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Fonte: INMET
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Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,225 (compra) R$ 2,226 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,150 (compra) R$ 2,290  (venda)
EURO   R$ 2,918 (compra) R$ 2,921    (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil
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2.1m

2.2m

baixa

baixa

19h38

07h09

0.5m

0.5m

l Tenor paraibano Túlio Melo faz show hoje à noite na Usina Cultural

l Inscrições de ambulantes para trabalhar na Festa das Neves vão até hoje

l UFCG abre seleção para três vagas para professores substitutos e efetivos 

l Receita Estadual oferta 50 vagas para pós-graduação em Gestão Pública

Ano CXX
Número 142

R$ 1,00

R$ 160,00
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Italiano chefiava esquema de 
lavagem de dinheiro na Paraíba

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

Projeto prevê o fim 
do voto secreto 
no plenário da 
Assembleia

Polêmica

A proposta está sendo 
apresentada pelo deputado 
estadual Jutay Meneses na 
Comissão de Constituição 
e Justiça. PágInA 17

A Polícia Federal revelou 
ontem um esquema de lava-
gem internacional de dinheiro 
com origem na Paraíba. O 
acusado de comandar o crime 
é um italiano que mora no Es-
tado e que simulava exporta-
ções para a Suíça. PágInA 13

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

 Mais de 10 mil 
visitam o Vale 
dos Dinossauros 
em dois meses

Novas eleições 
em Soledade vão 
ocorrer no dia 
1o de setembro

PágInA 15PágInA 4

2oCaderno

Botafogo espera bater recorde de público 
da série D no jogo do domingo PágInA 23

Foto: Edvaldo malaquias/Secom-PB

Nublado com 
chuvas ocasionais

Ulisses Meira (na foto), 
samuel Igo e Raphael 
seixas disputam 
o Brasileiro de surf 
PágInA 21

Marcoantônio expõe  
Melancolia - visões 
após Dürer PágInA 5

Maestro Marcos Arakaki 
rege hoje a sinfônica 
da UFPB PágInA 8

8
Esportes

8

 

A operação Athos realizada ontem pelas Polícias Civil e Militar resultou na prisão de integrantes de duas facções 
criminosas que agiam na região de Itabaiana. 26 pessoas foram presas, além de armas e drogas. PágInA 13

grupos criminosos desarticulados

Governo investiu 
mais de R$ 30 mi 
em melhorias na 
segurança pública

REcuRSoS

Os homicídios triplicaram 
entre 2001 e 2011 na Paraíba. 
Para enfrentar o problema, o 
Governo realiza várias ações de 
combate ao crime. PágInA 9

Igreja Católica 
realiza ato 
pela paz hoje 
em João Pessoa 

moBilização

O ato pela paz acontece 
hoje na capital. Evento faz parte 
da Semana Missionária, prepa-
ratório para a Jornada Mundial 
da Juventude. PágInA 14

Presos durante a operação policial são acusados de crimes como homicídios, tráfico de drogas e corrupção de menores

Sol e poucas
nuvens

Sol e poucas
nuvens



Outro paradoxo bem brasileiro: em plena 
era das tecnologias de informação e comuni-
cação, milhares de pessoas que usam apare-
lhos celulares, todos os dias, de norte a sul e 
de leste a oeste do Brasil, vão ao desespero 
e perdem a saúde ou boas oportunidades de 
negócios por não conseguirem se... comuni-
car.

A causa de toda essa contradição é a má 
qualidade dos serviços prestados pelas ope-
radoras, que estão entre as empresas que 
mais recebem reclamações nos órgãos de de-
fesa dos consumidores. Ressalte-se, porém, 
que o problema não é exclusividade do Brasil, 
afetando quase toda a América Latina.

Ligações que caem ou que não se com-
pletam e a cobrança de taxas relacionadas a 
serviços que não foram executados estão en-
tre as principais reclamações registradas por 
milhares de usuários nos Procons. Desde que 
a telefonia brasileira foi privatizada, o assun-
to é tema constante da imprensa.

Em certo sentido, a questão da telefonia 
móvel se compara ao problema da mobilidade 
urbana. Se, no segundo caso, a grande quanti-
dade de veículos nas ruas é um dos fatores de 
complicação, no primeiro são os mais de 260 
milhões de aparelhos celulares em uso – um 
quarto deles com acesso à internet.

No ano passado, a qualidade dos servi-
ços de telefonia caiu a níveis tão deploráveis, 
que a Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) chegou a proibir a venda de novas li-
nhas por três das quatro maiores operadoras 
– TIM, Oi e Claro. Mesmo assim os problemas 
e as reclamações continuaram.

Especialistas no assunto apontam duas 
causas para a deficiência no sistema de emis-
são e recepção de sinais: falhas na cobertura 
(obstáculos impedem que o sinal enviado pe-
las antenas chegue aos aparelhos) e incapa-
cidade do sistema de atender um número de 
usuários muito além do que foi projetado.

Além de não ser suficientemente ampla 
e sofisticada para atender a uma demanda 
que não para de crescer, a infraestrutura da 
telefonia móvel concentra-se, basicamente, 
nas cidades, o que transforma as áreas rurais 
em verdadeiras “zonas de silêncio”, ou “som-
bras”, termo mais utilizado.

As operadoras se defendem e colocam a 
culpa na burocracia, alegando dificuldades 
na obtenção de autorização para instalar 
antenas. Já o poder público contra-ataca ar-
gumentando que, se as empresas têm defi-
ciência estrutural, não podem continuar ven-
dendo assinaturas.

Enquanto não se toma uma decisão que 
implique na efetiva melhoria do sistema em 
um curto espaço de tempo, os brasileiros te-
rão que conviver com mais esse problema, 
como se não bastasse outros tantos contra-
tempos que deterioram sua qualidade de 
vida. Por isto, o grito nas ruas: “Muda, Brasil!”

Editorial

Artigo

Aquela gente que passa

Tum-tum-tum...

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

A mocinha passa na calçada e dobra a 
esquina próxima, desaparece. Uma senhora, 
gorda, vem em sentido contrário, puxando 
o seu cachorrinho. Um homem de paletó e 
gravata, pasta de executivo, caminha a pas-
sos largos na mesma esquina daquela mo-
cinha. Vemos ainda um menino de bicicleta, 
no calçamento ao lado... E vemos muito mais 
gente, tudo ao mesmo tempo, percorrendo 
calçadas e ruas cenográficas. 

Tudo acontece em questão de segundos. 
Essa gente sabe que está sendo vista por 
milhões de pessoas, e tem orgulho desse 
momento. O que não sabe, talvez, é que nin-
guém lhes dá importância.

Você, que costuma assistir novelas de 
TV, preste mais atenção a essa gente que 
passa. Diariamente está lá, sempre entran-
do e saindo rápido, atravessando ruas ou 
dobrando esquinas. Certas pessoas já se 
especializaram em fazer isso, e ficam na 
cola dos produtores para conseguirem uma 
vaga. Os cachês são sempre miúdos. Outros 
nem recebem cachê, contentam-se em ter a 
oportunidade de aparecer na televisão.

Quando surgem na tela, não duram mais 
do que cinco segundos. O menino da bicicleta, 
por exemplo, passou em dois segundos, por 
trás dos protagonistas. Talvez a sua passa-
gem foi a que mais despertou a atenção do 
público – mas não foi o menino, foi a bicicleta. 
O resto era gente, miniaturas que compõem a 
paisagem de uma via urbana.

De toda maneira, apesar dos rapidíssi-
mos instantes, você não sabe a importância 
que isso representa num figurante daqueles. 
A mulher do cachorro fez uma festa em seu 
apartamento. Preparou um jantar, convi-
dou os amigos e a família, todos assistiram 
a novela e, na hora da sua cena, o primeiro 
comentário foi este:

– Olha, o seu cachorrinho ficou lindo!
Pior são aqueles que, tendo preparado 

a rua, ainda nem sabem que foram traídos 
na Ilha de Edição. Eles gravaram, mas nem 
estão sabendo que o diretor cortou a cena. 
O capítulo termina e, decepcionados, só lhes 
resta o consolo de alguns amigos:

– Fique triste não. Você entra em outra 
novela.

Em 1984, aqui em João Pessoa, chegou 
uma equipe da Rede Globo para gravar uns 
capítulos da novela “Vereda Tropical”, do au-
tor Carlos Lombardi. Toda a gente do nosso 
teatro foi chamada para figurante. Lembro 
que passamos cinco dias gravando, das seis 
da manhã às oito da noite, um dia inteiro 
de luta para aparecer em poucos segundos. 
Até hoje carrego, na palma da mão direita, a 
cicatriz de uma queda sofrida durante uma 
gravação no Mercado Central.

Mas tive a minha glória no quarto dia. 
Estávamos todos dentro de um ônibus, e Lu-
célia Santos deveria descer numa parada. O 
diretor Guel Arraes, antes de gravar, entrou 
no ônibus para escolher o figurante que 
desceria com ela. Quase todos acenaram dos 
bancos, apelando pela escolha, fiquei quie-
tinho em meu lugar e vi quando Guel me 
apontou o dedo, dizendo: “Você!”. Fiz a cena 
do ônibus com Lucélia. No dia em que foi 
ao ar a minha pequena participação, faltou 
energia no bairro da Torre, e só pude assis-
tir a cena oito anos depois, quando a novela 
reprisou no Vale a Pena Ver de Novo.

É a razão por que sinto pena quando os 
vejo na tela, pois sei o esforço que fizeram 
para estarem ali, e o que aquele momento 
vai representar em suas vidas. Por isso é 
que peço, a você que assiste novelas, que 
dê um pouco de atenção àquela agente que 
passa.

Diante de tantas reclamações pela má qualidade do servi-
ço, sem que nenhuma medida seja adotada para minimi-
zar o problema, é de se perguntar: que estranhas forças 
protegem as operadoras de telefonia móvel neste País? De 
clientes humildes às classes mais elevadas, todos, unís-
sonos, fazem coro em críticas continuadas às companhias 
por mais variados problemas em sua elementar iniciativa 
de conectar com alguém.
Nas Assembleias, Câmaras, tribunais e tribunas de igual respeito o tema é recorrente. Há sempre al-
guém pedindo providências contra a deficiência do atendimento. Os problemas variam de acordo com  
as operadoras. Cada uma, a  seu modo, penalizando o assinante com suas deficiências. Quando se 
recorre a reclamar, o clima é muito diferente daquela euforia notória de anúncio sobre supostas vanta-
gens de cada uma. O grande mistério é como elas ignoram  a grita geral e não suprem suas deficiências 
na prestação de serviço. E pior: continuam, de forma espalhafatosa, a anunciar toda sorte de planos 
para atrair novos clientes. Acho que, no momento em que vive o País, o povo se levantando contra 
tudo e contra todos,  essas operadoras de telefonia estão incorrendo em graves riscos adotando essa 
postura de indiferença. De repente, podem estar nas ruas sendo alvo das faixas e da fúria das turbas 
em marcha. Ou elas mudam a postura ou não poderão se queixar depois. Tomara que não seja preciso!

O segundo decêndio de julho do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios, que cai hoje na conta das 
prefeituras,  é 10,82% menor em relação ao mes-
mo repasse do ano passado. E ainda pior, 18,43% 
abaixo da estimativa da Receita Federal do Brasil 
(RFB), feita no início deste mês. A previsão era 
que este mês cairia 27% em relação a junho.
No entanto, com este segundo decêndio e a pre-
visão do terceiro, a queda deve ser maior: 28,8%.  
Em agosto a situação volta a melhorar e deve 
ocorrer aumento de 22% em relação a julho, pre-
vê a Receita. Contudo, é aconselhável aos prefei-
tos não gastarem por conta.

COPA MENOR
Numa dessas, pode acabar sobrando para Natal.  A  FIFA está repensando alguns aspectos da Copa do 
Mundo de 2014, especialmente o número de sedes. A entidade quer, alegando problema de logística, 
reduzir o número de cidades sedes de 12 para 10. Entre as cidades ameaçadas de terem gastos para 
não sediar nada, e estão, além de Natal, Cuiabá, Manaus e Curitiba.

O deputado “Toinho do Sopão” corrigiu 
o vocabulário ontem, na Assembleia, 
ao pedir “com humildade”, desculpas à 
primeira-dama do Estado, a quem dis-
se não ter nenhuma atenção em atin-
gí-la. Como a coluna registrou ontem, 
“Toinho”, mais por desconhecimento 
da língua e menos por maldade, trocou 
os termos luxo por luxúria. Trócolli Ju-
nior, que na sessão de ontem mesmo 
havia feito o reparo, felicitou o colega 
pelo pedido de desculpa.

CORRIGENDA

RECONHECIMENTO

FPM VOLTA A CAIR EM JULHO

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

PSB AVALIA AÇÃO ADUEPB

POSTURA DAS OPERADORAS

Para o deputado Tião Go-
mes, os segmentos parai-
banos, incluindo a TV Cabo 
Branco filiada à Globo, pre-
cisam mostrar ao Estado 
a grande figura que foi o 
ator Sebastião Vasconcelos, 
ator global recentemente 
falecido no Rio de Janeiro. 
Tião, que fez da tribuna da 
Assembléia um breve relato 
da saga do ator, classificou 
Sebastião como uma figura 
tão grande como outros 
personagens da história da 
Paraíba. É vero!

O PSB, sob o comando do go-
vernador Eduardo Campos, 
presidente nacional do partido, 
reuniu-se ontem em Brasília 
para avaliar o que foi feito no 
primeiro semestre e traçar 
planejamento para  o resto do 
ano. O PSB apresenta-se como 
uma alternativa para o País e a 
meta é consolidar a candidatu-
ra de Eduardo à Presidência em 
2014. No mesmo dia, na con-
tramão, o governador do Ceará, 
Cid Gomes (PSB), prometia à 
presidente Dilma solidariedade 
“sem limites”.

A Justiça entrou em campo no 
tumultuado processo sucessó-
rio no sindicato da Associação 
de Docentes da Universidade 
Estadual da Paraíba, que já 
rendeu até agressões entre os 
candidatos. Uma Ação Cautelar 
emitida pela  5a Vara Cível do 
Poder Judiciário da Comarca 
de Campina Grande  prorrogou 
o mandato da atual diretoria 
até o final da Ação Principal. A 
oposição deve recorrer, o que 
promete mais emoção à corrida 
sucessória para o biênio 2013-
2015 na entidade.

É a razão por que sinto pena quando os vejo na tela, pois sei o esforço que fize-
ram para estarem ali, e o que aquele momento vai representar em suas vidas. “



Reginaldo Marinho
Ambientalista e pesquisador

Tecnologia inovadora 
para construção civil

ambientalista e pesquisador Reginaldo Marinho 
criou um novo sistema construtivo na área da 
construção civil que pode ser fabricado em resina 
plástica, chamado de “tecnologia Construcell”. A 
nova técnica poderá ser utilizada para construir 
coberturas de grandes vãos sem nenhuma coluna 
interna e sem usar as estruturas convencionais, 
bem como para construção de escolas, espaços 
culturais, centros de convenções, galpões 
industriais, hangares, armazéns, estufas, igrejas e 
paióis subterrâneos. Muito embora a nova técnica 
tenha sido merecedora da medalha de ouro no 
28O Salão de Invenções e Novas Tecnologias 
de Genebra e no BBC Tomorrow’s World Live, 
em Londres, ambas no ano 2000, ela não está 
sendo aproveitada no Brasil. Na entrevista a 
seguir, Reginaldo Marinho fala sobre os benefícios 
dessa nova técnica para o meio ambiente e 
desabafa sobre o seu desgosto de não ver o  
aproveitamento de seu invento no Brasil.

Como ambientalista e pes-
quisador de técnicas favoráveis 
ao meio ambiente o senhor tem 
investido em projetos na área da 
Engenharia Civil. Fale sobre um 
desses projetos.

Dentre as minhas pesquisas 
e estudos eu posso destacar aqui 
a Tecnologia Construcell. Trata-se 
de um sistema construtivo inteli-
gente e muito desafiador, do ponto 
de vista da engenharia já que ela é 
baseada em um módulo triangular 
prismático, que pode ser fabricado 
em resina plástica.

Em que consiste o funciona-
mento dessa técnica?

Esse módulo triangular pris-
mática conta com duas faces late-
rais ortogonais à base – triângulo 
central, ou quarta face, que fun-
cionará como cobertura, quando 
as peças estiverem todas unidas, 
enquanto que a terceira é inclinada 
para permitir a convergência axial. 
Esse modelo estrutural resulta na 
sinergia das treliças formadas pela 
junção das faces laterais do prisma 
com o arco de compressão derivado 
do formato de casca cilíndrica auto-
portante que a construção assume.

Essa nova tecnologia será 
aplicada em qual o tipo de cons-
trução?

Ela poderá ser utilizada para 
construir coberturas de grandes 
vãos sem nenhuma coluna inter-
na e sem usar as estruturas con-
vencionais. Também poderão ser 
aplicados na construção de esco-
las, espaços culturais, centros de 
convenções, galpões industriais, 
hangares, armazéns, estufas, igre-
jas e paióis subterrâneos. No âm-
bito estratégico e defesa territo-
rial, a nova tecnologia pode ser 
muito útil ao Ministério da Defesa, 
em virtude das extensas fronteiras 
secas existentes com os países vi-
zinhos, as quais permitem a intro-
dução de contrabando de produtos 

diversos, de drogas, armas, e imi-
grantes ilegais.

Como ela pode ser utilizada 
pelo Ministério da Defesa?

A possibilidade de gerar ener-
gia fotovoltaica com a tecnologia 
apresentada comporta a instala-
ção de postos avançados de unida-
des militares e da Polícia Federal 
ao longo da fronteira, reforçando a 
segurança da Brasil. Originalmen-
te, ela foi concebida para atender 
ao mercado de armazenagem de 
grãos. O déficit brasileiro, que 
atingiu 40 milhões de toneladas 
este ano, causa grandes prejuízos 
à economia nacional. Sendo um 
sistema modular, essa tecnologia 
pode perfeitamente integrar uma 
política de armazenagem na fa-
zenda para os pequenos e médios 
produtores.

Qual o conceito da tecnologia 
Construcell?

O conceito tecnológico aplica-
do em Construcell tem inspiração 
em um dos grandes arquitetos do 
século XX, o italiano Pier Luigi Nerv, 
autor do Projeto da Embaixada da 
Itália em Brasília, que sintetiza esse 
tipo de construção dizendo que “as 
estruturas são a materialização das 
forças que atuam em um projeto e é 
um sistema que reduz ao limite in-
ferior o uso de insumos”. 

Em tese o que essa nova téc-
nica introduz de inovação na en-
genharia?

Eu posso afirmar que essa 
nova tecnologia introduz dois no-
vos paradigmas à engenharia. Isso 
porque essa será a primeira estru-
tura do mundo em resina plástica 
com resistência mecânica compa-
tível aos esforços demandados pela 
estrutura, como o da garrafa PET, 
por exemplo. Além do que será a 
primeira construção inteiramente 
transparente quando os módulos 
também o forem. 

O

Essa resina plástica é resis-
tente?

Com certeza porque o PET é 
um dos grandes vilões ambientais 
do mundo contemporâneo e nós 
podemos transformar o lixo produ-
zido pelas garrafas descartadas no 
meio ambiente e construir equipa-
mentos de interesse social. Por ou-
tro lado, quando os módulos forem 
transparentes, podemos implantar 
em cada módulo uma placa fotovol-
taica e as construções serão trans-
formadas em usinas solares. 

Essa tecnologia é aplicada 
em algun estado brasileiro?

Muito embora essa tecnologia 
tenha sido premiada com medalhas 
de ouro no 28º Salão de Invenções 
e Novas Tecnologias de Genebra e 
no BBC Tomorrow’s World Live, em 

Londres, ambas no ano 2000, ela 
não está sendo aproveitada no Bra-
sil. Em Genebra, fui convidado por 
um italiano que afirmou haver uma 
empresa interessada no meu in-
vento. Fui e, após muitas reuniões, 
eles disseram já que você não teve 
apoio em seu país, dê isso pra nós 
que a gente desenvolve aqui. Eu 
não aceitei esse desaforo e fui pro-
curar outras empresas, que depois 
de muitas conversas, os empresá-
rios falavam coisas semelhantes.

Porque essa nova técni-
ca não está sendo utilizada no 
Brasil?

A sociedade brasileira sofre 
de uma síndrome colonial crônica 
e os agentes governamentais não 
são imunes a essa enfermidade. Os 
investimentos que deveriam ser di-

recionados para novas tecnologias 
são controlados por pessoas que 
não acreditam que sejamos capa-
zes de gerar inovação de ruptura. 
Por isso, entre 60 países, o Brasil 
ocupa o 52º lugar no ranking de 
competitividade. Em 2009, o Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, 
através da Finep, ancorado no Par-
que Tecnológico da Paraíba, lançou 
o único edital para apoiar empre-
sas nascentes de base tecnológica, 
o Prime. Mesmo sabendo que o 
edital era direcionado para con-
sultorias e vedava o uso na própria 
tecnologia, eu decidi criar uma em-
presa para concorrer e a tecnolo-
gia Construcell foi selecionada em 
primeiro lugar, obtendo nota 10 
em grau de inovação. Eu queria ser 
avaliado e nada avançou depois do 
Prime. 
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EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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Em cima da hora

Nova eleição acontece dia 1º de setembro
Em SolEdadE

Instruções foram aprovadas 
em sessão do TRE-PB reali-
zada na tarde de ontem

As instruções para a 
realização de nova eleição 
para os cargos de prefeito e 
vice-prefeito do município 
de Soledade foram apro-
vadas ontem pelo Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraí-
ba (TRE-PB). A Resolução, 
que ainda será publicada 
no Diário da Justiça Eletrô-
nico, define que as eleições 
ocorram no próximo dia 1º 
de setembro (domingo), 
por meio do sistema eletrô-
nico de votação e de totali-
zação dos votos.

A Resolução determina 
que estarão aptos a votar os 
eleitores constantes do Ca-
dastro Eleitoral em dia 9 de 
maio de 2012 e só poderá 
participar da eleição o parti-
do que, até o 1º de setembro 
de 2012, tenha registrado 
seu estatuto no Tribunal Su-
periro Eleitoral (TSE) e pos-
sua, até a data da convenção, 
órgão de direção constituído 
no município, de acordo com 
o respectivo estatuto.

Conforme o calendá-
rio eleitoral, as convenções 
para escolhas dos candida-
tos serão realizadas amanhã 
e domingo, nelas podendo 
concorrer o eleitor que pos-
suir domicílio eleitoral no 
município pelo prazo de, 
no mínimo, um ano antes 
da data da nova eleição e 
estiver com a filiação defe-
rida pelo partido político no 
mesmo prazo, se o estatuto 
partidário não estabelecer 
prazo superior.

O prazo para solicitação 
ao juízo da 23ª zona eleitoral 
do registro dos seus candi-
datos pelos partidos políti-
cos ou coligações, mediante 
o sistema CAND, termina às 
14h do dia 23 de julho de 
2013. 

A propaganda eleitoral 
só será permitida a partir 
do dia 24 de julho e deve 
ser encerrada no dia 30 de 
agosto (divulgação paga, 
imprensa escrita e a repro-
dução na internet do jornal 
impresso) e no dia 31 para 
propaganda eleitoral me-
diante alto-falantes ou am-
plificadores de som, entre 
as 8h e às 22h. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) se reuniu ontem e decidiu sobre as novas eleições para prefeito e vice de Soledade

FOTO: Divulgação

O Governo do Estado da Paraí-
ba, através da Secretaria de Estado 
da Cultura, realizará o 14º Festival 
de Artes de Areia, que ocorrerá no 
período de 29 de julho a 4 de agos-
to, na cidade de Areia, Brejo parai-
bano. A programação completa será 
divulgada hoje, às 9h, em coletiva de 
imprensa a ser realizada no auditório 
da PBTur com a presença do secretá-
rio Chico César, prefeitura de Areia e 
convidados. 

O Festival de Artes de Areia existe 
desde 1976, mas sua história é mar-
cada por diversos momentos de des-
continuidade. Foi retomado em 2011, 
em reconhecimento a sua importân-
cia para as artes e a cultura paraiba-
nas, firmando-se como um dos mais 
importantes festivais do gênero no 
Nordeste. 

De caráter multicultural, o Festival 
reúne mais de 100 atividades, distribuí-
das em oito linguagens artísticas, con-
templando artes visuais, audiovisual, 
circo, cultura popular, dança, literatu-
ra, música e teatro. Comporão a pro-
gramação apresentações, shows, espe-
táculos, mostras, cortejos, vernissages, 

mesas-redondas e oficinas. Além da 
programação artística, o festival ain-
da contará com atividades voltadas a 
debater outras áreas da cultura, como 
Arte Contemporânea, Economia Cria-
tiva e Cidadania Feminina. 

Em todas as áreas haverá atrações 
de abrangência nacional, regional 
e local. Participam da programação 
grupos e artistas de diversas localida-
des do país, selecionados através de 
curadoria em conjunto com edital de 
chamamento público lançado pela Se-
cult-PB. 

Em sua 14º edição, o festival terá 
como tema “Paraíba Feminina de Cul-
tura”, dando ênfase ao protagonismo 
feminino na sociedade e nas artes. 
Para o secretário Chico César, “vivemos 
em um Estado onde as mulheres têm 
uma produção imensa e muito forte 
em várias áreas, são muitas as que se 
destacam. Por isso há trabalhos que 
precisam ser homenageados, como o 
trabalho de Lourdes Ramalho, vete-
rana, uma mestra, e convidamos algu-
mas mestras para que seus trabalhos 
tenham destaque e até sirva de refe-
rência para os mais novos”.

Secult divulga programação 
às 9h na sede da PBTur

FEStival dE artES dE arEia

O 14º Festival de Artes de Areia será de 29 de julho a 4 de agosto, em Areia, no Brejo paraibano
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A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), por meio 
da Superintendência Executi-
va de Mobilidade Urbana (Se-
mob), vai alterar a partir desta 
segunda-feira (22) a circulação 
dos veículos nas ruas Antônio 
Targino Pessoa da Silveira e a 
Comerciante Aristides Costa, no 
bairro dos Bancários. A medida 
visa melhorar a fluidez do trân-
sito, criando novas alternativas 
de vias para a população e re-
duzindo os congestionamentos 
na área.

Os veículos no sentido Man-
gabeira/ Bancários seguirão pela 
Rua Antônio Targino Pessoa da 
Silveira e no sentido Bancários/
Mangabeira vão circular pela 
Rua Comerciante Aristides Cos-

ta. Essas vias passarão a obede-
cer ao sentido único de circula-
ção e se tornarão preferenciais.

 A Semob implantou sina-
lização horizontal (pintura do 
asfalto) e sinalização vertical 
(placas de regulamentação) 
após recente intervenção da Se-
cretaria de Infraestrutura (Sein-
fra), que asfaltou vias no entorno 
para viabilizar a modificação no 
trânsito.

Os agentes de mobilidade 
e a equipe de educação estarão 
orientando os condutores e en-
tregando panfletos educativos 
com informações para que se-
jam evitados acidentes e irre-
gularidades no trajeto durante 
um período de 15 dias. Toda a 
área da mudança de tráfego será 

também sinalizada com faixas e 
banners para reforçar a atenção 
dos condutores. A Semob reco-
menda que a população que tra-
fega pela área redobre a atenção, 
observando atentamente a sina-
lização e reduzindo a velocidade.

 
Ônibus 
O itinerário das linhas 

3510/5310 – Circular Bancários, 
no sentido bairro-centro, pas-
sam a trafegar pelas ruas Pastor 
Guaracy Nóbrega, Cecília Rodri-
gues de Siqueira e Desportista 
Manoel Gomes.

 Para mais informações e 
dúvidas, os usuários poderão 
entrar em contato com a Semob 
pelo fone: 0800 281 1518 (fixo) 
ou 3218-9330/9336.

Semob altera circulação de 
veículos em ruas no Bancários

mudança no trânSito

As inscrições para os 
ambulantes que desejam 
trabalhar na Festa das Ne-
ves 2013 terminam hoje. 
O cadastro está sendo feito 
das 9h às 11h e das 14h às 
16h, na sede da Secretaria 
de Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb), localizada no 
Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM), em Água Fria.

Ao todo, mais de 400 
comerciantes já realiza-
ram a inscrição. É o caso 
de Jéssica Pereira da Costa, 
que pretende vender espe-
tinhos durante o evento. 
“Primeiro, eu espero ser 
selecionada para trabalhar 
na Festa das Neves, porque 
o lucro será garantido”, afir-
mou.

Para a inscrição, é ne-
cessário a cópia dos seguin-

tes documentos: CPF, RG, 
comprovante de residência 
atualizado (contas de água 
ou energia) e a certidão 
negativa de tributos mu-
nicipais. Além disso, será 
permitida apenas uma ins-
crição por núcleo familiar.

O secretário da Sedurb, 
Assis Freire, explicou quais 
serão os próximos passos 
após a inscrição. “Na próxi-
ma segunda-feira, faremos 
a seleção dos comerciantes. 
Lembrando que essa sele-
ção é feita por membros da 
comissão da Prefeitura Mu-
nicipal e pela Associação 
dos Ambulantes da Paraíba. 
Na terça-feira, a divulgação 
dos nomes dos seleciona-
dos será feita e, a partir daí, 
o cadastro dos mesmos”, in-
formou.

Ambulantes podem 
fazer inscrição até hoje

FESta daS nEvES Quadrilha de 
CG é premiada 
como a maior 
do Brasil

Gente que gosta de arrastar 
o pé. É nesse ritmo dançante, que 
a quadrilha “Mexe, Campina” re-
ceberá o certificado e troféu da 
empresa certificadora dos recor-
des nacionais, Rank Brasil, como 
a maior quadrilha junina do Bra-
sil. A premiação será entregue 
hoje pelo prefeito em exercício 
Ronaldo Cunha Lima Filho, às 
16h, no Parque da Criança.

A última apresentação da 
quadrilha ocorreu em 19 de 
junho, no Parque da Criança, 
contando com 628 pares. Com-
provando a qualificação, os do-
cumentos que foram assinados 
pela diretora da empresa certifi-
cadora Rank Brasil, Iolete Cadari, 
atestam o recorde brasileiro na 
categoria de quadrilha junina e 
foram entregues ao secretário 
executivo e coordenador dos 
programas esportivos, Teles Al-
buquerque.
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José Nunes traz com 
nostalgia as memórias de 
sua infância no interior
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Livro e documentário 
são atrações do Sebo 
Cultural hoje

Nono concerto da 
OSUFPB traz maestro 
paulista para o palco
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Angústia e dúvida
Nova exposição da Estação Cabo Branco apresenta 45 telas inspiradas em 
obra de artista plástico alemão, abordando a complexidade da melancolia

O artista plástico Marcantônio 
abre hoje a exposição Melan-
colia - visões após Dürer, no 
segundo pavimento da Torre 
Mirante da Estação Cabo 
Branco. As telas poderão ser 
conferidas pelos visitantes 
de terça a sexta-feira, das 9h 

às 21h, e sábados, domingos e feriados das 
10h até 21h. A exposição está inserida na 
programação de aniversário de cinco anos 
da Estação Cabo Branco.

Melancolia – visões após Dürer apre-
senta uma série temática com 45 peças em 
técnica mista sobre tela, trabalhando com 
os elementos simbólicos presentes na gra-
vura Melancolia I, do artista plástico alemão 
Albrecht Dürer, renascentista do século XVI. 
Marcantônio afirma que a ideia de criar a 
série de pinturas não foi algo exatamente 
planejado, as circunstâncias o levaram 
naturalmente a desenvolver o trabalho. “Eu 
estava em um momento de crise, de mudan-
ça, insatisfeito e realizando experiências 
técnicas e formais. Como sempre fui fasci-
nado pela gravura Melancolia I, me ocorreu 

André Luiz Maia
Especial para A União 

a ideia de trabalhar com seus elementos em 
contextos diferentes, e, a partir do primeiro 
trabalho que utilizava a ampulheta, percebi 
certas possibilidades simbólicas que foram 
resultando numa longa série. Julgo ter 
superado boa parte das minhas dúvidas ao 
terminá-la”, salienta o artista.

Definir melancolia é uma tarefa compli-
cada, pois é um sentimento complexo, que 
trespassa os conceitos de alegria e tristeza. 
A explicação histórica data da Grécia Antiga, 
advindo da união entre a palavra melanos 
(cor negra) e kholé (bile, líquido expelido pelo 
fígado), remontando à época de Hipócrates, 
que atribuía a coloração dos fluidos corporais 
ao humor e à personalidade do indivíduo, 
acreditando que as pessoas com a bile negra 
em excesso bílis eram de certa forma, tristes, 
derivando assim a Teoria dos Quatro Tempe-
ramentos, o fleumático, o sanguíneo, o colé-
rico e o melancólico, cada qual apresentando 
predominância de um dos humores.

Para muitos, a melancolia está ligada à 
tristeza do luto, ou à sensação de impotên-
cia diante de algo considerado inatingível 
ou ainda a desistência ao se ver diante 
de algo que acabará e da incapacidade de 
realizar algo duradouro, o que atinge a 
muitos poetas e artistas. “Essa visão dos 

artistas, poetas, geômetras, teóricos, etc, 
apresentarem tendência à melancolia vem 
daí também. Acreditava-se que Saturno 
regia essas atividades. Nelas se encontra 
esse sentimento de desânimo e tristeza 
diante do ideal não realizável, dos limites 
da realidade, do tempo, a sensação de que 
não vale a pena levar adiante o que não 
pode ser terminado idealmente”, salienta 
Marcantônio.

Apesar de ter pesquisado muito sobre 
a etimologia da palavra, o que interessou 
ao artista de verdade foi o simbolismo. “Na 
gravura de Dürer, é evidente a expressão de 
desânimo raivoso da figura alada olhando 
para os instrumentos e ferramentas da cria-
ção, é como se ela se perguntasse: o que vou 
fazer com tudo isso?”, aponta Marcantônio. 
Esse conjunto de trabalhos, para o artista 
carioca, incorpora justamente reflexões 
pessoais sobre as motivações, angústias, 
dúvidas e impasses do ato criador e sobre 
a natureza dos meios em que ele pode ser 
materializado. 

Ele
Marco Antônio Soares da Costa, mais 

conhecido por ‘Marcantônio’, nasceu no 
Rio de Janeiro, reside atualmente em João 

FOtOS: Divulgação

As obras desta série de Marcantônio têm como principal característica uma 
paleta de cores mais soturna, trabalhando com o sentimento de melancolia 

Pessoa e dedica-se às artes plásticas desde 
o final da década de 70. Autodidata, sempre 
procurou aliar uma intuição natural à busca 
de informações e aprimoramento técnico 
e teórico, através do estudo da Filosofia, 
Estética e História da Arte.

 
Inspiração
A fonte de inspiração de Marcantônio, o 

quadro Melancolia I, é uma obra de Albrecht 
Dürer, nascido em Nuremberg, em 1471. Ele 
foi um gravador, pintor, ilustrador, matemá-
tico e teórico de arte alemão, possivelmente 
o mais famoso artista do Renascimento nór-
dico, tendo influenciado artistas do século 
16 no seu país e nos países baixos.

“Dürer foi o grande introdutor na 
Alemanha das conquistas plásticas do Re-
nascimento, mas não foi um mero “copista” 
dos italianos. Semelhante a Da Vinci, era 
um homem de múltiplos interesses, inclu-
sive científicos. Grande desenhista, pintor, 
aquarelista e um excepcional artista da 
gravura, de causar assombro mesmo. E, 
como a Alemanha convivia ainda com fortes 
elemento medievais, muitos dos temas de 
Dürer apresentam características especiais 
de um momento híbrido, de mudança”, con-
ta Marcantônio. 
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Vivências

O dia 13 de julho marcou a promulgação, em 
1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O 
artigo 4º das Disposições Preliminares explicita 
que “é dever da família, da comunidade, da socie-
dade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária”.

Volto ao tema, pois a observância do Es-
tatuto visa impedir atos brutais, horrendos, a 
exemplo do que há poucos dias ocorreu contra 
o menino boliviano Brayan Yanarico Capcha, 
de 5 anos. Cruelmente assassinado durante um 
assalto em São Paulo, ele completaria 6 anos 
no último sábado. É preocupante, ultrajante a 
violência que a cada dia faz novas vítimas no 
país, multiplicando dramas humanos, sociais e 
espirituais.

Pedimos a Deus que ampare a Alma desse 
nosso pequenino irmão sul-americano e envia-
mos condolências aos seus pais, Yanarico Quiu-
chaca e Verônica Capcha Mamani.

Educar contra as drogas
Com o objetivo de esclarecer a juventude, 

protegendo-a das drogas, promovemos em 19/6, 
no ParlaMundi da LBV, em Brasília, o Encontro 
Ecumênico “Viver é melhor! — Um brado de 
Amor à Vida”.

O evento, que celebrou ainda o Dia Interna-
cional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas 
(26/6), contou com ilustres palestrantes: Dra. 
Cejana Passos, diretora de Projetos Estratégi-
cos e Assuntos Internacionais, representando 
a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 
(Senad); Alex Reinecke de Alverga, assessor da 
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República; Fabian 

A conheci na Secretaria de 
Educação do Estado, onde to-
dos os meses ia a minha pro-
cura para receber seu  contra-
cheque, pois prestava serviço 
a uma escola estadual. As 
vezes levava seus poemas ou 
alguma crônica para me mos-
trar,  desde aquela época, fica-
mos amigas. 
Ela sempre 
viajava para 
São Paulo, o 
intuito era 
se proteger 
e levar para 
longe os seus 
conceitos 
políticos e as 
suas refle-
xões socialis-
tas.

Naque-
la época eu 
ocupava a  
Coordenação 
de Comuni-
cação da Sec. E gostava muito 
quando Maria José Limeira 
uma das fundadoras do jornal 
O Momento, ia  na minha sala, 
porque eu gostava de ouvir 
as suas histórias. Um dia ela 
chegou mais animada e me 

disse que na noite anterior 
teria assistido o filme A Vida 
é Bela, de Roberto Benigni. 
O filme era antigo de 1997 e 
conta a saga do livreiro Guido 
que foi levado para um campo 
de concentração nazista,  na 
Itália  dos anos 40.

O filme traz o contraste 
entre as pedras e as 
flores, entre a vontade 
de ser feliz e a mons-
truosidade da guerra, 
entre o desejo do ama-
nhecer e as agruras 
da noite longuíssima.  
Com espírito leve po-
rém criitíco me como-
via ao falar de um dos 
maiores dramas do 
século XX: o Holocaus-
to.

 Maria José Limei-
ra se disse influencia-
da nas suas crônicas 
além de Charles Cha-
plin, por Leon Trotski, 

um dos artífices do socialismo 
russo. Em seu exílio no México,  
foragido do seu país, ameaça-
do de ser morto a qualquer 
momento. Trotski foi capaz de 
contemplar a mulher no jar-
dim e escrever que apesar de 

tudo, a vida é bela e digna de 
ser vivida.

E assim, com esse otimis-
mo incansável ela continuava  
a me contar  a história de 
Guido e sua família, do co-
meço ao fim e a torna, como 
seu diretor disse, “um hino ao 
fato de sermos condenados 
a amar poeticamente a vida 
porque é bela”. Segundo no-
ticía da imprensa,  foi exilada 
no Rio de Janeiro e São Paulo 
onde teve oportunidade de 
conviver com grandes nomes,  
o autor de novelas Aguinaldo 
Silva e o poeta Vinícius de 
Moraes.

De volta a Paraíba ao lado 
de Jório Machado colaborou 
na fundação do jornal “O Mo-
mento”. Trabalhou no jornal 
“O Combate” e foi editora do 
“Correio da Paraíba”. A frente 
do seu tempo, foi a primei-
ra mulher a ser editora de 
veículos de comunicação na 
Paraíba, em uma área histori-
camente dominada pelo uni-
verso masculino.

Sua obra deve ser reedita-
da para que as novas gerações 
tomem conhecimento de sua 
história.

Diácono e jornalista - jnunes48@gmail.com

Dois lugares e 
única paisagem

Quando o assunto da crônica demora 
chegar, recorro às paisagens de minha terra, 
com a certeza de que não ficarei sozinho. É o 
que acontece na manhã deste domingo quando 
aprumo o pensamento para escrever o texto 
que preencherá este espaço.

Agora busco acolhida num lugar para 
mim familiar, que conhecia pelas crônicas que 
Gonzaga Rodrigues nos brinda durante cinco 
décadas, quando fala sobre seu lugar.

Depois de visitar sua paisagem, a impres-
são de tive foi de que havia semelhança com o 
lugar onde nasci.

Os lugares onde nascemos têm peculia-
ridades, advindas do clima da região, ambos 
iguais na altitude e elevações de terra, cobertas 
de canaviais, cortadas por riachos.

Há oitenta anos o engenho Vitória ficava 
numa apertada nesga de terra, rodeado por 
parede de serras, onde pequenas aberturas 
permitem observar, distante, a cidade de Areia. 
Foi palco da infância de Gonzaga, agora revigo-
rado no abraço dos amigos ao completar oiten-
ta anos. Contentava-se com a paisagem que se 
resumia ao entorno da morada e do pequeno 
engenho localizado na beira do riacho de água 
cristalina, onde as piabas nadavam sorrateira-
mente.         

 O pequeno sítio Tapuio, onde nasci, fica 
num recanto elevado de onde se observa vasta 
paisagem de serras, com ladeiras e curvas em 
direção de Areia, Solânea, Borborema e Arara, 
até descambar para o Curimataú, com a vista 
que se perde em direção ao poente. Ao lado 
nascente uma parede de terra coberta de pal-
meiras e pequenos arbustos encurta o horizon-
te dando impressão de que o Céu está colado 
na serra; no amanhecer, a presença do Sol in-
vade os canaviais, reflete nas águas de riachos 
e cacimbas ou, à noite, a bonita Lua redonda 
desponta entre as brechas das serras nos pro-
porcionando uma bela contemplação.

No terreiro de nossa casa, lembro, apreciá-
vamos o mundo até o alcance da vista e imagi-
návamos lugares diferentes além dos constan-
tes nas narrativas que ouvíamos. Fosse durante 
as conversas ao pé do balcão ou o que diziam 
os folhetos de cordel, descrevendo o mundo 
não muito distante ou as narrativas que nos 
enchiam de fantasia.

Cada um na sua época, nós saímos da-
quelas terras, daquele massapê, escutando o 
tremor de folhas das mangueiras e das jaquei-
ras, com o matolão nas costas para enfrentar 
tempestades. Filhos do mesmo barro, a natu-
reza ali nos embriagava e nos grudava ao chão. 
Ainda não conseguimos sair dali.

No caso do meu amigo Gonzaga, com dife-
rença de décadas, seu mundo estava delimitado 
pelas serras que dão ao lugar em formato de 
concha, e no tempo de criança exigia esforço da 
imaginação para tomar conhecimento do mundo 
que se estendia além de Campina Grande.

 No meu caso, era na bodega de papai 
que eu alimentava minha curiosidade. Ali 
passava gente de muitos lugares, vindos das 
feiras ou moradores de engenhos que gosta-
vam de contar façanhas de seus antepassados, 
criados no eito ou escorraçados pela seca no 
Sertão.

Recentemente, Gonzaga e eu, fomos ao 
reduto inspirador de sua literatura para rever a 
casa onde passou a infância, tudo documenta-
do por Antônio David. Pude, finalmente, com-
parar com o lugar onde brotou meus sonhos. O 
mesmo ar fresco soprado do lugar que caminha 
comigo e dos canaviais das páginas de minha 
imaginação. O antigo engenho Vitória e o sítio 
Tapuio deram os rumos dos nossos caminhos 
e até sobrevivemos porque se alimentamos de 
suas paisagens.

José
NunesUm drama de todos nós

Maria José Limeira

Sua obra deve 
ser reeditada 
para que as 
novas gerações 
tomem 
conhecimento 
de sua 
história
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Artigo

Penyy Nacer, consultor e palestrante sobre trata-
mento e prevenção das drogas e do álcool; cabo 
Fábio Wisner Borges Sales, do Programa Edu-
cacional de Resistência às Drogas (Proerd) do 
Distrito Federal; Olegário Versiani, da Federação 
Espírita Brasileira (FEB); e Émerson Damásio, 
diretor administrativo da Religião de Deus.

A Dra. Cejana Passos, ressaltando a impor-
tância dessa conversa com os adolescentes, disse 
que “os jovens serão a força do trabalho, da cida-
dania brasileira (...). A gente tem a possibilidade 
de trocar ideias positivas sobre o futuro como 
cidadão”.

Ao agradecer à religião de Deus o convite 
para o encontro e aos alunos pela presença, o 
cabo Fábio Wisner comentou: “Na apresentação, 
abordei mais sobre a questão do álcool, porque 
muitos pensam que drogas são somente maco-
nha, crack, cocaína, mas se esquecem, às vezes, 
de relacionar a bebida alcoólica. Na minha opi-
nião é a droga mais perigosa, devido à sua acei-
tação social, ao seu fácil acesso. Às vezes, a gente 
encontra até dentro de casa”.

A professora Silvana Cechini, do Centro de 
Ensino Fundamental da 214, na Asa Sul, ficou 
empolgada com as palestras educativas: “Um 
evento como esse desperta no jovem o viver 
com paz, harmonia, escolhas boas, (...) para que 
tenha um futuro melhor, uma vida mais digna e 
de paz”. E observamos na palavra do estudante 
Vitor Rodrigues de Oliveira, 14 anos, que o es-
forço dos que colaboraram com a iniciativa valeu 
a pena: “Estou aprendendo muita coisa, mas 
primeiramente como a droga pode mudar a sua 
vida e levá-lo para o caminho do mal. Está sendo 
um alerta para visualizarmos o melhor para as 
nossas decisões”.

Por fim, formou-se uma Corrente Ecumênica 
de Prece em prol da prevenção e da superação 
dos vícios com uma cultura de saúde e paz para 
todos.



Exibição de documentário e lançamento 
de livro acontecem hoje n’O Sebo Cultural 

Evento
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Roteiro

O Sebo Cultural re-
cebe dois eventos hoje. 
Às 18h, o Projeto Cinema 
no Beco da Faculdade, 
que exibe, nessa edição, 
o curta Memórias do Fu-
turo, com direção de Déa 
Limeira e Pedro Osmar. 
Já, às 20h, acontece o lan-
çamento do livro Silente 
(7 Letras, 76 páginas, R$ 
24), do escritor paulista 
Renato Tardivo.  

Memórias do Futuro 
é o resultado do trabalho 
de base promovido nas 
Oficinas Culturais realiza-
das pela Funjope, na ges-
tão de Ricardo Coutinho, 
enquanto prefeito de João 
Pessoa. O curta aborda 
a experiência adquirida 
pelo projeto durante a 
ocupação de centros de 
cidadania, núcleos de ju-
ventude e associações 
de moradores. A edição 
do vídeo, realizada por 
Diego Benevides, contou 
com o apoio da Funjope 
em 2010. 

“A Funjope teve um 
papel fundamental nos 
últimos oito anos da vida 
cultural de João Pessoa. 
Em especial com dois 
projetos: o circuito das 
praças e as oficinas cul-
turais nos bairros. Foi im-

Festivais de Inverno

O frio que predomina entre os meses de julho e agosto em algu-
mas cidades do interior nordestino, torna o clima ideal para a realiza-
ção de muitos festivais que esquentam os palcos e aquecem a alma dos 
admiradores da música, cinema, dança e teatro.

Entre os festivais que ocorrem por todo o Nordeste nesse período, 
três deles destacam-se no calendário cultural nacional e são eventos 
que há décadas atraem milhares de pessoas de todas as partes do Bra-
sil. O Festival de Inverno de Campina Grande e o Festival de Artes de 
Areia na Paraíba, além do Festival de Inverno de Garanhuns em Per-
nambuco, formam um circuito artístico que oferece anualmente uma 
programação diversificada, de qualidade e, em sua maioria, com acesso 
gratuito.

Começamos pela “Rainha da Borborema” que realiza o Festival de 
Inverno desde 1976 (sendo um dos mais antigos do Brasil), com uma 
programação que mescla atrações nacionais e artistas locais e concen-
tra seus espetáculos entre o Teatro Municipal Severino Cabral e o Sesc-
Centro, além do palco montado na Praça da Bandeira. Para esse ano, 
a produção do festival escalou mais de 500 artistas, entre eles desta-
que para o show do artista pernambucano Lenine (que tem raízes em 
Campina Grande), além da CIA do dançarino carioca Carlinhos de Jesus.  
Esse ano o festival também comemora os 50 anos do Teatro Municipal 
Severino Cabral e o merecido Jubileu de Ouro de atividades culturais da 
professora e guerrilheira Eneida Agra Maracajá.

Outro evento que une o clima frio da região com diferentes es-
petáculos artísticos espalhados pela cidade é o Festival de Inverno de 
Garanhuns no interior pernambucano. O ponto forte do festival são os 
shows e para esse ano estão escalados artistas como: Ney Matogrosso, 
Caetano Veloso, Dado Villalobos, Zélian Ducan e Zeca Baleiro. Localiza-
da a quase mil metros de altitude e também conhecida como “cidade 
das flores”, Garanhuns oferece o clima e cenário ideal para se apreciar 
um delicioso chocolate quente, além de muita boa música. O festival 
acontece no período de 18 a 27 de julho e é realizado pela Fundação 
Cultural de Pernambuco (Fundarpe).

No Brejo paraibano é a cidade de Areia que se transforma na ca-
pital da arte e cultura durante quase 15 dias de atividades. É o tradi-
cional Festival de Artes de Areia que, assim como o Festival de Inverno 
de Campina Grande, foi criado em 1976 e retomado há pouco tempo 
pelo Governo do Estado da Paraíba através da sua Secretaria de Cultura. 
Cidade natal do pintor Pedro Américo (Grito do Ipiranga), Areia abriga 
também o Teatro Minerva, considerado o mais antigo do Estado.  Para 
essa edição o festival tem como tema o “Universo Feminino” e trará 
atrações como as cantoras Zizi Possi e Zélia Duncan, além das atrações 
locais A Troça Harmônica e Eleonora Falcone.

Campina Grande, Areia e Garanhuns oferecem anualmente óti-
mos festivais aos amantes da música, teatro, dança e das artes em geral. 
Oportunidade única de apreciar bons espetáculos numa atmosfera que 
une diversidade cultural e valorização dos artistas, sendo eles locais ou 
nacionais.

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br

Mídias em destaque

FOTO: Ortilo Antônio

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

portante contribuir com 
esse momento. Eu havia 
acabado de retornar de 
São Paulo e tinha compra-
do uma câmera, a partir 
disso, em 2009, registrei 
as aulas de várias lingua-
gens artísticas nas enti-
dades. Juntamente com 
a educadora Déa Limeira 

selecionamos o material 
e editamos o documen-
tário”, explicou Pedro Os-
mar em conversa com o 
jornal A União.

Após a exibição do 
curta, é a vez do lança-
mento de Silente, que 
terá, em sua programa-
ção, uma leitura dramáti-

ca de Luana Flor e debate 
com a presença do autor, 
Renato Tardivo, e ainda 
Rinaldo Fernandes, que 
escreveu o posfácio da 
obra, e o poeta campi-
nense Bruno Gaudêncio. 
Lançado em 2012, Silente 
reúne 14 contos que ex-
ploram com habilidade as 
mais possíveis narrativas. 
Esse é o segundo livro de 
ficção de Renato Tardivo, 
que já publicou o livro 
de contos Do avesso, em 
2010, e Porvir que vem 
antes de tudo: Literatu-
ra e Cinema em Lavoura 
Arcaica, no ano passado, 
que é uma análise das 
obras de Raduan Nassar 
e Luiz Fernando Carvalho. 

“O conto que dá títu-
lo ao livro condensa te-
máticas que aparecem ao 
longo do livro como me-
talinguagem, sexualidade, 
mergulho no interior dos 
personagens, perversão, 
isso tudo por meio das 
palavras, de metáforas. 
Acredito que a diferença é 
que Silente é narrado por 
um homem e possui uma 
escrita muito masculina e, 
em outros contos, quando 
a personagem é feminina 
ou são narrados por mu-
lheres, é uma linguagem 
diferente”, comentou Re-
nato Tardivo em conversa 
com o jornal A União. 

Escritor paulista lança seu segundo livro, Silente
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Em cartaz
Turbo

Protagonista é um caracol que sonha em ser corredor profissional 

Turbo é um caracol que 
sonha em se tornar um astro 
das corridas. Sua obsessão com 
velocidade o faz sentir como 
um peixe fora d’água na lenta 
comunidade dos caracóis. Mas 
Turbo não quer se conformar. 
Então um acidente que envolve 
uma queda no motor de um carro, 
transforma misteriosamente a 
devagar vida desse caracol em 
uma extraordinária aventura que 
vai contra qualquer destino que 
Turbo achava que estava fadado 
a viver: correr contra os melhores 
pilotos na Indianápolis 500.

FOTO: Divulgação / DreamWorks

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 evi-
tar 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. Tambiá 2: 20h20.

MEU MALVADO FAVORITO 2 (Despicable Me 2, 
EUA, 2013). Gênero: Animação. Duração: 
98 min. Classificação: Livre. Direção: Chris 
Renaud, Pierre Coffin, com vozes de Steve 
Carell, Kristen Wiig, Russell Brand. A mente do 
crime Gru volta a ter pela frente seu inimigo 
Victor, enquanto tenta lidar com outro super 
vilão, El Macho, que possui um filho chamado 
Machito. Cinespaço 4: 14h, 15h50, 17h50 
e 19h50. Manaíra 1: 15h20, 17h45 e 20h. 
Manaíra 7/3D: 13h45, 16h15, 18h30 e 20h45. 
Manaíra 8: 12h15, 14h45 e 17h. Tambiá 5: 
13h40, 15h30, 17h20, 19h10 e 21h. Tambiá 
6/3D: 14h30. 

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 ocupações, 
sendo que sua maior preocupação é achar 
o que fazer. Ela é uma mãe dedicada e está 
sempre preocupada com os filhos, só que 
eles cresceram, e já não precisam tanto dela, 
o que a deixa entediada. Sem um trabalho, 
um companheiro ou filhos pequenos para 
se ocupar, Dona Hermínia passa o dia todo 
desabafando sobre seus problemas com 
a tia idosa, a vizinha fofoqueira e a amiga 
confidente. CinEspaço 1: 14h, 18h, 20h, 22h. 
Tambiá 4: 15h45 e 19h15.

O CAVALEIRO SOLITÁRIO (The Lone Ranger, EUA, 
2013). Gênero: Ação. Duração: 149 min. Clas-
sificação: 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 cidade-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: 12h30 e 22h15. Manaíra 
2: 21:15. Tambiá 1: 17h40 e 20h30.

O CONCURSO (BRA, 2013). Gênero: Comédia. 
Duração: 87 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Pedro Vasconcellos, com Fábio 
Porchat, Sabrina Sato, Danton Mello. Caio, 
Rogério Carlos, Bernardinho e Freitas 
vieram de várias partes do país para o Rio 
de Janeiro, onde irão fazer a prova para 
um importante concurso público. Eles 
se conhecem na cidade maravilhosa, em 
meio aos estudos, mas logo percebem 
que apenas têm chances de passar na 
prova se conseguirem antecipadamente 
o gabarito. Para tanto eles entram em 
contato com o submundo, se envolvendo 
em várias confusões por estarem em uma 
cidade bem maior do que as que estão 
acostumados. CinEspaço 2: 14h10, 16h10, 
18h10, 20h10 e 22h. Manaíra 4: 13h30, 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h30. Tambiá 4: 
14h, 17h30 e 21h.

O HOMEM DE AÇO (Man of Steel, EUA 2013). 
Gênero: Ação. Duração: 148 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Zack Snyder, com Henry 
Cavill, Amy Adams, Diane Lane. Nascido em 
Krypton, o pequeno Kal-El viveu pouco tempo 
em seu planeta natal. Percebendo que o 
planeta estava prestes a entrar em colapso, 
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 Super-Homem. CinEspaço 3/3D: 18h30 
e 21h20. Manaíra 3: 12h, 15h, 18h e 21h. 
Manaíra 5/3D: 13h, 16h, 19h e 22h.  Manaíra 6: 
14h, 17h15 e 20h15. Tambiá 3: 15h, 17h50 e 

O CONDE

FILOSOFIA DE BANHEIRO

Humor 

Tônio

Samuel de Góis

20h40. Tambiá 6/3D: 18h05 e 20h50.

TRUQUE DE MESTRE (Now You See Me, EUA/
FRA, 2013). Gênero: Suspense. Duração: 
115 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Louis Leterrier, com Jesse Eisenberg, Mark 
Ruffalo, Woody Harrelson. Michael Atlas é 
o carismático líder do grupo de ilusionistas 
chamado The Four Horsemen. O que poucos 
sabem é que, enquanto encanta o público 
com suas mágicas sob o palco, o grupo 
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 4: 21h40. Manaíra 8: 
19h15 e 21h45.

TURBO (EUA, 2013). Gênero: Animação. 
Duração: 96 min. Classificação: Livre. 
Direção: David Soren. Turbo é um caracol 
que sonha em se tornar um astro das cor-
ridas. Sua obsessão com velocidade o faz 
sentir como um peixe fora d’água na lenta 
comunidade dos caracóis. Mas Turbo não 
quer se conformar. Então um acidente que 
envolve uma queda no motor de um carro, 
transforma misteriosamente a devagar 
vida desse caracol em uma extraordinária 
aventura que vai contra qualquer destino 
que Turbo achava que estava fadado a 
viver: correr contra os melhores pilotos na 
Indianápolis 500. CinEspaço 3/3D: 14h10 e 
16h20. Manaíra 2: 11h50, 14h15, 16h30 e 
18h45. Tambiá 2: 14h20, 16h20 e 18h20. 
Tambiá 6/3D: 16h15.

UNIVERSIDADE MONSTROS (Monsters Universi-
ty, 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 inseparável.Mas nem sempre foi 
assim. Quando se conheceram na universi-
dade, estes dois monstros se detestavam. O 
longa revela o segredo de como Mike e Sulley 
superaram suas diferenças e se tornaram 
grandes amigos. CinEspaço 1: 16h. Tambiá 1: 
13h40 e 15h40.
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Música

Em mais um concerto, OSUFPB traz o maestro Marcos Arakaki 
para uma apresentação ao lado do fagotista paraibano Costinha

FOtOS: Divulgação

A Orquestra Sinfônica da 
UFPB (OSUFPB) rea-
liza grande concerto 
hoje, às 20h, na Sala de 
Concertos Radegundis 
Feitosa, parte do De-
partamento de Música, 
do Campus I da insti-

tuição. O renomado maestro paulista-
no Marcos Arakaki conduzirá o corpo 
de musicistas, tendo como solista o 
fagotista Heleno Feitosa “Costinha”, 
contando com todos os membros da 
Sinfônica em palco.

O nono concerto da temporada 
2013 da OSUFPB marca apenas um 

 

terço das apresentações programa-
das para este ano, com a meta de 
realizarem mais quinze até dezem-
bro. No programa desta semana, a 
Sinfônica apresenta um repertório 
do Período Clássico: a Sinfonia no 25 
em Sol menor, de Mozart, o Concer-
to para Fagote em Fá maior, de Carl 
Maria Weber e a Oitava Sinfonia, de 
Beethoven. O evento é uma realiza-
ção do Laboratório de Música Apli-
cada (Lamusi), com entrada franca, 
mas incentivando a doação de 1 kg 
de alimento não perecível em prol do 
São João com Fartura, projeto de ca-
ráter didático, realizado desde 2006 
pelos estudantes de Relações Pú-
blicas da UFPB, com a finalidade de 
arrecadar suprimentos para o Banco 
de Alimentos do Sesc.

Nona apresentação da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba demonstra fôlego para o resto do ano, com mais quinze concertos previstos

Tocando em frente

Túlio Melo é a atração de hoje do projeto 
Usina da Música. Ele se apresenta às 20h, na 
Usina Cultural, com o show TM, que marca o 
lançamento do seu primeiro CD autoral, Túlio 
Silva, que traz oito músicas, todas compostas 
pelo próprio Túlio. O ingresso custa R$ 10 e 
inclui o disco.

Túlio atuou profissionalmente em bandas 
de baile. Por isso, o show TM e o disco, tem 
como objetivo mostrar todos os estilos musicais 
que o cantor já apresentou no decorrer de sua 
carreira e suas novas canções. Além das músi-
cas que estão no álbum, ele também vai inte-
pretar canções brasileiras e internacionais que 
fizeram parte da sua trajetória como  cantor du-
rante seus cinco anos atuando a frente de várias 
bandas de bailes da capital, em diversas cidades 
do interior do Estado e do seu último trabalho 
realizado de 2010 até o início desse ano em 
navios de cruzeiros por toda costa brasileira, 
Argentina, Uruguai e Europa.

Para o artista, esse trabalho é um desafio, 
pois está trilhando um novo caminho. “É uma 
experiência, pois sempre estive ligado às ban-
das de baile e agora estou me lançando como 
cantor e compositor de música popular brasilei-
ra”, explica.

Túlio Melo nasceu em João Pessoa, em 

junho de 1988, e desde criança sempre esteve 
envolvido com a música, mas só começou a se 
dedicar de fato a partir dos quinze anos, quan-
do iniciou os seus estudos na escola de música 
Antenor Navarro onde estudou, piano erudito e 
técnica vocal. Em 2009, entrou no bacharelado 
em canto pela UFPB. Atualmente é estudante 
de canto, apresenta recitais de música erudi-
ta, atua em bandas de bailes da capital, presta 
consultoria para vários cantores do Estado, fez 
parte da Galeria Produções Artísticas,  na qual 
participou de seu primeiro musical e trabalha 
em navios de cruzeiro desde 2010, tendo se 
apresentado para públicos de diversos países. 

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

Mãos experientes
Responsável por conduzir o corpo 

de musicistas nesta noite, o maestro 
Marcos Arakaki leva em seu currículo 
uma bagagem de peso. Concluiu seu 
Mestrado em Regência Orquestral 
pela Universidade de Massachusetts 
(EUA), com apoio da Fundação Vitae. 
Sua trajetória artística é marcada por 
prêmios, como o do I Concurso Nacio-
nal Eleazar de Carvalho para Jovens 
Regentes, e o do I Prêmio Camargo 
Guarnieri.

No exterior, dirigiu orquestras nos 
Estados Unidos, México, Argentina, 
Ucrânia e República Tcheca. Realizou 
turnês nacionais e regionais com a 
Camerata Fukuda, com a Orquestra 
Sinfônica Brasileira e com a Orquestra 
Filarmônica de Minas Gerais. À fren-

te da Orquestra Sinfônica Brasileira, 
gravou em 2010 a trilha sonora para o 
filme Nosso Lar, composta por Philip 
Glass.

O solista, que tocará fagote, é He-
leno Feitosa Costa Filho, mais conhe-
cido como Costinha. Ele é mestre em 
Música, bacharel em Fagote e bacharel 
em Saxofone pela UFPB. Começou 
seus estudos musicais aos 10 anos de 
idade em sua cidade natal, Itaporanga 
e tem construído uma carreira sólida, 
convidado para atuar como artista e 
professor de fagote e saxofone nos 
mais importantes festivais de música 
do Brasil. Atualmente, é professor 
efetivo de Fagote/Saxofone do De-
partamento de Música e coordenador 
executivo do Laboratório de Música 
Aplicada (Lamusi) da UFPB.

Academia homenageia 
Dorgival terceiro Neto

A Academia Paraibana de Le-
tras promove hoje sessão solene, 
às 19h, em sua sede, localizada 
na Rua Duque de Caxias, em ho-
menagem póstuma ao acadêmi-
co, advogado, escritor, ex-prefeito 
de João Pessoa e ex-governador 
da Paraíba Dorgival Terceiro 
Neto. Na ocasião, será lançado 
o edital de abertura para inscri-
ção de candidatos que desejam 
disputar as eleições para ocupar 
a Cadeira 7 da APL.

“Dorgival Terceiro Neto como 
membro da Academia Paraibana 
de Letras demonstrou um no-
tável preparo intelectual. A sua 
presença no convívio se fazia 
necessária para que a Academia 

pudesse, de modo alegre, reunir 
os confrades”, comentou o presi-
dente da APL, Damião Ramos, em 
entrevista ao jornal A União. 

Na sessão solene, os dis-
cursos serão proferidos pelos 
acadêmicos  Juarez Farias que 
abordará sobre ‘Dorgival, o ho-
mem público’; Humberto Caval-
canti de Mello sobre ‘Dorgival, 
o homem jurídico’ e Gonzaga 
Rodrigues sobre ‘Dorgival, o 
jornalista e o escritor’. Por quase 
quinze anos, Dorgival Terceiro 
Neto ocupou a Cadeira 7, que 
tem como patrono o jornalista 
Arthur Achiles. O imortal aca-
dêmico faleceu no dia 12 abril 
deste ano, aos 80 anos, após 
um Acidente Vascular Cerebral 
Isquêmico, seguido de insufici-
ência respiratória aguda.

Túlio Mota apresenta seu primeiro CD autoral
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Melhorias no setor consumiram mais de R$ 30 milhões

O Governo da Paraíba conta, em 
2013, com mais R$ 10 milhões em 
convênios assinados para investir 
no sistema de segurança pública ao 
longo desse ano. O dinheiro, oriundo 
da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp), e de contrapartidas 
do Estado, será usado para a informa-
tização de diversos setores estratégi-
cos e o aprimoramento do trabalho 
desenvolvido pelo Núcleo de Análises 
Criminais e Estatísticas (Nace), da Se-
cretaria da Segurança e da Defesa So-
cial (Seds). 

Com relação ao reforço dos con-
tingentes do aparelho policial, desde o 
início da atual gestão estadual, foram 
nomeados dois mil policiais civis e 1,5 
mil policiais militares, que já se encon-
tram reforçando a segurança nas divi-
sas do Estado, entre outros setores da 
segurança pública.

Por sua vez, o secretário de Segu-
rança e Defesa Social do Estado, Cláu-
dio Lima, informou que, desde o início 
da atual gestão, o Governo do Estado 
já investiu mais de 30 milhões em 
aquisição de viaturas, armamentos 
de última geração, coletes à prova de 
balas, cursos, investimento no setor 
de inteligência, capacetes a prova de 
balas, câmeras e mais de 500 viaturas, 
motos novas e moderna.

Eficiência e eficácia
O objetivo é garantir transparên-

cia e agilidade no atendimento à po-
pulação no que se refere a segurança 
pública, e um planejamento de com-
bate à criminalidade cada vez mais 
eficiente. Em 2012, apenas por meio 
de parcerias como o Governo Federal, 
o Estado investiu quase R$ 9 milhões 

Página 10

Ministro pede a PF para inves-
tigar denúncias de sabotagem 
no Programa Mais Médicos
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Mais 1,5 mil policiais militares passaram a reforçar a segurança pública no Estado

O número de homicídios na Paraíba 
mais que triplicou entre os anos de 2001 
e 2011, registrando um crescimento de 
230,4%, segundo maior percentual entre os 
estados brasileiros e nordestinos, perdendo 
apenas para Bahia, que teve uma elevação 
de 245,2%. Em 2001, ocorreram 490 homicí-
dios contra 1.619 registrados em 2011. Entre 
a população jovem, a taxa de crescimento foi 
de 213,6%. Foram 198 jovens vítimas de ho-
micídio em 2001 e 621 em 2011.

Os dados constam no Mapa da Violên-
cia 2013: Homicídio e Juventude no Brasil, 
publicado ontem pelo Centro de Estudos 
Latino-Americanos (Cebela), com base no 
Subsistema de Informação sobre Mortalida-
de (SIM), do Ministério da Saúde. De acordo 
com o estudo, em 2001, a cada 100 mil habi-
tantes paraibanos, 14,1 morreram assassina-
dos, enquanto em 2011, essa relação era de 
42,7, uma alta de 202,3% no período. Obser-
va-se na década um crescimento “elevado e 
preocupante”, com a Paraíba saindo da 21ª 
posição nas taxas de homicídio por 100 mil 
habitantes para a 3ª colocação, perdendo 
apenas para Alagoas e Espírito Santo.

 A violência mostrou-se mais acentuada 
ainda entre a população jovem, cuja taxa de 
homicídio por 100 mil habitantes mais que 
triplicou e cresceu 219,4% entre os anos 
de 2001 e 2011. Enquanto em 2001, foram 
assassinados 27,6 jovens a cada 100 mil ha-
bitantes, em 2011 essa relação foi de 88,2 
jovens vítimas de homicídio a cada 100 mil 
habitantes. A Paraíba saltou da 19ª posição 
para a 3ª colocação na evolução das taxas de 
homicídios juvenis.

Homicídios
O estudo da Cebela aponta ainda que 

o Nordeste foi a região onde os números da 
violência mais aumentaram e João Pessoa, 
apesar de apresentar taxas menores em re-
lação a Natal e Salvador, por exemplo, está 
entre as capitais responsáveis pelo forte 
crescimento, ao lado de Fortaleza, Maceió 
e São Luis. Entre os anos de 2001 e 2011, o 
número de homicídios na Capital paraibana 
subiu 152,2%, saltando de 251 para 633 na 
década. 

No ano de 2011, João Pessoa foi a se-
gunda Capital brasileira que apresentou a 
segunda maior taxa de homicídio, ficando 
abaixo apenas de Maceió e acima de Salva-
dor. O Mapa da Violência revelou que na-
quele ano foram assassinadas 86,3 pessoas 
por 100 mil habitantes. Na década, a taxa de 
homicídio teve uma alta de 108,9%, tendo 
em vista que no ano de 2001 morreram 41,3 
pessoas a cada 100 mil. 

Os dados constatam que o crescimento 
da taxa estadual (202,3%) foi bem superior 
ao aumento da Capital (108,9%), “o que su-
gere a existência de polos de violência no in-
terior dos estados, que puxam as taxas para 
cima”. Indicam também que o processo evo-
lutivo da violência em João Pessoa começou 
antes da virada do século: em 1999, a capital 
paraibana estava na 10ª posição no ranking 
das taxas de homicídios, com 36 assassinatos 
por 100 mil habitantes. Em contrapartida, 
capitais como São Paulo e Rio de Janeiro re-
gistraram queda nas posições.

De acordo com o estudo, os jovens das 
capitais são os focos prioritários e alvos in-
questionáveis da violência homicida no país. 
Em João Pessoa, o percentual de jovens que 
morreram vítimas de assassinato foi maior 
do que o observado na população. Na dé-
cada, o número de crimes contra a vida dos 
jovens cresceu 175,2%, saltando de 105 em 
2001 para 289 em 2011.

A publicação considera que o nível de 

violência contra a juventude chegou a limi-
tes absurdos em João Pessoa, que em 2011 
atingiu 215,1 assassinados por 100 mil jo-
vens. Na década, essa relação cresceu 163%. 
Em 2001, 81,8 por 100 mil jovens morreram 
assassinados. Somente no ano de 2003 ob-
servou-se uma leve queda nesse processo de 
evolução, com uma taxa de 80,5 jovens víti-
mas de homicídio a cada 100 mil.

O Mapa da Violência apontou ainda 
que Cabedelo está entre os 15 municípios 
brasileiros que superaram a impressionante 
marca dos 100 homicídios por 100 mil habi-
tantes no ano de 2011 (116,7), ocupando a 4ª 
posição no ranking do número e taxas de ho-
micídio entre os 100 municípios com mais de 
20 mil habitantes. Também aparecem na re-
lação os municípios do Conde (23ª posição), 
com uma taxa de 91,8 homicídios; Santa Rita 
(27ª colocação), 90,8 assassinatos; Mari (28ª 
posição), com uma taxa de 89,6; João Pessoa 
(30º lugar); e Patos (75º colocado), com uma 
taxa de 65,1 homicídios.

Em relação à população jovem, seis 
municípios paraibanos estão entre os 100 
com mais de 10 mil jovens que possuem os 
maiores números e taxas de homicídios em 
2011: Cabedelo (6º colocado), com uma taxa 
de 272,5 jovens assassinados a cada 100 mil; 
Santa Rita ((13º), 217,2 homicídios a cada 
100 mil jovens; João Pessoa (14º); Patos (64º), 
com 118,3 jovens vítimas de assassinato a 
cada 100 mil; Bayeux (68º), com uma taxa de 
116,3; e Campina Grande (90º), onde 98,3 a 
cada 100 mil jovens foram assassinados.

Gênero 
Embora os homens sejam as maiores víti-

mas dos homicídios, o Mapa da Violência re-
velou que na Paraíba o número de mulheres 
assassinadas mais que triplicou na década, o 
mesmo ocorrendo na Bahia. Enquanto em 
2001 foram registrados 47 homicídios femi-

ninos, em 2011 esse número saltou para 143, 
uma elevação de 204,3%. Em 2001, foram 
mortas 2,6 mulheres a cada 100 mil contra 
7,3 assassinatos femininos em 2011, colocan-
do o Estado na 4ª posição do ranking nacio-
nal nesta relação. Na população jovem, a Pa-
raíba cai para 6ª posição, com 10,5 mulheres 
assassinadas a cada 100 mil, no ano de 2011. 
Na década, o número de mulheres jovens as-
sassinadas aumentou 94,7%, passando de 19 
homicídios em 2001 para 37 em 2011.

João Pessoa foi a terceira capital do país 
que apresentou a maior taxa de mulheres 
assassinadas, com 11,1 homicídios femininos 
em cada 100 mil mulheres. Entre as jovens, 
essa relação é bem maior, atingindo 20 mu-
lheres em cada 100 mil.

Raça/cor 
O estudo concluiu que houve uma acen-

tuada tendência de queda no número abso-
luto de homicídios na população branca e 
de aumento de vítimas na população negra, 
tanto no conjunto da população, como en-
tre os jovens, na qual essa tendência foi bem 
mais pronunciada.

A Paraíba está entre os Estados onde os 
homicídios negros cresceram acima de 200% 
na década e registraram uma taxa acima de 
100 homicídios por 100 mil jovens negros. 
Enquanto entre os anos de 2002 e 2011, o 
número de brancos assassinados cresceu 
55,1% (de 49 para 76 homicídios), o número 
de negros vítimas de assassinato teve uma 
alta de 235,4% (de 432 para 1.449 homicí-
dios). Em 2011, foi o segundo Estado brasi-
leiro que registrou a maior taxa de homicí-
dios contra negros, com 60,3 assassinatos em 
cada 100 mil negros; enquanto entre a popu-
lação branca essa relação é de 5,5. Os jovens 
negros são as maiores vítimas: 134,1 em cada 
100 mil foram assassinados em 2011, contra 
6,3 em cada 100 mil jovens brancos.

Número de homicídios triplica entre 2001 e 2011

FOTO: Ortilo Antônio
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nesse setor.  “Com a parceria com o 
Governo Federal, vamos reforçar a 
parte de tecnologia, implantando o 
sistema de informatização das polí-
cias. Teremos mais rapidez e controle 
das informações nas delegacias ao im-
plantarmos o Boletim de Ocorrência 
Eletrônico. Também estamos inves-
tindo em instrumentos para aprimo-
rar a análise estatística que tem sido 
fundamental para traçarmos estra-
tégias de combate à criminalidade”, 
explica o titular da Seds, Cláudio Lima.

Com os convênios assegurados, 
ao longo de 2013, serão investidos R$ 
5,9 milhões na qualificação das infor-
mações de segurança pública. Para o 
Nace, serão adquiridos equipamentos 
de informática e ferramentas para a 
coleta e análise dos índices criminais 
do Estado e para a capacitação dos 
servidores que trabalham na área, fo-
mentando-se as pesquisas para traçar 
um diagnóstico situacional da proble-
mática da criminalidade no Estado.

Além disso, o Estado vai investir 
na compra de equipamentos de traba-
lho e na capacitação dos policiais. Na 
melhoria da formação dos policiais 
militares e bombeiros militares serão 
investidos mais de R$ 1,8 milhão na 
aquisição de uma unidade móvel de 
ensino, na informatização e implan-
tação de bibliotecas, na aquisição de 
um simulador de incêndio, no ofereci-
mento de cursos de capacitação e na 
a implantação de uma academia de 
musculação. 

No Instituto de Polícia Científi-
ca (IPC) serão investidos cerca de R$ 
594 mil na ampliação do Laboratório 
de DNA Forense e na modernização 
dos setores de Perícias Papiloscópicas 
e Balísticas do Instituto e do Labora-
tório de Toxicologia Forense de João 
Pessoa.

Para a formação dos policiais ci-
vis serão destinados R$ 1,6 milhão na 
Academia de Ensino de Polícia (AEP) 
com a montagem de uma nova sala de 
condicionamento físico e a implanta-
ção do Projeto Itinerante de Educação 
em Segurança Pública. “Por esse con-
vênio vamos adquirir um simulador 
de tiro móvel que irá funcionar dentro 
de um grande caminhão baú, possibi-
litando o treinamento de policiais em 
todas as regiões da Paraíba a baixo 
custo”, explica o coordenador admi-
nistrativo da AEP, Marcelo Isídio. 

“Esses são apenas os investimen-
tos assegurados, mas já estamos nos 
movimentando, organizando proje-
tos, para garantir a assinatura de mais 
convênios que irão trazer benefícios 
para a segurança em diversas áreas”, 
afirma Cláudio Lima. De acordo com 
o secretário, outras parcerias estão 
sendo estabelecidas com órgãos do 
Governo Federal, a exemplo da Se-
cretaria Nacional de Políticas para as 
Mulheres com o objetivo de combater 
à violência doméstica no Estado.

Neste ano de 2013, 
serão investidos no 
sistema mais R$ 10 
milhões; parte dos 
recursos serão apli-
cados no processo 
de informatização de 
diversos segmentos 
estratégicos
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PF investigará denúncia de sabotagem
Programa mais médicos

Grupos estariam se orga-
nizando em redes sociais 
para atrasar o cronograma

Brasília – O Ministério 
da Saúde recebeu denún-
cias de que grupos estão 
se mobilizando nas redes 
sociais para inviabilizar o 
Programa Mais Médicos. De 
acordo com a pasta, existe 
possibilidade de uma mo-
bilização para gerar um 
alto número de inscrições 
e, em seguida, provocar de-
sistência em massa, com a 
intenção de atrasar o cro-
nograma do programa.

O ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, pediu 
que a Polícia Federal acom-
panhe o processo de ins-
crições do programa para 
analisar se há intenção de 
sabotagem. De acordo com 
assessores da pasta, a Ou-
vidoria do Sistema Único 
de Saúde (SUS) vai entrar 
em contato com todos os 
profissionais que já se ins-
creveram no programa. 
Será feita uma análise dos 
cadastros para verificar 
inconsistências, como por 
exemplo, outros vínculos 
trabalhistas incompatíveis.

“O primeiro interesse 
que tem que ser atendido 
é o interesse da população, 
sobretudo aquela que não 
tem médicos perto de onde 
vive e trabalha. Estamos 
estimulando os médicos 
brasileiros a participar do 
programa, mas não que-
remos ninguém que esteja 
fazendo qualquer tipo de 
sabotagem para atrasar um 
programa que visa a ofere-
cer médicos para a popu-
lação”, disse em nota o mi-
nistro Alexandre Padilha. 
Diante das denúncias, o Mi-
nistério da Saúde já pediu 
o acompanhamento pela 
Polícia Federal das inscri-
ções no programa.

O Conselho Federal 
de Medicina e a Federação 
Nacional dos Médicos (Fe-
nam) disseram que não sa-
bem sobre as mobilizações 
de tais grupos pelas redes 
sociais.

Bolsa
O Programa Mais Médi-

cos foi lançado na semana 

passada e tem como prio-
ridade levar médicos para 
atuar por três anos na pe-
riferia das grandes cidades, 
nos municípios do interior 
e naqueles mais distantes, 
principalmente nas regiões 
Norte e Nordeste. 

Os médicos receberão 
uma bolsa de R$ 10 mil, 
paga pelo Governo Fede-
ral. A medida prevê ainda 
a criação de mais vagas de 
Graduação em Medicina, 
de residência médica e de 
mais unidades de saúde 
pelo interior.

A categoria critica vá-
rios pontos do programa, 
como, por exemplo, a vinda 
de médicos estrangeiros 
sem a aprovação no Revali-
da, exame necessário para 
que médicos com diploma 
obtido no exterior possam 
atuar no Brasil. 

O presidente da Fe-
nam, Geraldo Ferreira, ain-
da alega que o pagamento 
em forma de bolsa é uma 
forma de burlar as leis tra-
balhistas brasileiras com 
um contrato “precário”. “Os 
médicos não vão ter férias, 
13º salário, INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social)” 
ressaltou Ferreira.

Trabalho no SUS
A pasta alega que a 

bolsa é caracterizada como 
“bolsa-formação”, porque, 
além trabalhar no SUS, o 
médico vai fazer uma espe-
cialização na atenção bási-
ca ao longo dos três anos 
do programa. A assessoria 
também ressalta que os 
médicos terão recesso de 
30 dias a cada ano de tra-
balho.

A assessoria ainda 
ressalta que os médicos 
terão que contribuir com 
a Previdência Social, para 
ter direito a licença-ma-
ternidade, auxílio em caso 
de acidentes e outros be-
nefícios dos contribuintes. 
No caso de médicos pro-
venientes de países com 
acordo internacional de 
seguridade com o Brasil, 
o profissional continuará 
contribuindo com a previ-
dência do país de origem e 
terá direito aos benefícios 
de nossa previdência.

Em uma semana, o Pro-
grama Mais Médicos re-
cebeu 11.701 inscrições, 
menos de 8% delas de mé-
dicos estrangeiros.

copom mantém o
reajuste da gasolina 

Habitação rural já 
beneficiou 76 mil 

Bolsa Família paga 
os benefícios

Brasília – O Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central 
manteve a projeção de reajuste de 5% 
no preço da gasolina, este ano. Também 
não houve alteração na estimativa de 
recuo de cerca de 15% na tarifa resi-
dencial de eletricidade. “Essa estima-
tiva leva em conta os impactos diretos 
das reduções de encargos setoriais 
anunciadas, bem como reajustes e re-
visões tarifárias ordinários programa-
dos para este ano”, explica o Copom. 
A projeção para o preço do botijão de 
gás é de estabilidade e, para a telefonia 
fixa, a expectativa é redução de 2%, 
neste ano.

 Essas estimativas são as 
mesmas divulgadas em maio. Para o 
conjunto de preços administrados por 
contrato e monitorados, em 2013, a 
projeção foi reduzida para 1,8%, con-
tra 2,55 previstos em maio. Essa esti-
mativa “incorpora a recente revogação 
de reajustes nas tarifas de transporte 
urbano”. Para 2014, a estimativa foi 
mantida em 4,5%.

Brasília - O Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR) já atendeu a cerca 
de 76 mil famílias de agricultores e tra-
balhadores rurais. Segundo informações 
da Caixa, desde o início do programa, em 
setembro de 2009, foi investido cerca 
de R$ 1,7 bilhão no setor. Para 2013, a 
Caixa Econômica Federal espera superar 
o resultado do ano passado, quando con-
tratou 40 mil unidades habitacionais no 
campo. O PNHR é integrante do Programa 
Minha Casa, Minha Vida e também prevê 
a instalação de cisternas em localidades 
sem acesso à solução de abastecimento 
de água, por meio de convênio firmado 
entre o Ministério do Desenvolvimento 
Social e o Ministério das Cidades. 

Para famílias com renda anual 
de até R$ 15 mil (Grupo 1), o valor do 
subsídio, com recursos do Orçamento 
Geral da União, é até R$ 28,5 mil para con-
strução e até R$ 17,2 mil para reforma. 
Cada família devolve à União 4% do valor 
subsidiado, em quatro parcelas anuais 
(1% por ano – 96% do valor total do 
projeto é subsidiado). Para a região Norte, 
o valor do subsídio é de até R$ 30,5 mil 
para construir, e de até R$ 18,4 mil para 
reformar a moradia. As propostas devem 
ser apresentadas à Caixa por intermédio 
de uma entidade organizadora, sem fins 
lucrativos, com no mínimo quatro e no 
máximo 50 famílias por grupo

Brasília – Os benefícios de julho 
do Bolsa Família começaram a ser pa-
gos ontem. De acordo com o Ministério 
do Desenvolvimento Social (MDS), os 
saques poderão ser feitos de acordo com 
o calendário de pagamentos, conforme o 
último número do cartão do beneficiário. 
O programa atende a 13,5 milhões de 
famílias em todos os municípios do país. 
Na última quarta-feira, a pasta informou 
que, para melhorar a comunicação di-
reta com os beneficiários do programa, 
quem recebe os recursos deve atualizar 
o número de telefone celular no Cadastro 
Único (CadÚnico). 

A medida visa a alertar de 
forma rápida e direta as famílias sobre 
atualização cadastral, vacinação e cumpri-
mento da frequência escolar. Na semana 
passada, a Polícia Federal concluiu que 
os boatos sobre o fim do Bolsa Família, 
surgidos em maio, tiveram origem es-
pontânea. As falsas informações sobre a 
suspensão do programa levaram a uma 
corrida dos beneficiários às agências 
bancárias da Caixa Econômica Federal para 
sacar o benefício. Só no fim de semana dos 
dias 18 e 19 daquele mês, o banco regis-
trou 920 mil saques de beneficiários. 

A Paraíba vai contar com o 
Núcleo de Pessoas Desaparecidas, 
que será instalado na nova Cen-
tral de Polícia Civil de João Pes-
soa, que está sendo construída 
no bairro do Geisel. A finalidade 
é acabar com a descentralização 
das investigações sobre desapa-
recimento de pessoas, um dos 
grandes problemas para a solu-
ção das ocorrências.

O núcleo terá gestão em 
todo o Estado, através do com-
partilhamento de informações 
entre as Polícias Civil, Militar e 

Federal. Segundo o secretário de 
Segurança e Defesa Social, Cláu-
dio Lima, o núcleo vem para pre-
encher o déficit que há sobre o 
tráfico de pessoas. “É importante 
que se imagine o quanto estamos 
atrasados, não só na Paraíba, 
como todo Brasil. O último levan-
tamento sobre pessoas traficadas 
é de 2003. Mas estamos fazendo 
nosso dever de casa implantando 
o núcleo”, informou Cláudio.

Todo o núcleo vai reunir es-
pecialistas e capacitar agentes 
para tratar do assunto como um 
todo, desde as particularidades 
desse tipo de crime até o apoio 
aos familiares das vítimas. A ideia 

é formar um banco de dados com 
todas as informações possíveis 
para facilitar a prisão dos crimi-
nosos. Até hoje não existe ne-
nhum órgão com dados precisos 
sobre os números de pessoas que 
ainda estão desaparecidas.

.Já o procurador  Regional 
do Trabalho, Eduardo Varandas, 
expôs que os paraibanos são tra-
ficados principalmente para fins 
de trabalho escravo e exploração 
sexual e submetidos a castigos 
físicos. Segundo ele, mais de 30 
travestis teriam sido traficados.

“O poder público é menos 
organizado que o crime”, revelou 
Eduardo Varandas, ressaltando 

que o Ministério Público do Traba-
lho (MPT) acompanha dois casos 
de tráfico de travestis para outros 
países, mas não divulgou porque 
está em segredo de Justiça

Aproximadamente 100 garo-
tos paraibanos foram traficados 
para a Europa para realização de 
programas sexuais. “Esses são ca-
sos comprovados. Alguns são uti-
lizados como mulas, desembar-
cam na Suíça e seguem de trem 
para a Itália,” revelou o promo-
tor Marinho Mendes. Segundo 
o promotor, os paraibanos são 
vítimas ainda do tráfico interes-
tadual, cujo destino principal é o 
Estado do Paraná.

Unidade será instalada na capital
NÚcLEo dE PEssoas dEsaParEcidas

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Aline Leal
Da Agência Brasil

Brasília – Em apenas uma sema-
na, o Programa Mais Médicos recebeu 
11.701 inscrições de profissionais e 753 
inscrições de municípios, informou on-
tem o Ministério da Saúde. Cerca de 
80% dos médicos inscritos formaram-se 
no Brasil e pouco mais de 92% dos in-
teressados são brasileiros. As inscrições 
ainda estão abertas e podem ser feitas 
pelos municípios e pelos médicos, até o 
dia 25 deste mês, na página do progra-
ma na internet.

De acordo com o Ministério da Saú-
de, do total de profissionais que deram 
início ao cadastro, 9.366 se formaram 
no Brasil e 2.335 no exterior. Quanto 
à nacionalidade, 10.786 são brasileiros 
e 915, estrangeiros. Os médicos parti-
cipantes receberão bolsa de R$ 10 mil, 
paga pelo Ministério da Saúde, como 
ajuda de custo e farão especialização 
em atenção básica. Todos os participan-
tes do programa serão acompanhados 
por instituições públicas de ensino.

Os profissionais formados no Bra-
sil, ou com diplomas validados no país, 
terão prioridade nas vagas do progra-
ma. As que não forem preenchidas por 
eles serão oferecidas aos estrangeiros 
inscritos. Só serão selecionados médi-
cos que atuam em países que tenham 
mais de 1,8 médicos por mil habitantes, 
com registro comprovado naquele país 

e que tenham conhecimento da língua 
portuguesa.

O número de vagas disponíveis só 
será conhecido após a demanda apre-
sentada pelos municípios. As prefeitu-
ras deverão indicar o número de pro-
fissionais de que precisam e apontar as 
unidades de saúde que têm capacidade 
instalada para atuação dos médicos.

critérios
Segundo o Ministério da Saúde, 

para verificar o real interesse dos médi-
cos em participar da iniciativa, a Ouvi-
doria do Sistema Único de Saúde (SUS) 
entrará em contato com os profissio-
nais que já se inscreveram e que apre-
sentem algum tipo de inconsistência 
no cadastro.

O Programa Mais Médicos foi lan-
çado na semana passada e tem como 
prioridade levar profissionais de saúde 
às periferias das grandes cidades, aos 
municípios do interior e àqueles mais 
distantes, principalmente nas regiões 
Norte e do Nordeste.

O programa foi instituído pela 
Medida Provisória (MP) 621/2013, co-
nhecida como MP dos Médicos, em 
tramitação no Congresso Nacional. A 
medida prevê a contratação de mé-
dicos para atuar na saúde básica em 
municípios do interior e na periferia 
das grandes cidades, além da criação 
de mais vagas de Graduação em Me-
dicina, de residência médica e de mais 
unidades de saúde.

Mais de 11 mil fizeram as inscrições
Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Padilha pediu a PF que acompanhe processo de inscrições para analisar se há intenção de sabotagem

Foto: Divulgação
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 Papa terá esquema de segurança de 14 mil pessoas 

Jornada Mundial da Juventude 

Rio de Janeiro 
- O papa Francisco 
contará, durante a 
realização da Jor-
nada Mundial da 
Juventude (JMJ), 
com um efetivo de 
segurança de 14 
mil pessoas. Des-

tas, 10,2 mil são militares das Forças 
Armadas e os demais são policiais e 
agentes dos órgãos de segurança e 
ordem pública, como da Defesa Civil, 
da Polícia Civil e soldados do Corpo 
de Bombeiros. Todos estarão de pron-
tidão para ações de defesa nacional e 
de segurança pública entre os dias 22 
e 28 de julho. Dos 10,2 mil militares 
das Forças Armadas, 7 mil atuarão no 
Campus Fidei, onde o pontífice fará a 
aparição final.

Na sua viagem ao Brasil, Francis-
co celebrará uma missa na Basílica de 
Aparecida, em São Paulo. Durante sua 
estada, no Rio, ele ficará hospedado 
na residência do Sumaré. Essa é a pri-
meira viagem ao exterior do papa. A 
programação de Francisco é intensa: 
visita aos moradores da comunidade 
da Varginha, conversa com presos e 
concede a bênção para os doentes de 
uma instituição mantida por doações.

Francisco será recebido pela 
presidente Dilma Rousseff; pelo go-
vernador do Rio, Sérgio Cabral; pelo 
prefeito da capital fluminense, Eduar-
do Paes; pelo arcebispo do Rio, dom 
Orani João Tempesta; e pelo arcebispo 
de Aparecida e presidente da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), dom Raymundo Damasceno 
Assis. Os deslocamentos serão feitos 
em um helicóptero.

Isabela Vieira
Da Agência Brasil

Brasília – A presidente 
da República, Dilma Rousseff, 
convidou chefes de Estado 
da América do Sul para um 
dos eventos mais importan-
tes da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ), no Rio de 
Janeiro, que começa no pró-
ximo dia 22. Trata-se da Mis-
sa de Envio e Angelus, com 
a presença do papa Francis-
co, que encerrará a jornada 
no próximo domingo, a par-
tir das 10h.

O convite aos chefes de 
Estado foi expedido no fi-
nal da semana passada pelo 
Itamaraty, por meio de arti-
culação com as embaixadas. 
O órgão informou que, em 
um primeiro momento, não 
pretende divulgar confirma-
ções de presenças, mas que 
a estratégia pode ser altera-
da por opção da Presidência 
da República, responsável 
por organizar o evento.

A Missa de Envio e An-
gelus é o único evento pú-
blico que terá a presença 
simultânea da presidente 
Dilma Rousseff e do papa 
Francisco. Ela decidiu es-
tender o convite aos líderes 
dos países vizinhos devido à 
importância da visita inau-
gural do primeiro pontífice 
latino-americano a um país 
da América do Sul.

A Jornada Mundial da 
Juventude será o primeiro 
evento internacional presti-
giado pelo papa Francisco, 
que assumiu o cargo em 
março. Estima-se público 
entre 1,5 milhão e 2 milhões 
de pessoas.

Dilma convida
presidentes

Polícia do Rio 
se diz preparada

Rio de Janeiro – O secretário de 
Segurança Pública do Rio de Janeiro, 
José Mariano Beltrame, disse ontem 
que a polícia está preparada para re-
ceber o papa Francisco, que estará 
na cidade entre os dias 22 e 28 deste 
mês, para participar da Jornada Mun-
dial de Juventude. Segundo Beltrame, 
no entanto, é preciso ficar “atento” a 
manifestações.

“O planejamento de segurança 
para a visita do papa está pronto. Com 
relação a questões de segurança pú-
blica cotidiana, como violência, crimi-
nalidade, não há problema nenhum. 
Estamos prontos para receber o papa. 
Agora, temos a possibilidade de mani-
festações, para a qual temos que dar 
um tratamento diferenciado. Temos 
que ficar atentos para ver, ali na fren-
te, o que pode ou não acontecer”, disse 
o secretário. Beltrame participou hoje 
de uma coletiva para falar sobre os 
atos de violência cometidos durante 
manifestação entre a noite da última 
quarta-feira e a madrugada de hoje, 
na zona sul da cidade do Rio de Janei-
ro. Segundo ele, o perfil desses atos 
violentos dificulta o planejamento e a 
ação da polícia.

Rio de Janeiro - Pela primeira 
vez na história, o Morro do Corcova-
do, onde fica a estátua do Cristo Re-
dentor, poderá ser visitado durante 
24 horas. O fato inédito ocorrerá du-
rante a Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ), entre os próximos dias 
23 e 28, com o objetivo de atender 
a imensa demanda de visitantes ao 
monumento, um dos mais conheci-
dos símbolos religiosos do mundo.

Desde ontem até 2 de agosto, 
o monumento ficará aberto aos tu-
ristas em horário especial: das 7h à 
1h. Durante os dias da jornada, no 
entanto, a visitação será 24 horas. 
Em períodos normais, o acesso ao 
Corcovado, pelo trem ou pelas vans, 
é feito das 8h às 19h. Para tornar 
mais seguro o passeio noturno ao 
Corcovado, foi adotada em todo o 
complexo turístico uma iluminação 
especial, criada pelo light designer 
Peter Gasper. Mesmo com o funcio-
namento 24 horas, os participantes 
da JMJ e demais visitantes da cidade 
terão que se programar para conhe-
cer de perto o Cristo Redentor: os in-
gressos devem ser comprados com 

antecedência, pela internet. Outras 
medidas operacionais foram ado-
tadas para viabilizar o horário es-
pecial. “Foi montado um plantão de 
funcionários do Parque Nacional da 
Tijuca e dos operadores turísticos 
do Trem do Corcovado e das vans”, 
explicou Ernesto Viveiros de Castro, 
chefe do parque onde fica o Morro 
do Corcovado.

Segundo ele, esta é a primei-
ra vez que o Corcovado abre à noite 
para o público em geral. “Em oca-
siões anteriores houve autorização 
para pequenos eventos restritos”, 
disse Viveiros de Castro. Para o che-
fe da unidade vinculada ao Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), a JMJ será 
um grande teste. “Dependendo da re-
ceptividade e da qualidade da opera-
ção, é possível que se autorize a aber-
tura noturna outras vezes”, admitiu.

Os ingressos para ir ao Cristo 
Redentor pelo Trem do Corcovado 
custam R$ 46 (adultos) e podem 
ser adquiridos pelo site www.cor-
covado.com.br . Todos os ingressos 
comprados pela internet devem ser 
trocados na bilheteria da estação do 
trem, na Rua Cosme Velho, 513. Para 
quem prefere ir de vans, há duas op-
ções. As que partem das Paineiras 

custam R$ 27,36 e o ingresso pode 
ser adquirido no site www.painei-
rascorcovado.com.br e trocado an-
tecipadamente. O horário de fun-
cionamento é das 7h às 24h, todos 
os dias, mas caso haja demanda o 
período será estendido madrugada 
adentro. Quem quiser evitar as filas 
para o embarque nas Paineiras pode 
pegar as vans que saem do Largo do 
Machado, no Catete. O funcionamen-
to é das 7h às 23h, de hoje até 2 de 
agosto, também com a possibilidade 
de extensão do horário, caso haja de-
manda. O preço é R$ 45 e o ingresso 
pode ser adquirido pela internet ou 
em posto de venda no próprio Largo 
do Machado.

Para os que se dispõem a subir 
o Morro do Corcovado a pé, o cami-
nho pode ser feito pela trilha que 
parte do Parque Lage, no bairro do 
Jardim Botânico, zona sul do Rio. O 
horário de funcionamento da trilha 
é das 8h às 17h, mas deve iniciar 
percurso no mais tardar às 13h. 
De acordo com a administração do 
Parque Nacional da Tijuca, entre os 
dias 20 e 28 somente pessoas com 
ingresso para o Cristo Redentor 
poderão acessar a trilha. A exceção 
será para montanhistas que apre-
sentarem equipamentos.

Cristo Redentor aberto 24h 

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

“Temos que dar 
um tratamento 
diferenciado para 
manifestações”

JMJ deve atrair 
2 mi de pessoas

Rio de Janeiro - A Jornada Mun-
dial da Juventude (JMJ) deve atrair en-
tre 1,7 milhão e 2 milhões de pessoas 
ao Brasil, disse ontem à Agência Brasil 
o secretário nacional interino de Polí-
ticas de Turismo do Ministério do Tu-
rismo, Sandro Fernandes. “Isso, por 
si só, deve trazer impacto para o país 
de mais ou menos R$ 1,2 bilhão na 
economia”, acrescentou. Somente em 
despesas diretas com hospedagem e 
alimentação, a estimativa é atingir R$ 
660 milhões. O gasto médio por turis-
ta, incluindo hospedagem, transporte 
e alimentação, deverá ficar em torno 
de R$ 305 por dia, informou o secre-
tário. A expectativa serve tanto para 
turistas estrangeiros, como nacionais. 
Fernandes não tem dúvidas que a JMJ 
vai atrair mais turistas estrangeiros 
do que a Copa das Confederações, que 
ocorreu no Brasil, no mês passado. 
“Do Cone Sul, deve vir uma quanti-
dade muito grande de peregrinos”. A 
previsão do Ministério do Turismo é 
que somente da América do Sul, em 
especial do Chile, Peru e da Argentina, 
devem vir muitos peregrinos de ôni-
bus. “Somente do Chile, deve vir cerca 
de mil ônibus”, informou o secretário 
interino. A entrada dos peregrinos na 
cidade do Rio de Janeiro deverá se in-
tensificar a partir de amanhã.

Paulo Virgilio
Da Agência Brasil

Débora Zampier
Da Agência Brasil

Pela primeira vez na história, o Cristo Redentor recebe o público 24 horas; morro do Corcovado ganha iluminação especial 
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Graça Meira, que está aniversariando hoje e a amiga Conceição Imperiano

Médico Manoel Jaime 
Xavier Filho, sras. Graça 
Meira, Nitinha Zaccara, 
Gloria Fragoso e Os-
minda Araújo, empresá-
rios Iramirton Pereira e 
Robinson Koury, dentista 
Julião Ferreira da silva, 
desembargador federal 
Vicente Nogueira, veteri-
nário Antonio Robero de 
Araújo Neves.
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Parabéns

Dois Pontos
  O artista pernambucano 
Daniel  Santiago vai  promover 
um happening na abertura da 
sua exposição, neste sábado, na 
Galeria Janete Costa, em Recife.

  Cerca de 100 pessoas serão 
escolhidas para arremessar ovos 
com tinta sobre um painel com os 
escritos em holandês “Verzuimd 
Brasiel” (Brasil Desemparado).

Zum Zum Zum
   A peça “Salve Jorge”, feita em argila pelo artesão Fernandes, de Vitória de 
Santo Antão, foi a grande campeã da Fenearte, mega feira de negócios do artesanato, 
que terminou no último domingo no Centro de Convenções de Pernambuco. O trabalho 
foi  eleito o mais bonito da feira pelo júri popular e a mais fotografada do evento.

FOTO: Goretti Zenaide

Alegria das amigas Maria Lúcia Costa e Salete Porto

Campanha

MANIVESTE-SE! 
é o novo movimento 
lançado nas redes so-
ciais Facebook e Insta-
gram, pela marca Thks, 
conhecida no mercado 
pelos seus trabalhos 
sociais, como o Dia do 
Obrigado.

Os detalhes da 
nova campanha serão 
conhecidos no próximo 
dia 24, no tradicional 
pub Café Empório, 
localizado na antiga 
Rua Coração de Jesus, 
em pleno coração do 
bairro de Tambaú.

“Nada é pequeno no amor. 
Quem espera as grandes 
ocasiões para provar a sua 
ternura, não sabe amar”

LAURE CONAN

“Se você sabe explicar o 
que sente, não ama, pois 
o amor foge de todas as 
explicações possíveis”

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Pré-Jornada
A SEMANA MISSIONÁRIA,  também conhecida como 

Pré-Jornada, termina hoje com um Ato pela Vida e pela 
Paz, às 15h na Catedral Basílica de Nossa senhora das 
Neves, seguida de Missa de Envio para a Jornada Mundial 
da Juventude, celebrada pelo arcebispo da Paraíba, dom 
Aldo di Cillo Pagotto.

Durante toda a semana as Dioceses paraibanas 
prepararam os jovens para o grande encontro com o  
papa Francisco no Rio de Janeiro.

   A grande dama Nitinha Zaccara será festejada hoje pelo seu aniversário. 
O encontro será à noite na sua residência em Tambaú com amigas leais e familiares.

Grande dama Nitinha Zaccara é a aniversariante de hoje

FOTO: Dalva RochaMetas alcançadas
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO da Paraíba já 

cumpriu três das dez Metas Nacionais do Poder Judiciário, 
cujo prazo para atingir a todas é dezembro deste ano.

Com o cumprimento das metas, o programa do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) visa dar mais eficiência ao 
Judiciário, melhorar a gestão com gerenciamento de rotinas 
de trabalho, aumentar a produtividade e reduzir custos.

Arte sacra
DENTRO DA PROGRAMAÇÃO da Agenda Cultural do 

TJPB, será lançado no próximo dia 24 o livro Complexo 
Arquitetônico Carmelita da Paraíba - Arte Sacra nas 
Igrejas do Carmo e Santa Tereza, de autoria do desem-
bargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Trata-se da décima terceira obra do autor, que 
também é integrante da Academia Paraibana de Letras.

Manoel Jaime e Iracema Xavier, ele é o aniversariante de hoje

    Neste sábado, Josenilton Leal Gomes e Josenice comemoram o primeiro 
aniversário do herdeiro Josenilton Filho. Será com muitas brincadeiras e guloseimas 
no Popotumus, no bairro de Manaíra.

FOTO: Goretti Zenaide

Melancolia
SERÁ ABERTA hoje 

a exposição do artista 
plástico Marcantonio, 
intitulada Melancolia - 
visões após Dürer que 
reúne uma série de 45 
obras em técnica mis-
ta sobre tela em que o 
artista trabalha os ele-
mentos da gravura “Mel-
ancolia I”, de autoria do 
artista plástico alemão 
Albert Dürer.

A mostra está na 
Torre Mirante da Estação 
Cabo Branco, com entra-
da aberta ao público.

QUARTOZE EMPRESÁRIOS paraibanos estão 
participando até este domingo da Campus Party, 
conhecido como o maior acontecimento de cultura 
digital e tecnologia do mundo.

O evento, criado há 16 anos na Espanha, acontece 
pela segunda vez na cidade do Recife, no Chrevrolet 
Hall, saindo do Estado de são Paulo, onde era real-
izado há 6 anos. Entre as participantes, destaque 
para a stairs Games studio, de Campina Grande, única 
empresa desenvolvedora de games da América Latina, 
certificada pela Microsoft Game studios.

Campus Party

O TENOR PARAIBANO Túlio Melo é a atração 
de hoje no Projeto Usina da Música, a partir das 20h 
na sala Vladimir Carvalho na Usina Cultural Energisa.

O show “TM” tem por objetivo mostrar todos 
os estilos musicais que o cantor já apresentou no 
decorrer de sua carreira.

Show na Usina

Criação
A SIN Comunicação 

promoveu, na última 
quarta-feira, palestra 
com os profissionais 
Juliano Barreto e Fabrício 
Cavalcante com foco na 
formação de sua equipe 
de criação e do núcleo 
digital da agência.

   O Sebo Cultural agita a noite de hoje no centro. Com  exibição do vídeo 
“Memórias do Futuro”, de Maria Déa e Pedro Osmar, dentro do Projeto “Cinema no Beco 
da Faculdade. Haverá também lançamento do livro “Silente” de Renato Tardivo e debate 
com os escritores Rinaldo Fernandes e Bruno Gaudêncio. Para finalizar a noitada, show 
de samba com a cantora Luciana Vieira.

 

Homenagem póstuma

A NOITE DE HOJE na Academia Paraibana de 
Letras estará mais iluminada com uma significativa 
sessão solene que será realizada em homenagem ao 
saudoso imortal Dorgival Terceiro Neto, ocupante da  
Cadeira 7 e falecido em 12 de abril deste ano.

A sessão será conduzida pelo presidente da Casa, 
Damião Ramos Cavalcanti, com falas dos acadêmicos 
Juarez Farias, Humberto Mello e Gonzaga Rodrigues 
sobre o homenageado. O agradecimento da família 
será feito por Caio Terceiro Neto Parente.
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Semana missionária
realiza hoje ato pela
paz em João Pessoa
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PF e Interpol revelam esquema na PB
lavagem de dinheiro

Dezoito mandados de 
busca e apreensão e de se-
questro de bens foram cum-
pridos ontem na Paraíba, em 
mais dois estados (Mato Gros-
so de Sul e Rio de Janeiro) e 
no Distrito Federal pela Polí-
cia Federal para desarticular 
uma quadrilha internacional 
de lavagem de dinheiro. Um 
italiano de 40 anos que resi-
de no Estado seria o chefe do 
esquema. Durante a operação 
de ontem, a PF sequestrou 
aproximadamente R$ 10 mi-
lhões em bens móveis, imó-
veis e apólices de seguro.

Segundo o delegado de 
Repressão a Crimes Financei-
ros, Fabiano Emídio, o italiano 
(cujo nome não foi revelado 
porque o processo corre em 
sigilo) não foi preso, mas foi 
localizado pela PF e deve che-
gar ao Estado nos próximos 
dias para prestar depoimen-
to. Ele deve ser autuado por 
lavagem de dinheiro e crime 
contra o sistema financeiro 
nacional e internacional.

Segundo a PF, o italiano 
simulava vendas de minério 
da Paraíba para a Suíça por 
meio de uma empresa de 
fachada. O comprador era 
outra empresa pertencente 
também a um italiano. Dessa 
forma, grandes somas de di-
nheiro eram remetidas para 
a Paraíba sem que nenhuma 
pedra saísse do Estado.

As investigações foram 
iniciadas pela Polícia Inter-
nacional (Interpol) e apon-
tam que o dinheiro dessas 
operações de compra e ven-
da seria oriundo de “crimes 
falimentares”, que ocorrem 
quando uma empresa usa 
de má-fé para abrir um pro-

cesso de falência e deixa de 
cumprir dívidas. Também se 
investiga a possibilidade da 
quadrilha ter envolvimento 
com a máfia italiana. Segun-
do a Polícia Federal, o acu-
sado que tem residência na 
Paraíba estaria no Brasil em 
local ignorado. Ele está sendo 
procurado com mandados de 
intimação.

Todo o montante de di-
nheiro foi internacionalizado 
pelo Brasil por intermédio 
da Paraíba mediante con-
tratos de câmbio falsos. No 
país, o dinheiro ilegal foi in-
vestido em nome de laranjas 
em vários empreendimentos 
e bens na Paraíba, Brasília, 
Mato Grosso do Sul e Rio de 
Janeiro. Apenas na Paraíba, a 
quadrilha teria R$ 4 milhões 
em bens.

Durante todo o dia de 
ontem, a Polícia Federal 
cumpriu  mandados expedi-
dos pela Justiça Federal da 
Paraíba. Todo o dinheiro en-
volvido entre bens e imóveis 
nas fraudes foram sequestra-
dos e estão à disposição da 
Justiça. O inquérito foi instau-
rado em 2010. “Descobrimos 
a magnitude do esquema que 
envolvia o Brasil, a Suíça e a 
Itália”, informou o delegado 
Fabiano Emídio. Em relação 
ao número de pessoas envol-
vidas, ele informou que ain-
da não é possível quantificar 
exatamente. Por enquanto 
a PF informou que  procura 
sete estrangeiros envolvidos 
na fraude financeira.

Imóveis em Picuí
Na operação foram se-

questrados bens, imóveis, ter-
renos, fazendas, casas e apar-
tamentos, além de contratos 
de apólices de seguro, no 
valor total de R$ 10 milhões. 
De acordo com o delegado, a 
maior parte dos bens, está na 
cidade de Picuí, mas os inves-
timentos também eram feitos 
em outros estados

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Italiano que teria ligação com 
a máfia simulava exportação 
de joias para a Suíça

A Polícia Civil da Paraíba, em 
parceria com a Polícia Militar, 
deflagrou ontem a “Operação 
Athos” na região de Itabaiana. 
Cento e cinquenta policiais par-
ticiparam da ação, que também 
contou com o apoio da Secretaria 
de Estado da Administração Peni-
tenciária (SEAP) e teve o objetivo 
de desarticular duas organizações 
criminosas especializadas no tráfi-
co de drogas que funcionavam nas 
cidades de Itabaiana, Juripiranga, 
Mogeiro, Caaporã e João Pessoa.

Foram expedidos 24 man-
dados de prisão e 21 de busca e 
apreensão. Ao fim da operação 
26 pessoas tinham sido presas, 
sendo duas em flagrante. Além 
das prisões, nas cidades em que 
foi realizada a operação, as po-
lícias apreenderam drogas (ma-
conha e crack), munições, armas, 
celulares, veículos, dinheiro e ani-
mais silvestres.

Os presos são acusados de tráfi-
co de drogas, homicídios e corrup-

ção de menores. Alguns deles já es-
tão no Sistema Penitenciário, mas 
mesmo assim tiveram o mandado 
de prisão expedido. De acordo com 
a delegada de Itabaiana, Tatiana 
Matos, as organizações criminosas 
eram comandadas por dois presos 
da cidade, que cumprem pena em 
João Pessoa. Segundo ela, Douglas 
José da Silva e Júnior Nascimento 
Andrade chefiavam o tráfico de 
drogas nestas cidades e agiam den-
tro da prisão, com o uso de telefo-
nes celulares. Eles comandavam a 
venda, a distribuição e ainda ater-
rorizavam a comunidade, come-
tendo homicídios e afugentando o 
comércio local.

Ainda conforme Tatiana Mat-
tos, as investigações começaram 
há nove meses quando foi obser-
vado um aumento significativo de 
adolescentes envolvidos no tráfico 
na região de Itabaiana. “As inves-
tigações apontaram que os jovens 
eram recrutados por detentos de 
presídios de João Pessoa para agir 

na venda e distribuição de entor-
pecentes em Itabaiana e região. 
Tinham a função de “aviãozinhos” 
e eram induzidos a consumir a 
droga”, salientou a delegada.

As equipes começaram a se 
reunir por volta da 1h da madruga-
da na cidade de Ingá, de onde par-
tiram para o cumprimento das pri-
sões. “Consideramos esta operação 
um sucesso. Primeiro, porque de-
senvolvemos uma ação importan-
te para a comunidade que é a de 
desarticular dois grupos criminosos 
que agiam aqui na região de Ita-
baiana. E segundo, porque temos a 
real certeza que combatemos com 
eficácia o aumento do tráfico de 
drogas e diminuímos o número de 
adolescentes e crianças envolvidas 
com a prática criminosa”, finalizou 
a delegada Tatiana Matos.

Os presos ficarão agora a car-
go de decisão judicial. Alguns que 
já estavam nos presídios foram 
transferidos para outras peniten-
ciárias do Estado.

Quadrilha de tráfico atuava em 5 cidades
oPeração athoS

O Ministério da Saú-
de reabriu o Sistema para 
readequação e cadastro de 
propostas de reforma e am-
pliação de Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). De acordo 
com o MS, os gestores muni-
cipais têm até o 31 de agosto 
para solicitar a readequação 
e cadastrar-se no Sistema 
de Monitoramento de Obras 
(Sismob) novas propostas de 
reforma e ampliação de UBS. 
De acordo com a Gerência de 
Atenção Básica da Secretaria 
de Estado da Saúde, o Estado 
tem hoje 1.269 Unidades de 
Saúde da Família com 8.413 
agentes de saúde.

O Programa de Requali-
ficação de Unidade Básica de 
Saúde visa contribuir para 
a estruturação e o fortaleci-
mento da Atenção Básica e 
para a continuidade de mu-
dança de modelo de atenção à 
Saúde no país, propondo me-
lhoria da estrutura física das 
Unidades de Saúde como faci-
litadora para a mudança das 
práticas das equipes de Saú-
de. O MS orienta aos gestores 
municipais que para fazer o 

cadastro de novas propos-
tas é necessário preencher o 
questionário on-line de diag-
nóstico das UBS disponível no 
Sismob no seguinte endereço: 
dab.saude.gov.br/sistemas/
sismob/.

O Ministério da Saúde 
garante que todos os muni-
cípios poderão participar do 
processo de seleção de no-
vas propostas, mas para se 
tornar apto a ser habilitado 
em portaria ao recebimento 
do financiamento, o gestor 
deverá atender uma série de 
critérios técnicos.

Sismob
O Sistema de Monito-

ramento de Obras foi de-
senvolvido pelo Ministério 
da Saúde, com o intuito de 
monitorar todas as obras de 
engenharia e infraestrutu-
ra de Unidades Básicas de 
Saúde, Unidades de Pronto 
Atendimento e Academias 
da Saúde financiadas com 
recurso federal, tornando- 
se uma ferramenta para o 
gerenciamento de todas as 
fases da obra.

Prefeituras precisam
se cadastrar no Simob

até 31 de agoSto

A Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e Defe-
sa Social da Paraíba promo-
veu encontro para discutir as 
ações realizadas no Estado. A 
reunião aconteceu, na última  
quarta-feira, na Escola de Ser-
viço Público da Paraíba (Es-
pep), em João Pessoa, e con-
tou com representantes das 
Polícias Civil, Militar e Corpo 
de Bombeiros. Foi o primeiro 
encontro depois das mudan-
ças na gestão de Regiões e 
Áreas Integradas de Seguran-
ça Pública (Reisp e Aisp), pu-
blicadas no Diário Oficial da 
sexta-feira passada.

A alteração aconteceu em 
complemento à Lei 111/ 2012, 
sancionada pelo governador 
Ricardo Coutinho, cujo princi-
pal objetivo é fazer com que as 
forças de segurança trabalhem 
com a mesma responsabiliza-

ção territorial. A chamada “Lei 
da Compatibilização” dividiu 
a Paraíba em três grandes Re-
giões Integradas de Segurança 
Pública (Reisp), sediadas nas ci-
dades de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos. Cada área conta 
com representantes das Polí-
cias Civil e Militar, com a missão 
de planejar e executar ações de 
acordo com a especificidade 
dos municípios que abrangem. 
Também foram criadas 20 Áre-
as Integradas de Segurança Pú-
blica (Aisp), distribuídas dentro 
das regiões e também geridas 
por representantes de cada um 
dos órgãos operacionais de Se-
gurança Pública.

Para o secretário de Es-
tado da Segurança, Cláudio 
Lima, a nova configuração é 
importante, já que pela pri-
meira vez, de forma normati-
zada, policiais militares, civis 

e bombeiros vão agir dentro 
de uma área geograficamente 
definida, o que facilita a inte-
gração. “Essa reunião é o mar-
co de um modelo que promete 
perdurar, por se basear em 
uma política de Estado, dentro 
do Programa Paraíba Unida 
pela Paz”, afirmou.

Na oportunidade, foram 
discutidas questões referentes 
aos Crimes Violentos Letais 
Intencionais (CVLI), que são 
os crimes dolosos ou qualquer 
outro crime doloso que resulte 
em morte; Crimes Violentos 
Patrimoniais (CVP), em espe-
cial ações de combate aos rou-
bos em transportes coletivos e 
estabelecimentos comerciais, 
além do enfrentamento ao 
tráfico de drogas. O secretário 
ainda cobrou que as operações 
previstas no Plano Operacional 
2013 fossem intensificadas, 

tais como a Saturação, com a 
maior presença da Polícia em 
áreas onde forem verificados 
homicídios; a Risco Zero, com 
abordagens em estabeleci-
mentos comerciais; Malhas 
da Lei, para cumprimentos de 
mandados de prisão em aber-
to; e a Autoria CVLI, que tem 
como objetivo a instauração 
de 100% dos inquéritos de cri-
mes contra a vida.

Participaram da reu-
nião, o secretário Executivo 
da Segurança, Jean Nunes; o 
comandante da Polícia Mi-
litar, coronel Euller Chaves; 
o subcomandante do Corpo 
de Bombeiros, coronel Dênis 
Nery; o delegado geral de Polí-
cia Civil, Carlos Alberto Ferrei-
ra da Silva; e o adjunto Isaías 
Gualberto, além dos respon-
sáveis, civis e militares, pelas 
regiões e áreas.

Polícia e Bombeiros discutem
atuação integrada no Estado

Segurança Pública

Polícia prendeu 26 pessoas e apreendeu maconha e crack, munições, armas, celulares, veículos, dinheiro e animais silvestres

FOTO: Edvaldo Malaquias/Secom-PB
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Semana missionária realiza
hoje ato pela paz na capital

Os peregrinos que vie-
ram de outras cidades para 
participar da Semana Missio-
nária em João Pessoa, evento 
que antecede a Jornada Mun-
dial da Juventude, da qual eles 
vão participar, se juntarão a 
fiéis da Igreja Católica da ca-
pital para fazer hoje um ato 
pela vida e pela paz. Segun-
do o padre Pedro Targino, 
Referencial da Juventude da 
Arquidiocese da Paraíba, este 
“é o ato central da Semana 
Missionária”. A concentração 
da atividade ocorrerá a partir 
das 14h, em frente à Catedral 
Basílica de Nossa Senhora das 
Neves. O ato será realizado no 
local da concentração a partir 
das 15h e seguirá até as 17h, 
momento em que a atividade 
será encerrada para dar início 
à Missa de Envio, celebrada 
pelo arcebispo Dom Aldo Pa-
gotto.

De acordo com padre 
Pedro, o ato será realizado 
por jovens e pela população 

em geral e terá como objetivo 
conscientizar a sociedade pa-
raibana para a realidade da 
violência no Estado e reivin-
dicar melhorias na área da 
segurança pública para que a 
vida humana, sobretudo dos 
jovens, que são as principais 
vítimas de violência na Paraí-
ba, seja respeitada.

O ato pela vida e pela 
paz deve reunir cerca de 500 
pessoas, número estimado 
pelo Padre Referencial da 
Arquidiocese da Paraíba. Na 
mobilização, os participantes 
deverão exibir cartazes e fai-
xas com mensagens de apelo 
por uma comunidade menos 
violenta e com mais garantia 
de segurança por parte dos 
órgãos públicos.

Após a manifestação 
de hoje dos fiéis e peregri-
nos, acontecerá a Missa de 
Envio celebrada por Dom 
Aldo. Neste momento, em 
seu sermão, o arcebispo da 
Arquidiocese da Paraíba 
deve tratar do problema da 
violência levantado pelos fi-
éis antes da missa, além de 
orientar e abordar questões 
relevantes à Jornada Mun-
dial da Juventude, que acon-
tece na próxima semana, 
entre os dias 23 e 28. 

Evento é preparatório para a 
Jornada Mundial da Juventude 
que começa próxima semana

Herbert Clemente
Especial para A União

José Alves
zavieira2@gmail.com

Semana Missionária:
Hoje:
l Manhã
8h30 às 11h30 – Ofício di-
vino, Ação Social
l Tarde
14h – Concentração para o 
ato pela vida e pela paz no 
mosteiro de São Bento
15h – Ato pela vida e pela 
paz na entrada da Cate-
dral Basílica de Nossa Se-
nhora das Neves

17h – Missa de Envio cele-
brada por Dom Aldo Pa-
gotto
l Noite
19h – Festival de música 
católica
Amanhã:
8h30 às 11h30 – Missa de 
encerramento nas paró-
quias e partilha sobre a 
Semana Missionária
12h – Almoço Comunitário
l Tarde e Noite Livre

Programação

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), com uma 
ação promovida por meio de 
uma parceria entre a Secreta-
ria Extraordinária de Políticas 
Públicas para Mulheres, Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social e o Instituto Cândida 
Vargas, realiza hoje a abertura 
do II Curso de Doulas Volun-
tárias. O evento acontecerá às 
14h, no Centro de Práticas In-
tegrativas e Complementares 
Equilíbrio do Ser, na Avenida 
Sérgio Guerra, nos Bancários. 
As doulas são mulheres que 
dão suporte físico e emocional 
a outras mulheres antes, du-
rante e após o parto.

O programa Doulas Vo-
luntárias tem como objetivo 
facilitar o processo de huma-
nização do pré-parto, parto e 
puerpério imediato das mu-
lheres. No curso fornecido pela 
PMJP, essas mulheres volun-
tárias tornam-se habilitadas a 
fornecer informações e apoio 
às parturientes durante todas 
essas etapas, auxiliando as mu-
lheres principalmente durante 
a hora do parto, como escolher 
uma posição mais confortável 
e formas de respiração que 
possam auxiliar as parturien-
tes a minimizar as dores.

“Entendemos o trabalho 

da doula, que está sendo in-
serido pela segunda vez em 
um serviço público municipal 
de obstetrícia de João Pessoa, 
como um avanço na prática 
ao cuidado integral à mulher 
e como um novo olhar sobre 
o parto, tentando retirar desse 
evento um caráter estritamen-
te biomédico, tornando-o um 
acontecimento que resgata a 
autonomia, trazendo mais dig-
nidade às mulheres atendidas”, 
destaca Elisabete Alves, asses-
sora técnica da Coordenação 
de Saúde e Direitos Sexuais e 
Reprodutivos da SEPPM.

A assessora explica que o 
trabalho das doulas não deve 
ser confundido e nem compa-
rado com nenhum dos outros 
profissionais de saúde envolvi-
dos no atendimento às mulhe-
res parturientes. As doulas não 
são treinadas para interven-
ções técnicas e nem médicas, 
mas sim para auxiliar no bem-
-estar físico e emocional da fu-
tura mamãe.

Estudos mostram que a 
participação do trabalho da 
doula contribui para reduzir 
em 50% as taxas de cesárea, 
em 20% a duração do trabalho 
de parto, em 60% os pedidos 
de anestesia, em 40% o uso da 
oxitocina, e ainda em diminuir 
em 40% o uso de fórceps.

PMJP inicia 2o curso
de doulas voluntárias

O presidente da Compa-
nhia Docas da Paraíba, Wilbur 
Holmes Jácome, negou ontem 
que o Porto de Cabedelo não 
tenha capacidade para receber 
navios com grandes cargas de 
combustíveis. A declaração é 
uma resposta ao alerta feito 
pelo Sindicato do Comércio Va-
rejista de Combustíveis e Deri-
vados de Petróleo na Paraíba 
(Sindipetro-PB), que prevê di-
minuição no número de navios 
que chegam ao porto carrega-
dos de combustível e problema 
de abastecimento no Estado.

Segundo Wilbur Hol-
mes, a Petrobras seria a úni-
ca entidade responsável pelo 

problema na distribuição 
dos produtos. O presidente 
do Sindipetro, Omar Hamad 
Filho, acredita que, se a si-
tuação progredir e Cabedelo 
parar de receber navios, a 
população da Paraíba poderá 
ter problemas para encon-
trar combustível nos postos. 

Atualmente o Porto de 
Cabedelo recebe dois navios 
com combustível por semana. 
Este número costumava ser 
duas vezes maior até poucos 
meses atrás. Segundo Holmes, 
"a Paraíba deixou de faturar 
cerca de 10 milhões de litros 
de combustíveis somente no 
mês de junho com as reduções 

no fornecimento".
Cerca de 500 caminhões 

são abastecidos diariamen-
te em Cabedelo para levar 
combustíveis aos postos do 
Estado, segundo o presiden-
te da Sindipetro-PB. Esta 
quantidade de veículos, de 
acordo com a assessoria da 
entidade, é insuficiente para 
atender a demanda de pos-
tos paraibanos, que somam 
aproximadamente 460 esta-
belecimentos comerciais.

Apesar da quantidade 
de combustível que chega ao 
Estado por navios ser peque-
na para o nível de consumo 
dos paraibanos, a assesso-

ria da Sindipetro-PB negou 
que a curto prazo a Paraíba 
enfrente a escassez ou o au-
mento no preço de comercia-
lização do produto.

Para Omar Hamad Filho, 
é preciso que os políticos do 
Estado se mobilizem para to-
mar atitudes que favoreçam 
o retorno dos navios, a exem-
plo de melhorias no comple-
xo portuário da Paraíba. As 
melhorias permitiriam que o 
Porto de Cabedelo recebesse 
navios maiores. Isto seria um 
incentivo para a Petrobras, já 
que a empresa enviaria me-
nos navios e pouparia gastos 
com transporte. (HC)

Docas nega que Porto tenha problema 
para receber navios com combustível

Jovens se preparam para as atividades da Semana Missionária em João Pessoa, que hoje terá um ato pela paz e a Missa de Envio

Fotos: Evandro Pereira

Faltando menos de um 
mês para a data, os comer-
ciantes de João Pessoa estão 
reforçando os estoques das 
lojas prevendo boas ven-
das para o Dia dos Pais, que 
este ano será comemorado 
em 11 de agosto. Segundo 
o presidente da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas da capi-
tal, Eronaldo Maia, a previ-
são é que os consumidores 
comprem 5% a mais em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado. Os gerentes 
de vendas de diversas lojas 
de confecções estão mais 
otimistas e já estão se pre-
parando para o aumento da 
demanda. Eles acreditam 
que as vendas em comemo-
ração aos pais sejam 80% 
superiores em relação ao 
ano passado.

Mesmo o Dia dos Pais 
registrando volume de ne-
gócios ao Dia das Mães ou 
ao Dia dos Namorados, os 
lojistas apostam no aumen-
to da procura e acreditam 
que cada consumidor gaste 
em torno de R$ 50 a R$ 100 
em presentes.

De acordo com os lo-

jistas de João Pessoa, os 
itens mais procurados para 
presentear os papais são, 
em primeiro lugar, roupas, 
seguido por calçados, apa-
relhos celulares, calçados e 
perfumes.

O gerente da Hering do 
Shopping Tambiá, Flaviano 
Souza, também acredita que 
as vendas serão excelen-
tes para o Dia dos Pais. “Já 
começamos a mexer com o 
psicólogo dos consumidores 
colocando mensagens posi-
tivas sobre a data, com o ob-
jetivo de despertar o amor 
da família pelo pai. Acredito 
que os clientes vão presen-
tear os pais com calças e 
bermudas com preços que 
vão de R$ 99,00 a R$ 139,00 
e principalmente com ca-
misas polo que podem ser 
adquiridas ao preço de R$ 
59,00 a R$ 119,00.

Entre os calçados mais 
procurados estão os sapatos 
sociais, os tênis, sapatênis e 
o mocassim. Desses mode-
los citados, os mais baratos 
custam em torno de R$ 30, 
e os mais caros chegam a R$ 
399,00. As lojas de perfumes 
também apostam que as 
vendas para o Dia dos Pais 
serão excelentes.

Comércio espera alta de até 80% nas vendas
diA doS PAiS

Lojas já convidam os consumidores a anteciparem as compras



Governo forma novos policiais 
militares em Patos e Cajazeiras
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Segurança ganha reforço 
de mais 60 homens nos 
quadros da Polícia Militar

A Segurança Pública da 
Paraíba ganha reforço de 
mais 60 soldados que pas-
sam a integrar os quadros 
da Polícia Militar. As soleni-
dades de posse começaram 
ontem e prosseguem hoje. 
Os novos policiais passa-
ram por um período de 
formação e estão prontos 
para atuar no policiamen-
to ostensivo, defendendo 
os direitos dos cidadãos e 
preservando a ordem pú-
blica. Em apenas dois anos 
e meio, já são mais de 800 
policiais convocados após 
aprovação em concurso pú-
blico e capacitados pelo Go-
verno do Estado. 

Só ontem, 18 alunos 
participam da solenidade 
que marca a conclusão do 
curso de Formação de Sol-
dados (CFSd) em Cajazeiras 
- no Sertão do Estado. 

O evento acontece às 
16h, no Paço Municipal, na 
Avenida Coronel Juvêncio 
Carneiro, centro. Segundo 
o comandante do 6º Bata-
lhão, os PMs serão distribu-
ídos entre as modalidades 
de rádio patrulha, Rotam 
(Ronda Ostensiva Tática 
com Apoio de Motos), ciclo-
patrulha e guarda de presí-
dio, nas cidades de Cajazei-
ras e Souza. 

Já hoje, em Patos, 42 
alunos concluintes rece-
bem o distintivo de curso 
que os identifica como po-
liciais militares. A soleni-
dade acontece também às 
16h, na Praça Getúlio Var-
gas, no centro da cidade. 
“Eles vão reforçar o policia-
mento, sendo distribuídos 
entre todas as modalidades 
de policiamento de rua”, ga-
rantiu o comandante do 3º 
Batalhão, tenente-coronel 

Cunha Rolim. 
Ainda segundo o ofi-

cial, metade desses alunos 
deve permanecer lotada 
em Patos, enquanto os de-
mais serão encaminhados 
para outros batalhões do 
Sertão. Todos os formandos 
integram o grupo de 272 
alunos que ingressaram no 
CFSd em agosto de 2012, 
no Centro de Educação, se-
diado em João Pessoa, e nos 
demais Núcleos de Forma-
ção e Aprimoramento Pro-
fissional da PM localizados 
em várias cidades do Esta-
do. Todos já terminaram a 
qualificação e estão sendo 
empregados no patrulha-
mento ordinário. 

O curso 
A formação de solda-

dos da Polícia Militar da 
Paraíba tem duração média 
de dez meses, com aulas 
no período de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 18h, 
perfazendo uma carga ho-
rária de 1.300 h/aula. No 
total, são 32 disciplinas mi-
nistradas, com conteúdos 
relacionadas aos direitos 
humanos, legislações, abor-
dagem policial, tiro defen-
sivo – entre outras maté-
rias. Eles também já saem 
da formação com o curso 
de Polícia Comunitária, que 
busca promover a filosofia 
do trabalho integrado com 
a comunidade. 

Benefícios
Ao ingressar no curso 

de Formação, o aluno sol-
dado já recebe uma série 
de benefícios, entre eles, 
uma bolsa de estudo inicial 
no valor de um salário mí-
nimo, fardamentos, aloja-
mento e alimentação. Eles 
também são contemplados 
com assistência médica e 
odontológica e um progra-
ma de atividades esporti-
vas.

Reaberto no dia 24 de maio, após 
um ano fechado para a execução de 
obras de revitalização, o Monumento 
Natural Vale dos Dinossauros já celebra 
a marca de 10 mil visitantes em menos 
de dois meses de funcionamento. Sob 
a coordenação da Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente 
(Sudema), o Vale recebeu R$ 1,2 mi-
lhão através de parceria do Governo 
do Estado com a Petrobras. O dinheiro 
foi investido em melhoria da infraes-
trutura e aquisição de equipamentos 
para o museu instalado no local.

Em sua primeira semana de funcio-
namento após a reforma, o Vale dos Di-
nossauros registrou a visita de cerca de 
2.300 pessoas. Já no decorrer do mês de 
junho, mais de 5.600 pessoas visitaram 
a Unidade de Conservação, localizada 
há pouco mais de 7 km do centro do 
município de Sousa, no Alto Sertão do 
Estado. No decorrer desta semana, o 
Monumento Natural ultrapassou o nú-
mero de 10.600 visitantes no total acu-
mulado desde a reabertura.

Revitalização 
As obras incluíram a reforma do 

museu, climatização do local, rees-
truturação do espaço de exposições, 
auditório, escritórios e banheiros, ur-
banização da área externa, com deli-
mitação das vagas de estacionamento 
para carros, motos, ônibus e vans, além 
do calçamento das trilhas e reforma 
das passarelas e mirantes, sempre res-
peitando as normas de acessibilidade. 
Todos os espaços do Vale também re-
ceberam placas indicativas para guiar 
o visitante durante o passeio.

Capacitação
Com a reabertura do Vale, a po-

pulação terá acesso a cursos de capa-
citação para atuar em parceria com a 
Unidade de Conservação. As oficinas 
estão sendo formatadas e serão volta-
das para fortalecimento do artesana-

Mais de 10 mil visitantes em dois meses
VALE DOS DINOSSAUROS

to local, qualificação do serviço 
de monitoria das atividades de 
visitação e para a promoção de 
oportunidades de trabalho por 
meio de prestação de serviços no 
Monumento.

Registro histórico 
Funcionando de terça-fei-

ra a domingo, das 8h às 17h, o 
Monumento Natural Vale dos 
Dinossauros é um dos principais 

sítios paleontológicos do país e 
atrai a atenção de pesquisado-
res e turistas de todo o mundo 
pela grande quantidade de ic-
nofósseis (pegadas) presentes 
nos 40 hectares da Unidade de 
Conservação. Com registro de 
quatro diferentes espécies, o 
monumento preserva os vestí-
gios dos animais que habitaram 
a bacia sedimentar de Sousa há 
cerca de 165 milhões de anos.

Vale dos Dinossauros recebeu investimentos de R$ 1,2 milhão para obras

FOtO: Jaylson Ismar/Secom-PB

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da 
Pesca (Sedap), realiza de 
22 a 28 deste mês, a Se-
mana da Agricultura. Com 
o tema “A Paraíba produz 
alimento saudável e faz In-
clusão produtiva” o even-
to tem início na cidade de 
Campina Grande. 

Na terça-feira (23), vai 
ser realizado em Itaporan-
ga, no Sertão do Estado, 
onde serão apresentadas, 
pela Emepa, a exposição de 
caprinos e ovinos e a expe-
riência com palmas resis-
tentes e blocos nutricio-
nais.

No dia (24), o Inter-
pa leva as ações para a ci-
dade de Jurú. Na ocasião, 
200 títulos definitivos de 
propriedades vão ser en-
tregues. Na manhã do dia 
(25), a cidade de Areia re-
cebe as ações apresentadas 
pela Empasa. No mesmo 

dia, no Busto de Tamanda-
ré, em João Pessoa, vai ser 
aberto o 2º Salão de Agri-
cultura que se estende até 
domingo (28).

O evento incentiva a 
comercialização de produ-
tos da agricultura familiar 
e do artesanato, por meio 
da Feira da Agricultura 
Familiar, que participa do 
evento. 

Para o secretário Ma-
renilson Batista, “o princi-
pal objetivo da Semana da 
Agricultura é unificar as 
ações para agricultura no 
Estado, mostrar que temos 
potencial e produzimos 
alimentos saudáveis” afir-
mou.

A Semana da Agricul-
tura tem a coordenação da 
Sedap, em parceira com as 
vinculadas: Emater, Eme-
pa, Interpa e Empasa. Com 
apoio do Sebrae, Banco do 
Nordeste, Banco do Brasil, 
Fetag, MDA, IFPB, UFPB e 
movimentos sociais.

Governo promove Salão 
de Agricultura da Paraíba

ALImENtAçãO

O Teatro Íracles Pires 
(ICA) é mais um equipamen-
to cultural do Governo do Es-
tado, gerido pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), que recebe refor-
ma e ampliação. As obras se-
guem adiantadas e, em bre-
ve, Cajazeiras vai abrigar o 
maior e mais bem equipado 
teatro do Sertão nordestino, 
capaz de atender a toda re-
gião sertaneja paraibana.

A reforma do ICA come-
çou no início deste ano. Para 
realizar a ampliação da casa 
de espetáculos, algumas 
colunas e paredes de sus-
tentação foram demolidas 
e foi preciso construir uma 
nova base de sustentação, 
adequada ao novo porte do 
teatro. As paredes externas 
começaram a ser reergui-
das e, nos próximos dias, os 
trabalhadores começam a 
levantar a nova estrutura in-
terna do teatro, incluindo a 
cobertura.

Na área externa do ICA, 
no pátio, um novo prédio 
está sendo construído e as 
obras já estão em fase de 
acabamento. Nesse espaço 
vai funcionar a sala de dança, 
vestiário com banheiros, co-
zinha, sala de refeição e can-
tina. Ao lado do prédio, uma 
praça será feita, mas essa 
etapa ainda não foi iniciada.

Também recebe acaba-
mento o porão construído 
abaixo do palco do teatro. O 
espaço é reservado para o 
monitoramento técnico da 
acústica e também vai con-
tar com uma sala de ensaio 
para os artistas.

De acordo com o mestre 
de obras responsável pela 
reforma do ICA, José Ferreira 
de Araújo, o serviço está an-
dando rapidamente e os tra-
balhadores estão empenha-
dos em concluir a reforma. 
José Ferreira também ob-
serva que o inverno não está 
atrapalhando o andamento 

da obra, já que as chuvas na 
região não estão fortes.

Para a presidente da 
Funesc, Lu Maia, a reforma 
do ICA representa um gran-
de passo para o desenvol-
vimento da cultura. “Fazer 
cultura é também valorizar 
suas bases que são nossos 
espaços de execução das ar-
tes, a exemplo dos teatros, 
biblioteca, auditórios. Com 
o Íracles Pires pronto, tere-
mos dignidade em receber 
nossos artistas, produções 
de nosso Estado e de outros 
lugares, atendendo não só a 
demanda de Cajazeiras, mas 
a de toda região”, finalizou a 
presidente.

Com a ampliação do te-
atro, o número de lugares 
passa de 176 para 240, in-
cluindo espaço para cadei-
rantes. Rampas de acessibili-
dade e banheiros adaptados 
também serão construídos. 
O investimento total é de R$ 
2.309.957,84.

Obras de revitalização do Teatro 
Íracles Pires seguem avançadas

Em CAjAzEIRAS Funad leva sua 
dança ao Projeto 
Caminhos do 
Frio, no Brejo

Grupos de dança da 
Fundação Centro Integrado 
de Apoio ao Portador de De-
ficiência (Funad) vão parti-
cipar da programação cultu-
ral do Projeto Caminhos do 
Frio, que começa na segun-
da-feira (22) e prossegue até 
1º de setembro.

Os grupos da Funad se-
rão integrados à agenda do 
projeto e se apresentarão nas 
modalidades danças folclóri-
cas, dança em cadeira de ro-
das, pagode, hip hop e danças 
populares.

Realizado pela Secre-
taria de Estado da Cultura 
em seis cidades da região do 
Brejo, o Projeto Caminhos 
do Frio reúne ação cultural e 
de turismo.

Ao participar da progra-
mação, a intenção da Funad é 
incluir, através da arte, as pes-
soas com deficiência, dando 
visibilidade às ações desenvol-
vidas pelo Núcleo de Vivência 
e Artes (NVA) do órgão.
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Operação apreende seis quilos de drogas
NA br-104
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Pela cidade

Para estancar as críticas dos seus próprios 
pares, o vereador Bruno Cunha Lima (PSDB), 
presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação da CMCG, reuniu o grupo de trabalho e 
decidiu que após o início do recesso parlamentar 
irá tentar zerar a fila de pareceres.

l reCorde  

Campina Grande agora é detentora do título da cidade 
que promove a maior quadrilha junina do Brasil. A entrega do 
certificado e do troféu emitidos pela empresa certificadora dos 
recordes nacionais, Ranque Brasil, acontece nesta sexta, 19, no 
Parque da Criança.

l Mexe CAMPINA  

A entrega será realizada às 16h. O título foi conquistado 
pela quadrilha do “Mexe Campina”, programa promovido pela 
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, que foi realizada no 
dia 19 de junho, no Parque da Criança, contou com 664 pares 
de dançarinos.

olho na rede
 

Depois do fracasso da fusão do PPS com o PMN, para 
criação de uma nova legenda, a Mobilização Democrática, 
alguns vereadores das duas siglas estudam a possibilidade 
de se filiar a um dos novos partidos em processo de criação, 
a exemplo da Rede Sustentabilidade.

Interesse 

Dentre os nomes que poderão “cair na rede”, partido que 
está sendo organizado no plano nacional pela ex-senadora 
e ex-presidenciável Marina Silva, estariam o Sargento Régis 
(líder do PMN na Câmara Municipal de Campina Grande) e 
Miguel Rodrigues (PPS).

Candidato a governador
   

A depender das movimentações, acertos partidários, 
marchas e contramarchas típicas do período pré-eleitoral, 
um vereador de Campina Grande, que atualmente exerce 
seu primeiro mandato na Casa de Félix Araújo, poderá sair 
candidato a governador em 2014.

Preparação 

O prefeito em exercício de Campina Grande, Ronaldo 
Cunha Lima Filho convida a população do município para a 
participação no seminário preparatório da 4ª Conferência 
Municipal do Meio Ambiente. O evento será realizado neste 
sábado (20) às 8h no Auditório do Centro de Tecnologia e 
Educação (CTE), no largo do Açude Novo.

Meio Ambiente
   

A 4ª Conferência Municipal do Meio Ambiente será 
realizada nos dias 2 e 3 de agosto e tem como tema principal a 
discussão sobre os resíduos sólidos. Os debates serão norteados 
por quatro eixos temáticos, que envolvem produção e consumo 
sustentáveis, redução de impactos ambientais, geração de 
emprego, trabalho e renda e educação ambiental.

Prestígio

Hoje, às 10h, no 2º Batalhão de Bombeiros Militar, 
acontece a passagem de comando coletiva do 1º, 2º, 3º e 
5º Batalhão de Bombeiros Militar. A primeira bombeira, 
Jousilene de Sales é a primeira militar do Corpo de 
Bombeiros a chegar ao comando de um Batalhão e a 
promoção de tenente-coronel, depois de comandar o 3º 
BBM,ela retorna ao 2º BBM como comandante.

“Tudo novo” 

A Polícia Federal da Paraíba tem novo 
superintendente, Nivaldo Farias, empossado na última 
quarta-feira (17). Ontem foi entregue a nova sede do órgão 
em Campina Grande, com a presença do vice-governador 
Rômulo Gouveia. Rômulo lembrou que a nova sede da PF 
faz parte dos pleitos dele quando deputado federal. O novo 
prédio fica localizado na Avenida Severino Bezerra Cabral, 
s/n, ao lado do DNIT.

Pendências

Equipes da PRF, PM e PF 
realizam a ação conjunta que 
localizou os entorpecentes

Uma operação conjunta 
entre policiais militares do 
2º Batalhão, Polícia Federal 
e Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu, no fim da tarde 
de quarta-feira (17), cerca de 
5kg de crack e 1kg de pasta
-base de cocaína que estavam 
sendo transportados em um 
veículo interceptado durante 
bloqueio policial no trecho 
da BR-104, próximo à cidade 
de Queimadas, no Agreste do 
Estado.

As três forças de segu-
rança realizavam aborda-
gens a veículos suspeitos que 
passavam pela rodovia, que 
liga os estados da Paraíba e 
Pernambuco, com o objetivo 
de coibir o transporte de dro-
gas. Em uma das revistas ao 
carro do paraibano Rodrigo 
Azevedo Souza, de 29 anos, 
os policiais encontraram 
um cofre secreto com toda a 
droga dentro. Ele morava no 
bairro do Pedregal, em Cam-
pina Grande, e revelou que os 
entorpecentes abasteceriam 
alguns bairros da cidade.

O suspeito foi levado 
para Delegacia da Polícia Fe-
deral de Campina Grande, 

onde foi ouvido pelo delegado 
da Polícia Federal, Bruno Ro-
drigues, e autuado pelo crime 
de tráfico de entorpecente. A 
polícia vai investigar os pon-
tos de receptação da droga. 

Além do delegado da Po-
lícia Federal, a operação foi 
comandada ainda pelo ins-
petor da PRF Walter Mota e 
pelo comandante do 2º BPM, 

tenente-coronel Souza Neto, 
que destacou a integração e 
parceria das polícias no com-
bate ao tráfico de drogas na 
região de Campina Grande. 

“Temos essa parceria es-
tabelecida com as outras polí-
cias e agora intensificaremos 
ainda mais as ações conjuntas 
para cumprir as determina-
ções do governador do Esta-

do que recomendou, recen-
temente, uma atuação mais 
próxima com outras polícias 
e poderes para poder dar um 
combate mais qualificado ao 
crime, como aconteceu com 
essa apreensão que resultou 
na quebra de mais um braço 
do tráfico de drogas da região 
de Campina Grande”, disse 
Souza Neto.

Droga apreendida, cinco quilos de crack e um de pasta base de cocaina, seria distribuída na cidade

Foto: Secom-PB

Pastoral da 
Aids promove 
encontro sobre 
a prevenção

Coordenadores diocesa-
nos e agentes da Pastoral da 
Aids de todas as dioceses do 
Regional NE 2 da CNBB esta-
rão em Campina Grande para 
discutir o incentivo ao diag-
nóstico precoce da doença. O 
Encontro Regional será reali-
zado neste fim de semana, de 
19 a 21 de julho, no Centro 
Diocesano de Treinamento 
no bairro do Tambor. O as-
sessor nacional da Pastoral 
da Aids, Frei Luís Carlos Lu-
nardi, da Arquidiocese de 
Porto Alegre, estará em Cam-
pina para o evento.

Os tipos de teste, escla-
recimentos sobre as formas 
de infecção, desmistificação 
da doença, o acompanha-
mento aos infectados e as 
obrigações do poder público 
também estarão em pauta. 
Para auxiliar nas discussões, 
foram convidadas Patrícia 
Valéria, coordenadora do 
CTA Municipal (Centro de 
Testagem e Aconselhamen-
to), e Maria do Socorro Fa-
rias, coordenadora do SAE 
(Serviço de Atendimento Es-
pecializado).

Em Campina Grande, a 
Pastoral da Aids vem, há 2 
anos, no trabalho de acon-
selhamento e acompanha-
mento dos infectados, atu-
ando também no campo da 
prevenção.  

Só em 2012, na Paraí-
ba, foram registrados 341 
casos de Aids, sendo 240 
do sexo masculino e 101 do 
sexo feminino. Nos 3 pri-
meiros meses deste ano, 
38 pessoas já morreram 
vítimas da doença. Existem 
5.153 casos de Aids notifi-
cados o Estado, contabili-
zados desde 1985, quando 
houve o primeiro registro, 
incluindo as pessoas que já 
vieram a óbito.

Os professores da 
Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) passa-
ram a ter acesso a mais 
informações que lhe 
permitirão buscar fontes 
de financiamentos para 
aprovação de projetos 
nas diversas áreas do co-
nhecimento em editais 
abertos em níveis esta-
dual, regional, nacional 
e internacional. Para isso, 
a Pró-Reitoria de Plane-
jamento da Instituição 
criou um link dentro do 
site oficial da UEPB.

A nova ferramenta 
de informações foi lan-

çada esta semana e os 
professores podem ter 
acesso através do site 
www.uepb.edu.br, no 
menu “Acessos Rápidos”. 
O link tem como finalida-
de disponibilizar editais 
abertos para professores 
e pesquisadores para mo-
bilizarem recursos para 
os seus projetos e possibi-
litar que as Pró-Reitorias 
e diretorias de centros e 
campus possam elaborar 
projetos de acordo com 
as demandas apresenta-
das em cada setor.

A ideia, conforme in-
formou a pró-reitora da 

Proplad, professora Ma-
ria José, é que o link seja 
um espaço de consulta 
de editais para projetos 
de financiamento. Ele 
será atualizado semanal-
mente. “Com esse link 
pretendemos incentivar 
os professores e pesquisa-
dores de várias áreas do 
conhecimento a elabora-
rem mais projetos e bus-
car novas fontes de recur-
sos, conforme os editais 
publicados”, explicou. 
A ferramenta também 
permite aos professores 
apresentar os projetos 
sem perder os prazos.

Pró-Reitoria lança link consulta
ProJeToS de FINANCIAMeNToS

Campina Grande ganhou 
mais um espaço para leitura 
e para o aprofundamento do 
conhecimento. Trata-se da 
biblioteca setorial “José Alves 
Sobrinho”, instalada no Museu 
Assis Chateaubriand (MAC) 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB). A biblioteca 
reúne obras sobre arte, pintu-
ra, fotografia, arquitetura, lite-
ratura, cultura, biografias de 
artistas nacionais e interna-
cionais, catálogos de exposi-
ções, boletins de museus, CDs, 
DVDs e folhetos.

A biblioteca tem seu 
nome em homenagem ao 
grande poeta e estudioso da 
cultura popular brasileira, o 
paraibano José Alves Sobri-
nho (1921-2011). O acervo 
é composto por cerca de 700 
livros já prontos para consul-
ta e formou-se a partir de do-
ações de instituições como a 
Petrobrás, Museu de Arte de 

São Paulo (MASP), Instituto 
Tomie Ohtake e doações parti-
culares, bem como através de 
intercâmbios entre bibliotecas 
da Universidade Estadual.

O acervo é automatizado 
pelo SIABI, Sistema de Auto-
mação de Bibliotecas, e pode 
ser consultado in-loco e on-
-line. O acesso às obras da bi-
blioteca apresenta-se através 
de consulta local para toda 
comunidade. Por enquanto 
não haverá possibilidade de 
empréstimo, apenas consulta 
local para todos os visitantes 
do museu.

Segundo a bibliotecária 
Fernanda Mirelle, a biblioteca 
consiste em um espaço des-
tinado ao conhecimento dos 
vários campos da arte e da 
cultura local, pela comunidade 
acadêmica e dos usuários do 
Museu Assis Chateaubriand. 
“Embora com um acervo 
ainda pequeno e em desen-

volvimento, busca-se o reco-
nhecimento da B-MAC/UEPB 
como um espaço destinado ao 
conhecimento dos vários cam-
pos da arte e da cultura local, 
pela comunidade acadêmica e 
dos usuários do Museu Assis 
Chateaubriand”, comentou. 

Para tanto, espera-se 
estabelecer metas de desen-
volvimento do acervo, tais 
como adquirir materiais in-
formacionais que tragam um 
conhecimento maior da arte 
e cultura paraibana, nordes-
tina e brasileira, com vistas a 
construir uma identidade re-
gional. “Espera-se um grande 
fluxo de usuários para melhor 
conhecer suas necessidades 
informacionais e assim ex-
pandir nosso acervo e servi-
ços”, disse Fernanda.

 A biblioteca funciona de 
terça a sexta, das 9h às 18h. O 
Museu está localizado na Rua 
João Lélis Nº 581, Catolé. 

MAC cria biblioteca setorial 
e homenageia poeta paraibano
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ministro aguinaldo Ribei-
ro anuncia ampliação de
programas do Governo

página 18Políticas
17

Assembleia Legislati-
va ainda está na primeira 
semana de retomada dos 
trabalhos para o segun-
do semestre, mas já tem 
uma polêmica agendada. 
O deputado estadual Jutay 
Meneses(PRB) está apre-
sentando um projeto que 
propõe o fim do voto secre-
to e a discussão não tarda a 
ser reaberta e justamente 
pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação.

“Está na hora de de-
fendermos nossas ideias de 
forma aberta, cada um mos-
trando a independência de 
suas convicções”, justificou o 
deputado.

Ainda defendendo sua 
tese, Jutay destacou a im-
portância do fim do sigilo 
quando o foco é a transpa-
rência dos atos parlamen-
tares. Na sua ótica, é neces-
sário que os legisladores 
deixem claras suas posições 
para que o povo possa jul-
gá-las.

“A intenção é saber a 
posição de cada um; saber 
se o discurso que ele usa 
está em acordo com o que 
ele vota”, afirmou Meneses, 
que destacou: “O voto secre-

to não cabe mais no cenário 
democrático atual”.

Mesmo com o texto em 
fase de correções finais, são 
necessárias 12 assinaturas 
para que o projeto seja en-
caminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
Apesar da exigência regu-
lamentar, Jutay se mostrou 
tranquilo quanto a isso e 
garantiu que conseguirá as 
rubricas sem grande esforço.

“Estarei conversando 
com os colegas, mas, pelas 
manifestações de ontem na 
Assembleia, com pouco tem-
po teremos as doze assina-
turas”, declarou Jutay, acre-
ditando que a maioria dos 
parlamentares realmente 
aprove a medida.

Para Jutay Meneses, classe 
política precisa assumir suas
posições publicamente

Ademilson José
Editor de Política

Durante a esvazia-
da sessão de ontem na 
Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), o de-
putado João Gonçalves 
(PEN) demonstrou extre-
ma insatisfação com os 
serviços prestados pelas 
empresas de telefonia 
móvel que atuam no 
Estado e prometeu, já 
para a próxima semana, 
a instalação de uma Co-
missão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para in-
vestigar a atuação dessas 
empresas. É a segunda 
vez que o parlamentar 
tenta formar essa mesma 
comissão. Em abril desse 
ano o pedido foi negado 
pela presidência da Casa.

Em seu desabafo, 
João Gonçalves declarou 
que as empresas devem 
ser investigadas, pois o 
povo paraibano paga 
caro e sofre com a má 
qualidade dos serviços 
de todas as operado-
ras. “Ninguém aguenta 
mais sofrer com essas 
empresas. Você vai para 
o interior, anda dez me-
tros e acaba o sinal. As 
empresas não criam a 
nova rede de fibra ótica, 
não colocam novas an-
tenas, não melhoram os 
equipamentos. As ope-

radoras estão dando chi-
pes nas ruas, mas o que 
fazem para melhorar a 
qualidade do serviço?”, 
questiona o deputado.

No Diário do Poder 
Legislativo de 9 de abril 
desse ano foi publicado o 
parecer da Procuradoria 
da Assembleia Legislati-
va sugerindo o arquiva-
mento do requerimento 
da CPI, sob a alegação de 
que não havia “requisito 
substancial para a abertu-
ra da CPI em comento”, e 
que “esta Casa Legislati-
va não tem competência 
para investigar as empre-
sas de telefonia móvel 
que prestam serviços ao 
Estado da Paraíba”.

O parecer do pro-
curador-chefe Abelardo 
Jurema Neto alerta que 
o pedido não cumpria 
com algumas determi-
nações do regimento 
interno da Casa, como 
a assinatura de um ter-
ço dos parlamentares, 
fato determinado e pra-
zo certo. O parecer cita 
ainda o ministro Celso 
de Mello, do Supremo 
Tribunal Federal, quan-
do afirma que “cons-
titui verdadeiro abuso 
instaurar-se inquérito 
legislativo com o fito de 
investigar fatos gene-
ricamente enunciados, 
vagos ou indefinidos”.

Deputado insiste na 
CPI contra relefonia

ReDiScaGem polÍtica

Os juízes José Guedes 
Cavalcanti Neto e Antonie-
ta Lúcia Maroja Arcoverde 
Nóbrega foram empossados, 
ontem, como juízes substitu-
tos da Corte Eleitoral para o 
biênio 2013-2015, que pode 
ser prorrogável por mais dois 
anos. A posse ocorreu no iní-
cio da 65ª sessão ordinária, 
que foi conduzida pelo pre-
sidente do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba, desem-
bargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque.

Após a assinatura do Ter-
mo de Posse, os juízes substi-
tutos devem aguardar comuni-
cação do TRE-PB para ocupar 
a titularidade da vaga durante 
as licenças ou férias individuais 
dos juízes efetivos, bem como 
no caso de vacância do cargo, 
ocasião em que se obedecerá o 
critério de antiguidade, tendo a 
preferência o juiz José Guedes 
Cavalcanti Neto.

Pela segunda vez assu-
mindo vaga no TRE-PB, tendo 
assumido como membro titu-
lar entre abril de 2004 a abril 
de 2006, o juiz José Guedes 
Cavalcanti Neto disse que está 
pronto para novamente pres-
tar o melhor serviço à Justiça 
Eleitoral da Paraíba. “Tive um 
período inesquecível, de gran-

Presidente dá posse a mais dois juízes
No tRe

de aprendizado. Volto e estou 
à disposição do TRE tão logo 
seja convocado”, disse.

Já a juíza Antonieta Lúcia 
Maroja Arcoverde Nóbrega, 
que assume pela primeira vez 
no TRE-PB disse que se sente 
honrada em atuar naquela que 
considera a mais importan-
te Justiça. “A Justiça Eleitoral 
é um dos maiores guardiões 
da democracia e do sistema 
democrático de Direito. Nos-
sa Corte é muito respeitada e 

chego para somar e procurar 
ser imparcial nas decisões 
para que a nossa democracia 
ganhe sempre”, afirmou.

José Guedes Cavalcanti 
Neto - Natural de Pirpirituba, 
José Guedes Cavalcanti Neto 
bacharelou-se em Direito 
pela Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), em 1983.

Na Justiça Eleitoral da 
Paraíba, no entanto, sempre 
atuou como juiz eleitoral nas 
Comarcas pelas quais pas-

sou, iniciando em 1987 na 
Comarca de Jacaraú, sendo 
removido posteriormente 
para Belém, Areia, Santa Rita 
e Guarabira. Em seguida foi 
promovido para a 1ª Vara da 
Fazenda Pública de Campina 
Grande, sendo transferido 
para a 6ª Vara Cível da Capi-
tal, na qual passou nove anos, 
quando foi removido para a 
4ª Vara Criminal, onde per-
manece até hoje.

Antonieta Lúcia Maroja 
Arcoverde Nóbrega - Natural 
de João Pessoa, formou-se em 
Direito pelo Unipê, em 1995, 
e tem especialização em Di-
reito Processual Civil (Unipê), 
Penal e Criminologia (Fes-
mip) e está concluindo espe-
cialização em Direito Proces-
sual Penal, pela Esma.

Ingressou na magistra-
tura em 1998, iniciando na 
Comarca de Pocinhos, sendo 
removida para Remígio e, 
em seguida, promovida para 
o Juizado Especial Cível da 
Comarca de Sousa, acumu-
lando a 2ª Vara de Pombal; 
removida para o Juizado Es-
pecial Misto da Comarca de 
Guarabira; promovida para 
a 1ª Vara Criminal de Cam-
pina Grande; removida para 
a 2ª Vara Mista de Santa Rita 
e atualmente titulariza o 2º 
Juizado da Infância e Juven-
tude da Capital, por remoção. 
Instalou o Juizado da Vio-
lência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher da Capital 
e foi Juíza Auxiliar da Corre-
gedoria da Justiça no biênio 
2009/2010.

João acredita que a Procuradoria da AL aprova iniciativa 

Deputado Jutay acha que não encontrará resistência para conseguir 12 assinaturas para o projeto

Marcos Cavalcanti (C) dá posse a José Guedes e Lúcia Maroja como juízes substitutos do TRE 

Felipe Gesteira
Especial para A União

Foto: Assessoria do tRE

FotoS: Divulgação

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de  julho de 2013



Minha Casa: Aguinaldo anuncia 
mais 1.439 famílias beneficiadas 
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Carteira de estudante: um 
comércio vergonhoso

Soluções para o Nordeste

O secretário de Estado do Planejamento e Gestão da Paraíba, 
Gustavo Nogueira, participou, ontem, de uma mesa-redonda sobre 
o tema: “As Desigualdades Intra-regionais na Economia Nordestina: 
soluções e encaminhamentos”. O evento aconteceu em Campina Grande, 
a partir das 9h, na sede da Federação das Indústrias do Estado da 
Paraíba (Fiep).

O secretário Gustavo Nogueira, que preside o Conselho Nacional 
dos Secretários Estaduais do Planejamento (Conseplan), foi o relator 
geral do evento, que foi promovido pela Comissão Executiva do 
Movimento Integra Brasil, vinculado ao Centro Industrial do Ceará 
(CIC).

“Buscar estratégias visando reduzir as desigualdades em nossa 
região é de extrema importância para o crescimento econômico do 
Nordeste. Um evento desse porte é uma excelente oportunidade para 
se pensar, conjuntamente”, disse o secretário.

E é verdade...

Eita que papa caro...

O esquema do Ministério da Defesa para a atuação durante a visita do 
papa Francisco é grande: 10.266 militares estarão envolvidos na operação. 
Outros 4 mil permanecerão em alerta, elevando o dispositivo para perto de 
15 mil - cerca de 7 mil homens e mulheres das Forças Armadas a mais que o 
estimado há apenas duas ou três semanas.

O custo de toda a movimentação, de acordo com a estimativa oficial 
para os grandes eventos, está na faixa dos R$ 70 milhões. O total de 
investimentos cobrindo desde a conferência ambiental da ONU, a Rio+20, 
até a Olimpíada, em 2016, vai bater em R$ 710 milhões - a metade da 
previsão inicial, de 2010.

O papa Francisco poderá escolher para seu deslocamento mais longo, 
do Rio a São Paulo, um dos dois aviões presidenciais VC-2, a versão especial 
do Emb-190 da Embraer.

Os jovens ladrões de Manaíra e a Polícia
Uns jovens que moram no bairro de São José 

estão aterrorizando os bairros de Manaíra em 
Tambaú, promovendo assaltos, roubos e ameaças 
aos moradores em plena via pública. E, logo de 
início, deixo claro que não estou discriminando os 
moradores do bairro São José nem muito acusando 
todos eles. 

Estou falando dos ladrões que lá se escondem, 
dos assaltantes, dos traficantes e dos criminosos que 
se misturaram às famílias de bem e denigrem aquele 
lugar. Eles estão aterrorizando o bairro de Manaíra, 
as pessoas estão com medo até de sair e ir a pé na 
padaria comprar pão. 

A estratégia dos assaltantes é simples: eles 
circulam pelo bairro em duplas de moto. Uma dupla 
ataca o cidadão ou a cidadã e a outra dupla, também 
armada, dá a segurança. Depois, o produto do assalto 
é dividido entre os quatro ladrões. 

Na tarde do último sábado eu só não fui 
assaltado porque percebi uma movimentação 
estranha na Rua Aloísio Franca e acabei entrando 
numa pousada e pedindo proteção ao homem que 
trabalha lá como segurança. Os assaltantes viram e 
dispararam em suas motos.

Policiais que trabalham naquele bairro fazendo 
a patrulha devem começar abordar os jovens que 
circulam de motos ou bicicletas, porque boa parte 
deles utilizam esses veículos para promover assaltos. 
Todos eles andam armados de revólveres, pistolas, 
facas e outros tipos de  armas. 

O problema vem se agravando dia após dia. 
No final de tarde de uma segunda-feira dessas, 
dois homens chegaram na calçada do Mercado de 
Tambaú, ainda com sol alto, puxaram suas pistolas, 
assaltaram e ameaçaram as pessoas. 

O jornalista Abelardo Jurema estava fazendo 
compras no Mercado e ficou horrorizado com a cena 
que presenciou. Os dois levaram dinheiro, joias e 
celulares, entraram num carro que os esperava e 
sumiram dando altas gargalhadas. 

Polícia se faz com inteligência e informação. 
Pois a informação está aqui, o lugar está denunciado, 
o modo como os bandidos agem está dito. Agora só 
cabe a polícia começar a agir. 

E agir rápido porque o bicho está pegando em 
Manaíra, como dizem os assaltantes. 

Mais um programa para 
famílias carentes é anunciado 
pelo ministro das Cidades

O ministro das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), 
disse ontem que o programa 
Minha Casa Minha Vida, está 
mudando a qualidade de vida 
de diversas famílias brasileiras 
e salientou que depois de pa-
gar aluguel durante toda sua 
vida, muitos cidadãos estão 
tendo a oportunidade de modi-
ficar paradigmas. 

Ele lembrou que esta se-
mana mais 1.439 famílias com 
renda de até R$ 1,6 mil recebe-
ram as chaves da casa própria 
e que um deles foi o cadeirante 
Rubens de Almeida, 46 anos, 
que recebeu uma casa adapta-
da para que ele tenha facilida-
de no acesso.  As novas unida-
des habitacionais entregues, 
segundo o ministro, fazem 
parte do conjunto habitacional 
Califórnia Fases I e II, residen-
cial Jardim Itapoá e conjunto 
residencial Londres. 

Os imóveis têm dois quar-
tos, sala, cozinha e um banhei-
ro. Todos os cômodos são re-
vestidos com piso cerâmico. 
Os residenciais têm rede de 
água, esgoto, drenagem, ener-
gia elétrica, iluminação pública 
e pavimentação. Também há 
escolas, creches e unidades de 
saúde a cerca de 2,5km.

O ministro lembrou que 
as famílias que acabaram de 
receber as chaves das casas 
também poderão mobiliá-la 
por meio da linha especial de 
financiamento Minha Casa Me-
lhor, operada pela Caixa Eco-
nômica Federal. “Este governo 
também pensou nesta outra 
etapa, que é mobiliar a casa. A 
presidenta se preocupou em 
dar mais conforto às famílias 
do Minha Casa Minha Vida”, 
disse ele.

As famílias poderão com-
prar como cartão do Minha 
Casa Melhor guarda-roupas, 
cama de casal e de solteiro 
(com ou sem colchão), mesa 
com cadeiras, sofá, refrigera-
dor, fogão, lavadora de roupas, 
TV digital e computador. O li-
mite de financiamento é de R$ 
5 mil. As prestações são pagas 
em até 48 meses, por boleto 
bancário ou débito em conta, 
com taxa de juros de 5% ao 
ano. O crédito ficará disponível 
por até 12 meses a partir da 
entrega das chaves.

Prefeito de Pilõezinhos também já
está na base de apoio a Ricardo

O prefeito de Pilõe-
zinhos, Naldo Lucena, e 
o vice-prefeito Siqueira 
Sousa, ambos do PMDB, 
declararam apoio políti-
co ao governador Ricar-
do Coutinho (PSB). Com 
mais essa adesão,  Ricar-
do contabiliza o apoio 
de 53 prefeitos que ha-
viam votado no candi-
dato do PMDB em 2010 
e passam a integrar a 
base aliada do PSB nos 
municípios.

Ricardo Coutinho 
recebeu o prefeito e o 
vice de Pilõezinhos e a 
deputada estadual Léa 
Toscano (PSB) na noite 
de anteontem na Granja 
Santana.  O prefeito Nal-
do Lucena disse que sente 

a sinceridade e a vonta-
de de Ricardo Coutinho 
em ajudar os municípios, 
priorizando os interesses 
do povo e o futuro da Pa-
raíba.  “Estamos apoian-
do Ricardo em reconhe-
cimento ao seu trabalho 
na região e temos certeza 
que a população acom-
panhará essa decisão que 
é o melhor para o futuro 
de Pilõezinhos”, destacou 
o prefeito.   

O vice-prefeito Si-
queira Sousa disse que 
o governador Ricardo 
Coutinho já demons-
trou que é um homem 
de palavra e comprome-
tido com o interesse dos 
pequenos municípios, 
independente da ban-

deira política do gestor. 
“Só não vê o trabalho 
do governo do Esta-
do na região do Bre-
jo os que não querem 
ver. Porque são escolas, 
UPA, estradas, adutoras 
e programas importan-
tes da gestão como o 
Cooperar e o Empreen-
der que movimentam a 
economia”, completou 
Siqueira.

O município de Pi-
lõezinhos está locali-
zado na microrregião 
de Guarabira, no Brejo 
paraibano. De acor-
do com o IBGE no ano 
de 2010 sua população 
era de 5.155 habitantes. 
Sua área territorial de 
44km².

Durante o primeiro se-
mestre deste ano, o vereador 
Marcos Vinícius (PSDB) apre-
sentou 144 matérias legislati-
vas para apreciação nas Comis-
sões Permanentes da Casa e no 
plenário Senador Humberto 
Lucena, tendo destaque as 
áreas de saúde, educação, cul-
tura e segurança. Foram 120 
Requerimentos, 17 Projetos de 
Lei Ordinária, seis Projetos de 
Decreto Legislativo e um Proje-
to de Resolução. 

Entre os destaques dos 
Requerimentos aprovados pelo 
vereador, estiveram os apelos 
à Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) cobrando o re-
passe de recursos para diver-
sas instituições localizadas na 
cidade: as associações de por-
tadores de câncer “Esperança 
e Vida” e “Donos do Amanhã”; 
os Hospitais Padre Zé, Cândida 
Vargas e Humberto Nóbrega e 
a Nova Esperança Missão Ata-

laia. Na relação, estão também 
a Casa de Convivência Missão 
Soro Positivo; a Federação Pa-
raibana de Remo; a Casa do 
Pequeno Davi; o Centro Espíri-
ta Thomaz de Aquino; a Asso-
ciação de Quadrilhas Juninas; a 
Associação Instituto Nosso Lar; 
o Abrigo de Idosos Vila Vicenti-
na; a Casa de Apoio Vivendo e 
Convivendo com o HIV/Aids e o 

Instituto Pestalozzi.
Marcos Vinícius ainda 

solicitou a construção de um 
espaço para reabilitação de de-
pendentes químicos e estudos 
técnicos para analisar a mobili-
dade urbana e a acessibilidade 
do trânsito na capital paraiba-
na, além da realização de obras 
de infraestrutura em diversos 
bairros da cidade.

Vinícius apresentou mais de
140 matérias nas comissões

Vereador Marcus Vinícius prioriza projetos na área de segurança

Juizado amplia
apreciação de
processos

Após levantamento com-
parativo com o mesmo perío-
do do ano passado, a Turma 
Recursal dos Juizados Es-
peciais Federais na Paraíba 
(JEFs/PB) apresentou um 
aumento de 185% no nú-
mero 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 ses-
sões de julgamento da Tur-
ma até esta data é superior, 
uma vez que foram julgados 
durante o ano passado 8.017 
processos, 75% do quantita-
tivo de hoje”. A declaração é 
do diretor da Turma Recursal 
na Paraíba, Marconi Araújo.

Desde o início do ano, 
mais dois juízes federais pas-
saram a atuar exclusivamen-
te na Turma Recursal JEF no 
Estado.

Vereador Bruno Cunha Lima (PSDB) é o presidente da comissão

Campina Grande - A Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça da Câmara Municipal de 
Campina Grande aproveitou o 
período de recesso para redu-
zir a fila de pareceres a proje-
tos de lei de autoria dos vere-
adores, que se acumulavam há 
vários meses. 

De acordo com o presi-
dente da comissão, vereador 
Bruno Cunha Lima (PSDB), 
desde o dia 20 de junho, quan-
do iniciou-se oficialmente o 
período do recesso do meio 
do ano na Casa de Félix Araú-
jo, já houve pelo menos quatro 
encontros dos três integrantes 
da CCJ, que é formada, ainda, 
pelos vereadores Napoleão 
Maracajá (PC do B) e Hércules 
Lafite (PSC).

“Nossa intenção é ofe-
recer parecer sobre todas 
as matérias que chegaram à 
comissão. Já temos cerca de 
sessenta a setenta projetos 

CCJ desacumula pareceres
que já tramitam há meses

com seus devidos pareceres, e 
estes projetos agora poderão 
seguir o trâmite da Casa para 
serem levados à votação pelo 
presidente”, disse Bruno.

Sem mencionar nomes, 
Bruno Cunha Lima respon-
deu às críticas de vereadores a 
respeito do trabalho da comis-
são, considerado por alguns 
parlamentares, a exemplo do 
peemedebista Metuselá Agra, 

ineficiente. 
“Algumas pessoas, com 

intenção negativa, afirmam 
que a Câmara só vota proje-
tos do Executivo, o que não 
é verdade. Nesse primeiro 
semestre, foram votados de 
quinze a vinte projetos de 
autoria dos vereadores, e há 
muitos outros que seguiram 
para a Secretaria de Apoio 
Parlamentar. 

Fotos: Lenildo Ferreira

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com
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LDO, MP dos Médicos, 
reforma política e royalties 
aguardam apreciação

Governo se prepara para votações 
polêmicas no Congresso Nacional

Brasília – Enquanto o 
Congresso caminha no com-
passo do recesso branco, 
sem sessões deliberativas até 
agosto, o governo já pensa na 
extensa pauta que terá pela 
frente na volta dos trabalhos. 
A Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) está entre as 
preocupações, já que no final 
do mês que vem o governo 
precisa enviar ao Congresso a 
proposta orçamentária que é 
feita com base na LDO.

“É uma pena que o Con-
gresso não tenha aprovado 
[a LDO], como a Constitui-
ção estabelece, antes de tirar 
recesso”, disse a ministra de 
Relações Institucionais, Ideli 
Salvatti. Ainda segundo ela, 
se a LDO não for votada logo, 
o Orçamento – como já acon-
teceu em outras ocasiões - vai 
ser feito com base na LDO do 
ano passado. “Nós teremos 
uma certa defasagem que 
até o fim do ano, quando for 
votado o orçamento, as ade-
quações terão que ser feitas”, 
explicou, depois de participar 
ontem, do Bom Dia, Ministro, 
programa produzido pela Se-
cretaria de Comunicação So-
cial da Presidência da Repú-
blica em parceria com a EBC 
Serviços.

Durante a entrevista, a 
ministra insistiu na realiza-
ção de um plebiscito para 
ouvir a população sobre a re-
forma política que está sen-
do discutida no Congresso. “A 

proposta do plebiscito conti-
nua sendo condizente com 
a disposição da população, 
manifestada várias vezes na 
forma do não me representa. 
Nó temos realmente uma si-
tuação de representativida-
de que precisa ser analisada, 
aprimorada, aperfeiçoada 
na estrutura político-par-
tidária, eleitoral no Brasil”, 
avaliou Ideli.

Para a volta dos traba-
lhos, além da Medida Provi-
sória (MP) 621/13, conhe-
cida como MP dos Médicos, 
estão na lista de prioridades 
temas como reforma política, 
marco regulatório da mine-
ração, e a conclusão da vo-
tação do projeto que destina 
os royalties do petróleo para 
educação e saúde.

Na questão dos royalties, 
segundo Ideli Salvatti, o des-
taque sobre o Fundo Social é 
o mais importante e concen-
trará todas as atenções do go-
verno na conclusão da vota-
ção, marcada para a segunda 
semana de agosto. Até agora, 
o texto do Senado, defendido 
pelo governo foi rejeitado, 
mas como os pontos mais po-
lêmicos foram destacados o 
governo ainda vai tentar im-
pedir mudanças nesse ponto.

“Ficou mais do que pro-
vado que a disposição da 
presidente Dilma de destinar 
todos os royalties da União, 
toda a participação especial 
da União para a educação, 
acaba significando o equiva-
lente a mexer no capital do 
Fundo Social. Então, não é 
uma questão de recursos é 
uma questão de soberania, de 
aproveitar o erro de outros 
países para que o Brasil tam-
bém não cometa”, insistiu.

Brasília – O presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Joaquim Bar-
bosa, suspendeu a criação de 
quatro tribunais federais, pre-
vista para dezembro. A decisão 
foi tomada na quarta-feira, mas 
divulgada apenas ontem pelo 
tribunal, e ainda terá que ser re-
ferendada pelo plenário após o 
recesso de julho.

Para Barbosa, o Congresso 
Nacional errou ao propor a alte-
ração na estrutura do Judiciário, 
pois somente o STF tem essa 
prerrogativa. “É imprescindível 
apontar o risco que correm as 
instituições em caso de prece-
dente que autorize, hipotetica-
mente, um Poder a modificar 
unilateralmente a estrutura ou 
competência do outro Poder”.

Barbosa justificou a urgên-
cia de sua decisão alegando que 
há risco de se consolidar uma si-
tuação que não poderia ser des-
feita futuramente. Ele também 
disse que a magistratura não é 

prestigiada com a criação de tri-
bunais e sim com investimentos 
em valorização e formação.

O ministro ainda criticou 
o empenho das verbas federais 
em uma solução que não desafo-
garia a Justiça. “É muito provável 
que a União esteja às voltas com 
carências e demandas tão ou 
mais relevantes do que a criação 
de quatro tribunais”, destacou 
o ministro. “A União não terá 
recursos indispensáveis para 
cumprir seu papel para com os 
administrados”, completou.

Barbosa sempre foi con-
tra a criação dos tribunais, 
alegando que a medida levaria 
a gastos desnecessários para 
resolver problemas de acesso 
à Justiça que poderiam ser so-
lucionados de outra forma. Em 
reunião com associações de 
juízes, ele chegou a dizer que a 
proposta foi articulada sorratei-
ramente pelos magistrados.

A ação de inconstitucio-
nalidade foi apresentada nesta 

semana pela Associação Nacio-
nal dos Procuradores Federais. 
Além de apontar o erro na ori-
gem da proposição, a entidade 
destacou que a medida resulta-
ria em gastos não previstos no 
orçamento federal e em sobre-
carga de trabalho para os advo-
gados públicos, pois a estrutura 
da Procuradoria Federal não foi 
alterada para atender à nova 
demanda da Justiça.

Mesmo antes de ser di-
vulgada, a decisão de Barbosa 
motivou repercussão entre ju-
ízes e advogados. A Associação 
dos Juízes Federais do Brasil 
disse que causou “estranheza 
e perplexidade” a concessão de 
liminar com tanta rapidez. “Não 
havia justificativa para que não 
se aguardasse o reinício dos 
trabalhos judiciários, em agos-
to.” A entidade também adian-
tou que vai intervir no proces-
so, medida também anunciada 
pela Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB).

Presidente do STF suspende 
criação de tribunais federais

Bomba da 2a Guerra 
é achada na Hungria 

Calor mata centenas 
na Grã-Bretanha

Pesquisa realizada pela Es-
cola de Higiene e Medicina Tropical de 
Londres atribuiu ao calor entre 540 
e 760 mortes ocorridas nas últimas 
semanas, quando as altas tempera-
turas se repetiram em boa parte da 
Grã-Bretanha. De acordo com cálculos 
do professor de estatística epidemi-
ológica Ben Armstrong, o calor pode 
ter precipitado mortes, especial-
mente em casos de idosos, entre os 
dias 6 e 14 de julho.

"Há evidências de que algumas 
das mortes teriam sido prematuras 
devido ao calor, em especial entre 
pessoas muito frágeis, que teriam 
morrido apenas algumas semanas 
mais tarde", diz o professor no es-
tudo, feito por encomenda do jornal 
The Times. Pesquisas afirmam que 
os riscos crescem com temperaturas 
acima dos 26ºC.

Ontem, a Inglaterra elevou 
para o nível três o alerta à população 
quanto à onda de calor em todo o país. 
A capital, Londres, já estava sob esta 
classificação, que estabelece ação 
imediata dos serviços de atendimento 
à saúde junto a grupos considerados 
de risco em caso de altas temperatu-
ras, como idosos e crianças.

Brasília – Pelo menos 10 mil mo-
radores, da cidade de Szekesfehervar, 
na Hungria, foram retirados dos locais 
onde vivem por policiais. A evacuação 
da área ocorreu porque foi encontrada 
uma bomba da 2ª Guerra Mundial perto 
de um jardim de infância. A bomba, que 
tem aproximadamente 100 quilos, é de 
fabricação da antiga União das Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS).

A bomba, localizada em Szekes-
fehervar, contém 25 quilos de explo-
sivos. Ela estava perto de uma caixa 
de areia de um jardim de infância, em 
área residencial e bastante povoada. A 
população da cidade de Szekesfehervar, 
a 65 quilômetros de Budapeste (capital 
húngara), é de mais de 100 mil pessoas. 

A retirada dos moradores de 
Szekesfehervar ocorreu um dia depois 
de a polícia também determinar a saída 
de 1.500 pessoas, perto do Castelo de 
Buda, em Budapeste, após encontrar 
uma bomba. Cidades e vilas de Hungria, 
aliada da Alemanha nazista, foram 
bombardeadas principalmente no final 
da 2a Guerra. 

De acordo com especialistas, 
ainda há dispositivos não detonados 
enterrados e descobertos durante os 
trabalhos de construção. Até agora, 
houve 14 evacuações em Budapeste 
desde 2008. 

Karine Melo
Da Agência Brasil

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), 
recomenda à presidente Dilma 
Rousseff que faça já uma refor-
ma ministerial e reduza de 39 
para 25 o número de pastas.

O deputado peemedebis-
ta, que ocupa o terceiro posto 
na hierarquia da República, 
sugere também à presidente 
da República que estabeleça 
uma agenda de mais conver-
sas com os congressistas e 
aliados. Cita as reuniões do 
conselho político (presiden-
tes e líderes partidários) que 
ocorriam durante o mandato 
de Luiz Inácio Lula da Silva. 
"Há quanto tempo não se reú-
ne o conselho político? Eu não 
me lembro a última vez".

Henrique Alves acha que 
reforma ministerial deve ser 
formatada no início de agos-
to, quando deputados e sena-
dores voltam ao trabalho. A 
nomeação de fato dos novos 
nomes ficaria para setembro. 
Quantas deveriam ser as pas-
tas? “Acho que com a vontade 
enxugar a máquina, de fazê-
-la mais objetiva, em torno 
de 25 ministérios seria do 
tamanho do Brasil”. Ou seja, 
um corte de 14 nos 39 exis-
tentes na Esplanada.

Há duas lógicas por trás 

da formulação proposta por 
Henrique Alves. Uma delas é 
política. Dilma Rousseff até 
agora apenas repassou ao 
Congresso demandas que ela 
diz ter interpretado a partir 
dos protestos de rua ocorri-
dos no país em junho.

Agora, ao recomendar 
o corte de ministros e uma 
nova equipe para o governo, 
o PMDB repassa a bola para 
o Palácio do Planalto. “Há um 
consenso hoje na questão do 
número exagerado de minis-
térios”, diz Henrique Alves. 
Ele afirma que “os partidos 
da base deveriam dar essa co-
laboração, delegando à presi-
dente Dilma ampla liberdade 
de recompor o seu ministé-
rio” e para “reduzir esse mi-
nistério sem nenhuma nova 
imposição partidária, não in-
dicar esse ou aquele”.

E o PMDB? “Nós esta-
mos dispostos a oferecer 
porque nós queremos en-
contrar uma saída. Não pode 
ficar esse impasse, adiando, 
achando que as coisas estão 
caminhando como não es-
tão. Nós queremos um Brasil 
mais ágil. Que a presidente 
dê respostas novas. As mo-
vimentações [de rua] ces-
saram um pouco, mas está 
latente ainda a insatisfação”.

Henrique Alves defende a 
redução de 14 ministérios

PRESIDENTE DA CÂMARA

Presidente do STF, Joaquim Barbosa, diz que Congresso errou ao propor mudança na estrutura do Judiciário

São Paulo - Dezenas de empre-
sas, organizações sem fins lucrativos 
e organizações comerciais, entre as 
quais Apple, Google e Facebook, 
enviaram uma carta ontem na qual 
pressionam o governo Obama e o 
Congresso a revelar mais informa-
ções sobre as solicitações de dados 
de usuários que o governo faz para 
fins de segurança nacional.

Acompanhadas pelo LinkedIn, 
Yahoo, Microsoft, Twitter e muitas 
organizações, as empresas pediram 
mais transparência quanto à cole-

ta secreta de dados em uma carta 
endereçada ao presidente Barack 
Obama, ao secretário da Justiça, ao 
diretor de inteligência nacional, ao 
diretor da Agência de Segurança 
Nacional (NSA) e aos líderes do Con-
gresso encarregados das questões 
de segurança nacional.

As companhias de tecnologia 
estão correndo para reafirmar sua 
independência depois do vazamen-
to de documentos revelados no mês 
passado por Edward Snowden, anti-
go prestador de serviços às agências 

de informações dos Estados Unidos, 
que sugeriam que essas companhias 
haviam permitido acesso direto do 
governo aos seus computadores 
como parte de um programa secreto 
de vigilância chamado Prism, condu-
zido pela NSA.

Essas atividades de coleta de 
informações são controladas pelo 
sigiloso Tribunal de Vigilância da In-
teligência Externa, e conduzidas em 
larga medida sob os termos da Lei 
de Vigilância da Inteligência Estran-
geira (Fisa) e do Patriot Act.

Empresas pedem explicação aos EUA
ColETA DE DADoS PESSoAIS

FOtO: Carlos Humberto SCO StF

PolíticasBRASIl & 
MUNDo
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Botafogo espera um
público superior a oito
mil pessoas no domingo

VÔLEI DE PRAIA

Sete paraibanos no Challenger
Competição começa hoje
em Teresina e vai até o
próximo domingo

Sete paraibanos iniciam 
hoje, na cidade de Teresina, 
capital do Piauí, as disputas 
por uma vaga no pódio da 
terceira etapa do Circuito 
Banco do Brasil Challenger 
de Vôlei de Praia. O evento se 
encerra no próximo domingo 
e conta com um total de 54 
duplas, sendo 34 entre os ho-
mens e 20 entre as mulheres. 
A competição volta a ocorrer 
quatro anos depois naquele 
Estado e reúne boa parte dos 
grandes nomes deste espor-
te em âmbito nacional. O pal-
co das disputas será na arena 
montada no Centro de For-
mação e Aperfeiçoamento de 
Praças (CFAP). Os paraiba-
nos presentes na competição 
são Ícaro, Renatão, Gilmário, 
Jorge, Jô, Thati e Bruna.

O Circuito Banco do Bra-
sil Challenger acontece en-
tre uma temporada e outra 
do Circuito Banco do Brasil 
Open, principal competição 
do vôlei de praia no país, e 
movimenta as duplas que 
não estão rodando o Circui-

to Mundial. Na primeira eta-
pa, em Campo Grande (MS), 
quem subiu ao lugar mais 
alto do pódio foram Vivian/
Pri Lima (PA/RJ) e Léo Go-
mes/Daniel Souza (RJ). Em 
seguida, em Sinop (MT), 
mais um título para Vivian/
Pri Lima, com Fábio Luiz e 
Oscar (ES/RJ) campeões no 
masculino.

Até hoje, apenas quatro 
etapas do Circuito Banco do 
Brasil foram realizadas em 
Teresina, sendo três delas 
pelo Challenger, em 2004, 
2007 e 2008, e uma pelo 
Open, em 2009. A maior ven-
cedora em terras piauienses 
é a Rainha da Praia de 2012, 
a paraense Vivian, campeã 
em 2007, ao lado da brasi-
liense Ângela, e no ano se-
guinte, tendo a carioca Bár-
bara Seixas como parceira.

O primeiro dia de jogos 
no Challenger é reservado 
ao qualifying, que defini-
rá as últimas quatro duplas 
classificadas em cada naipe. 
O torneio principal começa 
amanhã, com 10 parcerias 
femininas e 12 masculinas. 
Os campeões serão conheci-
dos no domingo. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Inscritos

As 26 duplas no qualifying masculino
Ícaro/Renatão (PB), Bernardo Lima/Ramon Gomes (CE/RJ), Thiago/
Oscar (SC/RJ), Gilmário/Allison (PB/SC), Luciano/Jorge (ES/PB), Lobeira/
Paulo Amado (DF), Lucas/Jefferson (MG/DF), Álvaro Andrade/Victor 
Palis (SE/RJ), Índio/Marquinho (ES), Edson Filipe/Márcio Gaudie (ES/
RJ), Márcio Araújo/João Paulo (CE), Juliano/Éder (ES), Luizão/Thomaz 
(AM/PA), Rodrigo Saunders/Fabiano (CE/PE), Allyson Lima/Jefferson 
(CE), Miranda/Valdênio (PI/CE), Bony/Nelson Neto (PI), Yuri/Vinícius 
Santana (BA/SE), Tonyclê/Filho (PI), Vinícius/Marcelo (RJ/RS), Canhoto/
Fuel (PI), Silas/Chinês (PI), Léo Santos/Carlos (DF/GO), Brendo/Paulo 
(PI), Colé/Parucker (PI) e Carlos Leite/Jonathaz (PI/CE).
Os quatro melhores se juntarão no torneio principal a Harley/Benjamin 
(DF/MS), Léo Gomes/Daniel Souza (RJ), Lipe/Beto Pitta (CE/RJ), Fábio 
Luiz/Guto (ES/RJ), Léo Vieira/Anderson Melo (DF/RJ), Jô/Tocantins (PB/
TO), Bruno/Fernandão (AM/ES) e Marcus/Hevaldo (RJ/CE).
As duplas no qualifying feminino
Josi/Raquel (SC/RJ), Fabíola/Rachel (DF/RJ), Naiana/Luciana (CE), 
Amanda/Michelle (RJ), Bárbara/Priscila (RJ), Rebecca/Neide (CE/AL), 
Haissa/Karine (MS/CE), Rafaela/Luiza Amélia (PA/CE), Mayara/Carol 
(CE/RJ), Mana/Giselia (PI), Silvana/Maraísa (PI), Iza/Rany (PI), Indira/
Hildalyne (PI) e Aline Nascimento/Lilian (PI).
As seis duplas pré-classificadas para o torneio principal, pelo melhor 
posicionamento no ranking, são Vivian/Pri Lima (PA/RJ), Chell/Érica 
Freitas (DF/MG), Izabel/Thati (PA/PB), Bruna/Semírames (PB/ES), Val/
Ângela (RJ/DF) e Sandressa/Fabrine (AL/BA).

Samuel Igo, Ulisses Meira e Raphael disputam o Brasileiro, no Rio

Os surfistas paraibanos 
estarão em atividade nes-
te final de semana, em três 
competições, sendo duas 
delas nacionais e uma inter-
nacional. Na Praia do Cupe, 
em Porto de Galinhas-PE, 
as emoções ficam por conta 
do Brasileiro de Longboard, 
com a participação de Nilton 
Santos, Antônio Nunes, Ales-
sandro Mendes e as irmãs 
Vanessa Pontes e Silvana 
Pontes. Em Macaé, no Rio de 
Janeiro, Samuel Igo, Ulisses 
Meira e Raphael Seixas vão 
marcar presença no Brasi-
leiro de Surf Profissional, na 
Praia do Pecado. E finalmen-
te na Califórnia, nos Estados 
Unidos, Jano Belo estará em 
ação na etapa de Huntington 
Beach, do Mundial de Acesso.

No Campeonato Bra-
sileiro de Surf Profissional, 
os três paraibanos estreiam 
hoje. O primeiro a cair no 
mar da Praia do Pecado 
será Ulisses Meira. Ele vai 
competir na sétima bate-
ria  com o paulista Odirley 
Coutinho, o pernambucano 
Cezar Aguiar e o capixaba 
Kallebe Carvalho. Em se-
guida, na décima bateria, 
será a vez de Samuel Igo, 
da Baía da Traição. Ele vai 
enfrentar o paulista Renato 
Galvão, de Ubatuba, além de 
Yan Guimarães de Saquare-
ma-RJ e João Castanho, de 
Macaé-RJ. O último parai-
bano a competir hoje será 
Raphael Costa, que conquis-
tou recentemente a terceira 
etapa do Pernambucano. Ele 
vai encarar David do Carmo, 
de São Paulo e os cariocas 
Lucas Pazolini, da nova ge-

ração e o experiente Vitor 
Ribas, que já foi terceiro do 
mundo em 1990. Esta eta-
pa do Brasileiro vale 3 mil 
pontos no ranking nacional 
e tem uma premiação de R$ 
65.000,00.

No Brasileiro de Lon-
gboard, que começa hoje 
em Porto de Galinhas, Nil-
ton Santos é o favorito na 
categoria supermaster de 
pranchões, que reúne os 
cinquentões. Na categoria 
master, a maior esperança 
da Paraíba está em Antônio 
Nunes, que recentemente 
ficou em quarto lugar numa 
etapa. Entre os adultos, 
Alessandro Mendes aparece 
como um nome para subir 
no pódio. Ele ficou em quin-
to lugar em etapa disputada 
também na Praia do Cupe. A 
mesma coisa acontece com 
as irmães Silvana e Vanessa 

Pontes, no feminino. Elas 
estão com boas chances de 
disputar o título.

Mundial
Jano Belo, principal 

surfista paraibano em ati-
vidade no momento e vi-
ce-campeão brasileiro em 
2009, a tarefa será bem 
mais difícil neste final de 
semana. Ele tenta a recupe-
ração no Circuito Mundial 
de Acesso (ex-WQS e agora 
chamado de Worlds Star 
Series), em etapa na Praia 
de Huntington, na Califór-
nia. O pessoense não foi bem 
nas últimas etapas, no Brasil, 
disputada em Saquarema, e 
na da África do Sul, que foi 
realizada em Ballito.  A par-
ticipação dele na competição 
começa amanhã e os adver-
sários até ontem pela manhã 
não eram conhecidos.

SURF PROFISSIONAL

Evento sem atletas de renome nacional
A XII Meia Maratona Cida-

de de João Pessoa, programa-
da para o dia 4 de agosto, não 
terá corredores renomados do 
cenário esportivo nacional. A 
competição se resume apenas 
para atletas da Paraíba e esta-
dos vizinhos. A garantia é da 
Secretaria de Juventude, Es-
porte e Recreação (Sejer) que 
promove a corrida. A estima 
de participação é de mil pes-
soas. Uma premiação de R$ 10 
mil já está assegurada.

A prova ocorre dentro 
da programação alusiva aos 
428 anos de fundação da ca-
pital paraibana. A competição 
terá largada às 8h no Busto 
de Tamandaré, divisas entre 
as Praias de Cabo Branco e 
Tambaú e chegada no mes-
mo local. As inscrições já se 
encontram abertas e podem 
ser feitas na sede da Sejer, na 
Avenida Camilo de Holanda, 
890, pela manhã e a tarde. Os 

MEIA MARATONA

A paraibana Bruna, que joga com Semírames (ES) vai estar no torneio principal do Circuito Challenger que começa a partir de hoje no Piauí

interessados também podem 
fazer contatos pelo telefone 
3218 9872. 

De acordo com os orga-
nizadores, o último dia de 
inscrição está marcado para 
o dia 29 e o prazo não será 
prorrogado. O valor da ins-
crição é R$ 40,00. Mulheres 

acima de 55 anos, homens 
acima de 60 anos e cadei-
rantes terão desconto de R$ 
50%. Os funcionários públi-
cos municipais não pagarão 
taxa de inscrição. 

Além da meia-maratona 
com 21km será realizada tam-
bém a corrida de 5km e uma 

caminhada de 5km. Todos os 
corredores serão contempla-
dos com medalhas de partici-
pação. Os R$ 10 mil ofertados 
em prêmios serão divididos 
da seguinte forma: R$ 5 mil 
para o primeiro lugar, R$ 3 mil 
em segundo lugar e R$ 2 mil 
em terceiro lugar. 

A XII Meia Maratona Cidade de João Pessoa vai acontecer no dia 4 de agosto pelas ruas da capital

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ulisses Meira vai competir na Praia do Pecado, no Rio de Janeiro

FOTOS: Divulgação



Governo abre inscrição para
Corrida contra a Homofobia
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Disposto a apagar a má campanha do ano passado, quan-
do perdeu os seis jogos que disputou, o Sport Campina 
confirmou mais um reforço para a disputa da Segunda 
Divisão 2013. Trata-se do lateral direito Madson Alagoano, 
que defendeu o Cruzeiro de Itaporanga nesta temporada. 
A contratação foi confirmada pelo diretor de futebol 
do clube, Arthur Paulino.  De acordo com o dirigente, o 
jogador, que já passou também pelo Corinthians alagoano, 
está integrado ao grupo e deve ser testado pelo técnico 
Leonildo Dias juntamente com os demais atletas no amis-
toso que o time fará hoje, contra uma seleção

Reforço confirmado

Hoje, Dia Nacional
 do Futebol!

Trovão faz o lançamento para Hércules, Hércules 
passa para Zero, Zero calcula o lance perfeito para Kid 
e é gooooooooooooooool! Na arquibancada Nina e Tina 
se abraçam e comemoram. É ponto para o clube de A 
União. O futebol é uma verdadeira paixão nacional! Fiz 
uma pesquisa no nosso local e trabalho e e descobri que 
mais de 60% da turma do jornal pratica o futebol.

Desde os tempos antigos, em vários países temos 
relatos de esportes semelhantes ao futebol como o 
Kemari, no Japão antigo, Episkiros, na Grécia, Gioco del 
cálcio, na Itália Medieval entre outros. Mas foi com os 
ingleses que o futebol amadureceu e estabeleceu as 
regras que temos hoje. Já no final do século XIX os 
ingleses viajavam pela Europa divulgando o esporte.

Foi trazido para o Brasil pelo paulistano Charles 
Miller, que foi passar uma temporada na Inglaterra e 
voltou com uma bola de futebol na mala! A primeira 
partida de futebol aconteceu em 1895, desde então vem 
conquistando o coração de todos os brasileiros. O Brasil 
é pentacampeão do Mundo! Nenhum outro país conquis-
tou tantos títulos como o nosso Brasil!

Este esporte tão interessante comemora o seu dia 
nacionalmene hoje. A escolha da data se deu através da 
CBF para homenagear o primeiro time registrado como 
clube no Brasil, o Sport Clube Rio Grande, fundado em 
1900.  As primeiras regras do futebol foram criadas pela 
associação de futebol de Londres, na Inglaterra, através 
dos dirigentes dos clubes ingleses. Primeiramente ela-
boraram treze regras, mas em razão das necessidades, 
estas passaram para o número de dezessete.

Em 1885 o esporte passou a ser profissionalizado, 
estimulando o aumento de sua prática, sua evolução 
técnica e tática. Em virtude de sua popularização por 
todo o mundo, foi criada uma organização internacio-
nal a fim de coordenar os interesses voltados para o 
esporte, a FIFA - Federação Internacional de Futebol 
Association.

A CBF divulgou a escala de 
arbitragem do jogo entre 
Botafogo-PB e Vitória da 
Conquista, que acontece no 
próximo domingo. O árbitro 
será o potiguar Caio Max Au-
gusto Vieira. A partida válida 
pela quinta rodada da Série D.

De Natal-RN

O Espectros está de volta ao Estádio da Graça. Depois de 
ter quatro estádios vetados, entre eles a própria Graça, a 
diretoria chegou a confirmar o seu jogo do próximo domingo, 
contra o Natal Scorpions, para o campo do Onze, na capi-
tal, local que geralmente recebe peladas de futebol. Mas a 
Secreataria de Juventude, Esporte e Recreação voltou atrás e 
liberou o estádio, e às 14h, o Espectros realiza a sua segunda 
partida no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Com a “motivação meio 
parada” no vôlei de praia, 
o brasiliense Harley decidiu 
ganhar novos ares. Trocou 
de vez o Rio de Janeiro por 
João Pessoa. E há menos 
de um mês está na cidade 
com a família.

Na capital

De volta à Graça

Inscrições está abertas 
para a prova que vai ser 
na Avenida Cabo Branco

OUtRAs
modalidades

Estão abertas as inscri-
ções para a 1ª Corrida Esta-
dual Contra a Homofobia da 
Paraíba, que acontecerá no dia 
18 de agosto, na Avenida Cabo 
Branco, na capital. Com percur-
so de 5km e premiações para 
categorias mulher transexual, 
homem transexual, mulher e 
homem, o evento terá largada 
às 8h, no Busto de Tamandaré, 
em Tambaú.            

A corrida é uma co-re-
alização da Secretaria de 
Estado da Mulher e da Di-
versidade Humana (SEM-
DH), através da Gerência de 
Direitos Sexuais e LGBT, com 
a Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel) e parceria do Instituto 
Alpargatas, Cagepa, Detran e 
Federação de Atletismo da 
Paraíba.

As inscrições podem ser 
feitas presenciais ou pelo site 
www. paraiba.pb.gov.br/mu-
lher-e-da-diversidade-hu-
mana.  A entrega do kit com 
chip, camiseta e numeração 
será no dia 16 de agosto, na 
sede da Secretaria de Estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, na Epitácio Pessoa.

Segundo a secretária 
Gilberta Soares, a 1ª Corrida 
Contra a Homofobia preten-
de contribuir com a mudan-
ça de cultura em relação à di-
versidade sexual. “Queremos 
levar através de uma prática 
esportiva a mensagem para 
que mais pessoas opinem, 
exponham atitude positivas 
em defesa do respeito à di-
versidade sexual”, disse.

A gerente de Direitos 
Sexuais e LGBT, Roberta 
Schultz, explica que a corrida 
é uma ação voltada à popula-
ção em geral com o objetivo 
de sensibilizar a sociedade 

paraibana para a luta pelo 
fim do preconceito, da discri-
minação e da violência con-
tra lésbicas, gays, travestis, 
transexuais e bissexuais. “A 
ação reafirma o compromis-
so com a intersetorialidade 
das políticas públicas volta-
das para a população LGBT, 
de promoção da cidadania, 
garantia de direitos e enfren-
tamento à homofobia e todas 
as formas de violência”.

A corrida é mais uma 
ação que integra as políticas 
de enfrentamento à homofo-
bia, como a campanha “Tire 
o Respeito do Armário”, lan-
çada pelo Governo do Esta-
do, este ano em outdoors e 
outbus distribuídos nas cida-
des de João Pessoa, Campina 
Grande e Cajazeiras.

A campanha Tire o Res-
peito do Armário foi lançada 
em agosto do ano passado 
com ênfase nas redes sociais 
e  na distribuição de cartazes 

e informativos em organis-
mos públicos da saúde, as-
sistência social e educação, 
além de setores privados 
em todo o Estado. Até hoje, 
300 mil pessoas visualiza-
ram o álbum no Facebook e 
diariamente são publicados 
banners eletrônicos incenti-
vando a adesão das pessoas, 
que vestem a camiseta de en-
frentamento à homofobia.

A delegação brasileira de Natação embarca 
hoje à noite  rumo a Barcelona, onde disputará 
o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos 
Fina, entre os dias 28 deste mês e 4 de agosto. Os 
atletas partem no voo JJ 8064, saindo de Guaru-
lhos / SP, às 20h50. A chegada está prevista para 
as 17h10, do dia 20. As exceções deste embarque 
são César Cielo, Felipe Lima e Marcelo Chierighini 
que irão se juntar a delegação somente na Es-
panha. Os nadadores são os últimos atletas do 
Brasil a chegarem na cidade anfitriã do Mundial, 
mas trazem com eles a esperança de bons resul-
tados e uma equipe que equilibra experiência e 
juventude.

César Cielo é o nadador brasileiro que mais 
conquistou medalhas nesta competição, qua-
tro ouros; 50m e 100m livre, em Roma 2009 e 
50m borboleta e 50m livre, em Xangai 2011. A 
Cerimônia de Abertura da competição aconte-
ce amanhã. O Brasil participa do Campeonato 
Mundial de Esportes Aquáticos com recursos dos 
Correios - patrocinador oficial dos esportes aquá-
ticos - ainda Bradesco/Lei de Incentivo Fiscal, Lei 
Agnelo/Piva - Governo Federal, Ministério do Es-
porte, Hammerhead e Sadia.

Os brasileiros no evento mundial são os se-
guintes:

Feminino: Alessandra Marchioro, Beatriz 
Travalon, Carolina Bilich, Daynara de Paula, Etie-
ne Medeiros, Gracielle Herrmann, Jéssica Cava-
lheiro, Joanna Maranhão, Larissa Oliveira, Ma-
nuella Lyrio,

Masculino: César Cielo, Daniel Orzechowski, 
Felipe Lima, Fernando Ernesto Santos, Henrique 
Rodrigues, João de Lucca, João Luiz Gomes Ju-
nior, Leonardo de Deus, Marcelo Chierighini, Ni-
cholas Santos, Nicolas Oliveira, Thiago Pereira e 
Vinícius Waked.

Delegação brasileira viaja hoje para
as disputas do Campeonato Mundial

NAtAçãO

Prova é mais 
uma ação que 
integra as 
políticas de 
enfrentamento 
e deve reunir 
muitos atletas no 
dia 18 de agosto

Joana Maranhão e Tiago Pereira estão na delegação brasileira que compete no Mundial em Barcelona até o próximo dia 4

César Cielo é um dos atletas com expectativa de medalha na Espanha

FOTOS: Divulgação



Torcida promete apoio em massa
BOTAFOGO

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Venda de ingressos para 
o jogo com o Vitória-BA
já supera expectativa

As previsões da direto-
ria do Botafogo de um jogo 
de casa cheia no próximo 
domingo estão se concreti-
zando. O torcedor do Bota-
fogo começou a responder 
o chamado para apoiar o 
clube do coração, e logo nas 
primeiras horas de venda 
dos ingressos, praticamen-
te esgotou o primeiro lote 
composto de 5 mil lugares 
na arquibancada sombra, 
ao preço promocional de 
R$ 10,00. Pela euforia dos 
botafoguenses, o público de 
domingo no Almeidão para 
Botafogo e Vitória da Con-
quista pode ultrapassar os 
8 mil pagantes, o que seria 
um recorde na Série D do 
Campeonato Brasileiro até 
o momento.

“Após a vitória sobre o 
CSA, o torcedor do Botafogo 
sentiu que a tendência da 
equipe é crescer mais nos 
próximos jogos, e que não 
estamos brincando quando 
afirmamos que vamos em 
busca da vaga para a Série C 
do próximo ano. A união faz 
a força e tenho certeza que 
a torcida do Belo vai em-
purrar este time para cima 
dos adversários, e vamos 
fazer uma campanha bri-
lhante na competição”, dis-
se o presidente Nelson Lira, 
mostrando otimismo.

Sem preocupações
Se fora de campo as ex-

pectativas são as melhores 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Phillipy Costa
Especial para A União

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

possíveis, dentro a situação 
não é diferente. O técnico 
Marcelo Vilar está muito sa-
tisfeito com o rendimento dos 
jogadores durante os treinos 
da semana e vai poder contar 
com quase todos os jogadores 
do elenco para esta partida 
contra o Vitória da Conquista. 
As exceções ficam por conta 
de Thiaguinho, que se recu-

pera de uma cirurgia na fíbu-
la esquerda, e Fábio Neves, 
que foi expulso contra o CSA 
e terá de cumprir suspensão.

Ontem, a equipe treinou 
no Estádio da Graça e hoje 
Vilar comandará um treino 
coletivo no Estádio Almei-
dão, quando definirá a equi-
pe que deverá começar o 
jogo contra a equipe baiana. 

O pensamento no elenco é de 
vencer e reassumir a segun-
da colocação do Grupo A4, 
que hoje pertence justamen-
te ao adversário de domingo. 
O Belo está em terceiro, com 
5 pontos, contra 6 do Vitória 
da Conquista. O líder é o Ser-
gipe, que chegou a 10 pontos, 
mas tem um jogo a mais do 
que o Botafogo.

Ação de solidariedade
Hoje, comemora-se o 

Dia do Futebol. Pensando 
nisto, a diretoria do Bo-
tafogo vai fazer uma ação 
junto à Legião da Boa Von-
tade. Os jogadores Warley 
e Lenilson, os mais expe-
rientes do grupo, vão fa-
zer a entrega de camisas 
autografadas à instituição, 

para que elas sejam leiloa-
das e a verba utilizada nas 
ações de caridade executa-
das pela LBV.

A solenidade de entre-
ga das camisas está previs-
ta para as 10h da manhã, na 
sede da LBV, localizada na 
Rua das Trincheiras, 703, 
no centro, próximo a Em-
bratel.

Jogadores do Botafogo terão o apoio da torcida no jogo contra o Vitória da Conquista. Público pode chegar a oito mil pessoas, recorde na atual edição da Série D

Após 2 anos, Galo volta a jogar no PV
Um jogo que começou 

no domingo e só terminou 
na segunda-feira. É essa a úl-
tima lembrança do torcedor 
do Treze sobre jogos da equi-
pe pelo Campeonato Brasi-
leiro no Estádio Presidente 
Vargas, no bairro de São José, 
em Campina Grande.

Era a Série D de 2010, 
há exatos três anos. No dia 
18 de julho, mais de cinco 
mil torcedores alvinegros 
pagaram R$ 10,00 (geral) 
e R$ 20,00 (principal) para 
assistir e estreia do Galo na 
competição. O adversário foi 
o River Plate, então campeão 

sergipano, que viu o atacante 
Cléo abrir o marcador para o 
Treze aos 40 minutos do pri-
meiro tempo. 

Por volta das 17h30 
daquele domingo, aos 28 
minutos da etapa comple-
mentar, uma pane no siste-
ma  elétrico do PV apagou 
duas das quatro torres de 
refletores, fazendo com que 
o  árbitro potiguar Leandro 
Saraiva Dantas interrom-
pesse a partida. A peleja 
continuou na segunda-feira, 
dia 19, e nos 17 minutos que 
restavam, o alvinegro segu-
rou o placar, despedindo-se 
de casa e passando a man-
dar seus jogos pelo certame 

nacional no Estádio Amigão. 
A volta ao PV aconteceu no 
início da atual temporada, 
com a praça esportiva refor-
mada. O Treze mandou 11 
jogos em sua casa pelo Cam-
peonato Paraibano e agora 
volta a mandar suas parti-
das pelo Brasileiro no bairro 
de São José. 

Às 19h de domingo, con-
tra o CRB, pela quinta rodada 
do Grupo A da Série C, a di-
retoria galista espera contar 
com a força de oito mil torce-
dores nas arquibancadas. “O 
que a torcida do Treze tem 
feito durante essa ampliação 
do PV, eu não tenho nenhu-
ma dúvida que teremos um 

BRASILEIRO

A Queimadense ficará 
mais um final de semana sem 
amistoso, preferindo acertar 
para a quarta-feira (24) ou 
domingo (28), faltando defi-
nir os adversários. De acordo 
com o gerente de futebol do 
representante de Queima-
das, Marizardo Miranda, com 
o adiamento do Campeonato 
Paraibano da Segunda Divi-
são e a estreia do time para 
o dia 25 de agosto, diante do 
Santa Cruz de Santa Rita, no 
Estádio Leonardo Vinagre 
da Silveira, a Graça, o time 
deverá fazer mudanças no 
planejamento. O objetivo é 
realizar mais três amistosos, 
já que o time fez apenas um 
jogo, na vitória contra o sele-
cionado de Boqueirão (4 a 2). 
Botafogo, Campinense e Auto 
Esporte, estão na agenda do 
clube para possíveis partidas 
na preparação da equipe na 
Segundona. 

Na avaliação do diri-
gente o adiamento da com-
petição foi bom por um lado 
e ruim pelo outro. O saldo 
positivo foi ter mais tempo 
para treinar e fazer amisto-
sos, enquanto o negativo, as 
despesas se tornam maiores. 
"Tivemos que mudar o pla-
nejamento em todos os sen-
tidos, buscando nos adequar 
diante da situação. Resta 
aproveitar o tempo e obser-
var o máximo a equipe para a 
estreia", comentou. Sobre re-

forços, Marizardo, frisou que 
deve manter o grupo, ressal-
tando que, caso o treinador 
Luís Carlos Mendes, neces-
site de outras peças para re-
forçar o elenco a diretoria vai 
correr atrás para contratar. 

As últimas aquisições da 
Queimadense foram Adriano 
e Maurício Gaúcho (zaguei-
ros), com o primeiro defen-
dendo as cores do Paraíba de 
Cajazeiras no Estadual deste 
ano, com passagem pelo Cra-
to/CE, enquanto o segundo, 
esteve no Campinense, Israel 
(volante), ex-Sousa e Alysson 
(goleiro), ex-Nova Russas do 
Ceará.

Sport Club Campina 
Finalmente o torcedor da 

Serra da Borborema conhe-
cerá hoje, a partir das 15h, 
o novo time do Sport Club 
Campina Grande, diante do 
selecionado de Alagoinha. no 
campo do Candi, próximo ao 
Estádio Amigão, nos prepa-
rativos para o Campeonato 
Paraibano da Segunda Divi-
são. Após passar mais de dois 
meses em treinamento o Car-
neiro faz o primeiro amistoso  
para observar a equipe que 
estreia no dia 31 de agosto, 
contra o Santa Cruz de Santa 
Rita, às 16h, no Estádio Ami-
gão, na segunda rodada da 
competição. Apesar de valori-
zar a prata da casa o time ser-
rano contará com vários re-
forços para deixar um grupo 
mesclado e com opções para 
mudanças. 

Clube desiste de fazer
jogo no fim de semana

QUEIMADENSE

excelente público aqui no do-
mingo. Eu estou tão feliz com 
a torcida do Treze que eu só 
posso lembrar que o convite 
já está feito. Domingo, o de-
ver de todo trezeano é estar 
aqui no PV”, comentou o di-
retor de Patrimônio Pedro 
Correia, o principal respon-
sável pela reforma do único 
estádio particular da Paraíba 
com condições de receber jo-
gos oficiais.

De acordo com a direto-
ria, já foram investidos mais 
de R$ 2 milhões nas obras do 
PV. No entanto, declarada-
mente precisando de dinhei-
ro para saldar os compromis-
sos com elenco e comissão 
técnica, o Treze quer contar 
com o apoio também finan-
ceiro da torcida.

Em relação a 2010, o 
preço dos ingressos aumen-
tou 100%. Para o jogo ante 
o CRB, o alvinegro vai pagar 
R$ 20,00 na geral e R$ 40,00 
na arquibancada principal. 
“Acho que deveriam ter per-
manecido cobrando os pre-
ços do Paraibano (R$ 16,00 
e R$ 30,00). Não concordo 
com o reajuste. Mas vamos 
tentar entender a situação 
do clube e apoiar, o que é o 
nosso papel”, comentou o 
torcedor Bruno Rafael.

Ainda no domingo, a di-
retoria alvinegra vai promo-
ver o sorteio de duas motos e 
um aparelho de TV. Os bilhe-
tes estão sendo vendidos ao 
preço de R$ 50,00. A inten-
são da campanha também é 
engordar o caixa para as dis-
putas da Série C.Com o estádio em boas condições, graças a reforma realizada, o Treze volta a sediar um jogo nacional

FOTO: Marcos Russo
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NACIONAL
& Mundo

Clube brasileiro acredita 
no jogo de volta vai dar 
para superar o Olimpia

Atlético confiante no título
TAÇA LIBERTADORES

Apesar de mostrarem cer-
to abatimento com a derrota 
para o Olimpia, no primeiro 
jogo da final da Libertadores, 
na última quarta-feira, por 2 a 
0, no Paraguai, os jogadores do 
Atlético-MG chegaram em Belo 
Horizonte mostrando otimis-
mo em relação a conquista do 
título da competição interna-
cional e prometeram dar a vida 
em campo no Mineirão.

“A gente já reverteu situa-
ções parecidas com estas ou-
tras vezes nesta competição, 
vamos buscar o título, com 
vontade, entrega 100%, vamos 
dar a vida em campo”, disse o 
volante Pierre.

O jogador foi quem mais 
aparentou cansaço e desânimo 
ao chegar em Belo Horizonte. 
“O cansaço é grande, viagem 
cansativa. Mas todos estão 
acreditando na conquista do 
título, vamos tentar reverter 
esta situação”, afirmou Pierre.

O capitão Réver garantiu 
motivação total para o jogo da 
próxima quarta-feira. “Vamos 
com tudo, não tem nada deci-
dido. Infelizmente, perdemos, 
o time não fez boa partida, mas 
agora é superar tudo isso, lutar 
pelo título”, observou.

O defensor se mostrou 
um pouco mais tranquilo que 
alguns companheiros. Réver 
chegou a distribuir autógrafos 
para torcedores do Atlético e 
tirou fotos com fãs no desem-
barque no aeroporto de Con-
fins.

A vitória por 2 a 0 sobre o Atlé-
tico-MG, na partida de ida da final 
da Libertadores, na última quarta-
feira, foi de tensão em Assunção, no 
Paraguai. Depois do jogo, dois tor-
cedores da equipe paraguaia mor-
reram atropelados durante os fes-
tejos pelo triunfo, enquanto grupos 
das torcidas se enfrentaram, com o 
saldo de um brasileiro ferido.

As vítimas paraguaias foram 
identificadas como Carlos Javies 

Palacios e Carlos Rodrigo Fleitas 
Franco, ambos de 23 anos. Palacios 
morreu no local, enquanto o Franco 
faleceu no hospital. 

Além deste episódio, houve 
também um duelo entre torcedo-
res do Olimpia e do Atlético-MG. O 
confronto aconteceu na cidade de 
Capiatá, próxima a Assunção, e te-
ria começado com uma emboscada 
dos paraguaios aos ônibus dos fãs 
do Galo. Na confusão, o brasileiro 

Bruno Augusto da Silva quebrou a 
perna. Em represália, os brasileiros 
teriam destruído carros nas ruas.

Olimpia e Atlético-MG voltam 
a se enfrentar na próxima quarta-
feira, em Belo Horizonte. Os para-
guaios podem perder por até um 
gol de diferença que conquistam o 
título da Libertadores. Ao Galo, res-
ta vencer por três gols de diferença 
para ser campeão ou por dois para 
levar o duelo para a prorrogação.

Dois mortos e feridos após jogo

O time mineiro não suportou a pressão dos paraguaios e, no jogo de ida da decisão, foi derrotado por 2 a 0 e ficou em situação difícil

Mesmo que ainda timida-
mente, o receio de uma der-
rocada que culmine na Série 
B do Campeonato Brasileiro já 
ronda o São Paulo. Após per-
der o título para o Corinthians 
na Recopa Sul-Americana, na 
noite da última quarta-feira, 
a nona partida sem vitória, o 
assunto apareceu nas entre-
linhas das declarações de são
-paulinos.

O treinador Paulo Autu-
ori foi sutil ao falar sobre o 
tema, mas deu indícios de que 
a equipe precisa reagir rápi-
do para não entrar na zona 
de risco. De acordo com ele, 
como não há tempo para trei-
nar por conta dos compromis-
sos acumulados, o time deverá 
ser ajustado mais na base da 
conversa. 

São Paulo teme a segunda divisão
APÓS PERDER RECOPA

São Caetano tem 
novidades para 
enfrentar Guará 
pela Série B

Moacir será
titular na partida 
de hoje contra 
o América-RN

O técnico Marcelo Veiga 
tem novidades para escalar 
o São Caetano na partida de 
hoje contra o Guaratingue-
tá, no Anacleto Campanella, 
pela nona rodada da Série B. 
Isso porque o lateral direito 
Samuel Xavier e o volante Le-
andro Carvalho, que cumpri-
ram suspensão automática 
por conta do terceiro amarelo 
na última rodada, estão nova-
mente à disposição.

Samuel Xavier retoma a 
posição que na última partida, 
no empate de 2 a 2 com o Pay-
sandu, foi de Samuel Santos. Já 
Leandro Carvalho reassume a 
condição de titular no meio-
campo na vaga de Dudu, que 
está suspenso assim como o 
também volante Pirão – am-
bos receberam o terceiro ama-
relo.

Na última terça-feira, Mar-
celo Veiga comandou a equipe 
em um jogo-treino contra o 
Grêmio Osasco, estádio José Li-
beratti, em Osasco, e o São Ca-
etano levou a melhor: venceu 
de virada por 3 a 2, com gols de 
Geovane e Cassiano (2).

Após a retomada da Sé-
rie B, que ficou paralisada por 
conta da Copa das Confedera-
ções, o São Caetano ainda não 
conseguiu vencer. Empatou 
por 0 a 0 contra o Avaí e por 2 
a 2 contra o Paysandu. 

Moacir é um jogador ver-
sátil. Lateral-direito de origem, 
ele também pode atuar no 
meio-campo do Paraná. Com 
Roniery fora do jogo contra 
o América-RN, às 21h hoje, o 
jogador de 27 anos deverá dis-
putar a primeira partida como 
titular com a camisa tricolor. 
Depois de entrar no segundo 
tempo do empate com o Avaí 
no lugar do meia Rubinho, Mo-
acir será escalado na direita.

“Eu vim aqui com o ob-
jetivo de ajudar e estou à dis-
posição, tanto no meio-campo 
quanto de lateral. Se o profes-
sor optar por mim, estou apto 
para ajudar”, falou.

Moacir admite que ainda 
não está 100% fisicamente, 
mas aposta na “força de von-
tade” para ajudar o Paraná 
a conquistar os três pontos 
diante do Mecão, em partida 
válida pela oitava rodada.

“Existe uma dificuldade 
por conta do preparo físico. 
Mas, com força de vontade, 
creio que dá para ajudar”, 
disse ele, acrescentando que 
passou mais de 25 dias sem 
treinar fisicamente. “É compli-
cado. Mas, com força de vonta-
de, creio que dá para ajudar”, 
afirmou.

Contra o América-RN, 
o time da Vila Capanema vai 
tentar voltar a vencer na Série 
B. Ele vem de dois empates: 2 
a 2 com o América-RN e com 
o Avaí. Nas duas partidas, o 
Tricolor esteve na frente no 
placar, mas permitiu o empate. 

“O Campeonato Brasileiro, 
você fica falando que está no 
início, que tem tempo, se a coisa 
entrar por esse caminho, a gente 
já viu esse filme. Se for por esse 
caminho, é o princípio do fim. 
Tem que recuperar já. Tem tempo 
de recuperação. Não é fácil, por-

que a derrota deixa a confiança 
baixa, mas isso é trabalho meu”, 
analisou.

O atacante Luis Fabiano foi 
ainda mais incisivo ao comentar 
sobre o mesmo assunto. Chegou 
até a citar o rival Palmeiras, que 
atualmente disputa a segunda 

divisão da competição nacio-
nal. No ano passado, a equipe 
foi campeã da Copa do Brasil e 
em seguida desandou no Bra-
sileirão.

“No ano passado, tivemos 
o exemplo do Palmeiras, que 
entrou perto de uma zona pe-
rigosa e é difícil de sair depois. 
O momento é lamentável, 
complicado, temos que unir 
forças para reverter e começar 
a reagir no Brasileiro”, decla-
rou. Atualmente, o São Paulo 
está na 14ª colocação no cam-
peonato Brasileiro, com oito 
pontos conquistados. O agra-
vante é que a equipe possui 
um jogo a mais, pois teve a 
11ª rodada adiantada. A equi-
pe volta a jogar neste sábado, 
às 18h30 (de Brasília), no Mo-
rumbi, contra o Cruzeiro

A vitória do Corinthians somente fez aumentar a crise no tricolor paulista

O site da Fifa divulgou na 
manhã de ontem uma tabela 
em inglês com os preços dos 
ingressos da Copa do Mundo 
de 2014 no Brasil, apesar de 
a entidade ter marcado para 
hoje o anúncio oficial. O va-
lor mais barato seria de R$ 
30 (meia-entrada da cate-
goria 4 para jogos de grupo, 
sem contar a abertura), en-
quanto o mais caro sairia por 

R$ 1.980 (categoria 1 para 
a final, marcada para 13 de 
julho de 2014 no Maracanã). 
Após ter retirado o link do ar, 
a assessoria de imprensa da 
Fifa não confirmou os preços 
como definitivos:

“Devido a um erro téc-
nico, uma versão antiga do 
kit de imprensa de ingressos 
para 2014 apareceu no Fifa.
com”, explicou a entidade.

A divulgação dos valo-
res será feita pela Fifa hoje, 
em São Paulo, a partir das 
10h30m (de Brasília). O 
ex-lateral Cafu, capitão do 
penta, estará presente no 
evento ao lado dos integran-
tes do Comitê Organizador 
Local (COL), Ricardo Trade, 
do diretor de marketing da 
Fifa, Thierry Weil, e do re-
presentante do Ministério do 

Esporte, Luis Fernandes. O 
início da venda está previsto 
para 20 de agosto, pelo site 
www.fifa.com/ingressos.

O link com a tabela da 
Fifa foi divulgado por torce-
dores em redes sociais, mas 
a entidade tirou a página do 
ar após algumas horas. Po-
rém, algumas pessoas con-
seguiram baixar o arquivo 
completo e divulgaram pela 

internet. Este documento 
seria o guia destinado à im-
prensa com todos os deta-
lhes da venda de ingressos 
para 2014.

Acredita-se que este 
será o valor real dos bilhetes 
na Copa do Mundo, o que po-
derá ser confirmado somen-
te hoje durante a divulgação 
oficial pelas autoridades da 
Fifa.

Fifa erra e divulga preços dos ingressos
COPA DO MUNDO 2014

FOTOS: Divulgação
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Delegacia Especializada vai 
investigar roubos a ônibus

A Delegacia Especializada 
de Crimes contra o Patrimônio 
de João Pessoa vai concentrar 
as investigações relativas a 
roubos ocorridos dentro de 
transportes coletivos na cida-
de. A medida foi tomada pelo 
superintendente da 1ª Região 
Integrada de Segurança Públi-
ca (Reisp).

De acordo com o elegado 
Aldrovilli Grisi, que assumiu a 
titularidade da Delegacia Es-
pecializada ontem, já foram 
realizados levantamentos ini-
ciais com o objetivo de iden-
tificar o perfil dos autores 
dessas ações criminosas. O 
delegado adiantou que parti-
cipou recentemente de uma 
reunião com representantes 
das empresas de transportes 
coletivos, na qual foram ex-
postos os planos de enfrenta-
mento aos roubos em ônibus. 
“A Operação Ônibus Seguro, 
da Polícia Militar, conseguiu 
frear as ocorrências e nota-
mos uma redução nos últi-
mos dias. Isso demonstra que 
o trabalho preventivo e osten-
sivo obteve resultados impor-
tantes. A Polícia Civil, por sua 
vez, estará concentrada nas 
investigações, na identifica-
ção dos autores, para que eles 
sejam indiciados”, afirmou 
Grisi, destacando a integra-
ção dos órgãos operativos de 
Segurança Pública para ga-
rantir sensação de segurança 
à população.

Wagner Dorta explicou 
que antes de a Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
assumir as investigações dos 
casos de Crimes Violentos Pa-
trimoniais (CVP) no interior 
dos transportes coletivos, cada 
delegacia distrital era respon-
sável por apurar os crimes 
ocorridos em sua circunscri-
ção. “Agora, diante do caráter 
não ordinário dessas ocorrên-
cias, decidimos concentrar as 
informações em uma só de-
legacia, que vai acompanhar 
quais criminosos são reinci-
dentes, o modus operandi dos 
autores e as áreas em que há 
mais ocorrências”, frisou. 

Delegado da capital disse 
que objetivo inicial é identi-
ficar o perfil dos suspeitos 

PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA E EM JORNAL DE 
GRANDE CIRCULAÇÃO.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL – CNPJ Nº 08.730.095/001-
00. Torna publico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1964/2013 em João Pessoa, 16 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias.  Para 
a atividade de: Administração e o funcionamento das policias militar e civil do estado Paraíba. Na 
Avenida Hilton Souto Maior s/n – Mangabeira – Município: João Pessoa/PB. Processo nº 2013-
003843/TEC/LO-5508.

João Pessoa, 18 de julho de 2013.
Manoel Cabral Duarte 

Gerente de Planejamento

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL – CNPJ Nº 08.730.095/001-
00. Torna publico que a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, emitiu 
a Licença de Instalação nº 044/2013 em João Pessoa, 21 de março de 2013 – Prazo: Dois (02) 
anos.  Para a atividade de: Ampliação e Reforma do prédio situado na Avenida Hilton Souto Maior 
s/n – Mangabeira – Município: João Pessoa/PB. Processo nº 2013-300634.

João Pessoa, 18 de julho de 2013.
Manoel Cabral Duarte 

Gerente de Planejamento

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2013
REGISTRO DA CGE Nº. 13.01185-7

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, através da comissão permanente de 
licitação, realizará ÀS 09:00 HORAS, DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 002/2013, do tipo menor preço em regime de empreitada por preço unitário que tem por objeto 
RECONSTRUÇÃO DE 01 (uma) PASSAGEN MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO MILUGUZINHO, 
localizado no município de ARAÇAGI, neste Estado. Os interessados poderão adquirir o edital, 
mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e, 
obter informações perante a comissão permanente de licitação, situada à rua João da Mata, s/n, 
centro administrativo, 3º bloco, 1º andar, no bairro de Jaguaribe na cidade de João Pessoa, estado 
da Paraíba, no horário comercial, telefone (83) 3218-4660.               

Levi Vieira da Nóbrega
Presidente da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2013
REGISTRO DA CGE Nº. 13.01243-2

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, através da comissão permanente de 
licitação, realizará ÀS 09:00 HORAS, DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013, TOMADA DE PREÇOS 
Nº. 003/2013, do tipo menor preço em regime de empreitada por preço unitário que tem por objeto 
RECONSTRUÇÃO DE 01 (uma) PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SER-
RARIA, no município de QUEIMADAS, neste Estado. Os interessados poderão adquirir o edital, 
mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e, 
obter informações perante a comissão permanente de licitação, situada à rua João da Mata, s/n, 
centro administrativo, 3º bloco, 1º andar, no bairro de Jaguaribe na cidade de João Pessoa, estado 
da Paraíba, no horário comercial, telefone (83) 3218-4660.               

Levi Vieira da Nóbrega
Presidente da CPL

O vice-governador Rômulo 
Gouveia participou, ontem da 
mesa-redonda com a Comissão 
Executiva do Movimento Integra 
Brasil, na sede da Federação das 
Indústrias do Estado da Paraíba 
(Fiep), em Campina Grande. O 
tema do debate foi “As desigual-
dades intrarregionais na econo-
mia nordestina: soluções e enca-
minhamentos”.  

Rômulo defendeu a redução 
das desigualdades regionais com 
novas intervenções econômicas e 
negociações políticas, por meio 
da mobilização do setor produ-
tivo, instituições públicas e priva-
das. Ele enfatizou que  Governo 
do Estado já adota uma política 
de desenvolvimento regional in-
terno com o Pacto pelo Desen-
volvimento Social, que em dois 
anos está destinando cerca de R$ 

150 milhões para os municípios, 
principalmente nas áreas de edu-
cação e saúde, além dos outros 
investimentos em rodovias, adu-
toras, esgotamento e saneamen-
to básico e incentivo à economia 
local.

“O Governo da Paraíba 
apoia esta iniciativa até porque 
defendemos um novo pacto fe-
derativo. Estamos também rea-
firmando a defesa da inclusão da 
Paraíba na Ferrovia Transnordes-
tina,  como forma de contribuir 
para a redução da desigualdade 
intrarregional”, explicou o vice-
governador.

Por sua vez, o secretário do 
Planejamento, Gustavo Noguei-
ra, que preside o Conselho Na-
cional dos Secretários Estaduais 
do Planejamento (Conseplan), 
foi  o relator geral do evento. Ele 

destacou que  o Movimento Inte-
gra Brasil tem como meta, para 
os próximos 20 anos, tornar a 
região Nordeste responsável por 
70% do Produto Interno Bruto – 
PIB per capita do Brasil. O secre-
tário executivo da Interiorização 
da Ação do Governo, Moacir Bar-
bosa Rodrigues, também partici-
pou da mesa-redonda.

O Integra Brasil surgiu no 
Estado do Ceará, através da 
iniciativa do CIC - Centro Indus-
trial do Ceará, que é presidido 
por Nicolle Barbosa. “A nossa 
intenção é diminuir as desi-
gualdades econômicas e sociais 
entre as regiões brasileiras. Vi-
samos uma ação política bem 
fundamentada em dados, in-
formações e analises técnicas, 
de maneira que exista a parti-
cipação de toda a sociedade, 

nesse processo. Vamos construir 
um Plano de Ação Político, com 
capacidade para dizer para o 
Brasil que o Nordeste quer o 
lugar que ele deve ter dentro 
do processo de desenvolvimen-
to do país”, disse Nicolle, que 
mediou os debates juntamente 
com o presidente da Fiep, Bue-
ga Gadelha.. 

Sede da PF
Ainda em Campina Grande, 

o vice-governador Rômulo Gou-
veia prestigiou a inauguração da 
Delegacia da Polícia Federal, na 
Avenida Assis Chateaubriand, no 
bairro do Mirante. Na oportuni-
dade, ele disse que a Secretaria 
de Segurança Pública vai traba-
lhar de forma articulada com a 
Polícia Federal no combate ao 
crime organizado.

Rômulo debate desigualdades intrarregionais
NA FIEP

Rômulo enfatizou que  Governo do Estado já adota uma política de desenvolvimento regional interno com o Pacto pelo Desenvolvimento Social

O Ministério Público da 
Paraíba se reuniu ontem com 
o superintende do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB), Rodrigo Car-
valho para discutir sobre o 
novo cronograma de visto-
rias do transporte escolar na 
Paraíba. O início das visto-
rias está previsto para o dia 
3 de agosto e vai começar 
por Campina Grande e São 
João do Cariri. Os veículos 
que forem aprovados, rece-
berão um selo do Detran, 
permitindo o transporte de 
crianças. Para os veículos 
que apresentarem irregula-
ridades, terão um prazo para 
adequação.

No início do ano, as duas 
instituições  firmaram acor-
do de cooperação no qual, 
o Detran passaria a averi-
guar se veículos escolares 
estariam atendendo aos re-
quisitos necessários para a 
segurança na condução dos 
escolares e exigindo tam-
bém a observância das nor-

mas presentes no Código de 
Trânsito Brasileiro e na Por-
taria nº 103/2013 do Detran, 
como o curso especializado 
para a condução de escola-
res devidamente averbado 
na Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH). “O interesse 
do Ministério Público é sal-
vaguardar a segurança das 
crianças, para isso, é preciso 
fazer o monitoramento dos 
transportes escolares no mu-
nicípio”, afirmou o procura-
dor-geral de Justiça, Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho. 

Uma das exigências da 
vistoria, é a obrigatoriedade 
da carteira, na categoria D e 
o curso especializado para a 
condução de escolares mi-
nistrado pelo Serviço Social 
de Transporte e Serviço Na-
cional de Aprendizagem no 
Transporte (Sesc/Senat), 
que tem em média 50 ho-
ras/aula. Durante a reunião, 
o Detran se comprometeu a 
fornecer o número de condu-
tores de transporte escolar 

nos municípios, quantos tem 
o curso, além de convocar o 
Sesc/Senat para apresentar 
uma estimativa destes nú-
meros, para saber quais mu-
nicípios estão mais carentes 
com relação ao curso, já que 
as duas entidades têm per-
corrido o interior para pro-
mover os cursos. 

“Para o superintende do 
Detran, Rodrigo Carvalho é 
imprescindível essa interação 
entre MP e Detran. “Nós que-
remos proteger os inetres-
ses dos estudantes. Temos o 
compromisso de regularizar 
a situação do transporte es-
colar em todo o Estado da 
Paraíba. Estas ações vão  se 
iniciar neste mês de agosto e 
vai garantir o cumprimento 
das leis de trânsito, exigir aos 
gestores municipais que eles 
cumpram o Código de Trân-
sito, para trazer, deste modo, 
mais segurança e qualidade 
de vida para os nossos alu-
nos”, disse carvalho.

O MP vai acompanhar 

as vistorias por meio do pro-
motor de Justiça responsável 
ou através da designação de 
um servidor da Promotoria 
de cada local onde ocorrerá 
a fiscalização. O cronograma 
é resultado do termo de coo-
peração firmado, no dia 26 
de fevereiro deste ano, entre 
o Ministério Público da Pa-
raíba, o Detran-PB, o Depar-
tamento de Estradas e Roda-
gem (DER) e com o comando 
da Polícia Militar da Paraíba, 
objetivando a intensificação 
das ações de fiscalização do 
transporte escolar em todo o 
Estado. 

Estiveram presentes na 
reunião o procurador-geral 
de Justiça, Oswaldo Triguei-
ro, a coordenadora do Cen-
tro de Apoio Operacional 
da Educação, procuradora 
de Justiça Vasti Cléa Mari-
nho, o superintendente do 
Detran, Rodrigo Carvalho, 
além de diretores do Detran 
e servidores do Caop da 
Educação. 

MPPB e Detran discutem vistorias
TRANSPORTE ESCOLAR

FOTO: Secom/PB



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            690,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044028
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 - 044029
Responsavel.: KALINA DE MENEZES DIOGO
CPF/CNPJ....: 010920036/0002-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 039532
Responsavel.: KATIENNE SOARES DO NASCIMENTO 
BERNA
CPF/CNPJ....: 065646214-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044185
Responsavel.: LUCIANO SILVA SOARES
CPF/CNPJ....: 701736584-40
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         34.125,84
 Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044329
Responsavel.: LUCIANA JULIAO SILVA
CPF/CNPJ....: 021809434-58
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            909,72
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041488
Responsavel.: MARIA VERONICA INOCENCIA BAR-
BOSA
CPF/CNPJ....: 014397436/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            573,24
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044646
Responsavel.: MULTIMARCAS OFICINA AUTOMOTIVA
CPF/CNPJ....: 010324038/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            899,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044780
Responsavel.: MLR- CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004777954/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044164
Responsavel.: MLR- CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004777954/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044165
Responsavel.: MADEIREIRA MOURAO LTDA
CPF/CNPJ....: 005910202/0001-94
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.170,69
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044331
Responsavel.: MARIA DA GRACA SILVA
CPF/CNPJ....: 127184753-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044179
Responsavel.: O JANELAO IND E COM DE ESQ LTDA
CPF/CNPJ....: 070106257/0001-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.896,82
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044324
Responsavel.: O JANELAO IND E COM DE ESQ LTDA
CPF/CNPJ....: 070106257/0001-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            438,33
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044325
Responsavel.: POLITEC SERV E LOCACOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 007211455/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            505,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043637
Responsavel.: PATRICIA SANTOS CAMARA
CPF/CNPJ....: 299581564-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            897,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041885
Responsavel.: PATRICIA CRISTINA DA COSTA DANTAS
CPF/CNPJ....: 881138504-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044187
Responsavel.: ROSILENE VANDERLEI RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 011182909/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            966,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044839
Responsavel.: ROSILENE VANDERLEI RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 011182909/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            714,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044834
Responsavel.: REGILENE SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ....: 790432084-34
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            491,20
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041154
Responsavel.: ROSEANE ALVES LIMA
CPF/CNPJ....: 872652574-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            616,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042282
Responsavel.: IRANALDO SOARES SILVA
CPF/CNPJ....: 659147674-15
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            573,60
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041442
Responsavel.: ROSANA BEZERRA MARINHO
CPF/CNPJ....: 048128764-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044189
Responsavel.: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 006120660/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.313,86
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044096
Responsavel.: SIDNEY SILVA
CPF/CNPJ....: 498978534-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043162
Responsavel.: WERTON FREIRE SANTOS
CPF/CNPJ....: 027845144-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044191
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.: ADRIANO LOPES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 072754144-73
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            198,18
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043874
Responsavel.: ANTONIA VALERIANO SOUSA
CPF/CNPJ....: 250475314-49
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            483,12
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 041055
Responsavel.: ALEXANDRE GOMES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 012914904-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044182
Responsavel.: ALBERGUE SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 033664464-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044197
Responsavel.: ALUSKA EIDE
CPF/CNPJ....: 011611454-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             76,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044362
Responsavel.: ADJAILMA ALCINEIDE DA SILVA 
PEREIRA
CPF/CNPJ....: 977608544-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044193
Responsavel.: BABY SHOP COMERCIO LTDA- ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            397,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044688
Responsavel.: BABYSHOP COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.992,97
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044143
Responsavel.: BABY SHOP COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.036,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044093
Responsavel.: BABYSHOP COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.589,19
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044229
Responsavel.: BABYSHOP COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.676,11
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044228
Responsavel.: BABY SHOP COMERCIO LTDA- ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            162,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044687
Responsavel.: BABY SHOP COMERCIO LTDA- ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            255,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044686
Responsavel.: BABY SHOP COMERCIO LTDA- ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            214,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044684
Responsavel.: BABY SHOP COMERCIO LTDA- ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            231,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044685
Responsavel.: BABYSHOP COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.517,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044807
Responsavel.: FLAVIA CILENE RODRIGUES MIRANDA
CPF/CNPJ....: 962663093-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044181
Responsavel.: FERNANDO PINHEIRO ALVES
CPF/CNPJ....: 963019887-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.580,37
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044336
Responsavel.: FLAVIO LUIZ DOMICIANO CABRAL
CPF/CNPJ....: 874450934-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         29.172,00
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044342
Responsavel.: FLAVIO LUIZ DOMICIANO CABRAL
CPF/CNPJ....: 874450934-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.586,00
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044343
Responsavel.: GRIFFE MATERIAL OTICO LTDA
CPF/CNPJ....: 012913026/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.550,76
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043590
Responsavel.: GRIFFE MATERIAL OTICO LTDA
CPF/CNPJ....: 012913026/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.375,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043588
Responsavel.: JULIO CESAR LIMA DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 017751011/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            328,27
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044615
Responsavel.: JOAO LOPES DA COSTA
CPF/CNPJ....: 139403254-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.406,82
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044328
Responsavel.: JUSSARA CAVALCANTE
CPF/CNPJ....: 086394704-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044707
Responsavel.: JC PONTES
CPF/CNPJ....: 001841187/0001-19
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            422,24
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044327
Responsavel.: KM OUTDOOR LTDA
CPF/CNPJ....: 008382396/0001-90
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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 08/2013
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para aquisição de de Material de 

Copa e Cozinha, para aplicação e consumo no Serviço de Aprovisionamento, visando atender às 
necessidades do Comando do 1º Grupamento de Engenharia (Cmdo 1º Gpt E), conforme especi-
ficações constantes no Anexo A do Edital.  

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
18/07/2013, 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 01/08/2013,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 18 de julho de 2013.
___________________________________

LEANDRO ALMADA RAMOS – Ten Cel 
Ordenador de Despesas

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.14.001/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de Licitação, 
com sede à Rua Dr. João Moura, 528, bairro São José, no Município de Campina Grande-PB, torna público, 
para conhecimento dos interessados, o Resultado do Julgamento da Habilitação da CONCORRÊNCIA Nº 
2.14.001/2013:

- Empresa HABILITADA: LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
- Empresa INABILITADA: REVITA ENGENHARIA S/A., por não atender o item 7.2.3, letra “d” (a empresa 

não apresentou nenhum profissional com especialização em saneamento ambiental, e não comprovou 
nenhum vínculo do engenheiro sanitarista Carlos Tadeu Andrade Coqueiro, conforme exigido no subitem 
7.2.3.1); não atender o item 7.2.3.5 (o engenheiro que fez a visita não pertence ao quadro da empresa); e 
não o item 7.2.4, letra “a.1” (o balanço da empresa, que é uma sociedade anônima, não foi publicado em 
jornal de grande circulação).

Campina Grande, 18 de julho de 2013.
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da CPL

JOAO DE BRITO DE ATHAIDE MOURA, torna púbico que requereu a SEMAM – secretária de Meio 
Ambiente a Licença Prévia-LP para recuperar área degradada com resíduos da construção civil e 
demolição, situado no alto do Céu/mandacaru-João pessoa-PB.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013
OBJETO: Construção de uma Academia de Saúde ao Ar Livre no Município de Cajazeiras.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Valor: R$ 184.900,00.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Arsênio Rolim de Araruna, S/N - Cocodé - Cajazeiras - PB, no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 12 de Julho de 2013

ROGÉRIO BEZERRA RODRIGUES - Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de serviços essenciais de abastecimento de água através da contratação 
de carros pipas.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00007/2013.
DOTAÇÃO: Convênio nº 183/2013 34.102.08.244.5181.4310 3340.41 58 00511
VIGÊNCIA: 3 (três) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00049/2013 - 18.06.13 - MANOEL SILVEIRA FILHO - R$ 21.000,00
CT Nº 00050/2013 - 18.06.13 - LAVOSIER ANTONIO GONÇALVES SOARES - R$ 21.000,00
CT Nº 00051/2013 - 18.06.13 - LAERCIO ADRIANO DUARTE - R$ 21.000,00
CT Nº 00052/2013 - 18.06.13 - ROSIANE TAVARES DANTAS - R$ 21.000,00
CT Nº 00053/2013 - 18.06.13 - FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALO FEITOSA - R$ 21.000,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.14.005/2013

A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 
2.14.005/2013, realizado no dia 01 de Julho de 2013 às 09h00min, que tem como objeto à Aquisição 
de motoniveladora e trator, conforme especificações em planilha do Edital, foi declarado o Lote 01 
FRACASSADO, em virtude da empresa participante do pregão, não atender as exigências do edital 
e o Lote 02 DESERTO, por não comparecimento de nenhuma empresa como licitante.

Campina Grande, 03 de Julho de 2013.
Rivaldo Aires de Queiroz Neto

Pregoeiro (a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00005/2013, que objetiva: Contratação 
de serviço no Fornecimento de Refeições (Tipo quentinha), destinadas a Secretaria de Ação So-
cial; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ELAINE 
SARAIVA PEREIRA - R$ 72.000,00.

Cajazeiras - PB, 18 de Julho de 2013
JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

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

a Secretaria de Ação Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00005/2013.
DOTAÇÃO: 8.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08.243.2041.2146 

- APOIA O PROGRAMA PROJOVEM 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO 29 - TRANSF. DE 
RECUROS DO FNAS 08.243.0083.21.52 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.244.0074.2148 - MANTER 
AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 33903001 - MATERIAL DE 
CONSUMO 29 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 08.244.0074.2172 - MANTER AS 
ATIVIDADES DO PROGRAMA PRONATEC 33903001- MATERIAL DE CONSUMO 29 - TRANSFE-
RENCIA DE RECURSOS DO FNAS 08.244.0074.2173 - MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA 
IGD - SUAS 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO 29 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO 
FNAS 08.244.0081.2157 - MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA 33903001 - MATERIAL DE 
CONSUMO 29 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 08.244.0082.01 - IMP. ABRIGO E 
CASA DE A. PARA PESSOAS CARENTES 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECUR-
SOS ORDINÁRIOS 08.244.1011.2160 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE CIDADANIA E 
PROMOÇÃO SOCIAL 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
08.244.1011.2162 - MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR 33903001 - MATERIAL DE 
CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.244.2042.2165 - MANTER AS ATIVIDADES DOS 
PROGRAMAS CRAS E E II 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
08.244.2042.2171 - MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO 
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 00025/2013 - 18.07.13 - ELAINE SARAIVA PEREIRA - R$ 72.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LEILÃO PÚBLICO 001/2013.
LEILÃO PÚBLICO DE Nº 01.2013, para alienação de bens móveis (sucatas automotivas) e 

equipamentos diversos declarados inservíveis para a Administração Pública Municipal. Homologo 
a presente licitação em conformidade com os pareceres da Comissão Permanente de Licitação, 
Leiloeiro e Assessoria Jurídica, no valor total de R$ 7.240,00 - (Sete Mil Duzentos e Quarenta 
Reais), tudo em conformidade com a Lei de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e autorizo 
as entregas dos bens arrematados a seguir relacionados para os seus respectivos arrematantes:

Alagoinha, 27 de Junho de 2013.
Publique-se para sua eficácia

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045130
Responsavel.: CHARLES DE SOUSA CAVALCANTI 
BEZERRA
CPF/CNPJ....: 048319014-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044198
Responsavel.: CRISTIANNY QUIRINO GOMES ME
CPF/CNPJ....: 006124685/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            401,01
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042446
Responsavel.: DANIELY DINIZ ARAUJO
CPF/CNPJ....: 081423744-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044190
Responsavel.: EMPRECOM EMPRESA PARAIBANA 
DE REPRE
CPF/CNPJ....: 013200875/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.800,04
 Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044277
Responsavel.: EMPRECOM EMPRESA PARAIBANA 
DE REPRE
CPF/CNPJ....: 013200875/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.839,69
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044283
Responsavel.: FRANCISCO MARANHAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 059527714-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045042
Responsavel.: G3 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 010314781/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            553,01
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044017
Responsavel.: HANDRESSA INGRID ARAUJO DE 
VERAS
CPF/CNPJ....: 097304684-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            315,28
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044078
Responsavel.: JACINTO VITORINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 676834794-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044194
Responsavel.: JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORI
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.890,00

Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043238
Responsavel.: ALEX LAURENTINO SOARES
CPF/CNPJ....: 070372854-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044215
Responsavel.: ALQUIMIA FARM.MANIP.LTDA
CPF/CNPJ....: 005128135/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            406,82
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044222
Responsavel.: ANIELLY GABY DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 045954544-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044192
Responsavel.: BABY SHOP COMERCIO LTDA- ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.383,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044351
Responsavel.: BABY SHOP COMERCIO LTDA- ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.906,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044352
Responsavel.: BABYSHOP COM LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.849,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044489
Responsavel.: BABYSHOP COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.933,33
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044577
Responsavel.: BABYSHOP COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015809334/0002-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,76
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044578
Responsavel.: BERTA PRISCILLA N BEZERRA
CPF/CNPJ....: 061585694-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00

Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043655
Responsavel.: JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORI
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.835,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043662
Responsavel.: JOAO BORBA GOMES
CPF/CNPJ....: 526806304-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044196
Responsavel.: JOAO DIAS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 879729484-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044013
Responsavel.: JOSE MEDEIROS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 032794194-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,10
 Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043996
Responsavel.: JOSE NILTON FERNANDES
CPF/CNPJ....: 384421247-72
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            634,30
Apresentante: CONDOMINIO WILLIAM RAMON
Protocolo...: 2013 - 043007
Responsavel.: JOSE NILTON FERNANDES
CPF/CNPJ....: 384421247-72
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            634,30
 Apresentante: CONDOMINIO WILLIAM RAMON
Protocolo...: 2013 - 043008
Responsavel.: KAMILLA GUEDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 089385754-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            284,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045114
     Responsavel.: MANUELA DE FATIMA DE PAIVA 
CARNEIRO
CPF/CNPJ....: 020366174-50
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            700,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043867
Responsavel.: MARIA ALIETE CHAVES
CPF/CNPJ....: 089067424-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044030
Responsavel.: MARIA DO CARMO MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 132177984-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.306,12
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044095
Responsavel.: MARIA CONCEICAO ALVES SANTANA
CPF/CNPJ....: 363000394-04

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            628,90
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045150
Responsavel.: MICHELIENNE SANTANA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 089235794-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044184
Responsavel.: PAULA FERNANDA DE ALMEIDA PESSOA
CPF/CNPJ....: 049042604-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044188
Responsavel.: POLITEC SERV E LOCACOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 007211455/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            720,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 042846
Responsavel.: POLITEC SERV E LOCACOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 007211455/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043352
Responsavel.: PROVEL PROCESSADORA DE OLEOS 
VEGETA
CPF/CNPJ....: 005737288/0001-03
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.237,15
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044326
Responsavel.: REGINALDO FIDELIS DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 380352784-87
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         59.533,43
Apresentante: MILTON SOARES ADVOGADOS
Protocolo...: 2013 - 043850
Responsavel.: ROSILENE MARIA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 040695454-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.153,61
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044332
Responsavel.: RUDIMAR DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 049304474-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             82,60
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044186
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos 
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  19/07/2013
 ----------------------------------------

 Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

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

AVISO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.14.010/2013

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. 
2.14.010/2013, realizado no dia 18 de Julho de 2013 às 10h00min, que tem como objeto Aquisição 
de um Trator conforme especificações em planilha do Edital, foi declarado DESERTO pela 2º Vez, 
por não comparecimento de nenhuma empresa como licitante, demonstrando total desinteresse 
em participar do Torneio Licitatório.

Campina Grande, 18 de julho de 2013.
Viviane Raquel Gonçalves Medeiros

Pregoeiro (a) Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00010/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS EDUCATIVOS 
DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: C & C CONSTRUINDO CONHECIMENTO EDITORA LTDA - R$ 1.633.600,00.

Queimadas - PB, 15 de Julho de 2013
JACO MOREIRA MACIEL - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO 
MUNICIPIO DE QUEIMADAS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 02060.12.361.0008.2012 - MANU-

TENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE 02060.12.361.0008.2042 - MANU-
TENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE 02060.12.361.0008.2065 - MANU-
TENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% 02060.12.365.0011.2016 - MANUTENCAO 
DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB 02060.12.366.0012.2017 - ATIVIDADES DO EJA, 
REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: 01 (um) ANO.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e: CT Nº 00010/2013 - 18.07.13 

- C & C CONSTRUINDO CONHECIMENTO EDITORA LTDA - R$ 1.633.600,00

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, empresário, 
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 RODRIGUES 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/0012/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2013

Objeto: Contratação de Serviços de locação de veículos tipo utilitário com motorista destinado 
as atividades da Secretaria de Educação do município de pedra branca.

Vencedores: 
- CICERO LOURENÇO DOS SANTOS com o valor de R$ 38.400,00 (Trinta e Oito Mil e Qua-

trocentos Reais), vencendo no ítem: 3;
- DAMIAO PEREIRA DA SILVA com o valor de R$ 37.200,00 (Trinta e Sete Mil e Duzentos 

Reais), vencendo no ítem: 1;
- FRANCISCO FRUTUOZO DA SILVA com o valor de R$ 37.600,00 (Trinta e sete mil e seiscen-

tos  Reais), vencendo no ítem: 2;
,  perfazendo o Valor Global de 113.200,00 (Cento e treze mil e duzentos  Reais) 
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO e conside-

rando que foram observados os prazos recursais uma vez que foi expressamente consignada em 
Ata a desistência pelo licitante, nos termos da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado 
a licitante vencedor para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado 
diploma legal, sob as penalidades  da lei. 

Pedra Branca- PB, 16 de maio de 2013.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º. 5/0012/2013

CONTRATO Nº. 01051 /2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca- PB.

CONTRATADO: CICERO LOURENÇO DOS SANTOS.
OBJETO: Contratação de Serviços de locação de veículos tipo utilitário com motorista destinado 

as atividades da Secretaria de Educação do município de pedra branca.
VALOR GLOBAL: com o valor de R$ 38.400,00 (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos Reais), 
DOTAÇÕES: Correrão à conta dos recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2013 

- recursos próprios FPM/ICMS/PNATE/ CONVENIO 0215/2013 SEE no elemento de despesa nº. 
3.3.90.36.01 - outros serviços terceiro pessoa física e 33.90.39.01 - outros serviços terceiro pessoa 
jurídica, na Unidade Orçamentária da cada secretaria solicitante.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de Dezembro de 2013.
DATA DA ASSINATURA: 16 de maio de 2013.

                                                                                 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º. 5/0012/2013

CONTRATO Nº. 01052 /2013
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca- PB.

CONTRATADO: DAMIAO PEREIRA DA SILVA
OBJETO: Contratação de Serviços de locação de veículos tipo utilitário com motorista destinado 

as atividades da Secretaria de Educação do município de pedra branca.
VALOR GLOBAL: com o valor de R$ 37.200,00 (Trinta e Sete Mil e Duzentos Reais),
DOTAÇÕES: Correrão à conta dos recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2013 

- recursos próprios FPM/ICMS/PNATE/ CONVENIO 0215/2013 SEE no elemento de despesa nº. 
3.3.90.36.01 - outros serviços terceiro pessoa física e 33.90.39.01 - outros serviços terceiro pessoa 
jurídica, na Unidade Orçamentária da cada secretaria solicitante.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de Dezembro de 2013.
DATA DA ASSINATURA: 16 de maio de 2013.

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º. 5/0012/2013



ESTELITA MARIA DA SILVA – CNPJ Nº 02.349.763/0001-78, torna público que recebeu da SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação para revenda de frangos, situado a Rua 
Graciliano Delgada, 336 - Costa e Silva - JOÃO PESSOA – PB. 

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito a Procuração Pública 

lavrada no Livro 534, às fls. 64, datada de 11.01.2012, no Cartório Serviço Notarial 10º Ofício de 
Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que é parte outorgante o Sr. EUZELY 
FABRICIO DE SOUZA JUNIOR e parte outorgada o Sr. DEMIAN SANTOS DE OLIVEIRA.

João Pessoa, 01 de julho de 2013 
Euzely Fabrício de Souza Junior

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2013
A Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 de 

janeiro de 2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da PREGÃO ELETRÔNICO N° 
005/2013, cujo objeto é Aquisição de 01 (uma) raspadeira agrícola com controle remoto; com rodas 
laterais; com capacidade de 1,70m3 e peso aproximado e 1.200 kg.

VENCEDORE/VALO:
R. K. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.ME.
R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais);

Santa Helena PB, 18 de julho de 2013.
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2013
A Pregoeiro(a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 013/2013 de 02 de 

janeiro de 2013, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da PREGÃO ELETRÔNICO N° 
006/2013, cujo objeto é Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira 4x4 nova, cabinada; com motor a 
diesel de 04 cilindros até 90 CV de potencia; de 01 (um) Caminhão-novo de 04 cilindros, com até 
190 CV de potencia, reduzido com 06 marchas; para 6,0m3, em aço, medindo 4,3 x 2,0 m; com 
reservatório de óleo; com parachoque e suporte para pneu de estepe.

VENCEDORE/VALOR(ES):
NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais);
KCINCO CAMINHÕES E ONIBUS LTDA.
R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais)

Santa Helena PB, 18 de julho de 2013.
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Pregoeiro(a) Oficial
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CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE 
DOS GUARDAS MUNICIPAIS  

 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS (PB), no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Patos (PB) e: 
 
CONSIDERANDO o Resultado Oficial do Concurso Público n.º 001/2011; 
 
CONSIDERANDO o Resultado Final após a realização dos Testes Físicos e da Prova de 
Conhecimentos Específicos, e após a entrega dos Exames Médicos e Documentação para a 
Investidura no Cargo de Guarda Municipal. 
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º - No uso de suas atribuições legais resolve CONVOCAR os candidatos abaixo 

relacionados, aprovados no Concurso Público n.º 001/2011, para o Cargo de Guarda Municipal, que 
foram classificados, para, no dia 01 de agosto de 2013, às 09hs:00min. à comparecerem, a sede da 
Secretaria de Administração, no Centro Administrativo Dr. Aderbal Martins, sito a rua Horácio 
Nóbrega, s/n bairro Belo Horizonte, Patos (PB), CEP: 58.700-000, para recebimento da Portaria e 
imediata Posse. 
 

A05 – GUARDA MUNICIPAL 

POSIÇÃO NOME 
02 LAISE LUCENA SIMÕES  
03 EDIVAN CÂNDIDO DE CARVALHO 
04 NEUDEMBERG DE ASSIS COSTA 
05 JONATAS MEDEIROS ABRANTES 
06 ARNOBIO BATISTA TORRES JÚNIOR 
07 RODRIGO CACIANO DE LUCENA 
08 GILCLÉCIO EMESOM A. DE M. DIAS 
09 ANDRÉ FERNANDES DA R. SILVA 
11 HÉLIO PEREIRA ALVES 
12 ALUÍZIO HILÁRIO DE SOUZA JÚNIOR 

 
Patos (PB), 18 de julho de 2013. 

 
 

_______________________________________ 
CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS 

Secretário de Administração 
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Secretário de Administração 
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CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 
 
 
 

EDITAL DE RESULTADO DAS VISITAS DOMICILIARES 
PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS (PB), no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Patos (PB) e: 
 
CONSIDERANDO o Resultado Final Oficial do Concurso Público n.º 001/2011; 
 
CONSIDERANDO o Resultado das Visitas Domiciliares realizadas pela Comissão de Elaboração do 
Exame de Conhecimento Específico da Segunda Etapa do Concurso Público 001/2011 para o Cargo 
de Agente de Saúde. 
 
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º - Homologar o resultado das Visitas Domiciliares da Comissão de Elaboração do Exame 

de Conhecimento Específico da Segunda Etapa do Concurso Público n.º 001/2011, de acordo com o 
Anexo I ao presente Edital. 

 
Art. 2º - Aqueles que se sentirem lesado no seu direito, poderão formular Recurso, no período 

15 a 21 de maio de 2013, dirigido ao Secretário de Administração do Município, mediante 
peticionamento, próprio protocolado no Setor de Protocolo do Centro Administrativo Dr. Aderbal 
Martins, localizado a rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro Belo Horizonte, nesta Patos (PB), no horário de 
08hs:00min. as 13hs:00min., não sendo admitida a remessa postal. 
 

Parágrafo Único: O Recorrente deverá anexar junto ao recurso interposto todos os 
documentos que entenda necessário para comprovar o seu direito, não sendo permitida a 
juntada de documentos posteriores por parte do Recorrente. 

 
 

Patos (PB), 18 de Julho de 2013. 
 
 

_______________________________________ 
CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS 

Secretário de Administração 
 
 
 
 
 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB) 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 
 
Centro Administrativo Aderbal Martins 
Rua: Horácio Nóbrega, s/n – Belo Horizonte – Patos (PB) 
Fone: (83) 3423-3610 - CNPJ: 09.084.815/0001-70 
Site: www.patos.pb.gov.br - E-mail: administracao@patos.pb.gov.br 

Página 2 de 3 

 
ANEXO I – RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS E ELIMINADOS DO CERTAME 
 
 

A10 - AG.COM.SAUDE-USF ANTONIO URQUIZA=07 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 6 Luiza Florentina Nobre Neta Classificada 
 

A11 - AG.COM.SAUDE-USF ERNESTO SOARES=05 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 1 Aline Pereira do Nascimento Eliminada 
 

A12 - AG.COM.SAUDE-USF ADERBAN MARTINS=02 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 22 Roberta Fontes de Oliveira Amorim Eliminada 
 

A13 - AG.COM.SAUDE-USF JARDIM QUEIROZ=04 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 5 Filipe Vieira Carneiro Classificado 
 

A14 - AG.COM.SAUDE-USF JARDIM QUEIROZ=05 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 22 Samara Lima dos Santos Eliminada 
 

A15 - AG.COM.SAUDE-USF N.HORIZONTE=01 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 21 Francinaldo Gregório dos Santos Classificado 
 

A16 - AG.COM.SAUDE-USF D.VIEIRA=05 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 3 Edith Stefanie Lopes Nóbrega Eliminada 
 

A17 - AG.COM.SAUDE-USF J.O.PIO =07 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 6 João de Lima Filho Eliminado 
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A18 - AG.COM.SAUDE-USF PEDRO FIRMINO=08 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 1 Ademir de Araujo Medeiros Eliminado 
 

A19 - AG.COM.SAUDE-USF E.GUEDES=05 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 4 Ismael Alves do Nascimento Classificado 
 

A20 - AG.COM.SAUDE-USF M.CASTELO=07 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 9 Edijane Vieira da Silva Nunes Classificada 
 

A21 - AG.COM.SAUDE-USF ADERBAL MARTINS=07 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 7 Mozer Gonçalves dos Santos Classificado 
 

A22 - AG.COM.SAUDE-USF Z.RURAL=06 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 7 Wanessa Kellem Medeiros de Morais Classificada 
 
 
 
 

_______________________________________ 
CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS 

Secretário de Administração 
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A18 - AG.COM.SAUDE-USF PEDRO FIRMINO=08 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 1 Ademir de Araujo Medeiros Eliminado 
 

A19 - AG.COM.SAUDE-USF E.GUEDES=05 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 4 Ismael Alves do Nascimento Classificado 
 

A20 - AG.COM.SAUDE-USF M.CASTELO=07 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 9 Edijane Vieira da Silva Nunes Classificada 
 

A21 - AG.COM.SAUDE-USF ADERBAL MARTINS=07 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 7 Mozer Gonçalves dos Santos Classificado 
 

A22 - AG.COM.SAUDE-USF Z.RURAL=06 

COLOCAÇÃO NUMERO 
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO 

1 7 Wanessa Kellem Medeiros de Morais Classificada 
 
 
 
 

_______________________________________ 
CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS 

Secretário de Administração 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 15:00 
horas do dia 31 de Julho de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Locação de veiculo de carroceira aberta para ficar a disposição da secretaria municipal de 
Ação Social para o transporte. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 18 de Julho de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2013
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: Foram classificadas as propostas das empresas: AMPLA 
CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA-EPP, CONSTRUTORA ELO LTDA-EPP, 
LOPEL – LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA-EPP e VIGA ENGENHARIA LTDA-EPP. Foram 
desclassificas as propostas das empresas: SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, 
IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E PROJETOS LTDA-ME e SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-EPP. 
Sendo considerada vencedora do certame a empresa VIGA ENGENHARIA LTDA-EPP, com o valor 
de R$ 1.507.456,27 (hum milhão, quinhentos e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e 
vinte e sete centavos).  Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro 
teor da decisão da comissão de licitação. 

Aguiar-PB, 17 de Julho de 2013.
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº  03/2013, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93  e  alterações.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar – PB.
CONTRATADA:  Forró Bakana Produções e Eventos Ltda.
OBJETO: Contratação de banda para o João Pedro.
VALOR R$:   11.000,000  (onze mil reais).
PRAZO: 31.12.2013

Aguiar  -  PB,  18 de julho  de 2013
 Manoel Batista Guedes Filho  -  Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº  04/2013, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93  e  alterações.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar – PB.
CONTRATADA: Agenaldo Soares da Silva-ME – GPS EVENTOS.
OBJETO: Contratação do grupo musical Genildo & Ginaldo.
VALOR R$:  10.000,00 (dez mil reais).
PRAZO: 31.12.2013

Aguiar  -  PB,  18 de julho  de 2013
Manoel Batista Guedes Filho  -  Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº  05/2013, na forma do inciso III do Art. 25 da Lei 8.666/93  e  alterações.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar – PB.
CONTRATADA: Estação Music Festas E Recepções Ltda-Me – Estação Music.
OBJETO: Contratação do grupo musical Luan e Forró Estilizado.
VALOR R$:  11.000,000  (onze mil reais).
PRAZO: 31.12.2013

Aguiar  -  PB,  18 de julho  de 2013
Manoel Batista Guedes Filho  -  Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Agosto de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos e material 
permanente para implantação do CAPS AD no Município de Belém. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3261-2425.
Belém - PB, 18 de Julho de 2013

LUIS SEBASTIÃO ALVES
 Pregoeiro Oficial

COOPERVIDA - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSEN-
TAMENTO NOVA VIDA

CNPJ: 01.000.428/0001-05 ASSEMBLÉIA  GERAL  EXTRA ORDINARIA 
EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª  CONVOCAÇÃO  O Presidente da COPERVIDA - Cooperativa Agrícola 

Mista dos Produtores Rurais do Assentamento Nova Vida Ltda., no uso de suas atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social; CONVOCA os senhores associados para se reunirem em Assembléia 
Geral Extra Ordinária a ter lugar no próximo dia 29/ 07/2013 na sede social, na Comunidade Nova 
Vida, Zona Rural, município de Pitimbu - PB, às 9:00 horas, em 1ª Convocação, com a presença 
de 2/3 (dois terço) dos associado, em 2ª às 10:00 horas, com metade mais um e em 3ª e ultima 
convocação, às 11:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: - Eleição para o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal 
e seus suplentes; Outros Assuntos de Interesse Social. Declara-se para os efeitos de quorum legal 
e estatutário que o número de associados da Cooperativa em dia apito a votar nesta data é de 
104  (CENTO QUATRO ). 

Pitimbu- Nova Vida – PB, 18 de julho de 2013. 
CARLOS ANTERO FIDELES Presidente

   
 
 

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro 

Cajazeiras-PB 
Fone/Fax – (83) 531-2015 

 
EDITAL 

Responsável: Lelia Carolino Gomes 
CPF: 873.989.664-15 
Título/Valor:DMR$97,00/R$88,52/88,52/R$88
,52 
Apresentante:  Banco Bradesco SA 
Protestante: Cynthia de Araújo Andrade 
Protocolo: 89.025/ 89.526/ 88.027 
Responsável: Lindimiuza 
CPF: 486.916.314-49 
Título-Valor: Duplicata-R$  89,49 
Apresentante:  Banco Bradesco S/A 
Protestante: Cynthia  Araujo Andrade Me 
Protocolo: 89.520 
Responsável: Cristina Oliveira Sousa 
CNPJ: 12.481.416/0001.58                                  
Título-Valor: DM -R$ 311,52 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protestante:Guaraves-Guarabira Aves Ltda 
Protocolo: 89.653 
Responsável: Francisco Cosmo de Abreu 
CPF: 343.221.164-34 
Titulo/Valor: Duplicata-R$ 145,50 
Apresentante: BancoSantander S/A 
Protestante: Madeireira Piranhense Ltda 
Protocolo: 89.692 
Responsável: Wellington Pereira da Silva 
CPF: 024.778.531-22 
Título/Valor: DM-- R$ 525,00 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protestante: Mota Empreend Imobiliarias 
Protocolo: 89.405 
Responsável: Lucivanda Lins Bezerra 
CNPJ: 09.022.434/0001-67 
Título/Valor:DM- R$ 9.083,33/R$ 9.083,33 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protestante: Roxana F Pedrosa Lima 
Protocolo: 89.430/89.554 
Responsável: Lucivanda Lins Bezerra 

Responsável: C Matos Bezerra 
CNPJ: 08.774.352/0001-06 
Título/Valor:DM-R$1.419,80,R$ 1.419.80 
Apresentante: Itau Unibanco S/A 
Protestante:ArlenBR Ind.Com Eletr Ltd 
Protocolo: 89.617/ 89.612 
Responsável: C Motos Bezerra 
CNPJ: 08.774.352/0001-06 
Titulo/valor: DM R$ 844,20 
Apresentante: Banco Santander S/A 
Protestante: Alegro Com de Moveis 
Protocolo: 89.560 
Responsável: C Matos Bezerra 
CNPJ: 08.774.352/0001-06 
Titulo/Valor: DM- R$ 4.160,00 
Apresentante: Banco do Brasil  S/A 
Protestante:Nova Pont Com Eletroni 
Protocolo: 89.506 
Responsável: C Matos Bezerra 
CNPJ: 08.774.352/0001-06 
Título/valor: DM R$ 3.333,50 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protestante: Caloi Norte S A 
Protocolo: 89.436 
Responsável: Marcela Fernandes 
CPF: 052.017.024-57 
Titulo/valor: DM-R$ 69,10 
Apresentante:  Banco Bradesco S/A 
Protestante: Cynthia de Araujo Andrade 
Protocolo: 89.525 
Responsável: Maria das Graças Belmont 
CNPJ: 031.542.134-73 
Titulo/Valor: DM- R$ 79,00 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protestante: Cynthia de Araujo Andrade 
Protocolo: 89.524 
Responsável: João Lins de Sousa 
CPF: 029.657.374-48 

CNPJ: 09.022.434/0001-67 
Titulo/Valor:DM-R$ 9.083,33 
Apresentante: Banco do Brasil  SA 
Protestante: Roxana F Pedrosa Lima 
Protocolo: 89.671 
Responsável: Ana Lucia V Campos 
CNPJ: 06.879.636/0001-31 
Titulo/valor:DM-R$ 72,00 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Limp Mais Prod de Limpeza 
Protocolo: 89.130 
Responsável: Eliane de Oliveira Leite 
CPF: 570.107.904-00 
Titulo/Valor: DM- R$ 93,00/R$ 118,00 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Protocolo: 89.140/89.139 
Responsável: Francisca Matildes Lisboa 
CPF: 395.140.304-78 
Titulo/Valor: DM-R$ 56,00 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Maria Gomes Bezerra 
Protocolo: 89.127 
Responsável: Maria de Fátima V Cartaxo 
CPF: 140.985.044-72 
Titulo/Valor: DM: R$ 49,75 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Protocolo: 89.14 
Responsável: Joana Darc Cirilo 
CPF: 574.462.293-49 
Título/Valor: DM-R$ 71,00 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Protocolo: 89.134 
Responsável:Maria Helena F de Araujo 
CPF: 083.944.714-04 
Título/Valor: DM- R$ 63,40 
Apresentante:Caixa Econômica Federal 
Protestante:Mariza Gomes Bezerra 
Protocolo: 89.149 
Responsável:Wagner C Alencar Souza 
CNPJ: 14.007.514/0001-83 
Título/Valor: DM-R$ 2.051,25/2.051,25 
Apresentante: Itau Unibanco S/A 
Protestante: Rezende Madeiras Industrial 
Protocolo:89.068/87.656 

Titulo/Valor: DM-R$ 1.824,00 
Apresentante: Banco do Brasil SA 
Protestante: Cia de Alim.do Nordeste  
Protocolo: 89.644 
Responsável: Giliardo Paulo de O Lins 
CPF: 012.029.984-45 
Titulo/Valor: DM: R$ 69,00 
Apresentante: Caixa  Econômica Federal 
Protestante:Mariza Gomes Bezerra 
Protocolo: 89.216 
Responsável:Amílcar Figueiredo Martins 
CPF: 552.504.244-49 
Título/Valor: CH- 560,00/ R$ 660,00 
Apresentante:TomocentroSoc.H.Gadelha 
Protestante:TomocentroLt.Soc.Hosp.Gadelha 
Protocolo: 89.108/89.109 
Responsável: Adjair Pereira da Silva 
CPF: 082.645.924-22 
Titulo/Valor: CH- R$ 1.100,00 
Apresentante:TomocentoLtda-Sc Hosp.Gadelha 
Protestante:Tomocento Ltda-Sc.Hosp.Gadelha 
Protocolo: 89.107 
Responsável: Anne Kariny Correia A Machado 
CPF: 717.142.943-15 
Título/Valor: DM-R$ 667,70 
Apresentante: Banco do Brasil SA 
Protestante: Incorporad.e Const.Elo Forte 
Protocolo: 89.325 
Responsável:Ronaldo Lucena Miranda 
CPF:392.561.463-04 
Título/Valor:DM-R$1.979,13/R$ 971,11/R$619,20 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protestante: Oito Brasil Distrib Ltda 
Protocolo: 89.484/89.483/89.320 
Responsável:Ronaldo Lucena Miranda 
CPF: 392.5612.463-04 
Título/Valor:DM-R$43l,82?939,72 
Apresentante:Banco Brasil SA/Bradesco S/A 
Protestante:Oito Brasil Distrib.Ltda. 
Protocolo: 89.321/89.328 
Responsável: Marcondes Moura Nascimento 
CNPJ: 07.795.118/0001-00 
Título/Valor:DM-R$ 736,31 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Brasimport Transp e Ind. 
Protocolo: 89.457 
Responsável: Giliardo de Paulo de Oliveira Lins 

Responsável: Aristenio Marques de Oliveira 
CPF: 012.099.364-37 
Título/Valor: DM-R$ 259,40 
Apresentante: Banco do Brasail AS 
Protestante: Incorp e Const.Elo Forte 
Protocolo: 89.427 
Responsável: Judivan de Sousa Abreu 
CPF: 021.966.801-92 
Título/Valor:DM-R$ 400,00 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protestante: Eliane do Nascimento Campos 
Protocolo: 89.406 
Responsável: Eliane de Oliveira Leite 
CPF: 570.107.904-00 
Título/Valor: DM-R$ 175,00-R$ 175,00 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Protocolo:89.135 
Responsável: Maria de Fátima Vieira Cartaxo 
CPF:140.985.044-72 
Título/Valor:DM-R$ 49,75 
 Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante:Mariza Gomes bezerra 
Protocolo: 89.462 

CPF: 012.029.984-45 
Título/Valor: DM-R$ 141,40 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Protocolo: 89.133 
Responsável:Joana Darc Cirilo 
CPF: 574.462.293-49 
Título/Valor: DM-R$ 71,00 
Apresentante:Caixa Econômica Federal 
Protestante:Mariza Gomes Bezerra 
Protocolo: 89.595 
Responsável: Rivania Tavares de Oliveira Sousa 
CNPJ: 11.939.164/0001-03 
Título/Valor: DM –R$ 474,24 
Apresentante: Bradesco S/A 
Protocolo: 89.450 
       Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, Notifico as pessoas físicas e/ou jurídicas 
citadas a virem pagar ou darem razões que tem, 
neste Cartório de Protesto, à Rua acima citada, sob 
pena de serem adotadas pelo Banco do Brasil S/A, 
medidas judiciais cabíveis aos  referidos títulos  na 
forma da Lei. 

Cajazeiras - PB, 18 de julho de 2013 
Maria Dolores Lira de Souza  

Oficiala Protestos 
 

   
 
 

 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 16:00 
horas do dia 31 de Julho de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de uma empresa especializada para realização da formação inicial e continu-
ada para 07 (sete) coordenadores e 47 (quarenta e e sete) alfabetizadores do programa Brasil 
Alfabetizado com carga horária inicial de 40 horas e a continuada com carga horária de 64 horas, 
sendo em encontros quinzenais de 4 horas, no município de Conceição - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 18 de Julho de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA - Pregoeira Oficial

PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aguiar, 
no processo de inexigibilidade nº 03/2013, concordando com a inexigibilidade de licitação e deter-
minando a contratação com a empresa FORRÓ BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, 
com apresentação da BANDA FORRÓ BAKANA, pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). E 
de acordo com o parecer jurídico de 11 de julho de 2013, fundamentando o presente processo no 
artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Aguiar,  18 de  julho de 2013.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR
ERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aguiar, 
no processo de inexigibilidade nº 03/2013, concordando com a inexigibilidade de licitação e deter-
minando a contratação com a empresa FORRÓ BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, 
com apresentação da BANDA FORRÓ BAKANA, pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). E 
de acordo com o parecer jurídico de 11 de julho de 2013, fundamentando o presente processo no 
artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Aguiar,  18 de  julho de 2013.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aguiar, 
no processo de inexigibilidade nº 05/2013, concordando com a inexigibilidade de licitação e de-
terminando a contratação com a empresa ESTAÇÃO MUSIC FESTAS E RECEPÇÕES LTDA-ME 
– ESTAÇÃO MUSIC, CNPJ nº 08.913.393/0001-36, com apresentação do grupo musical LUAN E 
FORRÓ ESTILIZADO, pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). E de acordo com o parecer 
jurídico de 11 de julho de 2013, fundamentando o presente processo no artigo 25, inciso III da Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Aguiar,  18 de  julho de 2013.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
Processo nº 200.2010.016.107-0

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA DIAS
O dr. João Batista Barbosa, juiz de direito da 15ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, capital 

do Estado da Paraíba, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem ou interessar 

possa, que perante este Juízo de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital, tramita uma 
ação DECLARATÓRIA em que figura como autor COMERCIAL SOARES E ARAÚJO LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.226.759/0001-07, estabelecida na Av. Aderbal 
Piragibe, 352, Jaguaribe, nesta capital, contra CDL – CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 
LTDA, pessoa jurídica  de direito privado, inscrita no CNPJ 04.037.472/0001-70, que tinha como 
sede o estabelecimento situado na Av. Chesf, s/n, ST 09, QD 072, LT 0250, CEP 58.082-000, Dis-
trito Industrial, nesta capital, atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo o MM Juiz proferido 
nos autos o seguinte despacho: “Vistos, etc... Defiro o pedido retro e determino a citação editalícia 
dos promovidos. Para tal, aplico o prazo de trinta (30) dias para publicação. Intime-se o autor para 
realizar as diligências necessárias à publicação referida. João Pessoa, 14.08.2012. João Batista 
Barbosa. Juiz de Direito.” Pelo presente Edital fica CITADO CDL – CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E 
LOGÍSTICA LTDA, através de seu representante legal, para, querendo, contestar a presente ação no 
prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-lhe que, em não sendo oferecida contestação, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 285 do CPC), sob pena de revelia (art. 
319 do CPC). E, para que não se alegue ignorância do fato, mandou o MM Juiz expedir o presente 
edital que será publicado na forma da lei e afixado no átrio do Fórum, sob pena de nulidade (art. 
232, inciso III do CPC). CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa aos onze dias 
(11) do mês de dezembro do ano de dois mil e doze (2012). Eu, Ana Tereza S. Machado, Técnica 
Judiciária, digitei e subscrevo.

João Batista Barbosa
Juiz de Direito

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A - CNPJ/CPF Nº 23.314.594/0027-40, TORNA PÚBLICO QUE a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 1758/2013 em João Pessoa, 26 de junho de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Trans-
porte de cargas perigosas (gasolina, álcool, diesel), veículo Placas DTC 8974/RN, MZM 5207/RN, 
NYN 4105/RN, MYN 3935/RN, NNK 6848/RN, MYW 1418/RN, NNK 6868/RN, e CUC 9105/RN. 
Na(o) Em Todo o Estado da Paraíba – Município: - UF: PB. Processo: 2013-001647/TEC/AA-1929.

RICARDO SERGIO BEZERRA CAVALCANTE – CNPJ/CPF Nº 03.414.840/0001-99, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1520/2013 em João Pessoa, 27 de maio de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Construção de 25 Unidades Residenciais Multifamiliar e respectivos e sistema de tratamento – 
Fossa e Sumidouro; Situado no Loteamento Jardim Miritânia QD 45 – ALTO DA COSIBRA - Santa 
Rita. Na(o) – QD 45, Loteamento Jardim Miritânia, ALTO DA COSIBRA Município:  SANTA – UF: 
PB. Processo: 2013-001080/TEC/LO-4786.

ELIZABETH CIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.186.380/0001-80, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1977/2013 em João Pessoa, 18 de julho de 2013 – Prazo: 829 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de Clinquer e Cimento com capacidade instalada para 65.075 t/mês de clinquer, 71.250 t/mês para 
CPII-F-32 e 7.916 t/mês para CPV-ARI Na(o) – “Gleba Mucatu/Andreza Parcela 4A” – Município: 
ALHANDRA – UF: PB. Processo: 2013-003985/TEC/LI-2279.

ALBANO & ALBANO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 12.968.065/0001-04, torna público que 
requereu a sua Licença de Operação, através do Processo Nº 2013-003785, da obra localizada à 
Rua Márcia Travassos, QD. 05, LT. 19 – JARDIM JERICO II – CABEDELO – PB.

A RCW PIONEIRA DE COLETAS DE ÓLEO LTDA-ME, CNPJ Nº 07.049.603/0001-27, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Am-
biental nº 1820/2013 em João Pessoa, 03 de julho de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de 
Coleta e Transporte de óleo combustível usado – Em Todo o Estado da Paraíba Placa IAH 1016-SE. 
Na(o) – Em Todo Estado da Paraíba – Município: - UF: PB. Processo: 2013-003550/TEC/AA-1987.

A CONSTRUTORA MARQUISE S/A – CNPJ Nº 07.950.702/0001-85, torna público que requereu 
junto à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença 
de Operação Nº 446/2011 através do processo 2013-003692/TEC/LO-5466 para a atividade de 
Coleta de Resíduos Domiciliares não perigosos, posto de apoio e garagem, escritório, lavagem e 
abastecimento de veículos. AC: 1.158m² na Rua José da Costa Pereira, s/n, Ernani Sátiro – JOÃO 
PESSOA – PB.

LWART LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.013.976/0001-12. Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Am-
biental nº 1632/2012 em João Pessoa, 7 de junho de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
TRANSPORTE E COLETA DE OLEO LUBRIFICANTE USADO E OU/CONTAMINADO EM TODO 
O ESTADO DA PARAIBA. TRANSPORTE DE PLACAS: CWC 3182 SP; CWC 3183 SP; CWC 3185 
SP; CWC 2642 SP; CWC 2644 SP; CWC 2407 SP; CWC 2403 SP; CWC 2402 SP; CWC 2397 SP; 
CWC 2341 SP; CWC 2352 SP; DSO 9851 SP; DSO 9882 SP; DSO 9743 SP; ERW 4426 SP; ERW 
4458 SP; DSO 9872 SP; CWC 2641 SP; CWC 4571 SP; DSO 9605 SP; DQT 0547 SP; DSO 9613 
SP; CWC 2347 SP; DSO 9742 SP; CWC 3246 SP; CWC 3186 SP; CWC 4592 SP; CWC 4614 
SP; DSO 9612 SP; DSO 9782 SP; CWC 2582 SP; DSO 9883 SP;  CWC 2274 SP; CWC 2405 SP; 
CWC 2404 SP; CWC 3241 SP; CWC 4583 SP; DSO 9784; DSO 9852 SP; EAZ 4437 SP; EAZ 4501 
SP; EAZ 4502 SP; EAZ 4516 SP. SP; EAZ 4516 SP. EM TODO ESTADO DA PARAÍBA – UF: PB. 
Processo: 2012-004023/TEC/AA-0341.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > sexta-feira, 19 de julho de 2013



CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da 
presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Queimadas. 
  

Queimadas - PB, 18 de Julho de 2013 
JACO MOREIRA MACIEL - Prefeito 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PUBLICAR: 

 - Diário Oficial do Estado - 18.07.13 
 - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 18.07.13 

12 MUSICA 3º ANO ISBN 
978-
85-
3392-
088-0 

Und 1500 55,00 82.500,00 

13 MUSICA 4º ANO ISBN 
978-
85-
3392-
089-7 

Und 1500 55,00 82.500,00 

14 MÚSICA5º ANO ISBN 
978-
85-
3392-
090-3 

Und 1500 55,00 82.500,00 

15 MUSICA 6º ANO ISBN 
978-
85-
3392-
091-0 

Und 1200 55,00 66.000,00 

16 MUSICA 7º ANO ISBN 
978-
85-
3392-
092-7 

Und 1200 55,00 66.000,00 

17 MUSICA 8º ANO ISBN 
978-
85-
3391-
923-5 

Und 1200 55,00 66.000,00 

18 MUSICA 9º ANO ISBN 
978-
85-
3392-
094-1 

Und 1200 55,00 66.000,00 

19 MUSICA MATERIAL DE APOIO 
AO EDUCADOR 

ISBN 
978-
85-
3392-
095-8 

und 1200 55,00 66.000,00 

TOTAL  1.633.600,00 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 
12(doze) meses, considerados da data de publicação de seu 
extrato na imprensa oficial. A existência de preços 
registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Queimadas 
firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de 
Preços ou nos quantitativos estimados, ficando-lhe 
facultada a utilização de outros meios para efetivar as 
respectivas contratações pretendidas, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdade 
de condições, sem que caiba direito a recurso ou 
indenização. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado 
decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do 
respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas 
e condições constantes do Edital de licitação que a 
precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00010/2013, parte 
integrante do presente instrumento de compromisso, que 
também poderá ser utilizado por outras entidades 
interessadas, mediante a devida autorização da Prefeitura 
Municipal de Queimadas. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 
00010/2013 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame: 
- C & C CONSTRUINDO CONHECIMENTO EDITORA LTDA. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19. 
Valor: R$ 1.633.600,00. 
  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2013 

  
Aos 18 dias do mês de Julho de 2013, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Queimadas, Estado da Paraíba, localizada na Rua João 
Barbosa da Silva - Centro - Queimadas - PB, nos termos da 
Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 0001/2010, de 01 de Fevereiro de 2010, Decreto 
Municipal nº 0002/2010, de 01 de Fevereiro de 2010, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais 
normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00010/2013 que objetiva o registro de preços para: 
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS 
DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS ; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: 
  
VENCEDOR: C & C CONSTRUINDO CONHECIMENTO EDITORA LTDA 
CNPJ: 10.940.773/0001-01 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 
1 DENGUE, COMBATENDO O 

MOSQUITO 
ISBN 
978-
85-
98558-
93-6 

Und 6000 35,50 213.000,00 

2 Crack: o que é, como 
prevenir 

ISBN 
978-
85-
88579-
56-9 

Und 4200 19,50 81.900,00 

3 Crack: o que é, como 
prevenir: livro da 
família 

ISBN 
978-
85-
88579-
57-6 

Und 4200 19,50 81.900,00 

4 Crack: o que é, como 
prevenir: livro do 
professor 

ISBN 
978-
85-
88579-
58-3 

und 4200 19,50 81.900,00 

5 Crack: o que é, como 
prevenir: livro de 
depoimentos: histórias 
de superação 

ISBN 
978-
85-
88579-
55-2 

Und 4200 19,50 81.900,00 

6 Bullyng: o que é, como 
prevenir: ensino 
fundamental 

ISBN 
978-
85-
88579-
51-4 

Und 4200 22,50 94.500,00 

7 Bullying: o que é, como 
prevenir: ensino 
fundamental (caderno de 
atividades) 

ISBN 
978-
85-
88579-
50-7 

Und 4200 22,50 94.500,00 

8 Bullying: o que é, como 
previnir (Livro da 
Família) 

ISBN 
978-
85-
88579-
53-8 

Und 4200 22,50 94.500,00 

9 Bullying: o que é, como 
previnir: ensino 
fundamental (professor) 

ISBN 
978-
85-
88579-
49-1 

Und 4200 22,50 94.500,00 

10 MUSICA 1º ANO ISBN 
978-
85-
3392-
086-6 

Und 1000 55,00 55.000,00 

11 MUSICA 2º ANO ISBN 
978-
85-
3392-
087-3 

Und 1500 55,00 82.500,00 

FIORI VEICOLO LTDA – CNPJ Nº 35.715.234/0008-76, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da L.O Nº 1372/04/PROC. Nº 
2004-003134 – com de veículos, peças, acessórios, manutenção de veículos, lanternagem e pintura 
– AC: 5100M² - CONJ. VERDE MAR – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2013-004229/TEC/LO-5609.

MEGAE INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 09.224.105/0001-07, torna público 
que requereu a SEMAM a Licença Prévia e de Instalação da Edificação localizada na Rua Severino 
Paiva de Araújo, LT. 3000, QD. 324, Bairro de Mangabeira – JOÃO PESSOA – PB.

AN1 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 15.063.611/0001-56, torna público 
que requereu a SEMAM a Licença de Instalação referente à Edificação de 40 unidades habitacionais 
na Rua Radialista Newton Francisco dos Santos Junior, QD. 76, LT. 433, Bairro Planalto da Boa 
Esperança, JOÃO PESSOA – PB.

CONSTRUTORA SIDERAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.364.635/0001-21, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1877/2013 em João Pessoa, 5 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar com 14 unidades com fossa e sumidouro. Na(o) – Rua José Firmino Ferreira – QD. 024 
LT. 0513 – ÁGUA FRIA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-003235/TEC/LO-2199.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ - CNPJ Nº 08.810.350/0001-25, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Sistema de 
Esgotamento Sanitário – Extensão: 8.614 m – Principais Ruas e Avenida da Cidade de INGÁ – PB. 
Processo: 2013-004285/TEC/LP-1701.

     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.: ANA PAULA DE MELO DANTAS ME 
( HAPPY
CPF/CNPJ: 015164060/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044699
Responsavel.: ABR CONST DE P E REVESTIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ: 014527387/0001-43
Titulo: DUP PRES SER INR$660,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044613
Responsavel.: ADRIANO GONCALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 488560454-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.045,42
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 043542
Responsavel.: ADRIANO GONCALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 488560454-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.161,42
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 043526
Responsavel.: CARLA ADRIANA M MATIAS
CPF/CNPJ: 034537514-93
Titulo: DUP PRES SER INR$130,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044601
Responsavel.: DIOGO ANTONIO A. B. PEREIRA
CPF/CNPJ: 518666922-91
Titulo: DUP PRES SER INR$300,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044148
Responsavel.: CONSTRUEMAX CONSTR E SERV LTDA
CPF/CNPJ: 014219097/0001-32
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 57,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045079
Responsavel.: EMPRESA DE VIACAO BOMFIM 
LTDA EPP
CPF/CNPJ: 009100371/0001-10
Titulo: DUP PRES SER INR$400,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 043671
Responsavel.: ISA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA
CPF/CNPJ: 396085734-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$341,81
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044616
Responsavel.: JOCEAN CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 176340594-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$641,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044763
Responsavel.: JL COMERCIO DE MAT.ELET.E DE C
CPF/CNPJ: 010548447/0001-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.021,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045170
Responsavel.: MINIBOX BOMDEMAIS LTDA
CPF/CNPJ: 011287904/0001-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$643,76
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044622
Responsavel.: OLIVEIRA COM ATAC E CENTRAL 
DE DIST
CPF/CNPJ: 007416228/0001-06

Titulo: DUP VEN MER INDR$4.159,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 043494
Responsavel.: PLANETA CORRETORA FINANC E 
SERVSL
CPF/CNPJ: 014587925/0001-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$10.293,73
Apresentante: BCO INDL E COML S.A07450604000189
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044065
Responsavel.: PLANETA CORRETORA, FINANCEIRA 
E SER
CPF/CNPJ: 014587925/0001-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.609,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 043651
Responsavel.: PLANETA CORRETORA, FINANCEIRA 
E SER
CPF/CNPJ: 014587925/0001-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.609,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 043652
Responsavel.: PLANETA CORRETORA, FINANCEIRA 
E SER
CPF/CNPJ: 014587925/0001-95
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.020,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 043653
Responsavel.: SANDRA MARIA & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 015184301/0001-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$715,92
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044691
Responsavel.: STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MOD
CPF/CNPJ: 007273284/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$684,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045155
Responsavel.: STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MOD
CPF/CNPJ: 007273284/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$392,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045132
Responsavel.: STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MOD
CPF/CNPJ: 007273284/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$343,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045129
Responsavel.: SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 236724394-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044649
Responsavel.: TERCIO BARROS DA SILVA
CPF/CNPJ: 497224764-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.661,87
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044626
Responsavel.: ZELIO FRANCISCO DA CRUZ ME
CPF/CNPJ: 005514285/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$296,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044949
 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,19/07/2013
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 11:00 
horas do dia 31 de Julho de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para contratação de serviços mecânicos e de retifica em geral, reposição de peças, nas máquinas 
pesadas do município de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 18 de Julho de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA - Pregoeira Oficial

 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2013
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 08:00 
horas do dia 31 de Julho de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de serviços de Instalação e manutenção de sistemas centrais na área de refrigeração 
de todos os órgão e secretarias do município de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
Hs dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 18 de Julho de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA - Pregoeira Oficial

 
 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2013
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:00 
horas do dia 31 de Julho de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição parceladamente de  botijões de gás GLP envasar, para todas as secretarias e 
escolas, e repartições do município de Conceição -PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 11 de Julho de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA - Pregoeira Oficial

 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 14:00 
horas do dia 31 de Julho de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de um veículo tipo Van para transporta pessoas, que fazem tratamento fora do 
domicilio e também as pessoas que fazem hemodiálise em municípios fora de Conceição - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 Hs dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3453-2486.
Email: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 18 de Julho de 2013
KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2013

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 14:30 horas do dia 01 de Agosto de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais 
medico Hospitalar. 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 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: saudecabedelo@bol.com.br

Cabedelo - PB, 18 de Julho de 2013
ISABELLA DUARTE GOUVÉA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Agosto de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS DE A a Z DA LINHA FARMA, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTAGEM DE 
DESCONTO SOBRE A ABCFARMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3362-2288. 
Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 18 de Julho de 2013.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito

Extrato de Termo de Homologação
O prefeito Constitucional de Cabaceiras, de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 e alte-

rações posteriores, resolve Homologar a decisão da Comissão de Licitações e Assessoria Jurídica 
com relação ao processo licitatório nº 21/2013,  Pregão Presencial n° 09, sob o critério de menor 
preços por iten, que tem por finalidade a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos 
hospitalares,  em favor da empresa  CB Cirúrgica do Brasil Ltda, CNPJ: 00.534.095/0001 -23, com 
a proposta final de R$ 39.533,00. 

Cabaceiras, 17/07/2013 
Luiz Aires Cavalcante- Prefeito.

                                            
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 027/2011

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Conceição - PB, através do seu Prefeito Municipal, dentro de suas 

atribuições e, tendo em vista do que consta nos pareceres, devidamente justificados, constante 
nos autos e de acordo com caput do art. 49 da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento 
dos interessados da REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇO Nº 
027/2011, destinada a Execução das obras e serviços de construção de uma Unidade Básica 
de Saúde no Município de Conceição – PB, onde sagrou-se vencedor a empresa CONSTRU-
NOR CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - EPP. Afixe-se cópia deste ato no Mural da 
Prefeitura e publique-se na imprensa oficial, para que surta os efeitos legais de publicidade e 
para conhecimento do interessado e neste mesmo ínterim. Desde já, fica assegurado a todos 
os interessados, o direito a ampla defesa e a aplicabilidade dos termos dos artigos 109, inciso I, 
alínea “c” e 110, ambos da Lei 8.666/93.

Publique-se, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição - PB, em 17 de julho de 2013.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB. EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente ficam convocados os trabalha-
dores da EMPRESA ELIZABETH CIMENTOS LTDA, para tomarem parte de uma Assembléia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 22 de Julho de 2013 no parque fabril da empresa acima 
mencionada, situada na Rua Gleba Andreza Mucatu s/n – Zona Rural – Alhandra/PB às 13h30 em 
primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores presentes, e não havendo quorum a mesma será 
realizada uma hora após com qualquer números de trabalhadores presentes, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Discussão e aprovação da 
pauta de reivindicação de aumento salarial e/ou autorizar a Diretoria desta entidade de classe a  
instaurar Dissídio Coletivo de aumento salarial.  

João Pessoa, 18 de Julho de 2013. 
Antônio Rocha de Oliveira – PRESIDENTE.

Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito
Extrato de Contrato

Contratante: PM Cabaceiras
Contratada:  CB Cirúrgica do Brasil Ltda – CNPJ: 00.534.095/0001 -23 – Valor  final: R$ 39.533,00.
 Base legal: Licitação nº 21/2013 – Pregão Presencial  nº: 09 – Objeto: contratação de empresa 

p/ fornecimento de equipamentos hospitalares. 
Cabaceiras, 17/07/2013. 

Luiz Aires Cavalcante.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No271/2013
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 12/08/2013 às 09h para:

Aquisição de pá carregadeira e retro escavadeira, destinado a Secretaria de Estado do Turismo 
e do Desenvolvimento Econômico - SETDE,  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 - 13-01245-8
João pessoa, 18 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 No272/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Aquisição de contratação de prestação de serviços para confecção de camisas personalizadas, 
destinado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano - SEDH, 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 - 13-01247-5
João pessoa, 18 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES  PREGÃO PRESENCIAL No240/2013

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

Registro de preços para aquisição de material de informática, destinado  a Secretaria de Estado 
da Saúde - SES/HEMOCENTRO, 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 - 13-01220-9
João pessoa, 18 de julho de 2013

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES  PREGÃO PRESENCIAL No280/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 07/08/2013 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de reagentes e insumos, destinado  a Secretaria de Estado 
da Saúde - SES/MATERNIDADE FREI DAMIÃO, 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 - 13-01203-6
João pessoa, 18 de julho de 2013

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 22.02.13.595– PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2013

DATA DE ABERTURA: 31/07/2013 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-01257-4

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO UROLÓGICO PARA ATENDER A USUÁRIA 
CLÉBIA PAULA FERREIRA PAIVA.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira 
Oficial, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 113/2013 do Excelentís-
simo Senhor Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor 
preço por lote. 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, 18 de julho de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2013
A Prefeitura Municipal de Belém, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade Tomada de Preços n.º 014/2013, do Tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação 
de uma empresa para execução de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e 
metralhas, na cidade de Belém, no dia 08/08/2013 às 14:30 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, Rua Flávio Ribeiro, 74 – Centro – Belém – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 horas até o dia 05/08/2013. Tel.: 
(0xx83) 3261-2425.

Belém(PB), 18 de julho de 2013.
LUÍS SEBASTIÃO ALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2013
A Prefeitura Municipal de Belém, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade Tomada de Preços n.º 015/2013, do Tipo Menor Preço por Item, objetivando a contratação 
de serviços de transporte de estudantes do Município de Belém, no dia 08/08/2013 às 17:00 horas, 
na Sala de Licitações deste Órgão, Rua Flávio Ribeiro, 74 – Centro – Belém – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 horas até o dia 05/08/2013. Tel.: 
(0xx83) 3261-2425.

Belém(PB), 18 de julho de 2013.
LUÍS SEBASTIÃO ALVES

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 14:00 horas do dia 31 de Julho de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO 
KM COM MOTOR 1,4 FLEX 2013, ANO/MODELO 2013/2013. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cubatí.. - PB, 04 de Junho de 2013
ADRIANO CUNHADE SOUTO.. - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 15:00 horas do dia 31 de Julho de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE 
RÁDIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Cubatí.. - PB, 11 de Julho de 2013
ADRIANO CUNHADE SOUTO.. - Pregoeiro Oficial
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