propos-
ta, senador Paulo Paim 
(PT-RS), destacou que “o 
parcelamento das férias 
ocorre na maioria das 
vezes em proveito do 
próprio trabalhador, que 
pode aglutinar os dias de 
férias com períodos fes-
tivos ou especiais, como 
carnaval, veraneio, férias 
escolares, e outras datas 
em que pode estar no 

convívio de sua família”.
Pela Consolidação 

das Leis do Trabalho 
(CLT), que regulamenta 
as relações trabalhistas 
no Brasil, empregados 
menores de 18 e os com 
mais de 50 anos de idade 
não podem dividir os dias 
de férias em dois perío-
dos. Apesar da determi-
nação nacional, a maior 
parte das convenções 
internacionais permitem 
flexibilizar o descanso 
anual, como a Conven-
ção 132, da Organização 
Internacional do Traba-
lho (OIT), ratificada pelo 
governo brasileiro há 15 
anos.

“Não encontramos a 
razão por que o legisla-
dor vedou ao menor de 
dezoito e ao maior de 
cinquenta anos de idade 
o parcelamento do gozo 
das férias. O indicativo 
pode estar relacionado à 
idade com que as pessoas 
começavam a trabalhar 
e à expectativa de vida, 
na época da edição da 
lei”, avaliou o relator do 
texto, senador Armando 
Monteiro (PTB-PE).

Proporcionais
Monteiro reuniu, no 

mesmo texto, a proposta 
que tramitava em outro 
projeto prevendo férias 
proporcionais para em-
pregados contratados há 
pelo menos seis meses.

As regras trabalhistas 
definem que o periodo 
mínimo para ter direito a 
férias é de um ano de tra-
balho, mas como a legis-
lação trabalhista obriga, 
no caso de demissão por 
justa causa, o pagamento 
equivalente ao período 
proporcional de férias, 
o relator entendeu que 
o direito pode ser admi-
tido, em casos excepcio-
nais se estiver previsto em 
acordo ou convenção co-
letiva de trabalho.

“Nada obsta que as 
férias possam ser gozadas 
semestralmente, em cará-
ter excepcional. Ambas as 
proposições são meritórias, 
uma vez que refletem com 
muita propriedade a mo-
dernização das relações de 
trabalho, sem, no entanto, 
ferir qualquer direito do 
trabalhador”, avaliou Ar-
mando Monteiro.

Senado aprova projeto de lei que 
permite o parcelamento das férias
Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

Brasília – Após cance-
lar a presença na reunião 
do G20 na Rússia, o minis-
tro da Fazenda, Guido Man-
tega, evitou ontem comen-
tar sobre o corte adicional 
no Orçamento da União. O 
bloqueio está previsto para 
que o governo atinja a meta 
de superávit primário de 
2,3% do Produto Interno 

Bruto (PIB).
Mantega se li-

mitou a dizer que o gover-
no tem até o próximo dia 
22 para reajustar as con-
tas, quando será divulgado 
o relatório da reprograma-
ção das receitas e despesas 
do Orçamento.

“Estamos falando na 
definição do relatório (de re-
ceitas e despesas) que é feito 
a cada dois meses. O prazo 
é segunda-feira”, comentou, 
depois de participar da reu-
nião do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (CDES). Perguntado 
sobre o montante do corte, 
o ministro disse que existem 
pontos a serem definidos e 
que é necessário aguardar a 
data limite para divulgação.

Em maio, o governo 
anunciou contingenciamen-
to de R$ 28 bilhões no Orça-
mento deste ano. Nos dois 
primeiros anos do mandato 
da presidente Dilma Rousseff, 
o bloqueio chegou a R$ 50 bi-
lhões e R$ 55 bilhões, respec-
tivamente.

A meta de superávit 
primário corresponde ao 
pagamento de juros da 
dívida pública, valor que 
compensa a perda de arre-
cadação com a redução de 
impostos ao longo do ano. 
O superávit primário é, 
portanto, a soma das recei-
tas e despesas do governo, 
menos os gastos com paga-
mento de juros.

Luciene Cruz
Da Agência Brasil

Brasília – A 
presidente Dilma 
Rousseff garantiu 

ontem que a inflação 
ficará dentro da meta 
este ano no país. Em 

discurso durante a 
reunião do Conselho 
de Desenvolvimento 
Econômico e Social 
(CDES), no Itamaraty, 
Dilma destacou que 
o índice tem dimi-
nuído ao longo dos 
meses. A meta para 
2013 é 4,5%, poden-
do variar 2 pontos 

percentuais para mais 
ou para menos, ou seja, 

de 2,5% a 6,5%
“Temos certeza de que 

vamos fechar o ano com a 
inflação dentro da meta. Sa-
bemos que a inflação no país 
tem caráter ciclossazonal. 
Agora estamos na faixa da 
baixa da inflação, assim como 
estivemos em um momento 
de pressão inflacionária, fru-
to de algumas questões que 
não controlamos. Mas temos 
certeza de que vamos fechar o 
ano com a inflação dentro da 
meta", afirmou a presidente.

Dilma criticou o que cha-
mou de “informações par-
ciais”, que criam um “ambien-
te de pessimismo que não é 
bom para o Brasil”. Segundo 
ela, há “dados concretos que 
desmentem análises mais ne-
gativas. Para Dilma, o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) deve 
ficar “próximo de zero”.

“É incorreto falar de des-
controle da inflação ou das 
despesas do governo. É des-
respeito aos dados, à lógica, 
para dizer o mínimo. A infor-
mação parcial, da forma como 
muitas vezes é explorada, 
confunde a opinião pública e 
pode criar um ambiente de 
pessimismo que não interessa 
a nenhum de nós”, disse ela.

A presidente admitiu que, 
embora enfrente dificuldades, 
o país tem hoje, “estrutural-
mente”, melhores condições 
na economia do que no pas-
sado. De acordo com Dilma, a 
instabilidade do cenário inter-
nacional prejudicou a econo-
mia brasileira, mas a crise glo-
bal não é “justificativa” para 
que os “obstáculos impostos 
não sejam enfrentados”.

Dilma garante inflação 
anual dentro da meta

PREÇOS

União deve cortar gastos para 
garantir a meta de superávit 
primário de 2,3 do PIB

Capitão de navio 
vai propor acordo

Jornalistas pedem 
proteção da ONU

Putin: caso Snowden 
e os Estados Unidos 

Jornalistas de vários países 
aproveitaram ontem uma rara oportu-
nidade para pedir ao Conselho de Segu-
rança da ONU medidas para combater 
os assassinatos de profissionais da 
categoria no mundo. O correspondente 
da AFP na Somália, Mustafa Haji Ab-
dinur, declarou aos 15 embaixadores 
do Conselho que é um "homem morto 
caminhando" pelos perigos que enfren-
ta cobrindo o conflito em seu país, du-
rante um debate sobre a comunicação.

"Quando um jornalista morre, a 
notícia morre com ele", disse Abdinur, 
que pediu ajuda para reconstruir o 
sistema judiciário na Somália e clamou 
por justiça aos quase 1 mil jornalistas 
assassinados no mundo desde 1992. 
Há menos de uma semana, o repórter 
libanês Abdulahi Farah, da emissora 
Kalsan, foi o último profissional a ser 
morto na Somália. O Comitê para a Pro-
teção dos Jornalistas (CPJ), com sede 
em Nova York, estima que 28 profis-
sionais morreram este ano.  

O presidente russo, Vladimir 
Putin, deixou claro ontem que não 
permitirá que a polêmica envolvendo 
o ex-técnico de inteligência Edward 
Snowden abale as relações do seu 
país com os Estados Unidos.

Snowden, que revelou pro-
gramas secretos de espionagem 
do governo norte-americano, está 
instalado desde 23 de junho na ala 
de trânsito do aeroporto Sherem-
etyevo, em Moscou.

Ele espera conseguir asilo 
temporário na Rússia para depois 
viajar para algum país que o re-
ceba permanentemente. Os EUA 
querem que ele seja devolvido 
para responder criminalmente por 
acusações de ameaçar a segurança 
nacional. 

A concessão de asilo, mesmo 
que temporário, deve indispor os 
EUA contra a Rússia. Por outro lado, 
uma recusa exporia Putin a críticas 
domésticas por não se contrapor ao 
ex-inimigo da Guerra Fria.

O capitão do cruzeiro Costa Con-
cordia durante o seu naufrágio em 2012, 
Francesco Schettino, 52, deve fazer novo 
pedido de acordo judicial no julgamento 
que teve início ontem. Segundo sua de-
fesa, o capitão se declararia culpado em 
troca de uma pena de 3 anos e 5 meses 
de prisão.  Em abril, a Promotoria rejeitou 
uma oferta de acordo com a confissão de 
Schettino. O ex-capitão é o único levado a 
julgamento no caso.

Acusado de crimes como homicídio, 
abandono do navio, naufrágio e de não ter 
informado imediatamente às autoridades 
portuárias sobre a batida que causou o 
naufrágio, Schettino poderia ser condena-
do a 20 anos de prisão. O comandante do 
navio que se acidentou em frente à ilha de 
Giglio, na Itália, matando 32 pessoas, pas-
sou a ser visto como vilão, principalmente 
após gravações mostrarem que ele aban-
donou a embarcação.

Durante o primeiro dia de jul-
gamento, a defesa de Francesco Schet-
tino sustentou que o ex-capitão não foi 
o único responsável pelo naufrágio. A 
defesa de Schettino alega que ele evi-
tou um desastre ainda maior ao levar a 
embarcação de 950 pés (290 metros) 
para águas mais rasas depois da colisão 
com uma rocha, e que ele caiu do convés 
quando o navio adernou.

Protestos violentos eclo-
diram no Estado de Bihar, na 
Índia, após a morte de pelo me-
nos 22 crianças por causa de 
merenda escolar contaminada. 
Multidões armadas com paus 
atacaram veículos policiais na 
cidade de Chapra, para onde fo-
ram levadas várias crianças que 
adoeceram depois de comer a 
refeição servida em uma escola 
no vilarejo de Masrakh.

 Dezenas de crianças, todas 
com menos de 12 anos, estão 
sendo tratadas em hospitais da 
cidade de Chapra e na capital do 
Estado, Patna. Muitas delas es-
tão em estado grave.  Segundo 
o ministro da Educação do Esta-
do, P.K. Shahi, médicos disseram 
que os corpos exalavam cheiro 
de organofosforados, usados 
em pesticidas.

Autoridades estão inves-
tigando o caso. As famílias das 
vítimas receberam ofertas de 

indenização de US$ 3.370 cada.
O programa de meren-

da escolar indiano, conhecido 
como Merenda Escolar do Meio-
-Dia, oferece refeições gratuitas 
às crianças como estratégia 
para aumentar o índice de pre-
sença escolar, mas geralmente é 
afetado por condições higiêni-
cas precárias.

O pai de um dos estudan-
tes, Raja Yadav, contou que o 
filho começou a vomitar após 
chegar da escola e teve de ser le-
vado às pressas para o hospital.  
Os médicos que estão atenden-
do as crianças confirmaram que 
a causa das 22 mortes foi intoxi-
cação alimentar.

“Nós suspeitamos que os 
legumes ou o arroz estivessem 
contaminados com inseticidas”, 
disse Amarjeet Sinha, autorida-
de da rede de educação local. Ou-
tro médico acredita que o óleo 
vegetal estava contaminado.

Protestos eclodem após 
morte de 22 crianças

INTOXICAÇÃO NA ÍNDIA

Mantega evitou 
falar em áreas 
afetadas pelos 
cortes
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Auto Esporte deve 
ficar de fora da Copa 
Paraíba deste ano

vôlEi dE PrAiA

Álvaro pode ter novo parceiro
ricardo trata de lesão e 
paraibano aguarda até
amanhã para definição

Depois da conquista da 
etapa suíça do Circuito Mun-
dial de Vôlei de Praia, a dupla 
Ricardo Santos e Álvaro Filho 
retornou a João Pessoa com 
uma preocupação em meio 
as comemorações pela exce-
lente campanha na Europa. É 
que Ricardo Santos está com 
um problema muscular gra-
ve no estômago e poderá até 
ficar fora da próxima etapa 
do circuito, que será dispu-
tada na próxima semana em 
Long Beach, na Califórnia, 
nos Estados Unidos.

Ontem, Ricardo disse 
que a contusão foi durante 
as oitavas de final da Copa 
do Mundo, que foi disputada 
na Polônia. Desde então, ele 
vinha jogando no sacrifício. 
"Vinha sentindo muita dor, 
porque abriu 2 centímetros 
no músculo e isto poderia 
comprometer meu rendi-
mento, por isto resolvi voltar 
ao Brasil para tratar o pro-
blema", disse.

Com relação a partici-
pação na próxima etapa, Ri-
cardo está pessimista. "Não 
acredito na recuperação até 
amanhã, que seria uma data 
limite, já que deveríamos 
viajar no sábado para os Es-
tados Unidos, mas vamos ver 
o que dirão os médicos da Se-
leção Brasileira e o fisiotera-
peuta que está cuidando de 
mim aqui", disse o campeão 
olímpico.

Diante do problema, Ál-
varo Filho poderá participar 
da etapa dos Estados Uni-
dos com um outro parceiro. 
Por enquanto, ele não tra-
balha com esta possibilida-
de. "Ainda não vi o Ricardo, 
porque eu vim antes dele 
para a Paraíba e não estou 
acompanhando o tratamento 
dele. Estou treinando aqui e 
esperando uma decisão da 
técnica da Seleção Brasileira, 
Letícia Pessoa. Se for o caso, 
jogarei com qualquer outro 
companheiro de seleção, 
mas torço pela recuperação 
de Ricardo, porque estamos 
atravessando um momento 
muito bom", disse Álvaro.

Perguntado se tinha pre-
ferência por algum parceiro, 
caso Ricardo não possa via-
jar, Álvaro preferiu não se 
antecipar. "Eu não tenho o 
poder de decisão. Vou aguar-
dar os acontecimentos e es-
tarei pronto para defender o 
Brasil de qualquer maneira. 
Dependo apenas do que vai 
definir a comissão técnica da 
Seleção Brasileira", comen-
tou.

A dupla conquistou o 
título da etapa do Circuito 
Mundial de Vôlei de Praia 
da Suíça e Álvaro foi recen-
temente eleito o melhor jo-
gador da Copa do Mundo, 
disputada na Polônia. Com 
apenas 22 anos, o paraibano 
não esconde a sua empolga-
ção com a atual fase. "A ficha 
ainda não caiu. Estou muito 
contente com tudo que vem 
acontecendo. Tenho aprendi-
do muito ao lado de Ricardo 
e a dupla vem se acertando 
durante a competição. As 
expectativas são muito boas, 
esperamos melhorar cada 
vez mais e conquistar mais 
títulos".

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTOS: Divulgação

Álvaro e Ricardo vem brilhando no Circuito Mundial, mas a dupla pode ser mudada na etapa dos Estados Unidos que acontece na próxima semana na cidade de Long Beach

Jucilene Sales de Lima, natural 
de Taperoá, é a única paraibana 
numa delegação de 32 atletas, que 
estará representando o Brasil na 
Copa do Mundo de Atletismo, no 
período de 10 a 18 de agosto, em 
Moscou, na Rússia. Ela foi convoca-
da na última terça-feira pela Con-
federação Brasileira de Atletismo e 
competirá na prova de lançamento 
do dardo. Andressa Morais (lança-
mento do disco) e Jailma Sales (Re-
vezamento 4x400m) estão fora do 
evento por não terem conquistado 
índices em suas provas.

No caso do Revezamento 
4x100m, Jailma Sales ainda conse-
guiu índices nas seletivas, porém, a 
CBAt não fez a convocação da pa-
raibana, optando pelas atletas Ana 
Cláudia Lemos, Franciela Krasucki, 
Rosângela Santos, Evelyn  Carolina 
e Vanda Gomes. Domingo foi o úl-

Jucilene Sales será a única da Paraíba na competição
MUNdiAl dE MOSCOU

Paraibano de Aquathlon será no domingo
Cerca de 150 atletas 

dos Estados da Paraíba, Per-
nambuco e Rio Grande do 
Norte garantiram inscrição 
no Campeonato Paraibano 
de Aquathlon, que envolve 
provas de natação e corrida. 
Promovido pela Federação 
Paraibana de Triathlon, o 
evento serve também como 
o IX Aquathlon do Corpo de 
Bombeiros. As disputas se-
rão realizadas no próximo 
sábado, a partir das 14h, na 
Praia de Cabo Branco, pró-
ximo a Fundação Casa José 
Américo.

“Esta competição integra 
o calendário estadual da fede-
ração, bem como o calendário 
de atividades do Corpo de 
Bombeiros da Paraíba”, disse 
ontem o presidente da Fede-

PrAiA dE CABO BrANCO

ração Paraibana de Triathlon, 
Márcio Córdula, acrescentan-
do que o evento terá os prin-
cipais nomes deste esporte 
nos estados participantes. 

“Os atletas prometem muita 
adrenalina e muito esforço fí-
sico em busca de um lugar no 
pódio”, garantiu.

Os atletas serão subme-

tidos, inicialmente, a 2,5km 
de corrida. Depois terão que 
nadar 750m e, por fim, mais 
2,5km de corrida. “Pode 
parecer pouco, mas, exige 

muito esforço físico, mui-
ta concentração e bastante 
dedicação e treino”, alegou 
Márcio Córdula. No final do 
evento, os melhores coloca-
dos serão premiados com 
troféus e medalhas.

O que Aquathlon
As competições de 

Aquathlon estão divididas 
em três etapas: Corrida, 
Natação e Corrida. As dis-
tâncias são: 2.500 metros 
de corrida, 1.000 metros 
de natação e 2.500 metros 
de corrida. O Aquathlon 
também pode ser disputa-
do em distâncias menores 
perfazendo 1.250 metros 
de corrida, 500 metros de 
natação e 1.250 metros de 
corrida ou, em distâncias 
maiores perfazendo 5.000 
metros de corrida, 2.000 de 
natação e 5.000 de corrida.

O Corpo de Bombeiros vai participar da competição que vai reunir atletas de outros estados

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

timo dia para a obtenção de índice 
e, dois dias antes da Confederação 
divulgar a relação oficial do país 
para as disputas do Campeonato 
Mundial de Atletismo de Moscou.

De acordo com a CBAt, Jucile-
ne Sales e demais integrantes da 
delegação brasileira estarão no pe-
ríodo de 2 a 9 de agosto em Moscou 
fazendo a última fase de aclimata-

ção. Parte dos atletas convocados 
já está treinando e competindo 
na Europa. As velocistas Franciela 
Krasucki, Evelyn Carolina dos San-
tos e Vanda Gomes competiram 
ontem os 100m e 200m no Me-
eting de Lucerna, na Suíça. Ana 
Cláudia Lemos disputa amanhã os 
100m no Herculis GP, a etapa da 
Diamond League de Mônaco. A 
base de treinamento da equipe, 
orientada por Katsuhico Nakaya, 
é em Colônia, na Alemanha.

Já o grupo treinado por El-
son Miranda, por outro lado, 
está em Fórmia, na Itália: Au-
gusto Dutra, Thiago Braz, Karla 
Rosa da Silva e Fabiana Murer, 
campeã mundial do salto com 
vara em 2011, em Daegu, Coreia 
do Sul. Os atletas que ainda es-
tiverem no Brasil embarcam no 
dia 1o para a capital russa.

Jucilene vai competir na prova de lançamento de dardo no Mundial em Moscou



Federação investiga 60 juízes
acusados de fraude em exames 
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O diário carioca Lancenet 
publicou uma informação 
dando conta de que o 
ex-presidente da CBF, Ri-
cardo Teixeira, integra uma 
lista negra de proprietários 
de cadeiras do Maracanã, 
após análise dos documen-
tos pelos responsáveis 
do recadastramento dos 
assentos. Teixeira reside 
na Flórida e tem até três anos para regularizar 
a sua situação junto a Superintendência de Des-
portos do Estado do Rio de Janeiro. Como se vê, 
a fase de Teixeira não é das melhores e desde 
o ano passado que vem enfrentando um inferno 
astral, após a sua renúncia da CBF.

Inferno astral

Federação do Rio
lucra com Arenas

Para não virar “elefantes brancos”, alguns estádios 
construídos para a Copa do Mundo de 2014 estão sendo 
utilizados para sediar jogos de outros estados e assim 
virar um grande negócio para os grandes clubes e federa-
ções. A Entidade do Rio de Janeiro está nadando em di-
nheiro depois de transferir jogos da “Cidade Maravilhosa” 
para Brasília, tendo como palco o Mané Garrincha. Foram 
dois jogos, o primeiro Flamengo x Coritiba e o segundo 
Vasco x Flamengo. Vamos aos números: no confronto 
entre o time carioca e o paranaense, a Federação do Rio 
abocanhou a quantia de R$ 270.505,00, enquanto no 
clássico Vasco x Flamengo ela chegou a R$ 402.947,00. 
Nos dois jogos, a Federação levou R$ 672.452,00, núme-
ro que jamais atingiria se essas partidas fossem reali-
zadas no Maracanã, mesmo considerando a importância 
dos jogos.

Seguindo esse mesmo raciocínio, a adminsitração do 
Mané Garrincha lucrou e muito nos dois jogos, sendo R$ 
351.656,00 no primeiro jogo e R$ 529.252,00 no clássico. 
Para o leitor entender bem as cifras aqui anunciadas,a 
renda de Flamengo x Coritiba foi de R$ 2.705.050,00 e 
de Vasco x Flamengo chegou a R$ 4.071.170,00. No jogo 
Botafogo x Fluminense, realizado na Arena Pernambuco, 
a Federação do Rio de Janeiro não contabilizou um lucro 
interessante devido a pequena frequência de público.

Lá a taxa da Federação chegou a apenas R$ 
36.855,00 já que a renda foi de apenas R$ 368.550,00. O 
aluguel da Arena foi de R$ 270.000,00. Com certeza os 
clubes cariocas não irão mais fazer jogos como mandan-
tes em Pernambuco, mas poderão fazer em Natal, ma 
Arena das Dunas, quando estiver pronta ou em Cuiabá e 
Manaus. Essas obras suntuosas são caras a sua manu-
tenção e só vão servir para grandes espetáculos.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O presidente Manoel Demó-
crito está propenso a não 
disputar a Copa Paraíba se a 
mesma não for na categoria 
Sub-21. Sua maior preocupa-
ção é com despesa e teme 
sérios prejuízos. Vai ser 
difícil alguém convencê-lo.

Auto Esporte

O vereador Zezinho do Botafogo defende o cumprimento da 
Lei 1.760, de 27 de agosto de 2012, que torna obrigatória a 
execução do Hino Nacional nos jogos oficiais  de futebol pro-
fissional em João Pessoa. Assim, a Lei de autoria de Zezinho, 
pode ser aplicada no domingo, entre Botafogo x Vitória.

Em se tratando de marke-
ting no futebol, não 
conheço ninguém melhor 
do que o presidente do 
Botafogo, Nélson Lira. O 
homem entende mesmo do 
assunto e vive em lua-de-
mel com a torcida.

Nélson Lira

Hino Nacional

O Campinense,a gente já sabe que está interessado na Copa 
Paraíba desde a sua eliminação do Paraibano; o CSP acena 
com a possibilidade. Fica a pergunta: quem mais vai se aven-
turar na disputa da competição que tem inscrição prevista 
até o próximo dia 25. Com menos de quatro não haverá.

Copa Paraíba

Profissionais na 
ginástica iriam atuar
na Olimpíada de 2016

OutRAs
modalidades

Curtas

Bellucci avança em 
Torneio alemão

Jamaica com maior
controle no doping

Chefão da F-1 é 
acusado de suborno

Campeã morre em
acidente de moto

ARENA PANTANAL

O brasileiro Thomaz Bellucci 
avançou no torneio de duplas do ATP 500 de 
Hamburgo, na Alemanha. Ontem, ao lado do 
francês Benoit Paire, ele derrotou a parceria 
do austríaco Julian Knowle com o sueco 
Robert Lindstedt na estreia da chave por 2 a 
0. Bellucci/Paire precisou de 1h08 para 
dar números finais ao confronto.

A Comissão Jamaicana Antidoping 
intensificará seus programas de orientação e 
de testes após cinco atletas do país, incluindo 
os medalhistas olímpicos Asafa Powell e 
Sherone Simpson, terem sido flagrados 
utilizando substâncias proibidas. O objetivo 
é aumentar o controle ainda na formação dos 
competidores nas escolas.

A campeã brasiliense de 
motovelocidade, Vanessa Daya, morreu 
ontem, em decorrência de grave traumatismo 
craniano. A piloto de 31 anos sofreu acidente 
na pista do Autódromo Nelson Piquet, no 
último domingo, em Brasília, durante etapa do 
campeonato regional. A moto em que pilotava 
caiu sobre o capacete, que rachou. Vanessa 
foi internada em estado gravíssimo  e acabou 
falecendo. 

Ogoverno do Mato Grosso está prestes a contrair um empréstimo de R$ 120 
milhões na Caixa Econômica Federal para terminar as obras da Arena Pantanal, 
que receberá quatro partidas da Copa do Mundo do ano que vem. Porém, a 

novidade, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, os recursos sairão da linha 
usada pela Caixa para financiar obras de contrapartida do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

O chefão da Fórmula 1 Bernie 
Ecclestone foi acusado formalmente por 
promotores de Munique de pagar US$ 
44 milhões (quase R$ 100 milhões) em 
subornos a um antigo diretor do banco 
público BayernLB. A informação é da agência 
de notícias alemã DPA. Em uma investigação 
de mais de dois anos, os promotores acusam 
Ecclestone de ter dado dinheiro ao banqueiro 
Gerhard Gribkowsky.

A Federação Interna-
cional da Ginástica (FIG) 
investiga uma suspeita de 
fraude em exames realiza-
dos por cerca de 60 aspiran-
tes a juízes de competições 
internacionais de ginástica 
rítmica. Os exames eram 
feitos para definir partici-
pações em eventos como os 
Jogos Olímpicos de 2016, 
no Rio de Janeiro. De acor-
do com dados obtidos pelo 
New York Times, as alte-
rações nas provas incluem 
"folhas de respostas preen-
chidas com ajustes suspei-
tos e sumiço misterioso de 
páginas dos exames".

O escândalo foi divul-
gado uma semana depois da 
FIG expulsar um dos princi-
pais juízes da modalidade, 
que esteve nos Jogos Olím-
picos de Londres, e suspen-
der outros seis árbitros, in-
cluindo oficiais dos Estados 
Unidos, Egito, Japão e Rús-
sia. Além dos punidos, mais 
dezenas que fizeram testes 
seguem investigados pela 
Federação. 

Entre os documentos 
obtidos pelo New York Ti-
mes foram vistos testes 
em Bucareste, na Romênia, 
onde claramente os candi-
datos copiaram respostas 
de outra folha. Em Moscou, 
114 respostas foram mo-
dificadas em dezenas de 
testes. Em Alicante, na Es-
panha, a marca de questões 
adulteradas chegou a 257.

Fora isso, a investiga-
ção achou provas com dois 
tipos de letras diferentes, 
o que deixa claro que duas 
pessoas fizeram o teste. 
Apesar disso, não há evi-
dência de que o resultado 
das provas afetou alguma 
competição da modalidade. 

A notícia parece não 
ter pego tão de surpresa a 
ex-atleta australiana Janine 
Murray. "Problemas com 
juízes na ginástica ritmica 
são tão engenhosos quanto 
o doping no ciclismo". 

A ginástica ritmica está sob investigação, não a beleza das acrobacias dos atletas, mas os juízes

Ontem, os integrantes da 
Seleção Brasileira de Judô em-
barcam para a Rússia, onde 
disputam no próximo final de 
semana o Grand Slam de Mos-
cou, nos dias 20 e 21 de julho. 
A delegação brasileira será 
composta por 25 judocas, além 
dos técnicos Luiz Shinohara 
e Mario Tsutsui, da fisiotera-
peuta Priscila Marques Silva, 
da psicóloga Adriana Lacerda, 
dos preparadores físicos Josué 
Moraes Filho e Wagner Andra-
de Zaccani, do massoterapeuta 
Hans Strubreiter, da nutricio-
nista Roberta Lima, e do estra-
tegista Leonardo Mataruna.

“O Grand Slam é normal-
mente uma competição mui-
to importante já que distribui 
uma boa pontuação por só ha-

ver quatro deles (Paris, Baku, 
Moscou e Tóquio). Mas o Mos-
cou 2013 em especial se veste 
de um significado ainda maior 
por ser a última grande com-
petição internacional antes do 
Mundial”, disse Ney Wilson, 
gestor de alto rendimento da 
Confederação Brasileira de 
Judô (CBJ). “Por esse motivo, os 
grandes atletas de cada catego-
ria estarão dentro da disputa 
buscando aumentar sua pontu-
ação e garantir seu lugar como 
cabeças de chave no Campeo-
nato Mundial, que, por ser aqui 
no Brasil, aumenta nossa res-
ponsabilidade de correspon-
der às expectativas que temos, 
que é o motivo de estarmos 
levando todos os nossos atletas 
com chances de competirem no 

Mundial”, continuou.
O Grand Slam de Moscou 

é o terceiro entre os quatro do 
calendário anual da Federação 
Internacional de Judô (FIJ), 
logo depois das edições em Pa-
ris (FRA) e Baku (AZE) e antes 
do torneio em Tóquio (JAP). 
Nos Slams, cada atleta campeão 
soma 500 pontos, os donos da 
segunda colocação faturam 
300 pontos, e os judocas que 
completarem o pódio assegu-
ram 200 pontos na conta.

“Estou bem confiante em 
relação ao resultado que posso 
alcançar nessa competição. Es-
tou voltando bem da Universí-
ade, onde, pelos meus resulta-
dos, ganhei bastante confiança”, 
declarou Rochele Nunes, desta-
que na Universíade. 

Seleção Brasileira de Judô
no Grand Slam em Moscou

FOTOS: Divulgação



Clube deve ficar fora da Copa
auto esporte

FuteBoL 
paraÍBa
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presidente Manoel 
Demócrito é contra a
disputa acima de 21 anos

O presidente do Auto 
Esporte, Manoel Demócrito, 
confirmou ontem que se de-
pender dele, o Auto Espor-
te não participará da Copa 
Paraíba de 2013, caso seja 
realmente disputada apenas 
por atletas profissionais. Ele 
disse que o time não tem 
mais profissionais no elenco, 
e montar um time neste mo-
mento seria muito oneroso e 
inviável. Mas apesar de sua 
posição, ele deixa claro que 
não é ainda uma decisão final 
do clube sobre a participação 
ou não na competição.

"Esta é uma posição mi-
nha, particular, mas temos 
que nos reunir ainda com o 
Conselho e decidir democra-
ticamente a situação, caso a 
Federação Paraibana de Fu-
tebol persista com a ideia da 
competição ser disputada 
por profissionais. "Nosso pri-
meiro objetivo é mudar isto e 
sugerir que a copa seja dispu-
tada por atletas Sub-21, como 
vinha sendo feito. Vamos 
colocar isto na reunião do 
Conselho Arbitral, que está 
programada para o dia 31 de 
julho", disse Demócrito.

Segundo Demócrito, o 
Auto Esporte vem treinan-
do há muito tempo com o 
time Sub-21 para a Copa 
Paraíba, e acabou sendo sur-
preendido com a mudança. 
"Na verdade, este time vem 
treinando há muito tempo, 
sob o comando do técnico 
Franklin, e estar preparado 
para disputar a competição 
e lutar para conseguir uma 
vaga para a Copa do Brasil de 

2014. Não temos como agora 
formar um time profissional 
na carreira. É um investi-
mento muito alto. É como se 
fosse um novo Campeonato 
Paraibano", afirmou.

Copa ecohouse
Enquanto a participação 

na Copa Paraíba é uma dú-
vida, a mesma coisa não se 
pode dizer da Copa Ecohou-
se, que começa no fim de se-
mana, no Rio Grande do Nor-
te. O Alvirrubro confirmou 
a presença e já estreia no 
domingo, contra o rival CSP. 
A partida está programada 
para as 19h, no estádio do 
Ninho do Periquito, em São 
Gonçalo,  próximo a Natal. 
Além do CSP, a chave do Auto 
Esporte terá também o dono 
da casa, o Alecrim, e o Sport 
de Recife.

"Vamos com este time 
que falei anteriormente, que 
vem sendo treinado pelo 
técnico Franklin. A coorde-
nação é de Paulo Germano e 
o fisicultor é Wagner Keiser. 
Nossa intenção é testar os 
garotos Sub-21 contra fortes 
equipes, até porque pensa-
mos em vencer uma outra 
Copa Paraíba, a Sub-20, que 
classifica um time do Esta-
do para disputar a Copa São 
Paulo de Futebol Juniores. O 
resultado é o que menos in-
teressa, queremos é testar 
nossos garotos.", afirmou.

Segundo o dirigente do 
Auto Esporte, a competi-
ção no Rio Grande do Norte 
ganhou uma importância 
maior agora, porque confir-
mou a participação do Flumi-
nense do Rio de Janeiro e do 
Bahia, de Salvador, equipes 
tradicionais e integrantes da 
Primeira Divisão do futebol 
brasileiro.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Formar um novo elenco profissional é inviável na opinião do presidente do clube que defende a disputa da Copa com jogadores até 21 anos

O técnico Marcelo Vilar come-
çou ontem a definir o time do Bota-
fogo que vai enfrentar o Vitória da 
Conquista, no próximo domingo, em 
João Pessoa, pela quinta rodada do 
Campeonato Brasileiro da Série D. O 
jogo vale a vice-liderança do grupo 
A4, que hoje está em poder do time 
baiano, com 6 pontos, um a mais do 
que o Botafogo. O elenco fez ontem 
um treino técnico no Estádio Munici-
pal de Pilar. Para hoje, está previsto 
uma atividade em uma academia, no 
período da manhã, e um treino tático 
à tarde, em local ainda a ser definido.

Para o jogo de domingo, o trei-
nador só tem um problema, que é o 
meia Fábio Neves. Ele foi expulso con-
tra o CSA e terá de cumprir suspen-
são. Os demais jogadores estão todos 
à disposição, inclusive o lateral Ferrei-
ra e o volante Hércules, que estavam 
se recuperando de contusões.

A diretoria já começou ontem a 
venda antecipada de ingressos em toda 
a Rede de Postos Opção. Foram coloca-

dos à disposição do torcedor 5 mil in-
gressos para a arquibancada sombra, 
ao preço promocional de R$ 10,00. Tão 
logo acabe o primeiro lote, os ingressos 
para o mesmo local serão comercializa-
dos a R$ 20,00, enquanto que para a 
arquibancada geral R$ 10,00 e para a 
cadeira numerada R$ 30,00. Os dirigen-
tes esperam um público superior a 10 
mil torcedores no Almeidão.

Vitória da Conquista 
O atacante Danilo Santos, de 

29 anos, será a grande atração do 
Vitória da Conquista/BA, diante do 
Botafogo, às 16h, no próximo do-
mingo, no Estádio Almeidão, pela 
quinta rodada do Grupo A4 da Sé-
rie D do Brasileiro. Ele retorna ao 
clube, após ser artilheiro (15 gols) 
e autor do gol do título da equipe 
no Campeonato Baiano da Segunda 
Divisão/2006. A mais nova aquisição 
do time baiano começou em 2003 no 
Figueirense/SC, com passagens pelo 
Sport do Recife/PE, Marília/SP, Vila 

Vilar começa a definir equipe no coletivo
BotaFogo

O atacante paraibano, 
José Ricardo dos Santos Oli-
veira, 29 anos, mais conhe-
cido como Ricardinho, po-
derá ser a grande novidade 
do Santa Cruz de Santa Rita, 
diante do misto do Campi-
nense, no próximo sábado, às 
16h, no Estádio Teixeirão, nos 
preparativos da equipe para 
o Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão. Integrado 
ao elenco desde a apresen-
tação do grupo o experiente 
atleta ficará na Cobra Coral 
até que apareça um clube in-
teressado na sua contratação. 

Ricardinho pode ser 
atração em amistoso

saNta CruZ

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

A mais nova aquisição do tri-
color pode atuar como quarto 
homem do meio de campo, ao 
lado de Gildo, Elton e Tazinho 
(Jônathas), além de jogar com 
os atacantes Júnior Coxinha e 
Jó Boy. 

O Santa faz o segundo 
amistoso - no primeiro ven-
ceu o Auto Esporte (3 a 1), 
em seus domínios - na pré-
temporada para a estreia 
da equipe, contra a Queima-
dense, no dia 25 de agosto, 
às 16h, no Estádio Leonardo 
Vinagre da Silveira, a Graça, 
em Cruz das Armas. Para 
quem foi campeão pelo Grê-
mio/RS no Campeonato Bra-
sileiro da Série B/2005, com 
passagens também pelo San-
ta Cruz/PE, Kashima Reysol 
(Japão), Palmeiras/SP, Figuei-
rense/SC, Botafogo/RJ, Mogi 
Mirim, Paulista, São Caetano e 
Oeste, todos de São Paulo, Ri-
cardinho, pode ser a principal 
estrela da equipe canavieira 
na disputa. 

De acordo com o treina-
dor Ramiro Sousa, contar com 
um atleta deste porte é benéfi-
co para qualquer time que al-
meja o título e a vaga na Divi-
são de Elite do Estadual/2014. 

“Um reforço de peso que 
vem para colaborar e passar 
experiência ao grupo com ta-
lento. Fico torcendo para que 
ele fique com o elenco até o 
final da competição para que 
possamos obter o acesso ao 
Estadual do próximo ano”, 
disse Ramiro. Ricardo, ex-meia do Palmeiras

Jogadores voltaram a treinar ontem visando o jogo de domingo contra o Vitória-BA

Nova/GO, CRAC/GO, Americana/SP, 
Criciúma/SC, Guaratinguetá/SP, Ve-
ranópolis/RS e Santa Cruz/PE.

Ele está integrado ao grupo e 
aguarda apenas a liberação da do-
cumentação junto a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) para ficar 
à disposição do treinador Ubirajara 
Veiga para encarar o representan-
te da Paraíba em seus domínios. O 
atacante brigará por uma vaga no 
time titular com Joábio, Wellington 
e Humberto, autor do gol da vitória, 
contra a Juazeirense/BA (1 a 0), no 
último domingo, no Estádio Loman-
to Junior . "Trata-se de um jogador 
que chega no bom momento para 
ajudar o Vitória a conquistar uma 
das vagas na próxima fase da com-
petição. Vamos torcer que ele fique 
regularizado para ser aproveitado 
contra o Botafogo", frisou Bira. Sa-
tisfeito com o resultado positivo e a 
conquista da segunda colocação no 
grupo, com 6 pontos ganhos, per-
dendo apenas para o Sergipe, que 
lidera isoladamente, com 10, en-
quanto o Botafogo (5), na terceira 
posição, o comandante do time alvi-
verde não pretende fazer alterações 
na equipe. 

Segundo ele, o grupo foi bem 
e pode melhorar ainda mais no de-
correr dos jogos, na intenção de per-
manecer próximo ao líder. "Quere-
mos sempre fazer o melhor e definir 
um esquema de jogo que possamos 
atuar fora e dentro dos nossos do-
mínios. Acredito que manteremos 
o time para atuar em João Pessoa", 
observou. Sobre o Botafogo, Bira 
Veiga, sabe que terá dificuldades 
com o atual campeão estadual, que 
manteve a base e reforçou o grupo 
para brigar pela classificação na ou-
tra fase. "Será um jogo de seis pon-
tos para os dois, que estão travando 
um duelo a parte, na busca de con-
seguir a ponta da tabela. Os joga-
dores estão conscientes e tentarão 
permanecer na segunda colocação", 
avaliou o técnico alviverde. 
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NACIONAL
& Mundo

Fifa admite erro na escolha
COpA dO MuNdO NO brAsIL

O presidente da Fifa, 
Joseph Blatter, afirmou em 
entrevista ontem que o Bra-
sil pode ter sido uma esco-
lha errada para ser sede da 
Copa do Mundo de 2014 
por conta dos recentes pro-
testos contra a realização do 
torneio durante a Copa das 
Confederações, no mês pas-
sado. 

O dirigente disse que 
“se acontecer novamente, 
nós teremos que questionar 
se tomamos uma decisão 
errada ao escolher o país 
como sede” e que a Fifa não 
tem nada para aprender 
com os protestos, mas sim 
os políticos brasileiros. 

“Nós não temos nada 
que aprender com os pro-
testos, mas os políticos do 
Brasil sim”, analisou Blatter, 
que entende que “a Fifa não 
pode ser responsabilizada” 
pela desigualdade social no 
Brasil. 

As declarações foram 
dadas em um congresso so-
bre esporte, mídia e econo-
mia organizado por Franz 
Beckenbauer na Áustria e o 
dirigente afirmou que reto-
mará o assunto em encon-
tro com a presidente Dilma 
Rousseff em setembro.  

Milhares de pessoas to-
maram as ruas durante a re-
alização dos jogos da Copa 
das Confederações para 
questionar os gastos gover-
namentais para a constru-
ção de estádios e criticar 
a falta de investimento em 
outras áreas, principalmen-
te saúde e educação.

Cidades como Belo Ho-
rizonte, Fortaleza, Salvador 
e Rio de Janeiro foram os 
principais palcos das mani-
festações, que muitas vezes 
acabavam em atos de van-
dalismo e conflitos entre 
ativistas e policiais. A rotina 
dos membros da organiza-
ção da Copa das Confedera-
ções chegou a ser alterada 
por conta dos acontecimen-
tos.

Brasília, palco apenas 
do jogo de abertura da com-
petição entre Brasil e Japão, 
também recebeu um violen-
to protesto.

“Creio que esses pro-
testos foram sinais de alerta 
para o Governo, o Senado 
e a Câmara. Devem traba-
lhar para que isto não volte 
a acontecer. Ainda que haja 
protestos, se forem pacífi-
cos, é parte da democracia 
e têm de ser aceitos. Esta-
mos convencidos de que o 
Governo e, especialmente a 
presidente, encontrarão as 
palavras e ações para evitar. 
Há ainda um ano”, avisou.

A entidade que orga-
niza a Copa do Mundo já 
demonstrou seu desconten-
tamento com os protestos 
logo após o fim da Copa das 
Confederações. Blatter disse 
que “a realização da Copa do 
Mundo não deveria ser per-
turbada no próximo ano.” 

“Não foi uma reunião 
política, mas sim enfatiza-
mos o tema da instabilidade 
social que houve durante 
toda a Copa das Confedera-
ções. O Governo já sabe que 
não deve haver novos dis-
túrbios no Mundial do pró-
ximo ano”, disse. 

blatter diz que medidas 
serão tomadas caso 
haja manifestações

Fortaleza e 
Luverdense
decidem vaga na 
Copa do Brasil

O meia Jackson Caucaia foi 
titular contra o Santa Cruz, no 
último sábado, e ganhou de vez 
a vaga no Fortaleza. O Tricolor 
do Pici volta a campo hoje con-
tra o Luverdense, às 21h50m, 
no Passo das Emas, no jogo de 
volta da terceira fase da Copa 
do Brasil.

Para o duelo, o treinador 
Hélio dos Anjos também terá à 
disposição o meia Joilson, que 
cumpriu suspensão na derrota 
em Pernambuco. No entanto, já 
sinalizou que utilizará os mes-
mos titulares na quinta-feira: 
João Carlos; Léo Rodrigues, Fa-
brício, Charles e Marinho Doni-
zete; Jaílton, Esley, Jackson Cau-
caia e Guaru; Ruan e Assisinho.

A boa notícia no Pici é o 
retorno do goleiro Flávio aos 
treinamentos. O jogador, que 
estava com virose e foi substi-
tuído por João Carlos nos dois 
últimos jogos, participou de um 
coletivo nesta segunda-feira.

Na reapresentação do 
elenco, os atletas que atuaram 
os noventa minutos em Recife 
fizeram um trabalho regenera-
tivo leve. Os demais jogadores 
participaram de um treina-
mento físico-técnico.

Para avançar, o Fortaleza 
precisa de uma vitória simples 
ou empate com gols fora de 
casa. Caso as equipes empatem 
sem gols, a decisão será nos pê-
naltis.

Presidente da Fifa fez severas críticas ao comportamento do brasileiro durante a realização da Copa das Confederações em junho
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Fla perto de 
fechar acerto 
com André 
do Arsenal

O Flamengo está próximo 
de fechar mais um reforço para 
a sequência da temporada. Tra-
ta-se do lateral esquerdo André 
Santos, que pertence ao Arsenal, 
da Inglaterra, e atuou no Grêmio 
no primeiro semestre. O rubro-
negro acertou bases salariais 
e tempo de contrato com o jo-
gador, mas ainda aguarda uma 
liberação oficial do time inglês 
para oficializar a contratação.

O tempo para que isso 
aconteça, porém, é curto. Com 
a janela de transferências in-
ternacionais se encerrando no 
próximo sábado (dia 20), o time 
da Gávea corre contra o tempo 
enquanto aguarda o “ok” do 
Arsenal. Entre Flamengo e An-
dré, está tudo certo, mas nada 
poderá ser feito sem a liberação 
dos ingleses, com quem o lateral 
tem contrato até o meio do ano 
de 2015.

Um dos responsáveis por 
conduzir a negociação, o dire-
tor executivo de futebol do Fla-
mengo, Paulo Pelaipe, mostrou 
cautela ao comentar o caso, mas 
disse acreditar em um desfecho 
positivo até o fim da semana.

“A negociação caminha 
bem, mas temos essa pendên-
cia do fim da janela. Esperamos 
um sinal do Arsenal. Não quero 
falar em otimismo ou pessimis-
mo, até para não criar expecta-
tivas na torcida. Mas se o Arse-
nal aceitou conversar conosco 
e escutar propostas, creio que 
não teremos problemas. Vamos 
aguardar”.

O ex-jogador de futebol e 
ídolo argentino Maradona não é 
bem-vindo nos EUA. Pelo menos é 
o que indica a embaixada do país 
em Dubai. Maradona solicitou um 
visto norte-americano para visitar 
a Disney com seu neto Benjamin, 
mas teve o pedido recusado por 
“questões políticas”.

Seguno o jornal inglês The 
Sun, a relação negativa de Ma-
radona com os EUA foi o motivo 
para ele ser barrado de entrar no 
país.

” O relacionamento dele com 
os Estados Unidos nunca foi bom. 
A amizade dele com Fidel Castro, 
com Hugo Chavez e com outros 
inimigos dos EUA já o impediram 
de conseguir o visto antes”, decla-
rou uma fonte do jornal inglês.

A viagem estava programada 
para o neto de Maradona, Benja-

Maradona proibido de visitar Disney
VIsTO NEGAdO

min, de quatro anos, Maradona, 
a namorada Rocio Oliva, de 22 
anos, e para a filha dele, Dalma, 
de 26. Segundo o jornal inglês, o 

pedido negado foi um verdadei-
ro ‘chute no dente’ de Marado-
na, já que “a família estava an-
siosa pela viagem”.

Ídolo argentino queria entrar nos EUA em companhia do sobrinho, mas foi barrado

Depois de ter amargado 
uma derrota por 2 a 1 para 
o Grêmio, no último domin-
go, em Porto Alegre, no jogo 
em que completou 300 jogos 
com a camisa do Botafogo, o 
goleiro Jefferson foi home-
nageado pelo clube ontem 
pela sua marca. O jogador 
recebeu das mãos do presi-
dente Mauricio Assumpção, 
no CT João Saldanha, uma 
luva dourada suspensa por 
uma haste e a tradicional 
estrela solitária do clube no 
meio dela, acondicionada 
em uma caixa de acrílico.

Elaborada pelo depar-
tamento de marketing do 
Botafogo, a homenagem 
emocionou o goleiro, convo-
cado para defender o Brasil 
como um dos reservas do 

titular Julio Cesar na edição 
passada da Copa das Confe-
derações.

“Quero agradecer ao 
Botafogo por essa homena-
gem. Só o gesto de o presi-
dente e o Francisco Fonseca 
(vice-presidente de futebol) 
estarem aqui já diz tudo, do 
tanto que passei e plantei 
aqui. Agradeço a essa dire-
toria maravilhosa e compe-
tente. Fico muito orgulhoso 
de vestir essa camisa, fazer 
história e representar o 
clube na Seleção Brasileira. 
Meu coração está aqui den-
tro. Tudo que puder fazer 
para ajudar o Botafogo farei, 
é meu sonho vestir essa ca-
misa. Que venham mais jo-
gos e mais títulos”, projetou 
o goleiro.

Goleiro Jefferson recebe luva dourada
300 JOGOs

Para Jefferson, homenagem será correspondida dentro de campo



Protocolo...: 2013 - 043726
Responsavel.: KM OUTDOOR LTDA
CPF/CNPJ....: 008382396/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            690,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043725
Responsavel.: KI TEMAKI TEMAKERIA  LTDA
CPF/CNPJ....: 017480298/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            256,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042010
Responsavel.: LUIZ CARLOS ALEXANDRE NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ....: 424150394-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            807,76
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041496
Responsavel.: MARIA MARGARIDA ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 314793754-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            457,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040963
Responsavel.: MINIBOX BOMDEMAIS LTDA
CPF/CNPJ....: 011287904/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.853,86
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043581
Responsavel.: PAULO GERMANO DE OLIVEIRA 
FREITAS
CPF/CNPJ....: 097543218/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            347,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044236
Responsavel.: RANYERE DA SILVA NOBREGA - ME
CPF/CNPJ....: 003688829/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            384,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043410
Responsavel.: UBIRATA PALERMO TRIGUEIRO 
MENDES
CPF/CNPJ....: 017817955/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            618,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042433
Responsavel.: UNIFRIOS ATACADO E DIST.LTDA
CPF/CNPJ....: 014762805/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.568,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041771
Responsavel.: VALDI SILVA
CPF/CNPJ....: 338147324-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            836,96
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041009
Responsavel.: VERONICA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 953618984-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043026
Responsavel.: VALDENORA FERNANDES DIAS DE 
FREITAS
CPF/CNPJ....: 021755842-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042750
Responsavel.: VALDENORA FERNANDES DIAS DE 
FREITAS
CPF/CNPJ....: 021755842-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042749
Responsavel.: WALMA ANGELA DE LIMA GOMES
CPF/CNPJ....: 013533711/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            576,83
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043107
Responsavel.: ZENILDA SILVA BENTO
CPF/CNPJ....: 040790454-92
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            512,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043309
             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,  18/07/2013
 ----------------------------------------
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ADAILZA ALVES SILVA
CPF/CNPJ....: 806588654-04
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            655,88
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 040988
     Responsavel.: BRACOL BRAGA REVESTIMENTOS 
LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 015163935/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043864
Responsavel.: CELIANE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 007963904-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043555
Responsavel.: CECILIA VIANA COSTA
CPF/CNPJ....: 026713414-23
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            441,52
 Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 038469
Responsavel.: ELAINE CHRISTIANE CANDIDO 
DORNELAS
CPF/CNPJ....: 028687484-90
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            619,92
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042977
Responsavel.: FRANCISCO AUGUSTO SANTOS 
BRASIL - M
CPF/CNPJ....: 041205907/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            654,03
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043683
Responsavel.: FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASI
CPF/CNPJ....: 041205907/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            528,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043794
Responsavel.: FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASI
CPF/CNPJ....: 041205907/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.140,48
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043695
Responsavel.: GILBERTO SANTOS ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 360604373-20
 Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            432,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043296
Responsavel.: HELENO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 759823074-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.170,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043953
Responsavel.: IEUDO ALMEIDA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 050542984-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043557
Responsavel.: JAEL BANDEIRA CARVALHO MELO
CPF/CNPJ....: 893665304-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            518,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041425
Responsavel.: JOENIO SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 043885924-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            158,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 029895
Responsavel.: JOSE GENILSON DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 010427977/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            263,42
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043091
Responsavel.: JBS CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 014257314/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.788,96
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043254
Responsavel.: KM OUTDOOR LTDA
CPF/CNPJ....: 008382396/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            690,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de manutenção de veículo.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 06.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E DESPORTOS - 12.361.1002.2042 - TRANSPORTE ESCOLAR - 3390.39.01 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - 12.361.0021.2129 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00134/2013 - 16.07.13 - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO - R$ 334.072,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 040/2013, referente a Lici-

tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 021/2013 de 28 de Junho 
de 2013, com abertura para 12 de Julho de 2013, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocada a Empresa: AMANDA 
MARIA ALVES DE SOUSA, Com CNPJ/MF 10.906.080/0001-00, inscrição estadual n° 16.034.052-7, 
estabelecida a rua Juvêncio Andrade, 603, Centro, São José de Piranhas-PB, estado da Paraíba, R$ 
80.189,00 ( OITENTA MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS), e inscrição estadual n° 16.180.486-
1, estabelecida a rua Prefeito Joaquim Assis, 287, Centro, São José de Piranhas-PB, estado da 
Paraíba; para tomar  conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do 
Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 17 de Julho de 2013
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2013, que objetiva: Serviços de manutenção 
de veículo; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA JOELMA 
MACIEL MARINHO - R$ 334.072,25.

Sapé - PB, 16 de Julho de 2013
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
UTENSÍLIOS DE COZINHA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME - R$ 44.948,10.

Sapé - PB, 17 de Julho de 2013
DANILSON FERREIRA DA CRUZ - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL 
MEDEIROS LTDA - R$ 83.936,00; FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME - R$ 170.158,00; JORDÃO 
BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - R$ 64.395,00.

Sapé - PB, 16 de Julho de 2013
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA - Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 029/2013, para aquisição de material de limpeza de higiene 
domestica e pessoal, destinados a varias secretarias e ADJUDICO o seu objeto a empresa: VIRGINIA 
DE CASTRO ALVES PEREIRA-EPP – MIX MERCADINHO - CNPJ nº 08.287.535/0001-05, com o 
valor de R$ 105.178,00 (cento e cinco mil, cento e setenta e oito), conforme análise e julgamento 
da proposta de preços.

Ibiara - PB, 16 de julho de 2013.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00014/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00014/2013, 
que objetiva: Locação de um imóvel rural localizado no sitio cocos, nesta cidade, o qual servira a 
EMEIEF Antonio de Souza Dias para a realização dos eventos, reuniões, encontros e dentre outros; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAIMUNDO DIONISIO 
PEREIRA - R$ 3.600,00.

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

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um imóvel rural localizado no sitio cocos, nesta cidade, o qual servira a 
EMEIEF Antonio de Souza Dias para a realização dos eventos, reuniões, encontros e dentre outros.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00014/2013.
DOTAÇÃO: 2.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2007.2033 - MANTER AS ATIVIDA-

DES DO ENSINO - MDE 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 
1 - REC. DE IMP. E TRANF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00096/2013 - 05.07.13 - RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA - R$ 3.600,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00014/2013.

OBJETO: Locação de um imóvel rural localizado no sitio cocos, nesta cidade, o qual servira a 
EMEIEF Antonio de Souza Dias para a realização dos eventos, reuniões, encontros e dentre outros.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 05/07/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE - 10.301.0028.2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁ-
RIOS DE SAÚDE - 10.301.0029.2133 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 
- 10.301.0029.2141 - MANUTENÇÃO DO NASF - 10.301.0029.2143 - MANUTENÇÃO DO CAPS 
- 10.301.0031.2135 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE 
(FMS) - 10.301.0031.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE - 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00086/2013 - 17.07.13 - FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME - R$ 44.948,10

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Caldas Brandão - PB, 01 de Julho de 2013.
Neuma Rodrigues de Moura Soares - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 002/2013
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão– PB, 

torna público aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇO, do tipo menor preço, objetivando a Contratação de Empresa para realizar obra de construção 
de UBS e Academia de Saúde, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e 
proposta que realizar-se-à as 09:00horas do dia 02/08/2013, na sede da Prefeitura Municipal de 
Caldas Brandão/PB, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro. Maiores informações e obtenção 
do edital no endereço citado.

Caldas Brandão, 17 de julho de 2013.
Jorge Carneiro dos Santos

Presidente da CPL

SINTRICOM
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILI-

ÁRIO DE JOÃO PESSOA
Rua Cruz Cordeiro, 75 - Bairro do Varadouro, João Pessoa/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBÉLIA GERAL EXTRAORDINARIA.
Ficam pelo o presente edital convocado todos trabalhadores da ECOMAX 1 EMPREENDIMEN-

TOS IMOBILIARIOS LTDA., participarem da Assembléia Geral que será realizado no dia 23 de julho 
do corrente Ano no canteiro de Obra do RESIDENCIAL RENASCEÇA às 07:00 hs da manhã na 
Rua IOLANDA ELOY DE MEDEIROS S/N no bairro ÁGUA FRIA nesta cidade JOÃO PESSOA/PB, 
e a ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., participarem da Assembléia Geral 
que será realizado no dia 21 de janeiro do corrente Ano no canteiro de Obra do BOSQUE DE 
INTERMARES às 07:00 hs da manhã na Rua RODOVIA BR 230, KM 09, S/N no bairro PRAIA DO 
JACARÉ, CABEDELO/PB, com a presença de no mínimo um representante da categoria laboral, 
para a tratar da seguinte pauta: Alimentação e Sindicalização.

JOSÉ LAURENTINO DA SILVA
PRESIDENTE

João Pessoa/PB, 16/07/2013.

SINTRICOM
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INSDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILI-

ÁRIO DE JOÃO PESSOA
Rua Cruz Cordeiro, 75 - Bairro do Varadouro, João Pessoa/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBÉLIA GERAL EXTRAORDINARIA.
Ficam pelo o presente edital convocado todos trabalhadores da ECOMAX EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA., participarem da Assembléia Geral que será realizado no dia 23 de julho do 
corrente Ano no canteiro de Obra do BOSQUE DE INTERMARES às 07:00 hs da manhã na Rua 
RODOVIA BR 230, KM 09, S/N no bairro PRAIA DO JACARÉ, CABEDELO/PB, com a presença 
de no mínimo um representante da categoria laboral, para a tratar da seguinte pauta: Alimentação 
e Sindicalização.

JOSÉ LAURENTINO DA SILVA
PRESIDENTE

João Pessoa/PB, 16/07/2013.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 019/2013

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, Nomeada pela Portaria nº. 025/2013, de 02 de Janeiro de 2013, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados no Departamento de Licitações o Pregão Presencial n.º 
019/2013, referente à: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, 
com data de abertura marcada para o dia 31 de Julho de 2013 às 09:00 horas nas dependências 
do IPSOL – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Soledade, localizada na Rua Dr. 
Gouveia Nóbrega, 03 – Centro - Soledade, maiores informações na Prefeitura Municipal, no horário 
das 8:00 ás 12:00, ou  pelo fone (**) 83  3383 1589. 

SOLEDADE (PB), 17 de Julho de 2013.
FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO

pregoeiro

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043288
Responsavel.: GALDMA KARLA KARLA PEREIRA 
DE MEDEI
CPF/CNPJ....: 015870148/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            591,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044178
Responsavel.: G E Y COM DE MOVEIS E ELETRO-
DOMESTI
CPF/CNPJ....: 013295210/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            395,40
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043322
Responsavel.: JOSIVALDO BENTO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011938295/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            941,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043815
Responsavel.: MARIA LUIZA PENNA MONTEIRO
CPF/CNPJ....: 090994252-87
Titulo......: CHEQUE           R$            855,64
Apresentante: SUPERMARCADO LATORRE LTDA
Protocolo...: 2013 - 044590
Responsavel.: MARCONE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 025264864-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,83
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044814
Responsavel.: OZILENE VITORINO LIMA
CPF/CNPJ....: 739627674-87
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            577,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041172
Responsavel.: VERALUCIA SERAFIM NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 026317744-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            655,08
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043300
Responsavel.: VIVIAN KARLA TAVARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 030993564-41
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            444,08
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
 JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043304
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo ram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a virem 
pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  neste  
1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade,no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  desta data,  
sob  pena  de  serem  os  referidos titulos PROTESTADOS, 
na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  18/07/2013
----------------------------------------

 Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALCICLEIDE SILVA SOARES
CPF/CNPJ....: 046104524-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043574
Responsavel.: ANTONIO DIAS DE SOUSA ME
CPF/CNPJ....: 017528476/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.835,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043361
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            862,40
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043454
Responsavel.: CONSTRUTORA SECULAR LTDA-EPP
CPF/CNPJ....: 009410278/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.650,78
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043339
Responsavel.: CRISTIANNY QUIRINO GOMES ME
CPF/CNPJ....: 006124685/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            474,21
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042445
Responsavel.: ELIANE FRANCISCA SANTOS
CPF/CNPJ....: 032861454-83
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            647,24
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042985
Responsavel.: EMPRECOM EMP. PARAI. DE REPRES
CPF/CNPJ....: 013200875/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.747,35
 Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043831
Responsavel.: EVE HALESSANDRA LIRA SANTOS
CPF/CNPJ....: 910157234-20
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            826,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042991
Responsavel.: FRANCISCA CAVALCANTE E SILVA
CPF/CNPJ....: 631215814-49
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$             85,00
Apresentante: CONDOMINIO HESED RESIDENCE
Protocolo...: 2013 - 042978
Responsavel.: FRANCISCO ASSIS CAMILO OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 689850704-44
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            462,24
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Conceição e Região Assembleia 
Geral ExtraordináriaEdital de Convocação. Ficam convocados os bancários da base territorial desta 
entidade, funcionários dos BANCOS PÚBLICOS E PRIVADOS, para se reunirem em Assembléia 
Geral Extraordinária, na sede desta entidade sindical, à Rua Manoel Belmiro, 12, Centro, Conceição-
-PB, quando estarão em debate os assuntos constantes da seguinte ordem do dia: 1 - Leitura, Análise, 
Aprovação ou Ratificação da Pauta de Reivindicações, objeto da Campanha Salarial 2013/2014; 
2 - Autorização para que este Sindicato, juntamente com a CONTEC e a Federação dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários no Estado da Paraíba, possa celebrar Acordo e/ou Convenção 
Coletiva de Trabalho com base no que dispõe o Art. 611, parágrafos 1o. e 2o. da CLT ou instaurarem 
Dissídio Coletivo a teor do disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo Único da CLT; e 3 - Fixação da 
Taxa de Fortalecimento (Desconto Assistencial) a ser descontado em favor das entidades sindicais 
representativas da categoria, sendo que após a assinatura do acordo, os funcionários terão 10 
(dez) dias, de próprio punho, para se oporem a referida contribuição.  As Assembléias, específicas 
por banco serão assim realizadas: BANCO DO BRASIL S/A - dia 22/07/2013 às 17h00 em 1ª 
convocação e não havendo quórum as 19h00 em 2ª convocação. CEF – dia 22/07/2013 às 18h00 
em 1ª convocação e não havendo quórum às 20h00 em 2ª convocação. BANCOS PRIVADOS - dia 
23/07/2013em 1ª convocação as 17h00 e não havendo quórum as 19h00 em 2ª convocação. BANCO 
DO NORDESTE DO BRASIL S/A – dia 23/07/2013 às 18h00 em 1ª convocação e não havendo 
quórum as 20h00 em 2ª convocação. Será observado o quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. 
Conceição - PB, 15 de Julho de 2013. ADANEU BEZERRA DE SOUSA-Presidente-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Fabricação de Calçados de Santa Rita, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os 
trabalhadores da base territorial deste sindicato, para participarem da Assembleia Geral Extraor-
dinária que será realizada no dia 21 de Julho de 2013, na sede do sindicato, sito á Rua Professor 
Severo Rodrigues, 307 -  Bairro Popular – Santa Rita/PB, as 08h00min em primeira convocação com 
2/3 dos trabalhadores presentes e ás 09h00min em segunda convocação com qualquer número de 
trabalhadores presentes, para discutir e aprovar a seguinte pauta: a) Leitura do Edital de Convo-
cação; b) Discussão e aprovação do cumprimento pelos  trabalhadores referente as Clausulas 25ª 
e 26ª da presente Convenção. e c) Assuntos diversos. Santa Rita, 17 de Julho de 2013. Sebastião 
Bastos Freire Filho - PRESIDENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento de material de limpeza, de acordo com o Processo 
Administrativo nº 041/2013 e Tomada de Preços  nº  029/2013. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - EPP - CNPJ nº 08.287.535/0001-05
OBJETO: Aquisição de material de limpeza de higiene domestica e pessoal, conforme edital.    
VALOR GLOBAL DE: R$ 105.178 (cento e cinco mil, cento e setenta e oito reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Ibiara - PB, 17 de Julho de 2013
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL - 08.122.1003.2091 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS CREAS - 08.241.1003.2085 
- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 08.241.1003.2099 - APOIO E 
PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 08.243.1003.2083 - PROGRAMA 
INTEGRAÇÃO AABB - COMUNIDADE SAPÉ - 08.243.1006.2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DO CRAS - 08.243.1007.2120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL - 08.244.0036.2109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE PROMOÇÃO SOCIAL - 4490.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé e:
CT Nº 00026/2013 - 17.07.13 - COMERCIAL MEDEIROS LTDA - R$ 83.936,00
CT Nº 00027/2013 - 17.07.13 - FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME - R$ 170.158,00
CT Nº 00028/2013 - 17.07.13 - JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - R$ 64.395,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 31 de Julho de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados e serviços de reboque. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3250-3121.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 18 de Julho de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

AVISO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.14.009/2013

A Comissão Permanente de Licitação, através do (a) Pregoeiro (a) Oficial do Município, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 
2.14.009/2013, realizado no dia 16 de Julho de 2013 às 08h00min, que tem como objeto Aquisição 
de uma Placa Vibratória Reversível conforme especificações em planilha do Edital, foi declarado 
DESERTO, por não comparecimento de nenhuma empresa como licitante, demonstrando total 
desinteresse em participar do Torneio Licitatório.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizado nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº. 2.14.011/2013, no dia 31 de Julho de 2013 às 08h30min com 
o mesmo objeto.

Campina Grande, 17 de julho de 2013.
Rivaldo Aires de Queiroz Neto

Pregoeiro (a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO
17 de Julho de 2013
PROCESSO Nº 040/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2013
INSTRUMENTO: CONTRATACAO DE 01-UMA-EMPRESA, PARA REALIZACAO DE EXAMES 

LABORATORIAS, destinado ao uso povo carente deste município de São José de Piranhas-PB
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA, COM  CNPJ/MF 10.906.080/0001-00
R$ 80.189,00 ( OITENTA MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS)
OBJETO: CONTRATACAO DE 01-UMA-EMPRESA, PARA REALIZACAO DE EXAMES LABO-

RATORIAS, destinado ao uso povo carente deste município de São José de Piranhas-PB 
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 80.189,00 ( 

OITENTA MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS), correndo a despesa à seguinte Função Pro-
gramática 43.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013
SIGNATÁRIOS
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                       Pela Prefeitura Municipal de São Jose de 

Piranhas, PB
AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA, COM  CNPJ/MF 10.906.080/0001-00- Pela Contratada

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL

Fórum Mário Moacir Porto, s/n – Centro – João Pessoa – PB - Fone: 3208-2477.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 DIAS

O Dr. JOSÉ FERREIRA RAMOS JUNIOR, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, em virtude da lei, etc.

FAZ SABER que ficam CITADOS pelo presente edital o Sr. GERHARD KUNZE, alemão, empre-
sário, portador do CPF de nº 663.110.047-04 e a Sra. JUSSARA FRANCISCA KUNZE, brasileira, 
professora, portadora do CPF de nº 703.200.127-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, por 
encontrar-se em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de presumir-se aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos alegados 
pelo autor. Tudo conforme despacho de fls. 153, nos autos da ação de adjudicação compulsória 
de nº 200.2009.000.655-8, que tramita nesta 10ª Vara Cível, cuja promovente é PATRÍCIA RODRI-
GUES DA SILVA E ALAN JOSEPH MASON em desfavor de GERHARD KUNZE e de JUSSARA 
FRANCISCA KUNZE, cujo despacho foi o seguinte: Vistos, etc. ... Assim, cite-se os promovidos, 
através de edital, com as advertências contidas no art. 285 do CPC. Na forma do art. 232, inciso IV, 
CPC, assinalo o prazo de 20 (vinte) dias. João Pessoa, 03/04/2013. Dr. JOSÉ FERREIRA RAMOS 
JUNIOR, Juiz de Direito. E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, mandei expedir 
o presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado na forma 
da lei. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, estado da Paraíba. Aos oito dias do mês 
julho de 2013. Eu, Ass. Ilegível, Técnico Judiciário o digitei e assino.

José Ferreira Ramos Junior
   Juiz de Direito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Empresa especializada no ramo pertinente para confecções de Ma-
teriais Gráficos destinados ao FMS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2013. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS: Dotação consignada no orça-
mento vigente - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUARABIRA e: CT Nº 00197/2013 - 28.06.13 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA - R$ 11.160,00; 
CT Nº 00198/2013 - 28.06.13 - PERFIL GRÁFICA LTDA - R$ 839,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
Junho de 2013 

 
  
Licitações 

Número Modalidade Homologação Objeto N 
P 

Tipo Objeto Valor 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

26/06/2013 Contratação de Empresa especializada no 
ramo pertinente para confecções de 

Materiais Gráficos destinados ao FMS 

17 COMPRA E 
SERVIÇOS 

11.999,00 

  
Participantes 

Número Modalidade CPF/CNPJ Participante Valor Sit. 
000322013 PREGÃO 

PRESENCIAL 
01.098.180/0001-

59 
LUCIANO BEZERRA DA SILVA 18.230,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

01.222.778/0001-
08 

GRÁFICA PALMEIRAS LTDA 68.420,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

01.496.690/0001-
84 

PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA 11.160,00 V 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

02.974.662/0001-
98 

INTERGRAGF GRÁFICA E EDITORA LTDA 31.670,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

03.705.891/0001-
70 

F&A GRÁFICA E EDITORA LTDA 14.750,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

05.024.954/0001-
58 

GRÁFICA E EDITORA PLANALTO LTDA 19.410,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

05.080.790/0001-
86 

RICARDO GOMES DA SILVA 25.810,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

05.862.551/0001-
88 

GRÁFICA ESTRELA LTDA 35.820,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

08.602.732/0001-
63 

GRÁFICA MUNDIAL LTDA 35.050,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

08.634.184/0001-
53 

GRÁFICA FUTURA LTDA 36.150,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

08.829.277/0001-
33 

PERFIL GRÁFICA LTDA 839,00 V 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

09.451.654/0001-
06 

TELEGRÁFICA EDITORIAL LTDA 18.220,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

10.775.856/0001-
92 

ELETRO-GRÁFICA LTDA 30.210,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

12.301.419/0001-
62 

A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA 20.770,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

16.867.073/0001-
15 

N. ALBUQUERQUE CUNHA EIRELI 101.400,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

24.084.386/0001-
25 

GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA 32.080,00 P 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

35.597.509/0001-
48 

CAROLIZA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

42.280,00 P 

  
Contratos 

Número Modalidade Contrato Vencedor Assinatura Vigência Valor 
000322013 PREGÃO 

PRESENCIAL 
001972013 PADRÃO GRÁFICA EDITORA 

LTDA  
28/06/2013 31/12/2013 11.160,00 

000322013 PREGÃO 
PRESENCIAL 

001982013 PERFIL GRÁFICA LTDA  28/06/2013 31/12/2013 839,00 

 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 09/2013
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição de microcomputador 

portátil, tipo TABLET, visando atender às necessidades do Comando do 1º Grupamento de Enge-
nharia (Cmdo 1º Gpt E), conforme especificações constantes no Anexo A do Edital.  

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
17/07/2013, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:30 
horas (horário de Brasília) do dia 29/07/2013,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 17 de julho de 2013.
LEANDRO ALMADA RAMOS – Ten Cel 

Ordenador de Despesas

25A UNIÃO 
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)

GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nr 13/2013
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição de ÓLEOS LUBRI-

FICANTES AUTOMOTIVOS para aplicação e consumo nos veículos automóveis do Comando do 
1º Grupamento de Engenharia (Cmdo 1º Gpt E) e do órgão participante, conforme especificações 
constantes no Anexo A do Edital.  

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
17/07/2013, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 30/07/2013,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 17 de julho de 2013.
LEANDRO ALMADA RAMOS – Ten Cel 

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)

GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nr 22/2013
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição de CARTUCHO 

DE TINTA PARA IMPRESSORA, para aplicação e consumo do Comando do 1º Grupamento de 
Engenharia (Cmdo 1º Gpt E), como órgão gerenciador e dos órgãos participantes, conforme espe-
cificações constantes no Anexo A do Edital.  

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
17/07/2013, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 29/07/2013,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 17 de julho de 2013.
LEANDRO ALMADA RAMOS – Ten Cel 

Ordenador de Despesas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00022/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00022/2013, que objetiva: Contratação 
de serviço no Fornecimento de Refeições (Tipo quentinha), objetivando o atendimento de diversas 
secretarias; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - R$ 70.000,00.

Cajazeiras - PB, 12 de Julho de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviço no Fornecimento de Refeições (Tipo quentinha), objeti-

vando o atendimento de diversas secretarias.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00022/2013.

DOTAÇÃO: 2.01 - SECRETARIA DE GOV. E ART. POLÍTICA 04.122.1002.2003 - MANUT. 
DAS ATIV. DE SEC. DE GOV. E ART. POLÍTICA 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.02 - PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICIPIO 03.091.1002.2004 - MANTER AS ATIV. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO 
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 2.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2010 - MANTER AS 
ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.05 - SECRETARIA DA FAZENDA PÚ-
BLICA 04.123.1002.2012 - MANTER AS ATV. DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA 3.3.90.39. 01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 01.121.1002.2013 - MANTER AS 
ATIV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.08 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12.361.2007.2033 - MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE 3.3.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 - RECEITAS DE IMPO. E 
TRANSF. DE IMP. EDUCAÇÃO 12.361.2007.2104 - MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSI-
CA - FUNDEB 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19 
- TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 2.09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE 
E TURISMO 04.122.1002.2040 - MANT. AS ATIV. DA SEC. DA JUVENT. ESPORT. E TURISMO 
3.3.90. 39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 2.10 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 04.122.1002.2044 - MANTER AS 
ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.12 - SEC MUN. DO DES. RURAL E 
DO MEIO AMBIENTE 18.541.2039.2142 - MANT. OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXERC. DO 
MEIO AMBIENTE 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.18 - SEC. MUN. DO ORÇAM. E CONTROLE INT. - SEMOCI 
04.122.1002.2136 - MANT OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. M. DO ORÇAM. 3.3.90.39.01 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
2.19 - SECRETARIA MUNT. DE POLÍTICA PÚBLICAS - SEMPP 04.122.1002.2137 - MANTER 
OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00100/2013 - 12.07.13 - CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - R$ 70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2013, que objetiva: Locação de um Veículo 
tipo Camioneta Cabine Dupla, para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RIAUTO COMISSÁRIA, 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - R$ 27.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2013, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para a realização dos seguintes cursos: Teatro, Cinema, Garçom, Pi-
zzaiolo e Decoração dom Balões, a ser realizado neste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: SERPUBLICA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PUBLICA 
LTDA - R$ 48.410,00.

Arara - PB, 02 de Julho de 2013.
ERALDO FERNANDES DE AZEVÊDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um Veículo tipo Camioneta Cabine Dupla, para ficar a disposição do 

Gabinete do Prefeito deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2013. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Arara e: CT Nº 00055/2013 - 08.07.13 - RIAUTO COMISSÁRIA, COMÉRCIO DE VEÍCULOS E 
PEÇAS LTDA - R$ 27.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização dos seguintes cursos: 

Teatro, Cinema, Garçom, Pizzaiolo e Decoração dom Balões, a ser realizado neste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, PAIF, 
PRO - JOVEM e CRAS: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Arara e: CT Nº 00054/2013 - 03.07.13 - SERPUBLICA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PUBLICA 
LTDA - R$ 48.410,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2013, que objetiva: Locação de Veículos, 
destinados ao Transporte de Estudante, conforme anexo I do edital; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Arara - PB, 16 de Julho de 2013.
ERALDO FERNANDES DE AZEVÊDO

Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00020/2013. OBJETO: Locação de Veículos, destinados 

ao Transporte de Estudante, conforme anexo I do edital. ABERTURA: 12/07/2013 as 09:30 horas. 
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 16/07/2013.

ERALDO FERNANDES DE AZEVÊDO
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Julho de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fornecimento, com entrega 
parcelada, de gás G.L.P. (gás liquefeito de petróleo) em botijões de 13kg (P13), destinados ao aten-
dimento de diversos setores da Administração deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-
1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10:30 horas do dia 31 de Julho de 2013, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Material Laboratorial 
e Médicos, destinados ao Hospital Municipal e aos PSF’s deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br.

Arara - PB, 16 de Julho de 2013.
JANILSON TRINDADE PAULINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Agosto de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de desratização 
e dedetização, capinação e desobstrução de fossas, caixas de gordura, de inspeção e d`água 
das. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: 
www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 17 de Julho de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA - Pregoeiro Oficial

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013

A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, no Estado da Paraíba, através da Comissão 
Permanente de Licitação, leva ao conhecimento o resultado de julgamento de licitação, Tomada 
de Preços n° 002/2013, referente à fase de Habilitação, dos serviços de CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO neste município de São Miguel de 
Taipu, Empresas Habilitadas:LR ENGENHARIA LTDA, SETA CONSTRUÇÕES LTDA, CONS-
TRUTORA TERRA BRASIL, CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.CLTDA.Empresas 
Inabilitadas:COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA nos itens: 8.6 “e” 8.7 “c”; TRABES 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA nos itens: 8.7 “d”, “f” e 8.8 “f”; SERRA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA nos itens: 8.6 “e”, 8.7 “c”, “d” e “f”; BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA nos itens: 8.6 “d”, 8.7 “c”, “d” e “f”; POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA no 
item: 8.7 “c”; C&D CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA nos itens: 8.7 “c”, “d” e 8.8 “b”, “f”; ESTRUCTURAL 
ENGENHARIA NO ITEM: 8.7 “c”. Conforme o Edital as Licitantes ficam intimadas, nos termos do 
art. 109 da Lei 8.666/93. Caso não haja interposição de recursos, a abertura das propostas de 
preços das empresas habilitadas dar-se-á às 14:00 horas do dia 24 de Julho do corrente ano, 
na sala da CPL, sediada nesta Prefeitura, localizada na Rua Gentil Lins, 127, Centro,  Maiores 
informações: (83) 3629-1078.

São Miguel de Taipu-PB, 15 de Julho de 2013
Ednaldo José da Silva

Presidente da CPL

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No244/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/08/2013 às 14 para:

Aquisição de material de divulgação para atender o convenio MDA/INTERPA Nº 757665/2011, 
destinado ao Instituto de Terras e Planejamento Agrícola do Estado da Paraíba, 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 - 13-01225-0
João pessoa, 17 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 PARA PREGÃO PRESENCIAL No248/2013

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

Contratação de serviços de empresa para confeccionar mochila do material de apoio pedagógico, 
destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01222-6
João pessoa, 17 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 No252/2013

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 14/08/2013 às 09h para:

Contratação de serviços de empresa especializada em fornecimento de internet com link, desti-
nado a Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUNCEP 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 - 13-01139-5
João pessoa, 17 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 No279/2013

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 13/08/2013 às 09h para:

Aquisição de material de consumo, linha, barrote e tabua, destinado a Empresa Estadual de 
Pesquisa Agropecuária da Paraíba - EMEPA, 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 - 13-01212-6
João pessoa, 17 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/13

Registro CGE Nº. 13-01040-3
Objeto: Contratação de serviços de Projeto e Construção para Reforma e Adequação da Estação 

de Regulagem de Pressão e Medição (ERPM) de Campina Grande, em conformidade com o Anexo 
Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 052/12, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
28/12/2012, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da 
Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a HABILITAÇÃO da empresa CONSTUTORA 
E INCORPORADORA RR LTDA, única participante do certame. Ato contínuo, a CPL analisou e 
julgou a proposta de preço apresentada, tendo o licitante sido CLASSIFICADO com proposta no 
valor global de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais). João Pessoa, 17 de julho de 2013.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/13

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Rua Alfredo Chaves, s/nº - Centro - Lagoa de Dentro - PB, na sala de reunião da CPL, às 10:00 
horas do dia 31 de julho de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Locação de veículos - tipo passeio e utilitário. Recursos: FUNDEB, Programas do Governo 
Federal, Transferência da Saúde, Fundo Municipal de Saúde e Próprios do Município de Lagoa de 
Dentro, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e Decreto Municipal nº 109, de 22 de junho de 2009. Informações: os interessados poderão 
ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no endereço 
supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Lagoa de Dentro - PB, 17 de julho de 2013.
ERIVELTON DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 038/2013
OBJETIVO: Aquisição parcelada de combustível tipo diesel S-10 e aditivo para veículos espe-

cíficos do município, conforme especificações constantes no edital.
ABERTURA: 02 de agosto de 2013 ás 14:00
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 17 de julho de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 034/2013
OBJETIVO: Contratação de serviços de conserto de bombas d´aguas do município, conforme 

especificações no edital e seus anexos. 
ABERTURA: 01 de agosto de 2013 ás 08:30 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter 

o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D 
ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no 
horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB,16 de julho de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2013
OBJETIVO: Contratação de serviços de consultoria técnica em assistência social para atender 

as atividades da Secretaria da Assistência Social deste município de mãe d’água conforme termo 
de referencia do edital em anexo ABERTURA: 01 de agosto de 2013  ás 10:30 INFORMAÇÕES: Os 
interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Pre-
feitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, 
em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 16 de julho de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 036/2013
OBJETIVO: Aquisição parcelada de equipamentos de informática, refrigeração, eletro domésticos 

e material permanente para escritório visando atender as necessidades de todas as secretarias do 
município, conforme especificações constante no edital.

ABERTURA: 02 de agosto de 2013 ás 08:30
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 17 de julho de 2013.
Silvania Soares da Silva          

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 037/2013
OBJETIVO: Aquisição parcelada de óculos de grau(lentes e armações) destinados a população 

carente do município, conforme especificações constante no edital.
ABERTURA: 02 de agosto de 2013 ás 11:00
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 17 de julho de 2013.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2013, que objetiva: Con-
tratação de empresa no ramo da construção civil, visando construções de Cisterna Semi-enterrada 
para Armazenamento de água da chuva (16 m³), na zona rural do município de Conceição – PB. 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: J. F. SILVA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - R$ 693.683,15.

Conceição - PB, 17 de Julho de 2013.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 10:30 horas do dia 30 de Julho de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustível (óleo diesel S10), para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta 
edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 17 de Julho de 2013.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 72/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na manutenção 

preventiva e corretiva, assim como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da 
Prefeitura Municipal de São Francisco. Data e Local, às 08:00 horas do dia 31/07/2013, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 17 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 73/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de consultas, exames e proce-

dimentos médicos especializados, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do Município 
de São Francisco. Data e Local, às 09:30 horas do dia 31/07/2013, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 17 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 74/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de refeições na localidade no 

município de Sousa, destinados a profissionais e servidores de diversas Secretarias do município. 
Data e Local, às 10:30 horas do dia 31/07/2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos 
de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 17 de Julho de 2013. 
Luís Magno Bernardo Abrantes.

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2013, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para execução de exames laboratoriais diversos destinados ao atendimento das 
demandas do Hospital Municipal Dr. Clovis Bezerra e Centro de Saúde Severino Cordeiro de Melo 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCIA DE 
FÁTIMA ANDRADE DA COSTA - R$ 53.096,00.

Bananeiras - PB, 26 de Junho de 2013
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de exames laboratoriais diversos 

destinados ao atendimento das demandas do Hospital Municipal Dr. Clovis Bezerra e Centro de 
Saúde Severino Cordeiro de Melo deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00017/2013. DOTAÇÃO: Recursos FMS, FPM, ICMS, TRIBUTOS e MAC: 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00130/2013 - 28.06.13 - 
LUCIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA - R$ 53.096,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2013, que objetiva: Locação de veículos 
destinados a atender as necessidades das secretarias de Obras e Serviços Públicos, Educação 
e Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO - R$ 15.000,00; ERIBERTA KARLA MELO ALVES 
DA SILVA - R$ 11.100,00; HERMÍNIO SOARES MOREIRA - R$ 15.000,00; JANIVAN DA SILVA 
- R$ 33.000,00; LENILDO PEREIRA DA SILVA - R$ 18.000,00; MARIA ELZANEIDE MORAIS 
BARBOSA - R$ 30.000,00.

Bananeiras - PB, 01 de Julho de 2013.
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos destinados a atender as necessidades das secretarias de Obras e 

Serviços Públicos, Educação e Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00019/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, PAB, PSF, FUS e 
ECD: 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00135/2013 - 02.07.13 - CARLOS 
ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO - R$ 15.000,00. CT Nº 00136/2013 - 02.07.13 - ERIBERTA 
KARLA MELO ALVES DA SILVA - R$ 11.100,00. CT Nº 00137/2013 - 02.07.13 - HERMÍNIO SOARES 
MOREIRA - R$ 15.000,00. CT Nº 00138/2013 - 02.07.13 - JANIVAN DA SILVA - R$ 33.000,00. CT 
Nº 00139/2013 - 02.07.13 - LENILDO PEREIRA DA SILVA - R$ 18.000,00. CT Nº 00140/2013 - 
02.07.13 - MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA - R$ 30.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2013, que objetiva: Aquisição de 
fornecimento, com entrega parcelada, de gás G.L.P. (gás liquefeito de petróleo) em botijões de 13kg 
(P13), 45kg (P45), destinados ao atendimento de diversos setores da Administração deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTÍVEIS 
CAIÇARA LTDA - R$ 62.750,00.

Bananeiras - PB, 01 de Julho de 2013.
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de fornecimento, com entrega parcelada, de gás G.L.P. (gás liquefeito de 

petróleo) em botijões de 13kg (P13), 45kg (P45), destinados ao atendimento de diversos setores da 
Administração deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2013. DOTA-
ÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRUBUTOS, MDE,PDDE, FUNDEB, QUOTA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, 
PROJOVEM, CRAS, PETI, FMS, PAB e OUTROS: 3.3.90.30.01 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 6 
(seis) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00141/2013 
- 02.07.13 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA - R$ 62.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00022/2013
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que rea-

lizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2013, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de tecidos, para atender as necessidades dos programas sociais 
no Município de Ingá, no dia 31/07/2013 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 30/07/2013.

Ingá(PB), 17 de julho de 2013.
JURANDY ALVES DO NASCIMENTO

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00023/2013
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00023/2013, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de horas/máquina de trator de esteiras, 
para restauração de estradas vicinais e remoção e aterro de lixo no local de despejo, no Município 
de Ingá, no dia 31/07/2013 às 15:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça 
do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 30/07/2013.

Ingá(PB), 17 de julho de 2013.
JURANDY ALVES DO NASCIMENTO

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2013
O Prefeito Municipal de Ingá, Estado da Paraíba, usando as atribuições que lhe confere a Lei, 

resolve REVOGAR a licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00021/2013, aprazada para o 
dia 24/07/2013 às 16:00 horas, cujo objeto é a contratação de seguro para veículos automotores 
terrestres do tipo carro de passeio, utilitário, ônibus e micro-ônibus pertencentes a frota da Prefeitura 
Municipal de Ingá, em razão da necessidade de alteração no edital.

Ingá(PB), 17 de julho de 2013.  
MANOEL BATISTA CHAVES FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE - 10.301.0031.2135 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS 
DE SAÚDE (FMS) - 10.301.0029.2133 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 
- 10.301.0031.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE (MAC) - 
10.301.0032.2138 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 10.301.0029.2143 - MANUTENÇÃO DO 
CAPS - 3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00087/2013 - 17.07.13 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 23.100,00
CT Nº 00088/2013 - 17.07.13 - ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - R$ 378.911,00
CT Nº 00089/2013 - 17.07.13 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - R$ 74.550,00
CT Nº 00090/2013 - 17.07.13 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 9.029,00
CT Nº 00091/2013 - 17.07.13 - CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME - R$ 608.260,20
CT Nº 00092/2013 - 17.07.13 - COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 47.395,40
CT Nº 00093/2013 - 17.07.13 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NOR-

DESTE LTDA - ME - R$ 340.391,50
CT Nº 00094/2013 - 17.07.13 - DROGAFONTE LTDA - R$ 159.976,50
CT Nº 00095/2013 - 17.07.13 - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 337.379,30
CT Nº 00096/2013 - 17.07.13 - LARMERD DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOS-

PITALAR LTDA - R$ 40.169,00
CT Nº 00097/2013 - 17.07.13 - PADRÃO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. PADRE 

CALLOU LTDA - R$ 306.434,96
CT Nº 00098/2013 - 17.07.13 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 5.693,52

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 23.100,00; ALEXANDRE LOPES DO 
NASCIMENTO - R$ 378.911,00; CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - R$ 74.550,00; 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 9.029,00; CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME - R$ 
608.260,20; COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 47.395,40; DISMENE DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 340.391,50; DROGAFONTE 
LTDA - R$ 159.976,50; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 337.379,30; LARMERD DIST. DE 
MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 40.169,00; PADRÃO DIST. DE 
PRODUTOS E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA - R$ 306.434,96; STOCK COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA - R$ 5.693,52.

Sapé - PB, 17 de Julho de 2013
DANILSON FERREIRA DA CRUZ - Secretário

João Pessoa > Paraíba > quinta-feira, 18 de julho de 2013Publicidade
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