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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,232 (compra) R$ 2,233 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,160 (compra) R$ 2,300  (venda)
EURO   R$ 2,944 (compra) R$ 2,946    (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasill Coperve inscreve para reopção do Curso de Gastronomia da UFPB

l Programação do 9o Ruraltur começa no próximo domingo em Campina Grande

l Assentados realizam Feira Camponesa hoje no Ponto de Cem Réis

l Campanha “Não Finja que Não Viu” realiza ações hoje na cidade de Sousa

R$ 1,00

R$ 160,00
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Ans autoriza reajuste de até 
9,04% dos planos de saúde
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Quase 8 mil são 
multados por 
dirigir enquanto 
falam ao celular

UEPB instala 
comissão para 
apurar abusos da 
ditadura militar

Governador diz 
que vai recorrer 
à Justiça para 
reparar a verdade

Acusado de matar 
Fernanda Ellen 
nega autoria do 
crime na Justiça

na capital memóRia jampa digital

audiência

De janeiro até o dia 19 deste 
mês foram 7.985 multas apli-
cadas na capital a motoristas 
flagrados falando ao celular  en-
quanto dirigiam. Foram 2.578 
infrações a mais que no mesmo 
período de 2012. PágInA 13

O objetivo da comissão 
criada na UEPB é levantar no 
período de um ano os abusos 
praticados contra estudantes, 
professores e funcionários 
durante o período da ditadura 
militar. PágInA 18

O governador Ricardo 
Coutinho disse ontem que 
vai recorrer à Justiça contra 
quem o acusa de indiciamen-
to no escândalo denominado 
“Jampa Digital”. PágInA 17

Jefferson Luiz de Oliveira,  
acusado da morte da estudante 
Fernanda Ellen, negou a autoria 
do crime e acusou a garota de 
programa Gil que estava com 
o celular da jovem. PágInA 4

O percentual foi divulga-
do ontem pela ANS e é válido 
para o período de maio de 
2013 a abril de 2014 para 
planos contratados a partir de 
janeiro de 1999 ou adaptados 
à Lei 9.656/98. PágInA 19

nublado com 
chuvas ocasionais
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04h34

2.5m

2.7m

baixa

baixa

23h02

10h47

0.1m

0.0m

FOtO: divulgação

FOtOS: divulgaçãlo

FOtO: Ricardo puppe/Secom-pB

Ano CXX
Número 145 

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

2oCaderno

grupo os gonzagas 
vai se apresentar na 
Inglaterra PágInA 8

genivaldo volta ao gol 
do Bota na próxima 
partida PágInA 23

Conferência de Cultura 
acontece em setembro, 
em sousa PágInA 8

álvaro (foto abaixo)  
estreia hoje na etapa 
dos EUA PágInA 21

Festival de Inverno 
promove encontro de 
gerações PágInA 5

Caravana do Coração realiza atendimento a crianças e gestantes em Cajazeiras PágInA 10   

O Brasil  
abraça 
Francisco
A chegada do papa Francisco foi acompanhada por uma 
multidão no Rio de Janeiro. o pontífice, cuja comitiva 
ficou “presa” no engarrafamento, respondeu com acenos 
e beijou crianças durante o trajeto que fez de papamó-
vel. no discurso no Palácio guanabara, ele afirmou: “os 
jovens botam fé em Cristo”. PágInA 9O papa Francisco foi recebido pela presidente Dilma Rousseff na Base Aérea do Galeão

FOtO: tomaz Silva/aBr



Um homem humilde, avesso à pompa e pro-
fundamente determinado a mostrar que valores 
espirituais são muito mais importantes do que o 
capital material que se pode acumular ao longo 
da vida – eis como tem sido frequentemente de-
finido, e sem contestação, o papa Francisco, que 
desde ontem é o mais ilustre visitante do Brasil. 
Ficará no país até o próximo domingo, presidin-
do a Jornada Mundial da Juventude. 

Nesta sua primeira visita ao Brasil, de acor-
do com especialistas em assuntos do Vaticano, o 
papa Francisco tem pela frente uma dupla mis-
são: tentar conter o crescimento das denomi-
nações evangélicas pentecostais e arrebanhar 
fiéis afastados da Igreja Católica que, em núme-
ro cada vez maior, se declaram “sem religião”. A 
atual edição da Jornada Mundial da Juventude, a 
primeira sob a sua liderança, será utilizada para 
divulgar a nova fase da Igreja Católica, iniciada 
com a renúncia de Bento 16 e a escolha de Jorge 
Mario Bergoglio para o pontificado.

Maior nação católica do mundo desde mea-
dos de 1950, quando tomou o posto da Itália, o 
Brasil, com os seus 123 milhões de fiéis, atra-
vessa um acentuado processo de diversificação 
religiosa. Nas últimas décadas, o catolicismo, até 
hoje a fé dominante no país, vem perdendo terre-
no para as correntes evangélicas.

Nos primeiros cem dias à frente do Vati-
cano, Francisco abandonou regalias, abdicou 
itens de luxo que normalmente acompanham o 

pontífice e conclamou a Igreja a ser mais pobre. 
Também denunciou a indiferença dos ricos em 
relação aos pobres, atacou a “tirania do dinhei-
ro” e não poupou de críticas o capitalismo. Ele é 
um papa que deixa o palácio, mora onde todos 
os hóspedes moram, renuncia a títulos de poder, 
se sente mais bispo de Roma do que papa e pede 
para não ser chamado de Sua Santidade. 

A expectativa de todos, católicos ou não, é 
que o papa Francisco aproveite cada uma das in-
tervenções no Brasil para explicar o que pensa 
que deve ser o papel da Igreja e ressaltar o fato 
de que as demandas por uma melhor condição 
de vida são legítimas, numa referência às mani-
festações não apenas no Brasil, mas em diversos 
países onde a população se queixa da falta de 
serviços e de violações aos Direitos Humanos.

Segundo fontes da Secretaria de Estado da 
Santa Sé, Francisco sabe que a visita ao Brasil 
pode pôr um selo no governo do Vaticano. E tam-
bém tem consciência de que essa marca deve 
ser estabelecida de forma rápida. A escolha de 
um pontífice com as características humildes do 
cardeal Bergoglio já indicavam, desde o início, 
uma mudança do foco do Vaticano das questões 
culturais e abstratas que ocupavam as preocu-
pações do seu antecessor, o papa Bento 16. Ao 
recolocar a missão da Igreja em outro caminho, 
os analistas acreditam que o papa Francisco 
também promoverá um discurso religioso mais 
palatável para as futuras gerações de fiéis.

Editorial

Crônica

Eles não eram peagadês

 Por uma nova Igreja

                            Carlos Romero - caromero@uol.com.br
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Eles não eram peagadês. Mas, como 
sabiam! Tinham cultura e compostura. 
Impunham muito respeito, não só pelo 
saber, mas pela ética. Estou me referin-
do a um período áureo de nosso ensino 
secundário que me deixou agradáveis 
lembranças. Começo com Carlos Coelho, 
professor de História do Brasil, disci-
plina que conhecia a fundo. Duvido que 
algum aluno dormisse em suas aulas. 
Que humor na narração dos fatos! No 
que alude à nossa independência, sorrin-
do, ele dizia que segundo informavam, 
o nosso Dom Pedro I, depois do grito 
“Independência ou morte!”, que inspirou 
um quadro do artista Pedro Américo,  
sentiu uma forte dor de barriga e teve 
de se aliviar no matagal perto. O profes-
sor Mauro Coelho dizia isso, sorrindo. 
Ele sustentava o sorriso com um lenço. 

Suas preleções didáticas e eruditas, 
repassadas de humor, nos fascinavam. E 
quando tocava a sineta, saíamos da sala 
de aula meio tristes. Não há coisa me-
lhor do que um bom professor. 

Vamos a outro mestre, Dr. Otacílio 
de Albuquerque, que ensinava Mate-
mática. Excelente mestre dos números. 
Difícil disciplina que ele sabia torná-la 
accessível, por incrível que pareça. E ele 
falava pausadamente.

Mas depois veio o Monsenhor Odilon 
Coutinho, cuja didática não me agradou. 
E vamos ao nosso professor de Francês, 
Celestin Mausac, com suas versões e 
tradições. Aprendi pouco com o mestre. 
E o inglês, quem nos ensinou? Não foi 
outro senão o professor Álvaro de Car-
valho, ex-presidente do nosso Estado, 
substituindo João Pessoa e que faz parte 

da galeria dos patronos da Academia 
Paraibana de Letras. Álvaro de Carva-
lho era professor de inglês e de otimis-
mo. Sempre revelava aos alunos a sua 
origem humilde. Seu pai foi barbeiro. 
Procurou sempre estimular os alunos e 
conscientizá-los da importância do tem-
po. Criminoso era o que matava o tempo, 
dizia ele. Mas o que mais me encantava 
em Álvaro de Carvalho era sua postu-
ra. Uma postura de dignidade. E ei-lo 
de carteira e carteira, perguntando aos 
alunos: ”What ‘s this? Era um homem ín-
tegro, de muita dignidade. Impunha um 
enorme respeito. Impecável no vestir.

Outro professor de História, foi o 
Aníbal Moura. Sempre bem-humorado, 
vez por outra saía da lição para criticar 
algo. Ele não quis acreditar que o poeta 
Carlos Drummond fosse o autor do poe-
ma que falava de uma pedra no meio do 
caminho. Aliás, o famoso crítico Agri-
pino Grieco disse que só lamentava que 
não houvesse alguém para atirar aquela 
pedra no autor.  Lembrar que o bom-hu-
mor faz parte de uma boa didática. Daí 
o professor sair, de vez em quando, do 
tema da lição. 

O professor Aníbal estava sempre 
com uma pastilha Valda na boca para 
aliviar a garganta. 

Que tal encerrar aqui a crônica? 
Sim, mas antes falemos ligeiramente do 
grande professor Luiz Gonzaga Burity, 
pai do nosso Tarcísio, que foi governa-
dor. Sereno, sério e, sobretudo, culto, o 
professor Burity pai fez a gente gostar 
de Latim. Como sabia ilustrar a discipli-
na que ensinava... E vamos encerrar a 
crônica e as aulas.

À medida  em que avançamos para o limiar de mais um ano 
eleitoral, acentua-se a política do denuncismo, aqui e alhu-
res. O denuncismo sempre foi um combustível recorrente  
de velhas e conhecidas figuras, visando a desconstruir seus 
possíveis adversários. Toda denúncia deve ser investigada, 
à luz  das evidências, sem complacência ou exagero. Até 
porque, em política não há fibrose.  O tecido atingido pela 
calúnia não se regenera. As feridas abertas pela difamação não cicatrizam, confundem e deixam a 
mentira marcada no imaginário popular, sem chances de assepsia total no futuro. Sempre fica alguma 
coisa. No caso do Jampa Digital, já estão indo como muita sede ao pote. Nesse terreno pantanoso é 
cômodo querer jogar  todos na vala comum da desonestidade. Em Pernambuco, Eduardo Campos, uma 
ameaça ao Planalto por conta de sua possível candidatura, já começa a ser atingido pelo denuncismo. 
É o jogo. Navegando nessa onda, os “abutres de plantão”, sequer,  respeitam a predominância da pre-
sunção constitucional de inocência e da proteção da intimidade ou da privacidade. Não lhes interessa. 
Antes de tudo, nesses  casos, é preciso saber quem tem interesse na difamação de quem. Portanto,  
nesse momento, bons administradores estão sendo alvo de denuncismo, inclusive, o ministro Joaquim 
Barbosa. Ou seja, querem jogá-lo também na vala comum. Portanto, cautela!

Os municípios e estados com débitos previdenciários terão 
até o dia 30 de agosto para normalizarem sua situação. O 
refinanciamento está especificado na Lei nº 12.810/13, que 
inclui as contribuições vencidas até o dia 28 de fevereiro de 
2013. Com a regularização, os entes federados poderão re-
ceber empréstimos e avais do Governo Federal para celebrar 
acordos ou convênios de emendas parlamentares vinculados 
ao Orçamento da União. 
As dívidas serão pagas com a retenção de parte do dinheiro 
dos fundos de participação dos estados (FPE) e dos municí-
pios (FPM), em prestações equivalentes a 1% da média men-
sal da receita corrente líquida. O percentual poderá ser menor 
se o montante a pagar puder ser dividido em 240 prestações. 
O limite anterior era de 180 parcelas.

Os números são da professora paraibana Hildete Pereira de Melo, da Universidade Federal Fluminense, 
e estão nos microdados da Pnad 2011. Ainda existem 89 mil brasileirinhos, entre cinco e  nove anos, 
trabalhando, embora seja proibido por lei. 
O Nordeste lidera o absurdo com 43,6%, seguido da região Norte, que aparece com 34 por cento.

No rastro da chegada do 
Papa, o jornalista pernam-
bucano Gerson Camarotti, 
dos quadros da Globo  News, 
está lançando “Segredo do 
Conclave”, onde conta os 
bastidores da eleição do 
Papa Francisco, revelando 
os verdadeiros conchavos 
políticos que se chegar à es-
colha do novo chefe da Igreja 
Católica. O prefácio da obra 
é de Ariano Suassuna.

BEM ATUAL

DISCIPLINA

INFANTIL

DÉBITO COM  PREVIDÊNCIA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

VÔO CEGO ASSÉDIO MORAL

JOGO VELHO  E CONHECIDO

Já está em vigor em todo o País,  
a Norma de Desempenho das 
Edificações NBR 15575/2013,  
para construções residenciais. 
O documento Norma institui 
parâmetros técnicos para vá-
rios requisitos importantes 
de uma edificação e tem como 
características estabelecer 
as responsabilidades de cada 
um dos envolvidos como os 
construtores, incorporado-
res, indústrias de materiais, 
condomínios e até os próprios 
mutuários. Na prática, amarra 
responsabilidades.

Na última sexta-feira, passa-
geiros que pretendiam embar-
car para Lisboa, no Aeroporto 
dos Guararapes em Recife, 
inclusive alguns paraibanos, 
enfrentam um angustiante 
cancelamento de viagem. Sem 
dar explicação,  a TAP Portugal 
cancelou o vôo 00016. Uma 
parte dos passageiros – os da 
classe executiva – conseguiu 
embarcar no sábado e os de-
mais mortais tiveram que espe-
rar até o domingo, com direito a 
todos os transtornos que uma 
situação como essa impõe. 

A vereadora Raíssa Lacerda 
está conclamando o Ministério 
Público, e pessoalmente os pro-
curadores Gualberto Bezerra e 
Eduardo Varandas, para toma-
rem providências sobre denún-
cia contra a Energisa, que gerou 
uma ação civil pública, criminal 
e por assédio moral. “Já estou 
com um dossiê sobre esse ab-
surdo. 
Não são ex-funcionários que 
apresentam a denúncia, são 
funcionários que não aceitam 
mais esse tipo de ordem”, reve-
la a  parlamentar.

Estou me referindo a um período áureo de nosso ensino secundário 
que me deixou agradáveis lembranças. Começo com Carlos Coelho.”



Dane Avanzi
Advogado especialista em telecomunicações

Sorria, você pode 
estar sendo espionado

ivemos a era da informação e quem a controla, conduz o destino 
do planeta. Por conta disso, os serviços de inteligência dos 
países desenvolvidos possuem atividades de espionagem e contra 
espionagem. Nesse contexto, enquanto a espionagem serve para 
descobrir informações sobre outros países, a contra espionagem serve 
para passar informações falsas para os espiões de outras nações.
O advogado especializado em Telecomunicações, Dane Avanzi, explica 
que ao contrário do que muitos pensam, a espionagem mundial não 
acabou juntamente com a Guerra Fria, cujo principal marco foi a 
queda do muro de Berlim, em 1989. Ela não só existe, desde antes da 
invenção do Estado tal qual é hoje, como sempre existirá, porquanto 
os países em situação de liderança militar, política e econômica, 
necessitam de informação para manter seu “status quo”.

O fato da descoberta das 
espionagens americana, pode 
causar transtornos na relação 
entre os países?

Caso os EUA seja julgado em 
um tribunal internacional e con-
denado mediante provas, pode no 
máximo ocorrer um desconforto. 
Como não há provas, nem denún-
cia oficial por parte de nenhum Es-
tado, acho difícil que os EUA pare 
com a espionagem. Além do que, o 
assunto carece de regulamentação, 
porquanto a internet é um territó-
rio sem lei, no que tange a esse as-
sunto. Para que haja uma violação 
a um direito é necessário, que haja 
uma lei que defina as ações de es-
pionagem internáutica como crime 
no âmbito internacional, onde as 
partes são os Estados. Alguns ju-
ristas zombam do direito interna-
cional, se referindo a ele como um 
cão sem dentes, haja vista não ha-
ver mecanismos de punição efeti-
vos, principalmente nesse caso. No 
âmbito da Organização Mundial do 
Comércio, (OMC) pode haver reta-
liações, embargos comerciais, uma 
série de ações tendentes a obrigar 
o Estado praticante da violação a 
mudar sua atitude.

Sabemos que existem espe-
culações entre países, mas o ato 
de espionagem é algo legal pe-
rante a lei?

Não. A espionagem é um ato de 
violação a princípios basilares do 
Direito Público Internacional que 
regulamenta a relação entre Esta-
dos. Aplicam-se ao caso Snodew 
(Edward Joseph Snowden é um ad-
ministrador de sistemas americano 
e ex-analista da Agência de Segu-
rança Nacional dos Estados Unidos 
da América, que, através dos jornais 
The Guardian e The Washington 
Post, revelou ao mundo a espiona-
gem realizada por conta do governo 
americano em comunicações e trá-
fego de informações, pelo material 
sigiloso do programa de vigilância 
PRISM dos Estados Unidos) a vio-
lação ao princípio da Igualdade So-
berana, uma vez que o respeito en-
tre Estados foi violado pelo ato da 
espionagem, bem como o princípio 
da não ingerência dos assuntos in-
ternos por outros Estados, também 
violado pelo ato da espionagem.

Mesmo sendo algo ilegal, 
existem cursos que aperfeiçoam 
a prática da espionagem?

Com certeza há, assim como 
existe treinamento para terroris-
ta e até para homem bomba. Eles 
ocorrem no interior das agências 
de inteligência, sendo esse univer-
so bastante hermético para o públi-
co em geral. É muito raro um agen-
te vir a público revelar como eram 
suas atividades, como no caso do 
Snodew. Pelo que se sabe há milha-
res de “Snodew” trabalhando em 
atividades de espionagem na inter-
net. Quem tem a informação está 
um passo a frente.

 
O que pode ser considerado 

espionagem?
Espionagem é o ato ou fato 

decorrente da obtenção de infor-
mações sigilosas e estratégicas de 
outrem. No âmbito do direito pú-
blico internacional, as partes (es-
pionado e espião), são pessoas do 
governo ou que atuam a seu man-
do, sendo considerados pessoas 
jurídicas no âmbito internacional 
os Estados. Esse assunto ainda 
não possui muita regulamenta-
ção no âmbito de organismos in-
ternacionais, como a Organização 
das Nações Unidas (ONU), e suas 
outras agências. No caso em ques-
tão, penso que a UIT seria o fórum 
internacional para instalação de 
um grupo de estudos sobre o as-
sunto e posterior regulamentação 
em conferência plenipotenciária. 
Após regulamentação os Estados 
componentes da ONU regulamen-
tam a matéria internamente em 
seus respectivos territórios. No 
caso do Brasil a matéria deve ser 
regulamentada pelo Congresso 
Nacional para tornar-se lei.

E contra espionagem?
Contra espionagem ocorre 

quando o espionado descobre o es-
pião e dissimuladamente começa a 
lhe passar informações falsas, para 
despistar, ou ainda interceptar a in-
formação e impedir seu vazamen-
to. Nos filmes dos anos 70, 80 e 90 
a informação era armazenada em 
microfilmes, chips, entre outros. 
Hoje a informação é transferida em 
tempo real, decorrendo daí a difi-
culdade em se combater o crime de 

V

interceptação de dados. Algumas 
práticas no caso do Brasil podem 
ser implementadas para dificultar 
a ação de espiões, tais como aplica-
ção de criptografia aos conteúdos 
das mensagens, e até em alguns ca-
sos a criação de uma agência de in-
teligência específica para ações de 
contra espionagem. O Brasil tinha 
uma agencia especifica para esse 
fim espionagem e contra espio-
nagem chamada Serviço Nacional 
de Informações, (SNI) extinta no 
governo Collor em 1990. Cumpre 
salientar que a agência não tinha 
como foco defender o país contra 
espionagem externa, agindo mais 
internamente como instrumento 
de controle de grupos e movimen-
tos sociais.

Pode-se dizer que a internet 
é a ferramenta mais comum em 
se tratando de espionagem?

Na era digital a internet pos-
sibilita o acesso a um manancial 
de informações enorme, havendo 
muitos agentes como Snodew tra-
balhando para agências de infor-
mação. As outras ações ocorrem 
mediante infiltração de agentes 
com missões específicas para des-
cobrir informações estratégicas 
sobre determinado assunto. Hoje 
o Brasil tem a Agência Brasileira 
de Inteligência (ABIN) que tem 
como atribuição monitorar esse 
tipo de ataque alertando ao Go-

verno sobre possíveis ameaças 
internas ou externas. Isso quando 
são detectadas.

Há pouco veio à tona o fato 
de espionagem americana em 
cima de outros países, na sua 
opinião, qual a postura que o país 
vítima deveria adotar?

Com relação ao Snodew, não 
temos ainda um fato, mas sim a 
declaração de um agente que está 
foragido de seu País, a procura de 
asilo político. Para haver um fato 
deve haver provas da espionagem, 
e o Estado que violou a informação 
do outro deve ser julgado perante 
a comunidade internacional. Por 
ora, existem somente suposições. 
Alias a questão da prova é muito 
difícil em caso de crimes ciberné-
ticos, e em se tratando desse tipo 
de crime, as provas a serem apre-
sentadas devem ser de fato convin-
centes para que fique provado que 
houve a violação de um direito de 
um Estado em face de outro. Não é 
muito diferente dos crimes contra 
a privacidade no direito empresa-
rial, a diferença são as partes e o 
objeto, no caso do direito público 
internacional as partes são Estados 
e o objeto são interesses políticos e 
estratégicos.

Existe algum sistema total-
mente seguro? 

Não. Todo o sistema de infor-

mação é passível de violabilidade. 
Os agentes especializados em es-
pionagem na internet são na ver-
dade hackers. Fossem eles pessoas 
comuns seriam criminosos, mas 
como praticam o ato a serviço de 
uma agência de inteligência de um 
determinado Estado, suas ações, 
até que se provem o contrário tem 
um verniz legal.

O usuário de internet comum, 
pode também ter sido vítima da 
espionagen americana?

Sim, qualquer pessoa. Pelo que 
temos acompanhado na mídia, paí-
ses europeus também eram espiona-
dos e estão reagindo também contra 
essa ação do Governo dos EUA.

Utilizar redes sociais é uma 
forma de estar vulnerável aos 
espiões?

É uma das formas, a rigor, tudo 
que se escreve em emails e mídias 
sociais é publico, todos devem ter 
essa consciência.

De que maneira o usuário co-
mum, pode se proteger de situa-
ções de espionagen?

Utilizar as ferramentas de 
informação com moderação ele-
gendo meios tradicionais para as-
suntos estratégicos. Vivemos a era 
da informação e o acesso a dados 
importantes pode causar danos e 
prejuízos a várias pessoas.
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Acusado nega autoria do crime
CASO FERNANDA ELLEN

Inquérito foi encerrado 
e o processo segue agora 
para o Ministério Público

A juíza Anna Carla Falcão 
da Cunha Lima ouviu, na tar-
de de ontem, no Fórum Cri-
minal da Capital, o acusado 
da morte e ocultação de ca-
dáver da estudante Fernanda 
Ellen, assassinada em janeiro 
deste ano. Jefferson Luiz Oli-
veira Soares negou o crime 
de latrocínio e o atribuiu a 
Gil, garota de programa que 
estava de posse do celular da 
menina.

O inquérito foi encerra-
do e o processo segue agora 
para o Ministério Público, que 
requereu diligências, e depois 
para a defesa apresentar as 
considerações finais. Só as-
sim a magistrada vai proferir 
a sentença.

De acordo com a tese da 
defesa de Jefferson, ele estava 
tendo um caso com Gil. No 
dia do crime, ele teria saído 
de casa à procura de drogas 
e quando voltou a garota de 
programa havia cometido o 
delito para pegar o celular da 
menina e saiu da residência 
dele ameaçando-o, caso a de-
latasse. Depois de dois dias, 
Jefferson resolveu enterrar 
o corpo da menina, crime ao 
qual confessou diante da juí-
za Anna Carla.

Jefferson argumentou, 
também, que só confessou o 
latrocínio à polícia por medo 
de Gil e seus “comparsas”.

A magistrada informou 
que a garota de programa Gil 
é acusada, paralelamente, em 
outro processo, de recepta-
ção de material roubado, no 
caso, o celular de Fernanda 
Ellen.

A juíza Anna Carla Falcão 
atua na 3ª Vara Criminal, em 
substituição ao juiz Wolfran 
da Cunha Ramos, titular da 
unidade, que havia decretado 
a prisão preventiva de Jeffer-
son Luiz, por verificar presen-
te, nos autos, a prova da ma-
terialidade delitiva e o perigo 
da liberdade do acusado.

O Ministério Público Fede-
ral em Sousa (PB) enviou, ontem, 
ofício aos 42 municípios que es-
tão sob sua atribuição, para que 
os prefeitos respondam, no pra-
zo de 20 dias contados do recebi-
mento, formulário sobre o cum-
primento da Lei Complementar 
nº 131/2009, a chamada Lei de 
Transparência Pública.

De acordo com o procura-
dor da República Flávio Pereira 
da Costa Matias, o MPF elabo-
rou 14 questionamentos. “Per-
guntamos sobre temas diver-
sos. Por  exemplo, queremos 
saber se o município tem pági-
na oficial na internet, se organi-
za as informações em portal de 
transparência, se disponibiliza 
na internet dados sobre quadro 
funcional, despesas com passa-
gens aéreas e concessão de diá-
rias. Também indagamos sobre  
a disponibilização de planos de 
carreira e estruturas remune-
ratórias dos cargos da Câmara 
Municipal e a publicação de leis 
municipais”, explicou.

As respostas apresentadas 

pelas prefeituras servirão para 
instruir o Inquérito Civil Públi-
co nº 1.24.002.000153/2013-
72. As investigações foram ins-
tauradas de ofício, ou seja, por 
vontade própria do Ministério 
Público Federal, em 4 de ju-
lho de 2013, com o objetivo de 
apurar o efetivo cumprimento 
da referida lei pelas 42 cidades 
paraibanas.

No ofício, o MPF destaca 
que o não cumprimento da Lei 
de Transparência Pública, além 
de configurar, em tese, ato de im-
probidade administrativa, pode 
impedir que o ente público re-
ceba transferências voluntárias, 
ou seja, fique impossibilitado de 
receber, por exemplo, recursos 
federais repassados por convê-
nios.

Municípios
As cidades que devem pres-

tar informações ao MPF são os 
seguintes: Aparecida, Belém de 
Brejo do Cruz, Bernardino Batis-
ta, Bom Jesus, Bom Sucesso, Bo-
nito de Santa Fé, Brejo do Cruz, 

Brejo dos Santos, Cachoeira dos 
Índios, Cajazeiras, Cajazeirinhas, 
Carrapateira, Catolé do Rocha, 
Jericó, Joca Claudino, Lagoa, 
Lastro, Marizópolis, Mato Gros-
so, Monte Horebe, Nazarezinho, 
Paulista, Poço Dantas, Poço de 
José de Moura, Pombal, Riacho 
dos Cavalos, Santa Cruz, Santa 
Helena, São Bentinho, São Bento, 
São Domingos de Pombal, São 
Francisco, São João do Rio do 
Peixe, São José da Lagoa Tapada, 
São José de Piranhas, São José 
do Brejo do Cruz, Serra Grande, 
Sousa, Triunfo, Uiraúna, Vieiró-
polis e Vista Serrana.

Transparência da gestão
Criada para alterar a Lei 

Complementar nº 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fis-
cal), a Lei Complementar nº 
131/2009 trouxe como grande 
novidade a determinação de que 
os entes públicos implantem 
portais da transparência, um re-
levante instrumento de controle 
social e acompanhamento popu-
lar dos gastos públicos.

MPF em Sousa questiona 42 
prefeituras sobre cumprimento

LEi DE TRANSpARêNCiA púbLiCA

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de 
João Pessoa (CDL-JP) sorteou na tarde de 
ontem os vencedores do Descontão Pre-
miado, campanha promocional realizada 
pela entidade com o apoio do Governo 
do Estado da Paraíba. O sorteio foi reali-
zado no terceiro andar da sede da CDL-JP, 
que fica localizada na Rua Treze de Maio, 
número 277, centro, em João Pessoa. Os 
prêmios sorteados foram um automóvel 
Renault Sandero 0km, quatro motos de 
50 cilindradas e dez notebooks, além de 
quantias em dinheiro para os vendedores 
cujos clientes foram contemplados. A en-
trega dos prêmios será feita no dia 30 de 
julho, no mesmo lugar do sorteio. 

O sorteio foi conduzido pelo vice
-presidente da CDL, Nivaldo Vilar, na pre-
sença de um fiscal da Loteria do Estado 
da Paraíba (Lotep) e representantes dos 
patrocinadores da campanha Descontão 
Premiado. “É com satisfação que cumpri-
mos mais uma etapa desta iniciativa da 
CDL. O Descontão tinha por objetivo mo-
vimentar o comércio nesse mês de julho 
e tivemos uma boa aceitação por parte 

de consumidores e lojistas. Fazemos uma 
avaliação positiva da promoção”, afir-
mou Nivaldo Vilar.

A sortuda que receberá a chave do 
Sandero 0km no próximo dia 30 é Lua-
na Padilha. Geruza dos S. Souza, Maria 
do Carmo Silva Gomes, Davi Guedes de 
Andrade e Vera Maria Martins Gomes fo-
ram os vencedores das cinquentinhas. Os 
ganhadores dos notebooks foram: Lica-
rion Martins de Lima, Suzana Waldenice 
da Paz, Moisés Pereira da Silva, Antônio 
Barboza Ramos, Girlane Paulino de Araú-
jo, Rita Baltazar, César Estrela de Oliveira, 
Valdir Batista Filgueira, Paula Vanessa Ca-
bral da Silva e José Weberton de Pontes.

O Descontão Premiado aqueceu o 
comércio da Grande João Pessoa no pe-
ríodo de 9 a 17 deste mês, distribuindo a 
cada R$ 30 em compras um cupom para 
concorrer à premiação oferecida em mais 
de 300 pontos de venda credenciados. 
Além do Governo do Estado, a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, Banco do Nor-
deste, Banco do Brasil e concessionárias J. 
Carneiro também apoiaram a promoção.

Campanha tem nomes 
divulgados pela CDL-JP

DESCONTÃO pREMiADO

A campanha promocional Descontão Premiado contou com o apoio do Governo do Estado da PB

FOTO: Evandro Pereira

A Cagepa dá sequência, 
hoje, ao trabalho de melhoria da 
estação de tratamento de Gra-
mame, que é responsável pela 
produção de água que abastece 
70% da cidade de João Pessoa e 
todo o município de Cabedelo. 
De acordo com o engenheiro 
Luciano Nóbrega, gerente exe-
cutivo de obras da Companhia, 
os serviços contribuirão para 
melhorar ainda mais a qualida-
de da água produzida pela Ca-
gepa. 

“Estaremos instalando 
correções na calha parshall, 
um equipamento de suma im-
portância no processo de tra-
tamento da água”, enfatizou o 
gerente executivo de obras da 
Cagepa informando que, para 
realizar os serviços, será ne-
cessária a suspensão da pro-
dução de água na estação de 
tratamento de Gramame hoje, 
das 7h às 21h, em alguns bair-
ros de João Pessoa e toda a ci-

dade de Cabedelo.
Segundo Luciano Nóbrega, 

além de Cabedelo, o fornecimen-
to de água será interrompido 
nesta terça nos seguintes bairros 
de João Pessoa: Valentina, Coli-
nas do Sul, Benjamim Maranhão, 
Mangabeira (I a VII), Jardim Ci-
dade Universitária, Bancários, 
Castelo Branco, Altiplano, Cris-
to, Rangel, Geisel, José Américo, 
Funcionários, Costa e Silva, Er-
nani Sátiro, Distrito Industrial, 
Bairro das Indústrias, Miramar, 
Tambaú, Manaíra, Bessa, São 
José e Cabo Branco.

“O objetivo da Cagepa é 
continuar trabalhando para pro-
porcionar aos nossos clientes 
uma água de boa qualidade, que 
atenda os padrões estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde”, res-
saltou Luciano Nóbrega, acres-
centando que mais informações 
sobre os serviços executados 
pela Cagepa podem ser obtidas 
gratuitamente pelo telefone 115. 

Serviços em Gramame 
suspendem abastecimento

JOÃO pESSOA E CAbEDELO

Terminou no último do-
mingo em Campina Grande a 
edição 2013 do Liquida Campi-
na. O evento, considerado pelos 
lojistas como a maior liquidação 
do varejo paraibano envolveu o 
comércio do município por 11 
dias, oferecendo aos consumido-
res promoções com até 70% de 
desconto em vários segmentos 
do comércio.

O presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) do 
município, Hilton Motta Filho, 
considerou um sucesso a reali-
zação da 11ª edição da Liquida 
Campina. “Como não poderia 
ser diferente, a cada ano a cam-

panha se torna mais fortalecida 
e em 2013 tivemos a satisfação 
de contar com a adesão de lo-
jistas de cidades vizinhas e esse 
crescimento nos faz pensar em 
realizar dentro de poucos anos 
a Liquida Borborema”. Destacou 
Hilton Motta.

Segundo os lojistas, o even-
to ajuda a aumentar o faturamen-
to das vendas em comparação 
a meses de grande movimento 
como Junho e Dezembro. “O Li-
quida Campina faz com que os 
consumidores realizem compras 
na época de baixa temporada, e 
com isso esperamos um cres-
cimento neste período pós-São 
João”, disse Evilásio Fonseca, 
gerente de uma das lojas parti-
cipantes.

Evento do comércio é 
encerrado com sucesso

LiquiDA CAMpiNA

Diogo Almeida
Especial para A União

A Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural da Pa-
raíba (Emater) abriu ontem em 
uma solenidade realizada no 
escritório regional da empresa, 
em Campina Grande, a Sema-
na da Agricultura da Paraíba. O 
evento, realizado pelo Governo 
do Estado, tem como tema “A 
Paraíba produz alimento sau-
dável e faz Inclusão Produtiva”, 
e acontecerá em várias cidades 
do Estado.

Segundo o vice-governador 
Rômulo Gouveia, a Emater con-
tribui com o desenvolvimento 
rural dos municípios do Com-
partimento da Borborema. “O 
órgão tem sido importante para 
que o agricultor se mantenha no 
campo, principalmente neste pe-
ríodo de estiagem prolongada”, 
disse o vice-governador.

O presidente da Emater, 
Geovanni Medeiros, destacou a 
mobilização de todos para a rea-
lização da Semana da Agricultu-
ra, que acontece até o próximo 
domingo (28). “Cerca de 70% 
dos alimentos que chegam à 

Semana da Agricultura da 
Paraíba é aberta pela Emater

EM CAMpiNA

mesa dos brasileiros são prove-
nientes da agricultura familiar”, 
ressalta Geovanni.

O próximo evento será 
realizado hoje na cidade de Ita-
poranga, com exposição de ca-
prinos e ovinos e de resultados 
apresentados pela Emepa com 
a experiência de uso da palma 
resistente. Amanhã, será a vez 
da cidade de Juru, onde o Inter-
pa vai levar ações, com a entre-
ga de 200 títulos definitivos de 
propriedades aos agricultores 

familiares. 
O evento continua na ma-

nhã da quinta-feira (25), na ci-
dade de Areia, onde a Empasa 
vai mostrar as ações realiza-
das pela Empresa. No mesmo 
dia, no Busto de Tamandaré, 
na Praia de Tambaú, em João 
Pessoa, vai ser aberto o Se-
gundo Salão da Agricultura, 
organizado pela Sedap e suas 
vinculadas, com encerramento 
previsto para o próximo do-
mingo. (DA)

A abertura da Semana da Agricultura contou com um grande público 

FOTO: Divulgação
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Conferência Estadual de 
Cultura será realizada na 
cidade de Sousa

  

Sesc realiza debate
sobre as diversas
escolas do cinema

Banda Os Gonzagas 
vence Festival Nacional 
de Forró em Itaúnas

PÁGINA 7 PÁGINA 8

AUDIOVISUAL MÚSICA

Com uma programação co-
memorativa, composta 
apenas por grupos convida-
dos, formados por artistas 
que possuem uma história 
afetiva com o evento e por 
presenças marcantes em 
outras edições, e homena-

geando o jubileu de ouro nas Artes da 
sua fundadora, Eneida Agra Maracajá, 
começa hoje o XXXVIII Festival de Inver-
no de Campina Grande. Essa edição terá 
nove dias de duração, até 31 de julho, 
com a participação de aproximadamente 
500 artistas das áreas de música, teatro e 
dança, distribuídos em cinco polos, Praça 
da Bandeira, Teatro Facisa, Teatro Muni-
cipal Severino Cabral, Mini Teatro Paulo 
Pontes e Teatro do Sesc Centro, a preços 
populares.  

Além desses polos, o Festival inova 
ao levar arte a dois pontos não conven-
cionais de forma gratuita. A Paralelo Cia 
de Dança, de João Pessoa, apresenta a 
intervenção urbana Experimento Pina, 
no sábado, 27, às 10h, na Feira Central 
de Campina Grande, dia de maior mo-
vimentação no local. Já o Grupo cam-
pinense Fátima Ribeiro encena Boca da 
Rua, no dia 30, às 15h, no Presídio do 
Serrotão. Na programação, consta ainda 
uma exposição sobre os cinquenta anos 
de produção artística da homenageada 
desse ano, a ativista cultural Eneida Agra 
Maracajá. 

Hoje, a abertura do evento, fica por 
conta de uma performance promovida 
por bailarinos campinenses no Centro 
da cidade, a partir das 10h. À tarde, na 
Praça da Bandeira, é a vez do Grupo 
Galpão, de Minas Gerais, apresentar o 
espetáculo Os Gigantes da Montanha, 
baseado no texto do italiano Luigi Piran-
dello e direção artística de Gabriel Villela. 
Para encerrar o primeiro dia do Festival, 
no Teatro Municipal Severino Cabral, às 
21h, a carioca Focus Cia de Dança, en-
cena As Canções que Você Dançou para 
Mim, com coreografia e direção de Alex 
Neoral, onde quatro casais dançam com 
trilha sonora composta por trechos de 72 
músicas de Roberto Carlos.

Ainda na abertura do Festival de 
Inverno, começa a II Mostra Nacional de 
Videodança, parte integrante do Encon-
tro Internacional de Dança, que ocorre 
dentro do evento. A Mostra dura até o 
dia 26, e acontece no Hall de entrada do 
Teatro Municipal Severino Cabral, 30 mi-
nutos antes das apresentações de dança. 
Com curadoria do bailarino, coreógrafo 
e professor da Universidade Federal 
da Paraíba, Guilherme Schulze, foram 
selecionados vinte videodanças para se-
rem exibidas. Na programação, existem 
representantes de diversos Estados bra-
sileiros como Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e 
Pernambuco, além da Paraíba. 

Vanessa Queiroga

 
vanessaqueiroga@gmail.com

Encontro de gerações
FOTOS: Divulgação

Programação do 38o Festival de Inverno de Campina Grande valoriza 
produção local e traz presenças marcantes de edições antigas do evento

“O Festival de Inverno de Campina 
Grande é um organismo dinâmico que, 
ano após ano, tem demonstrado agilida-
de ao trazer para seu público tudo o que 
acontece na arte brasileira e internacio-
nal. A videodança está vivendo um mo-
mento de explosão criativa e a coordena-
dora do Festival, Myrna Agra Maracajá, 
percebeu isso rapidamente. A realização 
da II Mostra Nacional de Videodança 
representa a consolidação da presença 
dessa arte de convergência entre dança 
e vídeo no âmbito do Festival”, comen-
tou Guilherme Schulze em entrevista ao 
jornal A União. 

Os destaques musicais são os shows 
de Antônio Nóbrega, no dia 26, às 21h, 

no Teatro Facisa, e de Lenine, no penúl-
timo dia do evento, às 21h, no Teatro 
Severino Cabral. O Festival de Inverno 
também proporciona espaços para os 
artistas locais, na Praça da Bandeira, com 
a realização de diversos shows, dentre 
eles das bandas Cabruêra e Grandphone 
Vancouver e da cantora Gitana Pimentel. 
Outro espaço será a Mostra de Cultu-
ra Popular, que irá ocorrer, na quinta, 
às 20h, no Teatro Severino Cabral, e a 
Mostra Paraibana de Dança, às 15h, no 
domingo, no Teatro Facisa. Trabalhos so-
ciais e artísticos também terão vez nessa 
edição do Festival com a apresentação 
do Projeto Cultura no Presídio, na segun-
da, às 15h, no Teatro Severino Cabral. 

O evento ainda oferece a realização 
de oficinas em duas áreas. Em teatro, 
são ofertadas aulas de Mímica Total, mi-
nistrada por Luis Louis, hoje e amanhã, 
no Teatro Severino Cabral; e Dialética da 
Direção, comandada por Moncho Rodri-
gues, nos dias 30 e 31, no Sesc Centro. 
Já em dança, os interessados poderão 
escolher dentre cinco opções: oficina 
de Videodança, ministrada por Guilher-
me Schulze, amanhã e quinta; de Tribal 
Fusion, ministrada por Kilma Farias, nos 
dias 25 e 26; de Ballet Clássico, ministra-
do por Francisco Timbó, em 27, 28 e 29; 
e de Dança Contemporânea, ministrada 
por Jorge Garcia, nos últimos dias do 
Festival, 29, 30 e 31 de julho. 

A Cia de Dança Focus 
vai apresentar o 
espetáculo As Canções 
que Você Dançou para 
Mim (acima) no Teatro 
Severino Cabral, 
enquanto o grupo
mineiro Galpão vai 
encenar a peça 
O Gigante da
Montanha (à esquerda) 
na Praça da Bandeira
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É incompreensível que um professor universitário 
declare que “os médicos estão viciados em tecnologia”, 
para justificar a falta de aparelhamento para a saúde, 
em hospitais, ambulatórios, clínicas públicas, no inte-
rior do Estado.

Depois que os americanos Neil Armstrong, Michael 
Collins, Edwin Aldrin aterrissaram no Mar da Tranqui-
lidade no planeta Lua, em 1969, o mundo mudou. Da 
caneta esferográfica aos aparelhos mais sofisticados, 
para sondar anomalias no corpo humano, se deve à 
gloriosa aventura dos astronautas citados. Após essa 
conquista a medicina exige o auxílio da técnica para 
que o diagnóstico seja o mais perfeito. Acabou-se a 
fase do paliar, da experiência, do exame por via da 
apalpação.

Os Governos Federal e Estadual disponibilizam re-
cursos para as municipalidades e raros os que aprovei-
tam o benefício financeiro para aparelhar os serviços 
de saúde. Em qualquer profissão executar tarefas sem 
os meios imprescindíveis é temeroso. O que dirá com a 
vida humana?

Na linha da insensibilidade o Hospital Laureano, 
implantado em João Pessoa, em terreno doado pelo 
governo de José Américo, está em vias de fechar suas 
portas ao tratamento de novos pacientes com câncer. 
O motivo deriva da falta do repasse de 5 milhões de 
reais, pelos serviços de quimioterapia e rádio aos 
7 mil atendimentos mensais. Segundo o diretor do 
nosocômio, doutor João Simões, a dívida retroage 
ao ano de 2009. O caminho natural do pagamento 
seria o envio da verba para a Secretaria Municipal 
de Saúde de João Pessoa e de lá para o Laureano. 
Nesses 4 anos, apesar dos apelos constantes ao SUS, 
não comoveu o sofrimento da população carente 
de um tratamento especializado. A medicação para 
quimo e rádio são caras e sem a contrapartida fede-
ral a Instituição Filantrópica não pode receber mais 
pacientes.

O Estado e a Prefeitura dão a sua parte, porém, os 
clientes na área da oncologia aumenta a cada dia. Por 

Os grandes paquidermes nem 
carnívoros são. Alimentam-se da 
relva dos campos e das ramas 
das savanas, andando sempre, 
para não esgotar o ambiente. São 
considerados um dos animais de 
maior inteligência do mundo, no 
grupo seleto onde entram golfi-
nhos, papagaios, gralhas, macacos, 
cachorros e o novato polvo, recém 
admitido na escola. Este até pa-
ranormal dizem que é, 
adivinhando o resultado 
de jogos em que se en-
volve o bicho homem.

Nesse exercício de 
premonição, o polvo sai 
melhor que os espe-
cialistas. Numa tarde 
de domingo o repórter 
perguntou a famoso jo-
gador de ludopédio,es-
calado para entrar no 
jogo, quais eram seus 
prognósticos para o 
embate. 

– Só posso dizer os 
prognósticos depois da partida – res-
pondeu o craque sabiamente.

Já o polvo adivinhoque mo-
rava no Aquário Marinho de 
Oberhausen, Alemanha (Bundes-
republikDeutschland)predizia 
a sorte dos jogos. Se o aquário 
de Oberhausen tivesse um pol-
vo como Paul, antes da Grande 
Guerra, a Bundesrepubliknão teria 
entrado na tresloucada aventura 
– se houvesse o aquário naquele 
tempo.). Suas oito pernas sabiam 
de antemão o que iam fazer os 
jogadores de duas pernas, nos 
jogos da Copa de 1970 em que a 
Alemanha participava.

O polvo Paul fora adestrado 

por uma jovem de 22 anos, Verena-
Bartsch. A Espanha quis comprar o 
passe de Paul, mas a Alemanha não 
vendeu. Paul morreu em Oberhau-
sen. A faculdade de adivinhar 
resultado de jogos seria dele ou 
dela? Seja lá de quem for, é um fato 
que merece continuidade nas pes-
quisas científicas. Os polvos podem 
adivinhar jogos, ou o que mais? 
Catástrofes? Maremotos?

Não apenas 
os polvos adi-
vinham. Outros 
animais também 
o fazem, e com 
exata precisão. 
Antes do mare-
moto que atingiu 
o Extremo Oren-
te, dois dias antes 
os elefantes mos-
traram-se nervo-
sos e vários deles 
fugiram para 
lugares altos. Os 
animais de toca 

saíram de seus buracos, os sapos 
pulavam nas estradas, procurando 
os morros e colinas. Os golfinhos 
mostravam-seagitados em volta 
dos barcos, tentando mostrar o 
rumo da terra, aviso que ninguém 
compreendia. Só os homens per-
maneceram inertes.

No semiárido brasileiro, nos 
meses que antecedem a seca, as 
ticacas fazem seus ninhos na beira 
do rio; se forem vistas carregando 
seus filhotes para as terras altas, 
será porque virá enchente. O 
passarinho fura-barreira é o mais 
exato: cava a caverna de seu ninho 
um pouco acima do nível onde 
passará a correnteza do rio inter-

mitente. A rolinha só faz ninho no 
chão em ano de seca, ou quando o 
inverno acabou.

Mas o homem não sabe 
ouvir os animais, sábios nos seus 
avisos. Só uns poucos xamãs en-
tendem a linguagem dos bichos 
e dos vegetais: se o marmeleiro 
não soltar a casca, dois anos de-
pois virá a seca implacável – e o 
fura-barreira fará seu nino baixo, 
e o joão-de-barro construirá sua 
casa voltada para a direção em 
que vem a chuva.

Os elefantes sabem ouvir 
com os pés, forrados por al-
mofadas sensíveis, capazes de 
escutar as vozes da terra. Suas 
orelhas enormes, seus ouvidos 
privilegiados, percebem sons a 
distâncias de léguas. Seu faro 
capta de longe os cheiros que 
vêm no ar. Os caçadores sa-
bem disso, e se aproximam da 
inofensiva manada em marcha 
contra o vento. Era assim que 
o rei vinha, em Botswana, com 
seu fuzil formidável, sua discre-
ta comitiva, sua fiel amante – a 
bela princesa alemã Corinnazu-
Sayn-Wittgenstein, 47,que or-
ganiza as viagens do rei e suas 
caçadas de elefantes.

Foi um passo em falso, 
que redundou na queda do rei 
na cabana do acampamento, e 
numa fratura do colo do fêmur. O 
monarca teve de pedir desculpas 
ao povo espanhol – não por sua 
infidelidade, nem por sua cruel-
dade em matar os inocentes 
elefantes, mas pela despesa da 
aventura, realizada numa época 
de crise para a Espanha. Carlos,o 
rei, ficou nu na savana.

O rei e os elefantes

É difícil entender

Farolito

lourdinha luna Escritora, membro da academia de letras de areia e da aflap - lourdinhaluna@uol.com.br
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informação criteriosa que obtive, o doutor João Simões 
manteve entendimento com os Secretários de Saúde do 
Estado e do Município e expões a dificuldade financeira 
da unidade hospitalar e houve promessa de pagamento 
de uma parte da obrigação de terceiro, o SUS.

A quem culpar o atraso nos compromissos finan-
ceiros, senão à perversão!...

O jurista, sociólogo, historiador, cientista político, 
escritor e presidente da OAB, Raymundo Faoro, diz 
que “a corrupção brasileira é um vício herdado do 
mundo ibérico, resultado de uma relação patrimonia-
lista entre o Estado e a sociedade.”

Ela atinge diretamente o bem-estar da Nação, 
quando diminui os investimentos públicos na saúde, 
educação, segurança, habitação, infraestrutura, direi-
tos essenciais à vida. Também fere criminalmente a 
Constituição, quando amplia a desigualdade social e 
econômica. Na prática a corrupção ocorre por via do 
desvio de recursos orçamentários.

Antes de 1992 o transtorno moral não tinha 
origem certa no Brasil, porém após essa data, com os 
episódios que afastaram o presidente Collor de Mello 
da presidência da Nação, a imprensa apresentou deta-
lhes e provas para as denúncias que tinham endereço 
certo.  A partir da ocorrência ficou abalada a crença 
nas Instituições e no futuro do país.

No relatório anual - Assuntos de Governança - do 
Banco Mundial, publicado desde 1996, há uma curva 
ascendente no índice que mede a eficiência no comba-
te à corrupção no Brasil. Foram avaliados 212 paises e 
territórios. O registro da subida da situação nacional 
piorou desde 2003, tendo atingido seu pior nível em 
2006. Comparado a outros países da América Latina a 
posição brasileira ficou desconfortável diante do Chile, 
Costa Rica e Uruguai que alcançaram nota maior na 
extinção do mal que aflige o território descoberto por 
Álvares Cabral.

“Um dos principais problemas que dificultam sua 
queda é a impunidade, o fisiologismo, a Justiça moro-
sa, afirma o autorizado Raymundo Faoro.

Os riscos do 
namoro rápido

Viúvo à época, Sizenando conheceu uma mulher, Sirle-
ne, que dizia estar “separada e em busca de um namorado”. 
Trocaram números de telefone e uma semana mais tarde 
decidiu procurá-la e, em seguida, começaram a namorar 
e morar juntos. Poucas semanas depois ela propôs que se 
casassem. Os dois se uniram pelo regime da comunhão 
universal de bens.

Depois de alguns meses de convivência, Sirlene teria 
mudado o comportamento, com ausências repetidas de 
casa e negativa de manter relações sexuais. O casamento 
caminhava para o fim e, com o fim do relacionamento, a 
mulher ajuizou ação de separação com partilha de bens. 
Somente neste momento Sizenando investigou o passado 
da companheira, que apontou “diversas uniões estáveis e  
relações extraconjugais”. Desesperado, procurou um advo-
gado, que ajuizou ação pedindo a anulação do casamento 
por “erro essencial na união matrimonial”.

O juiz não aceitou os argumentos do autor da ação e 
o tribunal concluiu que “o autor casou de forma voluntária 
e espontaneamente e, durante o matrimônio, não houve 
a descoberta de nenhum fato relacionado à mulher que 
tenha ocasionado a insuportabilidade da vida comum”. O 
relator ainda avaliou que “a dificuldade de relacionamento 
entre os nubentes, provavelmente em decorrência do pouco 
tempo em que se conheciam, foi o que ocasionou o fim do 
relacionamento conjugal, o que não é causa de anulação do 
casamento, mas sim de separação judicial”.

Agora, Sizenando, já com 58 anos, é motivo de chacota 
dos amigos no bar e na repartição pública onde trabalha. E 
perdeu metade dos bens...

Professora indenizada
Uma professora universitária do curso de Direito 

conseguiu comprovar na Justiça do Trabalho que sofria per-
seguições do seu superior hierárquico. O coordenador do 
curso chegou a vedar, sem motivo algum, sua participação 
como paraninfa de uma turma de formandos. A professora 
Ana Maria pleiteou o pagamento de reparação decorrente 
dos constrangimentos sofridos. O juiz de primeiro grau, no 
entanto, entendeu que os fatos apresentados foram insufi-
cientes para configurar o assédio moral, o que fez com que 
ela recorresse ao TRT. Com base em provas orais, o Tribunal 
concluiu que a alegação de constrangimento tinha funda-
mento, e que “o fato de a escola impedir que um professor 
seja indicado como paraninfo expõe e ofende gravemente a 
imagem do trabalhador”.

Ainda de acordo com o TRT, a prova configurou um 
assédio moral diluído em fatos específicos ao longo do 
contrato de trabalho, até chegar à vedação da participação 
da professora como paraninfa, como se ela tivesse cometido 
uma falta grave que a impedisse de manter o laço com os 
alunos. Com este entendimento, condenou a faculdade a 
pagar R$ 10 mil a título de dano moral à professora. A insti-
tuição de ensino recorreu da decisão ao TST. Sustentou que 
os eventos narrados não ensejariam indenização e afirmou 
inexistir prova quanto à alegação de dor moral, angústia 
ou sofrimento da professora. Pediu ainda, caso mantida a 
condenação, a redução do valor arbitrado.

Para o ministro relator do processo na 1ª Turma 
do TST,  “a atitude denegriu a imagem da trabalhadora, 
configurando conduta incompatível com a que se espera na 
relação de emprego”. E manteve a condenação.

Lei “Mário da Penha”?
O 2º Juizado Criminal do Gama (DF) usou, analogica-

mente, a Lei Maria da Penha para proibir uma mulher de se 
aproximar do ex-namorado, após o término do relaciona-
mento. O juiz reconheceu que “ela mostrou comportamento 
agressivo em relação ao rapaz”. Segundo a inicial, ele namo-
rou a ré por seis meses. Inconformada com o fim do relacio-
namento, a ex-namorada iniciou uma série de perseguições 
e agressões: o apedrejamento da residência e do carro da 
vítima; o envio de mensagens e postagens difamatórias nas 
redes sociais; ameaças de incêndio criminoso à residência 
e ao filho menor do ex-namorado. Mais: disse que “iria se 
cortar toda e procurar a Delegacia da Mulher para acusá-lo”. 
A liminar proíbe novas práticas criminosas da agressora 
contra a vítima. Ela não pode se aproximar seja por carta, 
telefone, internet ou qualquer outra forma de comunicação 
e deve ficar afastada dele a uma distância de, no mínimo, 
150 metros.

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Vasconcelos

Seu faro capta de 
longe os cheiros 
que vêm no ar. Os 
caçadores sabem 
disso, e se aproximam 
da inofensiva manada 
em marcha contra 
o vento



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 23 de julho de 2013

Roteiro

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

SERVIÇO

BARTOLO

KISUKI

Humor 

Cristovam Tadeu

Thaïs Gualberto

Sesc faz uma mostra de filmes com debate 
sobre diversas fases da História do Cinema

Audiovisual

Começa hoje a mostra 
Conversando Sobre a Histó-
ria do Cinema, promovida 
pelo Sesc João Pessoa. As 
exibições vão apresentar 
ao público filmes que mar-
caram o Cinema Mundial, 
além de promover debates 
conduzidos por especialis-
tas no assunto. As exibições 
acontecem às 12h e 17h e, às 
19h, os professores do curso 
de Cinema da UFPB, João de 
Lima Gomes e Fernando Tre-
vas Falcone, apresentarão 
trechos de filmes de várias 
escolas do cinema da histó-
ria, abrindo posteriormente 
rodas de conversas com o 
público. A entrada é gratuita 
e as inscrições para o evento 
ainda podem ser efetivadas 
no setor de cultura do Sesc 
Centro João Pessoa, no ho-
rário das 8h às 18h. A pro-
gramação completa não foi 
divulgada pelo Sesc e mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (83) 
3208-3158.

O professor João de 
Lima fica responsável pelo 
debate de hoje, sobre o ci-
nema soviético, além de 
encerrar o debate na sexta-
feira, apresentando a Avant 
Garde. “Eu pretendo fazer 
uma relação dessas escolas 
com a América Latina e com 
o Brasil, mostrando como o 
cinema russo chega até nós 
e como ele é absorvido pelo 
cinema brasileiro. Eu irei ver 
em que ponto há contatos 
entre essas escolas dialogam 

Edições Polvo em 
grande estilo

Mídias em destaque

Henrique Magalhães
Jornalista e professor do Curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB
henriquemais@gmail.com

O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene é um dos filmes que serão exibidos na Mostra
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com cineastas latino-ameri-
canos, como Glauber Rocha e 
Linduarte Noronha”, explica. 
A mostra aborda os seguintes 
movimentos da História do 
Cinema: Soviético, Alemão,  
Nouvelle Vague e Avant Garde.

O professor Fernando 
Trevas falará, na próxima 
quinta-feira, sobre o Cinema 
Alemão em suas diversas fa-
ses. “Vamos falar sobre a im-
portância do expressionismo, 
que começa na década de 20 
e tem como um dos princi-
pais filmes O Gabinete do Dr. 
Caligari, de 1921”, aponta. 
Fernando também destaca os 
nomes de Fritz Lang, cineasta 
responsável por um dos filmes 
mais aclamados da história do 
cinema mundial, Metropolis 
(1927), e Friedrich Wilhelm 
Murnau, responsável pelos 
igualmente grandes Nosfe-
ratu (1922) e Fausto (1926). 

“Também será abordado o 
impacto da Segunda Guer-
ra Mundial no cinema ale-
mão e, posteriormente, 
um novo cinema alemão, 
no início da década de 60, 
com novos diretores da 
geração pós-guerra, como 
Wim Wenders, Fassbinder 
e o documentarista Werner 
Herzog”, completa.

Nomes emblemáticos 
do cinema francês também 
entrarão na discussão, 
como Jean-Luc Godard e 
François Truffaut. “O mo-
vimento teve, dentre os 
principais realizadores, 
críticos de cinema, que ti-
veram uma influência mui-
to forte do neorealismo 
italiano, participando de 
uma renovação do cinema 
francês e da própria forma 
de fazer cinema”, salienta 
Trevas.

Currículo
O professor e cineasta  

João de Lima Gomes coor-
dena o Curso de Cinema da 
UFPB e realizou documentá-
rio sobre a vida do paraibano 
Péricles Leal, premiado e exi-
bido em diversas emissões 
em rede pública de televisão 
e distribuição nacional em 
mercado de home vídeo. Pes-
quisador de cinema, foi dire-
tor da Associação Brasileira 
de Preservação Audiovisu-
al. Já o professor e também 
cineasta Fernando Trevas 
Falcone é mestre em Cine-
ma pela Universidade de São 
Paulo. Autor da dissertação 
A Crítica da Paraíba e o Ci-
nema Brasileiro – Anos 50-
60, ele é professor na área 
de Comunicação na UFPB, 
além de colaborar com o su-
plemento Correio das Artes, 
de A União.

Em cartaz
Truque de
Mestre

Elenco conta com nomes como Jesse Eisenberg

Michael Atlas é o carismático 
líder do grupo de ilusionistas chama-
do 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 con-
tas 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.

Foto: Divulgação 

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. 
Classificação: 14 anos. Direção: Gore Verbinski, 
com Johnny Depp, Armie Hammer, James Badge 
Dale, Ruth Wilson. John é um advogado que 
acaba de retornar à sua 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. Di-
reção: 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 chan-
ces 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 Jona-
than 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 huma-
nidade 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 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 rouba-
da 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: Anima-
ção. Duração: 96 min. Classificação: 
Livre. Direção: David Soren. 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 um 
extraordinária aventura que vai contra 
qualquer destino que Turbo achava 
que estava fadado a viver: correr con-
tra os melhores pilotos na Indianapolis 
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 Uni-
versity, EUA, 2013). Gênero: Animação. 
Duração: 107 min. Classificação: Livre. 
Direção: Dan Scanlon, com Billy Crystal, 
John Goodman, Peter Sohn. Em Monstros 
S.A. descobrimos que Mike Wazowski e 
James P. Sullivan são uma dupla insepa-
rável.Mas nem sempre foi assim. Quando 
se conheceram na universidade, estes 
dois monstros se detestavam. O longa 
revela o segredo de como Mike e Sulley 
superaram suas diferenças e se tornaram 
grandes amigos. CinEspaço 1: 16h. Tambiá 
1: 13h40 e 15h40.

Não é de hoje que se estabelece o diálogo entre bra-
sileiros e portugueses em torno das histórias em quadri-
nhos ou bandas desenhadas – como se diz em Portugal, 
onde os quadrinhos sofrem de influências da “bande des-
sinée” francesa. Fala-se em diálogo entre autores e edito-
res independentes, pois em nível comercial tanto as HQ 
daqui quanto as BD de lá continuam relegadas.

Já na década de 80 o articulista Fernando Vieira, do 
jornal Barlavento e editor do fanzine Bedelho, abria as 
portas para os quadrinistas brasileiros, divulgando em 
Portugal os lançamentos independentes que floresciam 
na época. Criou-se, então, um profícuo intercâmbio entre 
autores e fanzineiros dos dois países, ampliando o alcan-
ce de uma mídia – fanzine – que a princípio se restringe 
ao público local ou segmentado.

Uma das boas surpresas que vimos de Lisboa foi o 
fanzine Banda, editado durante a década de 1990 pelo 
jovem Rui Brito. A publicação trazia quadrinhos mais tex-
tos bem escritos e uma caprichada programação visual. 
Esse fanzine rendeu várias premiações ao editor e, pela 
qualidade editorial, foi uma das fontes para minha pes-
quisa de Doutorado.

Como se deu com alguns editores de fanzines, as no-
vas tecnologias ligadas à informática e a queda dos custos 
gráficos levaram suas publicações para outro patamar. 
Criou-se algumas editoras independentes como conse-
quência do amadurecimento da produção de fanzines, 
visando ampliar a perspectiva editorial para um nível se-
miprofissional.

Desse modo, Rui Brito criou em 1997 as Edições Polvo, 
editora independente que reverbera a irrequieta produção 
dos autores portugueses, além de levar ao país as obras de 
editoras congêneres europeias. A importância do trabalho 
de Rui Brito se mede por mais conquistas no meio.

Os grandes vencedores do 11o Troféu Central Comi-
cs, (http://www.centralcomics.com), de Portugal, foram 
justamente as Edições Polvo, que lançaram Hän solo, de 
Rui Lacas, laureada como melhor publicação nacional em 
2012, melhor arte e melhor argumento. As Edições Polvo 
destacaram-se ainda com o prêmio de melhor publicação 
estrangeira para Três Sombras, de Cyrill Pedrosa. Um gran-
de feito para Rui Brito e para as edições independentes.

André Luiz Maia
Especial para A União
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Música

Grupo paraibano Os Gonzagas ganha prêmio em festival nacional de forró no 
Espírito Santo e é selecionado para se apresentar em evento na Inglaterra

Próxima parada: Londres

Entre os dias 19 e 22 de se-
tembro, no município de Sousa, o 
Governo do Estado, por meio da Se-
cretaria da Cultura, irá realizar a 3a 
Conferência Estadual de Cultura. Por 
se constituírem em espaços de par-
ticipação popular, nos quais poderes 
públicos e movimento cultural, além 
de outros setores organizados, ela-
boram e decidem sobre as políticas 
públicas de cultura a serem imple-
mentadas pelas cidades e União, a 
Confecult se caracteriza como uma 
importante atividade democrática. 

As conferências terão como 
tema Uma política de Estado para 
a cultura: os desafios do Sistema 
Nacional de Cultura. O tema é indi-
cado pelo regimento da Conferência 
Nacional de Cultura, sugerindo tam-
bém a regionalização dos debates 
e a condução das reflexões e deci-
sões acerca do Sistema Estadual de 
Cultura para os municípios e seus 
respectivos Sistemas Municipais. 
Na ocasião da 3a Confecult PB, será 
apresentado o Plano Estadual de 
Cultura da Paraíba 2013/2023. 

A descentralização das ações e 
espaços de decisão promovidos pela 
Secult é uma política adotada pela Chico César diz que o objetivo é atender toda a demanda cultural da Paraíba

Além de vencer o Festival em Itaúnas, o grupo também conquistou o prêmio de melhor letra, com a música “Ah, se eu fosse dois”

Conferência Estadual de Cultura 
será realizada no mês de setembro

FOTO: Divulgação

FOTO: Ortilo Antônio

atual gestão estadual de cultura com o 
objetivo de garantir o atendimento a toda 
Paraíba em sua demanda cultural. Para o 
secretário Chico César, a interiorização da 
cultura, inclusive como oportunidade de 
participação nas decisões estruturantes 
para a área, tem sido uma reivindicação 
histórica do movimento cultural e prin-
cipalmente dos que vivem na Paraíba. O 
secretário lembra em uma plenária do Or-
çamento Democrático, realizada na cidade 
de Sousa, a cultura foi eleita como uma 
de suas principais prioridades. 

“Não apenas no tocante a eventos, 
mas também foram lembradas ações de 
formação e da definição das próprias 
políticas de cultura. Descentralizar e 
interiorizar significa criar novos eixos 
no desejo de trazer novas demandas e 
novas soluções”, apontou Chico César.

Segundo Pedro Santos, gerente 
de Articulação Cultural da Secult, há 
um esforço, por parte da secretaria, na 
mobilização dos municípios para adesão 
ao Sistema Nacional de Cultura. Atu-
almente, a Secult mantém 12 articula-
dores culturais distribuídos em todo o 
Estado, responsáveis por intermediar o 
diálogo com a sociedade civil e auxiliar 
os gestores na elaboração de fundos, 
conselhos e planos de cultura.  

O grupo de forró pé-
de-serra Os Gonzagas 
trouxe na bagagem a 
premiação máxima do 
13º Festival Nacional 
de Forró Itaúnas (Fen-
fit), realizado no último 
sábado, na cidade do 

interior do Espírito Santo. Além disso, a 
banda também conquistou o prêmio de 
melhor letra, com a música inédita ‘Ah, se 
eu fosse dois’. 

No Fenfit, que acontece no Espírito 
Santo, a banda disputou com mais de 
20 artistas de diversos locais do Brasil. 
Como premiação pelo primeiro lugar, 
Os Gonzagas se apresentarão no Forró 
Festival London, na Inglaterra, em março 
de 2014. Para o sanfoneiro Yuri Gonzaga, 
participar do maior festival de forró do 
Brasil foi uma oportunidade boa de fazer 
contatos e unir mais ainda a equipe. “Foi 
uma experiência única em nossas vidas, 
vivenciando o forró intensamente todos 
esses dias. A troca de experiências com 
músicos de diversas partes do país tam-
bém foi algo surpreendente, o que certa-
mente vai fortalecer ainda mais o nosso 
trabalho”, declara.

O autor da música vencedora na ca-
tegoria melhor letra é o vocalista Felipe 
Alcântara, que também acredita que as 
premiações são resultados naturais do 
esforço que Os Gonzagas vêm pondo em 
seu trabalho. “Ter participado do Festival 
de Itaúnas foi um prêmio desde que pi-
samos nessa cidade encantada do forró. 
Vimos e vivemos experiências ímpares e, 
sairmos daqui como vencedores, sim-
plesmente foi mágico. Ter sido indicado 

a duas categorias e ganhar ambas é a 
prova de que quando o trabalho é feito 
com amor, a recompensa vem”, diz.

Para ajudar no custeio das despesas 
da viagem ao Espírito Santo, os integran-
tes da banda utilizaram um modelo de 
financiamento coletivo que vem ganhan-
do força na internet, o crowdfunding, e 
criaram uma “vaquinha” online, onde fãs 
e  internautas que simpatizaram com o 

trabalho do grupo poderiam colaborar 
com pequenas quantias de dinheiro.

Histórico
Dois irmãos, um primo e quatro ami-

gos que se juntaram para fazer aquele 
bom forró que embalou a infância dos 
garotos, mas de um jeito todo especial. 
Com uma pegada jovem, mas sem deixar 
para lá a essência da música nordestina, 

é assim que os sete músicos dão vida à 
banda Os Gonzagas. 

Os irmãos Yuri Gonzaga e Gonzagui-
nha comandam a sanfona e guitarra, res-
pectivamente, com Felipe Alcântara nos 
vocais e triângulo. O primo Daniel Costa 
é o zabumbeiro. A segunda sanfona fica 
por conta de Carlos Henrique, enquanto 
Hugo Leonardo e Caio Bruno tocam con-
trabaixo e bateria, respectivamente.
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Papa diz que chegou ao Rio “nos braços de Cristo”
 O papa Fran-

cisco afirmou na 
noite de ontem, no 
primeiro discurso 
desde que chegou 
ao Brasil, que Jesus 
Cristo abre espaço 
para os jovens por-
que eles “não têm medo de arriscar 
a única vida que possuem”. A declara-
ção foi feita ao lado da presidente da 
República, Dilma Rousseff, no Palácio 
Guanabara, sede do governo do Rio de 
Janeiro, em Laranjeiras (zona sul).

“Cristo abre espaço para eles 
(jovens), pois sabe que energia algu-
ma pode ser mais potente que aquela 
que desprende do coração dos jovens 
quando conquistados pela experiên-
cia da sua amizade. Cristo ‘bota fé’ 
nos jovens e confia-lhes o futuro de 
sua própria causa: ‘ide, fazei discípu-
los”. Ide para além das fronteiras do 
que é humanamente possível e criem 
um mundo de irmãos. Também os 
jovens ‘botam fé’ em Cristo. Eles não 
têm medo de arriscar a única vida que 
possuem porque sabem que não se-
rão desiludidos”, declarou o pontífice.

No início do discurso, o pontífice 
argentino referiu-se aos brasileiros. 
“Aprendi que para ter acesso ao povo 
brasileiro é preciso bater no portal 
de seu coração”, afirmou Francisco, 
que disse ter vindo ao Rio “nos braços 
abertos do Cristo Redentor.”

O papa disse também que “a ju-
ventude é a janela pela qual o futuro 
entra pelo mundo” e se colocou na po-
sição de “amigo” dos brasileiros. “Peço 
a todos a delicadeza da atenção para 
estabelecer um diálogo de amigos, e 
os braços do papa se alongam para 
abraçar a nação brasileira.”

No final do discurso, o sumo pon-
tífice citou expressões tipicamente 
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As mulheres negras estão 
mais preparadas para vencer 
o racismo no Brasil

Papamóvel desfila 
pelas ruas do Rio

PM acha bomba 
em Aparecida 

Rio de Janeiro – O papa Francis-
co percorreu na tarde de ontem as 
ruas do centro da capital fluminen-
se. Ele recebeu o aceno de milhares 
de pessoas que se concentraram nas 
calçadas. O desfile do papa começou 
na Catedral Metropolitana, onde ele 
embarcou no papamóvel, depois de 
ter percorrido de carro fechado o 
trajeto da Base Aérea do Galeão, na 
Ilha do Governador, até o centro do  
Rio. 

Francisco chegou à capital 
fluminense pouco antes das 16h, 
desembarcando na Base Aérea do 
Galeão, onde foi recebido pela pre-
sidente Dilma Rousseff, o vice-pre-
sidente Michel Temer, o governa-
dor Sérgio Cabral Filho, o prefeito 
Eduardo Paes e outras autoridades, 
além do arcebispo do Rio, dom Ora-
ni João Tempesta, do cardeal dom 
Raymundo Damasceno, presidente 
da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e do presidente 
do Pontifício Conselho para Leigos, 
cardeal Stanislaw Rylko. Esta é a 
primeira visita oficial do sumo pon-
tífice ao Brasil desde que foi eleito, 
em março passado. Cerca de 400 
homens da Polícia Militar e dois he-
licópteros fizeram a escolta do papa.

Brasília – Uma bomba caseira 
foi encontrada nesse último do-
mingo no Santuário Nacional de 
Aparecida, onde o papa Francisco 
irá celebrar uma missa amanhã. 
O esquadrão antibombas do Gru-
po de Ações Táticas Especiais da 
Polícia Militar de São Paulo foi 
chamado e detonou o artefato. 
Segundo a Polícia Militar (PM), 
“em nenhum momento, a vida de 
civis foi colocada em risco”.

Em nota, a PM diz que se tra-
tava de um cano aparentemente 
plástico, envolto em fita adesiva, 
“um artefato caseiro e de bai-
xo potencial lesivo”. O objeto foi 
encontrado ontem por volta das 
11h30 durante um exercício si-
mulado pelas forças de seguran-
ça no santuário. A bomba caseira 
estava no banheiro de um esta-
cionamento.

A nota acrescenta que “epi-
sódios semelhantes faziam parte 
do treinamento das forças de se-
gurança mobilizadas em Apareci-
da”. O papa Francisco já está no 
Rio de Janeiro, em sua primeira 
visita ao Brasil. 

Ele participará, a partir de 
amanhã, da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ). Na quarta-fei-
ra, o papa deixará o Rio de heli-
cóptero e irá até Aparecida (SP), 
onde deve chegar às 9h30, para 
celebrar uma missa e abençoar 
os fiéis. A visita deve atrair entre 
150 mil e 200 mil pessoas.  Em 
todos os eventos com o papa, são 
esperadas mais de 1,5 milhão de 
pessoas. 

Rio de Janeiro – No primeiro dia da visita do 
papa Francisco ao Brasil, manifestantes promo-
veram um beijaço gay em frente à Igreja Nossa 
Senhora da Glória, no Largo do Machado, na 
zona sul. O grupo tomou conta das escadarias da 
igreja, que momentos antes estavam ocupadas 
por peregrinos da Jornada Mundial da Juventu-
de. Com cartazes como do “Papa eu abro mão, 

quero mais dinheiro para saúde e educação”, os 
manifestantes protestam contra gastos públicos 
com a vinda do papa ao país. O protesto reúne 
diversos grupos, como de estudantes, integran-
tes do movimento LGBT (lésbica, gay, bissexual, 
travesti e transexual) e pessoas com bandeiras de 
partidos políticos.

Policiais do batalhão de choque e da Força 
Nacional de Segurança acompanham os protes-
tos a distância. Neste momento, o grupo caminha 
em direção ao Palácio Guanabara, onde o papa é 
recepcionado pela presidenta Dilma Rousseff.

Beijaço gay ocorre diante de igreja
Alana Gandra
Da Agência Brasil

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

“Os jovens não 
têm medo de ar-
riscar a única vida 
que possuem”

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

Cerca de 2,5 mil paraibanos par-
ticipam da Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ), que começa hoje com 
uma missa na Praia de Copacabana e 
vai até o dia 28 deste mês. O megae-
vento será encerrado no domingo, 
no Campus Fidei (Campo da Fé), em 
Guaratiba, na zona oeste.

 Uma semana buscando a con-
versão e a dedicação a Deus. Foi com 
este propósito que os jovens de Cam-
pina Grande estiveram realizando 
ações comunitárias em pontos da 
cidade durante os dias que antecede-
ram a JMJ. Já as paróquias foram con-
dutoras, preparando-os para o ato 
religioso.  Durante a semana passada, 
de 16 a 20 de julho, ocorreu a Sema-
na Missionária, preenchida por mo-
mentos de oração com terços, adora-
ções, missas, ofícios e vigília. Outras 
atividades foram realizadas pelas 
paróquias, como, por exemplo, visi-
tas em hospitais, creches, orfanatos e 

adoração ao Santíssimo Sacramento. 
O último sábado foi a despedida da 
Semana Missionária com uma cami-
nhada da juventude em destino ao 
Parque do Povo. Para recepcioná-los, 
uma banda composta de cantores 
católicos animou os que se fizeram 
presente. 

Segundo o bispo diocesano Dom 
Manoel Delson, pelo menos 500 jo-
vens participam da Jornada Mundial 
da Juventude no Rio de Janeiro. E 
mais 30 voluntários se disponibili-
zaram para trabalhar na organização 
do evento. Conforme o bispo Dom 
Delson, em princípio, foi realizado 
uma semana de preparação à JMJ, em 
todas as dioceses, inclusive, na Dio-
cese de Campina Grande. O momento 
foi dedicado à reflexão e discussão 
sobre os temas que serão aprofun-
dados no megaevento. “Aqueles que 
por algum motivo não puderam ir à 
jornada, tiveram a oportunidade de 
participar desse momento”, disse. 
Nessa perspectiva, de preparo e re-
denção, estão os jovens Maria Clara 
Moura, 20 anos, e Márcio da Silva Oli-

veira, 25 anos, que deram o seu “sim” 
de encontro a Deus e aos inúmeros 
cristãos que deixaram suas respecti-
vas casas em busca de um encontro 
profundo e espiritual.

Maria Monteiro é estudante do 
curso de Serviço Social na Univer-
sidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
e frequenta a Paróquia das Graças 
no bairro da Liberdade em Campi-
na Grande. Segundo ela, um de seus 
sonhos está prestes a ser realizado: 
“Meus pais sempre souberam da mi-
nha vontade. Conversei com eles, e 
após aceitarem, saltei de felicidade”, 
comemorou a jovem.

A estudante confessou, também, 
que, ao ver o evento sendo repercuti-
do nas grandes mídias, como a televi-
são e o jornal impresso, a sensação é 
de “arrepiar”. Ela, acompanhada de 30 
jovens do grupo ‘Obra Nova’, anseiam 
pela JMJ. No caso de Márcio Oliveira, a 
viagem foi planejada com seis meses 
de antecedência. Trabalhando como 
operador de caixa, o jovem todo mês 
reservava um pouco do salário para 
pagar os gastos com a viagem. 

2,5 mil paraibanos estão na JMJ
Kalyenne Antero
Especial para A União

Avião que trouxe o papa Francisco  aterrissou na Base Aérea do Galeão às 15h43. Pontífice recebeu mensagem de boas-vindas da FAB ao entrar no espaço aéreo brasileiro
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brasileiras, como “menina dos olhos” 
e referiu-se a locais do país, como o 
Pantanal.

Campo do Fluminense
O helicóptero da FAB (Força Aé-

rea Brasileira) que transportava Fran-
cisco pousou por volta de 17h50 no 
campo do estádio das Laranjeiras, do 
Fluminense, que fica ao lado do Palá-
cio Guanabara, nas Laranjeiras, zona 
sul do Rio de Janeiro. Enquanto cami-
nhava pelas dependências do clube, o 
papa foi saudado pelos sócios com gri-
tos de “Nense” e “e ô e ô o Francisco é 
tricolor”. 

O papa Francisco embarcou no 
helicóptero por volta de 17h40  do 
Terceiro Comando Regional, no Cas-

telo, no centro. Além de Dilma, a ce-
rimônia no Palácio Guanabara teve a 
presença do governador do Estado, 
Sérgio Cabral, e do prefeito da capital, 
Eduardo Paes, entre outras autori-
dades. Ao final da cerimônia de boas 
vindas, Francisco teve uma reunião 
privada com a presidente. Após per-
correr o centro do Rio no papamóvel, 
o papa Francisco seguiu de helicópte-
ro para Laranjeiras e pousou no cam-
po do Fluminense, que fica ao lado do 
Palácio Guanabara, sede do governo 
do Estado. Ele foi recebido pela pre-
sidente Dilma Rousseff, e a cerimônia 
começou com a execução dos hinos 
do Vaticano e do Brasil. Dilma deu as 
boas-vindas ao pontífice ressaltando 
que os 50 milhões de jovens brasilei-

ros recebem de braços abertos os pe-
regrinos que vieram para a Jornada 
Mundial da Juventude.

A presidente disse que a presen-
ça do pontífice no país, para participar 
da jornada, é uma oportunidade para 
reforçar o diálogo com a Santa Sé e os 
valores que o Brasil compartilha. “Nós 
lutamos contra um inimigo comum: 
a desigualdade em todas as suas for-
mas”, destacou a presidente em seu 
discurso. Dilma ressaltou que o Estado 
brasileiro convive com a diferença e 
acolhe todas as religiões.

No discurso, a presidente desta-
cou também a “estratégia de supera-
ção da desigualdade”, implantada no 
Brasil com as políticas de distribuição 
de renda e redução da pobreza e dis-

se acreditar que a Igreja pode ser uma 
parceira para levar as boas experiên-
cias para outros países.

“O Brasil se orgulha de ter alcan-
çado resultados nos últimos anos na 
superação da pobreza”, disse Dilma. 
Segundo ela, neste processo, o gover-
no tem contado com a parceria com a 
Igreja: “As pastorais católicas têm sido 
importantes parceiras da autoridade 
brasileira na promoção da defesa dos 
direitos da criança e do adolescente”.

Também participam da cerimô-
nia o vice-presidente da República, 
Michel Temer, e os presidentes do Se-
nado, Renan Calheiros (PMDB-AL), 
da Câmara, Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN) e do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Joaquim Barbosa.



Saúde
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SES e ONG atendem criança e gestante
Caravana do Coração pelo interior

Equipes fazem consultas e 
exames hoje em Itaporanga. 
Amanhã na cidade de Patos

O último domingo foi de 
muito trabalho para equipes 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) e da ONG per-
nambucana Círculo do Cora-
ção, em Cajazeiras, primeiro 
município a receber a Cara-
vana do Coração. O objetivo 
é realizar consultas e exames 
em crianças de zero a 12 anos, 
priorizando as que apresen-
tam cardiopatia, febre reumá-
tica, sopro, cianose, taquicar-
dia e desmaio, e em gestantes 
a partir de 28 semanas que 
apresentem sintomas de dia-
betes clínica, cardiopatia, exa-
me de ultrassonografia com 
suspeita, outro filho com car-
diopatia ou má formação fetal.

Desde domingo, 30 pro-
fissionais da área de saúde, 
entre médicos cardiologistas 
clínicos, psicólogo, nutricio-
nista, assistente social, enfer-
meiras, artes terapeutas e téc-
nicos de informática visitam 
oito municípios do interior do 
Estado com um suporte de um 
ônibus equipado.

No primeiro dia da cara-
vana, a equipe atendeu, das 
8h às 15h, na Faculdade San-
ta Maria, em Cajazeiras, 45 
crianças e cinco gestantes, 
que passaram por avaliação 
médica. Dentro desse número, 
foram identificados proble-
mas cardíacos em 14 crianças, 

inSS começa a pagar 
a folha de julho

Crédito Fundiário 
retoma contratos

arrecadação de tri-
butos caiu em junho

Começa na próxima quinta-
feira, o pagamento da folha de julho 
dos segurados do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). Aqueles que 
recebem até um salário mínimo e 
possuem cartão com final 1 terão os 
depósitos liberados nessa data. Os 
que recebem acima do mínimo, terão 
os depósitos liberados a partir de 1º 
de agosto. 

Os segurados já podem visu-
alizar o Extrato de Pagamento nos 
terminais de autoatendimento dos 
bancos pagadores. O serviço é decor-
rente do contrato firmado entre o 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e as instituições financeiras 
que pagam, todos os meses, mais de 
30 milhões de benefícios.

A consulta do extrato pode 
ser feita também no site da Previ-
dência Social. Basta acessar a Agên-
cia Eletrônica Segurado e fazer a 
consulta. Os segurados conseguem 
apenas visualizar o extrato do mês 
corrente, caso precisem das infor-
mações dos meses anteriores devem 
comparecer a uma Agência de Previ-
dência Social. 

Com a aprovação, na última re-
união do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Rural e Sustentável (Con-
draf ), das novas regras do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), 
os 21 estados em que o programa 
está inserido iniciaram o processo 
de mobilização para a retomada das 
contratações. Entre as mudanças do 
Crédito Fundiário estão os juros meno-
res, linha específica para a juventude, 
mais tempo e recurso para assistência 
técnica, bônus maiores, contrato com 
força de escritura, entre outros benefí-
cios. Foi concedida ainda uma redução 
automática dos juros e o aumento nos 
valores de bônus e do rebate a todos 
os contratos do Programa Nacional de 
Crédito Fundiário (PNCF) para aqueles 
que estão em situação de adimplência. 
Desde sua implantação, em 2003, o 
Programa já beneficiou mais de 135 
mil famílias de agricultores familiares, 
com investimentos de R$ 3,4 bilhões. 
O Crédito Fundiário é coordenado pela 
Secretaria de reordenamento Agrário do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário 
em parceria com os governos estaduais, 
movimento sindical rural e uma grande 
quantidade de parceiros. 

Brasília – O Governo Federal ar-
recadou R$ 85,68 bilhões em impostos 
e contribuições em junho. O resultado 
representa queda real de 0,99% em 
relação ao mesmo período de 2012, 
descontada a inflação pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), segundo a Receita Federal. No 
acumulado do ano, a arrecadação somou 
R$ 543,98 bilhões, alta de 0,49% na 
comparação com o primeiro semestre 
do ano passado, também descontado o 
IPCA. Em termos nominais, a arrecadação 
aumentou R$ 35,43 bilhões de janeiro a 
junho deste ano, ou seja, sem a correção, 
pela inflação, dos valores arrecadados 
no mesmo período do ano passado.Os 
principais fatores que impulsionaram a 
arrecadação, em junho, foram o aumento 
da receita extraordinária, em maio, de R$ 
3 bilhões referentes a Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) e do Programa de Integração 
Social (PIS); e de R$ 1 bilhão do recol-
himento do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (IRPJ/CSLL), em decorrência de 
depósito judicial e venda de participação 
societária. 

sendo que em quatro delas 
o caso foi considerado grave. 
Durante os atendimentos, 12 
estudantes de Medicina foram 
capacitados.

O trabalho da Caravana 
do Coração continou ontem, 
em Sousa. Hoje, estará em Ita-
poranga; amanhã, em Patos; 
em Monteiro, na quinta-feira; 
em Esperança, na sexta-feira; 
em Picuí, no sábado, e em Gua-
rabira, no próximo domingo.

Cirurgia de R$ 100 mil
Francisco Uélison da Sil-

va, da cidade de Cajazeiras, 
lembra com emoção do grave 
problema cardíaco que a filha, 
a pequena Ana Sofia, com 1 
ano e 5 meses, enfrentou com 
apenas 3 meses de nascida.

“Quando descobri que 
minha filha precisava da ci-
rurgia cardíaca para sobre-
viver, até pensei em vender 
minha casa para pagar o pro-
cedimento, que é em torno 
de R$ 100 mil, mas graças a 
este trabalho do Governo do 
Estado e do Círculo do Cora-
ção, minha filha foi cirurgia-

da em maio de 2012 e com 
tudo bancado pelo Governo. 
O Governo e o Círculo foram 
as mãos de Deus, que deram 
uma segunda chance para 
minha filha viver com saú-
de. Eles devolveram a alegria 
para minha família. No final 
das contas, fiquei com minha 
casa e, especialmente, com a 
minha filha saudável”, come-
morou Uélison.

O pediatra e diretor do 
Hospital Infantil Arlinda 
Marques, Claudio Régis, fez 
um balanço positivo desse 

primeiro dia da Caravana: 
“Hoje foi possível atender e 
acompanhar pacientes que 
já tinham um histórico de 
cardiologia e também desco-
brir novos casos. O legal des-
se trabalho é que estamos 
possibilitando o acesso da 
população a especialidades 
que antigamente era difícil. 
Além de diminuirmos essa 
carência, estamos acima de 
tudo possibilitando o acom-
panhamento, o tratamento e 
o cuidado com nossas crian-
ças”, destacou o médico.

O Sistema de Seleção Uni-
ficada para Cursos Técnicos 
(Sisutec) será aberto em agos-
to para facilitar o acesso aos 
cursos técnicos e de qualifica-
ção profissional do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), 
que alcançou a marca de 4 mi-
lhões de matrículas. O anúncio 
foi feito ontem, pela presidente 
da República, Dilma Rousseff. 

Pensado nos moldes do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), que seleciona candida-
tos a vagas em instituições pú-

blicas de ensino superior, e do 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni), que tem como 
foco instituições particulares, o 
Sisutec servirá para preencher 
vagas no ensino técnico.

A seleção para o Sistema 
será baseada na nota obtida no 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). Institutos federais 
de educação, ciência e tecno-
logia, instituições do Sistema 
S, escolas técnicas das redes 
estaduais e universidades in-
formarão o número de vagas 
disponíveis no cadastro do Si-

sutec. O estudante terá acesso 
on-line ao cadastro para em 
seguida fazer a inscrição, com a 
indicação da escola e do curso 
de preferência. 

De acordo com a presi-
dente, o Sisutec vai facilitar o 
acesso aos cursos técnicos do 
Pronatec para quem já termi-
nou o Ensino Médio e pretende 
fazer o Técnico. “Quem con-
cluiu o Ensino Médio e não teve 
acesso a uma universidade vai 
agora ter a oportunidade de 
fazer um bom curso técnico”, 
salientou Dilma.  O sistema é 

considerado uma oportunida-
de para quem pretende se es-
pecializar. 

Durante o pronunciamen-
to, foram destacados os cursos 
técnicos do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e 
ao Emprego (Pronatec), que 
teve 1,25 milhão de matrículas 
de jovens e alunos de escolas 
públicas. 

Além deles, os cursos de 
qualificação profissional para 
os trabalhadores, que dura de 
dois a quatro meses, receberam 
2,75 milhões de matrículas.  O 

Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), criado em outubro 
de 2011, tem como objetivo 
principal expandir, interiori-
zar e democratizar a oferta de 
cursos de Educação Profissio-
nal e Tecnológica (EPT) para 
a população brasileira. O pro-
grama prevê uma série de sub-
programas, projetos e ações de 
assistência técnica e financeira 
que juntos oferecerão oito mi-
lhões de vagas a brasileiros de 
diferentes perfis nos próximos 
quatro anos.

Seleção unificada será aberta em agosto
enSino tÉCniCo e eMpreGo

A ação inédita na Paraíba 
só está sendo possível graças 
ao convênio assinado pelo Go-
verno do Estado com a ONG 
pernambucana Círculo do Co-
ração, em 17 de outubro de 
2012, com investimentos de 
mais de R$ 3 milhões, visando, 
além da assistência clínico ci-
rúrgica, qualificar os recursos 
humanos no Estado quanto 
ao atendimento em cardiolo-
gia pediátrica, com educação 
continuada, desenvolvimento 
de pesquisa e produção cien-
tífica.

Com o convênio, foi pos-
sível a criação da Rede de Car-
diologia Pediátrica Pernam-
buco-Paraíba para estruturar 
uma rede de assistência para 
diagnóstico precoce, trata-
mento adequado e formação 
de recursos humanos. Além 
do HU da capital, a rede é for-
mada por 12 maternidades 
estruturadas para realizar o 
diagnóstico da cardiopatia e 
tem três serviços de referên-
cia: Cândida Vargas, em João 
Pessoa; O Instituto de Saúde 

Elpídio de Almeida (Isea), em 
Campina Grande, e o Hospital 
Peregrino de Carvalho, em Pa-
tos.

Na capital estão interli-
gadas à rede os hospitais Frei 
Damião, Arlinda Marques e 
General Edson Ramalho, da 
Polícia Militar. Na região de 
Campina Grande, estão liga-
das as maternidades das ci-
dades de Esperança, Monteiro 
e Picuí. E na área de Patos, as 
maternidades dos municípios 
de Itaporanga, Sousa e Caja-
zeiras.

Os médicos que parti-
cipam da Rede de Cardiolo-
gia da Paraíba realizam uma 
triagem por meio do exame 
de oximetria em todos os re-
cém-nascidos, em até 24 ho-
ras após o nascimento. Tra-
ta-se de um exame que mede 
a saturação do oxigênio no 
sangue. Nos casos em que é 
detectada alguma anormali-
dade, os bebês são encami-
nhados para realizar exames 
mais aprofundados, como o 
ecofuncional.

Círculo assina convênio
A diferença de preços coloca pro-

dutos do setor de saúde e beleza como 
a 3ª categoria mais importante para o 
e-commerce brasileiro. 

Pesquisa de preços do Cliquefarma 
mostra que comprar remédios pela in-
ternet é 16% mais barato do que em 
farmácias. A comparação foi feita para 
uma amostra de dez medicamentos, e 
calculou diferenças de valor entre o va-
rejo físico e virtual da mesma rede.

A análise foi realizada em quatro 
bandeiras de farmácias (Drogaria São 
Paulo, Droga Raia, Drogasil e Onofre) 
e comparou os preços publicados na 
internet e o de lojas na cidade de São 
Paulo, no dia 15 de julho. Nas lojas físi-
cas, os preços com e sem carteirinha de 
desconto foram respectivamente 16% e 
45% mais caros que na loja virtual da 
mesma cadeia. As variações registradas 
não levam em conta diferenças de pre-
ços entre redes concorrentes.

Quando comparado o preço com 
carteirinha de desconto, oito medica-
mentos tinham preço médio inferior na 
internet, um tinha preço igual e outro 
preço superior. Sem desconto, todos os 

preços de loja eram superiores ao canal 
on-line. A pesquisa completa está pu-
blicada no Blog da Cliquefarma.

“Comprar na farmácia equivale a 
pagar uma taxa de urgência para usu-
fruir de um produto. Se o consumidor 
planejar a compra de medicamentos, 
obterá uma economia significativa”, 
afirmam Ângelo Alves e Cézar Macha-
do. do Cliquefarma. Compras na inter-
net são isentas de taxa de entrega para 
valores entre R$ 20 e R$ 100, conforme 
a loja.  

ranking
As vantagens de comprar pela inter-

net já foram percebidas pelo consumidor. 
Segundo a e-Bit, a categoria Saúde, Bele-
za e Medicamentos é a 3ª mais importan-
te para o e-commerce brasileiro com 12% 
do total de pedidos, atrás apenas de Ele-
trodomésticos e Moda. O site Cliquefar-
ma (www.cliquefarma.com.br) pesquisa 
gratuitamente preços de medicamentos 
de 40 farmácias e registra cerca de 3 mi-
lhões de pageviews por mês de internau-
tas que desejam economizar na compra 
de remédios pela internet.

Internet tem remédio mais barato

Além de médico, clínico, psicólogo, nutricionista e assistente social, as crianças também tem momento de lazer durante o atendimento
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Negras são mais vulneráveis no país

Racismo

Brasília – Ao avaliar a situa-
ção da mulher negra na sociedade 
brasileira, a ministra da Secreta-
ria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (Seppir), Luiza 
Bairros, disse ontem que, embora 
esse segmento esteja entre os que 
mais sofrem os efeitos do racismo, 
as mulheres negras são também as 
mais preparadas para transformar 
essa realidade. Ela participou da 
mesa de abertura da sexta edição 
do Latinidades – Festival da Mu-
lher Afro-Latino-Americana e Ca-
ribenha.

“Ainda somos parte das esta-
tísticas do segmento que tem mais 
desvantagens na sociedade brasi-
leira. Isso nos dá bem a noção do 
nível de dificuldades que nós mu-
lheres negras temos que enfrentar. 
Ao mesmo tempo que o efeito do 
racismo se manifesta mais forte-
mente na nossa qualidade de vida, 
somos o setor da sociedade negra 
mais bem aparelhado para vencer 
o racismo”, disse.

Uma publicação sobre igual-
dade racial, lançada no Latinida-
des, traz artigos de especialistas 
com reflexões e dados sobre os ne-
gros e a mulher negra e mostra que 
elas são 56% dos trabalhadores 
domésticos. As mulheres negras 
estão em desvantagem também 
em estatísticas relacionadas à saú-
de e educação.

Os dados apresentados na pu-
blicação Igualdade Racial: reflexões 
no ano internacional dos afrodes-
cendentes são do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), 
de 2010. O livro foi organizado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e está disponível no 
site www.ipea.gov.br.

Opressão e invisibilidade
Autora do artigo O Trabalho 

Doméstico e o Espaço Privado: 
Iniquidades de direitos e seus im-
pactos na vida das mulheres ne-
gras, a pesquisadora Cláudia Mara 
Pedrosa concluiu que o dia a dia 
das trabalhadoras domésticas ne-
gras ainda é marcado por relações 
de opressão e invisibilidade. “São 
relações permeadas por muita 

opressão e violência. Busquei jun-
to com elas fazer uma crítica dessa 
invisibilidade do trabalho domés-
tico, da falta de fiscalização. É um 
recorte que diz muito sobre outras 
trabalhadoras que estão vivendo 
essa realidade e mostra a distância 
entre os direitos e as políticas para 
as mulheres da superação da desi-
gualdade”, disse.

O Latinidades vai até o próxi-
mo dia 27 e tem participação de 
representantes de vários estados 
brasileiros e também de outros 
países que se organizam em torno 
da discussão de políticas públicas 
para as mulheres negras. A inten-
ção é que o evento sirva para con-
vergir iniciativas do Estado e da 
sociedade civil relacionadas ao en-
frentamento do racismo, sexismo e 
da promoção da igualdade racial.

A sexta edição do festival tem 
atividades de formação, capacita-
ção e empreendedorismo, econo-
mia criativa e cultura com ampla 
programação artística entre sho-
ws, exposições e desfiles. O tema 
deste ano é Arte e Cultura Negra 
– memórias afrodescendentes e 
políticas públicas.

Brasília - Um motorista profissional 
que trabalha mais de 12 horas por dia 
dobra as chances de se envolver em um 
acidente. Acima de 14 horas de jornada 
de trabalho, o risco de acidente triplica, 
segundo o diretor do Centro de Estudos 
Multidisciplinar em Sonolência e Aci-
dentes (Cemsa), Marco Túlio de Mello.

“A questão não está só relacionada 
ao tempo de descanso, mas principal-
mente a quanto é o tempo da jornada 
de trabalho, acima de 12 horas, não dá 
para ter hora extra, pois o risco aumen-
ta. O que a gente mais observa é que 
o tempo de descanso de motoristas de 
ônibus às vezes não é adequado”, diz 
o especialista. Segundo ele, um moto-
rista que fica mais de 19 horas acorda-
do sente os mesmos efeitos de dirigir 
embriagado. O especialista alerta que 
o sono inadequado também é um ris-
co para os motoristas profissionais. Se-

gundo ele, a maioria deles tem algum 
distúrbio do sono que contribui para 
que o descanso não seja de qualidade. 
“Quando o motorista não tem um sono 
eficiente, ou por distúrbio do sono ou 
porque dormiu pouco ou porque dor-
miu ‘picado’ e não consegue descansar 
durante o período todo, reflexo, aten-
ção, concentração, processo decisório, 
maior sonolência [são comprometi-
dos]”.

Trabalho de conscientização
O professor considera que a Lei 

12.619/2012, que estabelece regras de 
descanso para motoristas profissionais, 
exigindo por exemplo descanso míni-
mo de 11 horas por dia, contribui para 
melhorar as condições dos trabalhado-
res. Mas ele diz que ainda falta um tra-
balho de conscientização com os pró-
prios motoristas para evitar jornadas 
de trabalho excessivas.

Já o diretor da Associação Brasilei-
ra de Medicina de Tráfego (Abramet) 
Dirceu Rodrigues Alves Jr considera a 

legislação “absurda”. Ele defende que 
o descanso do motorista deve ser maior 
do que prevê a lei e que o profissional 
não fique mais de seis horas por dia na 
direção do veículo para não compro-
meter funções importantes: atenção, 
concentração, agilidade mental, racio-
cínio, vigília, função motora, sensibili-
dade tátil, visão e audição.

“Sem esses fatores ele não conse-
gue dirigir um veículo. E a fadiga e o 
sono interferem demais nesses fatores, 
que são os mais importantes para diri-
gir um veículo. E aí, a possibilidade de 
um acidente é iminente”, explica. Ele 
também orienta que a cada duas horas 
o motorista deve parar o carro por 15 
minutos, descer do veículo, alongar as 
pernas, a coluna e fazer uma caminha-
da, para evitar o sono, a fadiga, lesões 
por esforço repetitivo e doenças circu-
latórias.

No caso de motoristas de ônibus, 
que na maioria das vezes alternam a di-
reção com períodos de sono no próprio 
veículo, revezando com colegas, ele diz 

que esse descanso não é suficiente. “A 
possibilidade de acidente é iminente 
porque esse repouso não existe, ele 
tem a trepidação do veículo, o ruído, 
a cabine mal ventilada, está respirando 
poeira, diesel”.

No último dia 17, o procurador do 
Trabalho Paulo Douglas Moraes en-
caminhou uma representação à Pro-
curadoria Regional do Trabalho da 
10ª Região pedindo a investigação do 
descumprimento da lei que prevê o 
descanso de motoristas de ônibus em 
viagens interestaduais. Segundo ele, a 
Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) vem autorizando via-
gens de modo reiterado com número 
de motoristas insuficiente para cumprir 
a Lei 12.619/2012.

A ANTT informou que ainda não 
teve conhecimento do teor da repre-
sentação do MPT. A agência acres-
centou que não compete à ANTT a 
fiscalização da observância da Lei nº 
12.619/2012, no que se refere ao des-
canso dos motoristas.

Acima de 14h, riscos de acidentes triplicam
JORNADA PROLONGADA DE MOTORISTA

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Mulheres negras estão mais preparadas para enfrentar o racismo no Brasil

Brasília – Mesclando debates sobre po-
líticas públicas, literatura, moda e música, 
começou no último sábado em Brasília, a 
6ª edição do Latinidades - Festival da Mu-
lher Afro-Latino-Americana e Caribenha. O 
evento busca dar visibilidade à temática dos 
direitos das mulheres negras e marca a cele-
bração do 25 de julho, Dia da Mulher Afro-
-Latino-Americana e Caribenha. A edição 
deste ano tem como tema A Arte e a Cultura 
Negra.

O festival teve início com um show mu-
sical e, até o próximo dia 27, terá palestras, 
oficinas, lançamentos de livros e pesquisas. 
A coordenadora do Latinidades, Jaqueline 
Fernandes, explica que o evento é o momen-
to de reunir mulheres negras de diferentes 
estados e países e tratar de questões especí-
ficas da realidade do grupo. “Os piores índi-
ces de acesso a políticas públicas diz respei-
to às mulheres negras em geral. Por isso, a 

necessidade de fazer esse recorte, discutir a 
situação da mulher negra na América Latina 
e no Caribe”, disse.

Ao longo dos próximos dias serão reali-
zadas oficinas de dança e penteado afro e 
de arte e gastronomia africana. No dia de 
ontem houve a primeira mesa de debates 
com o tema Políticas Públicas para a Cultura 
Negra. Também estão entre os assuntos em 
debate o empreendedorismo e a economia 
criativa. Hoje, está prevista a presença do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 
tratar de ações afirmativas.

Participantes da Colômbia, de Cuba, da 
África do Sul, Nigéria, do Congo, Zimbabue, 
da Holanda e dos Estados Unidos também 
marcarão presença no festival. De acordo 
com a organização do Latinidades, no ano 
passado, a 5ª edição do evento reuniu 50 mil 
pessoas e a expectativa para esse ano é am-
pliar o público.

Festival reúne África, AL e Caribe

FOTO: Divulgação



Alegria, alegria: Leda Maia Rodrigues e Yara Carmen Nóbrega 

A festejada Eliane Andrade entre sua irmã Norma e a prima Conceição Imperiano
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Social

Ele disse Ela disse

“Os tristes acham 
que o vento geme; 
os alegres acham que 
ele canta”

“A esperança é uma ave 
que pousa na alma, canta 
melodias sem palavras e 
nunca cessa”

LUIZ FERNANDO VERÍSSIMO EMILY DICKINSON

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  A top model internacional 
Gisele Bûndchen completou, 
no último sábado, 33 anos 
de idade.
   Lembro que seu sucesso 
começou com um concurso 
feito com jornalistas que co-
bria o primeiro SPFW, do qual 
esta colunista foi jurada, e a 
beldade ganhou o primeiro lu-
gar, contando com meu voto.

Zum Zum Zum
   O último sábado foi mais animado no apartamento de Rita Barroso que recebeu 
os amigos Fred Hortêncio, Márcio Costa, Kubi e Francis Pinheiro para um supimpa cozido.

Médico Alexandre Guima-
rães, empresários Hélio 
Pedrosa, Alberto Gomes 
Filho e Gutemberg Sales, 
hoteleiro Ricardo Lins de 
Albuquerque, sras. Vanilda 
Rangel, Katerine Valéria 
Diniz Sousa e Anne Isabel 
Martins Souto Maior, 
advogado João Ricardo 
Coelho. 

FOTO: Dalva Rocha

FOTO: Dalva Rocha

   O macacão jeans, a famosa jardineira, vai voltar ao armário no próximo 
verão. A peça, que surgiu como uniforme dos operários, acabou se tornando um item 
de moda nos anos 90, quando músicos e outras celebridades marcaram a década 
usando os mais divertidos modelos e sempre muito coloridos.

oretti G Zenaide

FOTO: Dalva Rocha

   O Mar Hotel Recife, muito procurado pelos paraibanos, vai acrescentar 130 
novos apartamentos e o prédio vai ganhar um novo andar VIP com vista privilegiada e 
amplos ambientes. Tudo visando a Copa do Mundo de 2014!

Comemoração no Nau
FOI COM um simpático almoço no espaço reserva-

do do restaurante Nau que a advogada Eliane Andrade 
Neves Baptista recebeu amigas leais, irmãos e primos 
para comemorar seu aniversário.

Embora radicada em Recife há muitos anos, Eliane 
está sempre curtindo bons momentos com as amigas 
de longas datas como Cely Furtado, Regina von Söhs-
ten, Berenice Paulo Neto, Lúcia Bezerra, Roberta Aquino, 
Gerusa Vieira, Alaurinda Padilha, entre outras.

Maravilha
MAIS UMA VEZ 

fomos, Ana Maria 
Gondim e esta colunis-
ta, assistir o concerto 
da Orquestra Sinfôni-
ca da UFPB, que tem 
programação todas as 
sextas-feiras na Sala 
Radegundis Feitosa, 
naquela universidade.

Na última sexta, 
programa dos melhores 
com a OSUFPB, regida 
pelo maestro convi-
dado (que poderá se 
tornar titular), Marcos 
Arakaki, tendo como 
solista no fagote, o 
genial Costinha.

Norma e Hélio Pedrosa, ele é o aniversariante de hoje

FOTO:Dalva Rocha

Amigas para sempre: Suely Serafim e Eulina Maia 

FOTO: Goretti Zenaide

100 anos de moda

Zelma Correa e Maria Emília Freitas no restaurante Nau

Artes plásticas
A GALERIA GAMELA, 

no bairro de Tambaú, 
vai homenagear a ca-
pital paraibana com a 
exposição Do Rio Sa-
nhauá ao Litoral, que 
estará aberta de 1 a 30 
de agosto.

A mostra vai reu-
nir trabalhos de 16 dos 
mais renomados artis-
tas plásticos.

A MODA BRASILEIRA foi destaque no último sá-
bado no hotel Raleigh, em Miami, EUA, onde aconteceu 
o Mercedes-Benz Fashion Week Swim.  Foi com o co-
quetel para lançamento do livro “Um mergulho no Rio, 
100 anos de moda e comportamento na praia carioca”, 
da jornalista Marcia Disitzer.

A publicação traz um panorama da história da 
moda da praia carioca, no último século, com foco nas 
mudanças sociais ocorridas no período.

Avaliador internacional
 O PROFESSOR Lúcio Roberto Cançado 

Castellano, da Escola Técnica de Saúde da UFPB 
foi convidado para ser Membro Avaliador Externo 
Internacional, dos Programas de Pós-Graduação 
em Medicina da University Of the Punjab, em 
Lahore, no Paquistão, fundada em 1882. 

O referido mestre possui experiência em Imu-
nologia, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Imunologia Humana e atualmente coordena o 
LACEC na Universidade Federal da Paraíba.

Top of Mind
 AGÊNCIAS DE PROPAGANDA paraibanas 

festejam a conquista do Prêmio Top of Mind por 
seus clientes, em solenidade realizada pelo Sis-
tema Correio de Comunicação. Foram premiadas 
a Unimed JP, Unipê, Teixeira de Carvalho e Cons-
trutora Hema, da Sin Comunicação e a Uniodonto 
da Antares Comunicação. 

Há vagas
A LOJA DE O 

Boticário, na cidade de 
Araruna, abriu proces-
so seletivo para con-
tratação temporária 
na área de vendas. 

Os interessados, 
que devem ser maiores 
de 18 anos e possuir o 
2o grau completo, de-
vem enviar o currículo 
para o email obotica-
rio.ampt@gmail até o 
dia 29 deste mês.

Abraçaço
É O TÍTULO do 

novo CD do cantor e 
compositor Caetano 
Veloso que vem fazer 
show no próximo sá-
bado na Domus Hall, no 
Manaíra Shopping. Os 
ingressos já estão à 
venda para o show que 
promete ser imperdível!

Ruraltur
PRODUTOS,  servi-

ços e roteiros do turismo 
rural do Nordeste vão 
ser destaques na nona 
edição da Feira Regional 
de Turismo Rural - Ru-
raltur, que será realizada 
de 28 a 30 de agosto em 
Campina Grande. O even-
to vai reunir 80 exposi-
tores de toda a região e 
em paralelo acontecerão  
1o Encontro Nacional de 
Caminhadas na Natureza, 
o 4o Seminário Nordeste 
de Turismo Rural e a 9a 
Rodada de Negócios.

Face Oblíqua
O POETA Saulo 

Mendonça vai lançar o 
livro de crônica Face 
Oblíqua, classificado no 
Concurso Literário José 
Lins do Rego, da Funesc.

Será no próximo dia 
3 de agosto na Associa-
ção da Caixa, no Alti-
plano, com encenações 
poéticas.

Legislativo

SERÁ REALIZADA 
hoje às 14h no audi-
tório João Eudes, na 
ALPB, reunião da Câ-
mara Técnica de Moni-
toramento, Avaliação 
e Aperfeiçoamento 
do Sistema de Leis da 
Assembleia Legislativa. 
O Consulegis tem por 
objetivo compilar leis, 
regulamentar as nor-
mas jurídicas e asse-
gurar o acesso dos 
cidadãos à essas leis.

Oficinas temáticas
AMANHÃ E quinta-feira serão realizadas ofici-

nas temáticas de Produção Fotográfica dentro das 
atividades da Rota Cultural Caminhos do Frio, que 
acontece esta semana em Bananeiras.

As inscrições são gratuitas e as oficinas serão 
ministradas pelos fotógrafos André Piva e Altair de 
Castro no Espaço Cultural Oscar de Castro, naquela 
cidade brejeira.

   Circulou pela Paraíba, numa iniciativa da PBTur, o diretor da Operadora 
Cultour - Traves Design Brasil, Marco Tardio onde visitou pontos turísticos e hoteis, 
além de conhecer a gastronomia paraibana. A operadora tem sede na Itália.

   Segundo o Censo 2010, o Brasil ainda é o país mais católico do mundo e a 
região Nordeste tem maior número de católicos, com o percentual de 72,2%.  O Papa 
Francisco bem que poderia esticar sua visita ao Brasil, vindo até aqui e ,se fosse a Paraíba, 
com certeza seria a Maior Jornada da Juventude do Mundo!
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Volume de chuva em julho 
na capital já é 77%
maior do que a média
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Número de ocorrências este 
ano na capital já supera em 
47,6% os registros de 2012

7,9 mil são flagrados ao celular
direção Perigosa

Lidiane Gonçalves 
lidianevgn@gmail.com

Dirigir falando ao celular 
mesmo que utilizando fones 
de ouvidos é proibido por lei, 
estando o motorista sujeito a 
multa, a pontos na carteira e 
a cometer um grave acidente. 
Apesar disso, muitos se arris-
cam e colocam a segurança de 
motoristas e pedestres em ris-
co. Do início deste ano até o dia 
19 de julho, os agentes de trân-
sito da Superintendente de 
Mobilidade Urbana (Semob) já 
registraram 7.985 casos de in-
fração – 2.578 casos a mais do 
que no mesmo período do ano 
passado (5.407), o que repre-
senta um aumento de 47,6%.

O Código de Trânsito é 
claro e traz no Art. 252, capítu-
lo VI, que dirigir o veículo utili-
zando-se de fones nos ouvidos 
conectados a aparelhagem 
sonora ou de telefone celular 
é infração média, com multa 
prevista de R$ 85,14 e quatro 
pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). Mes-
mo assim, muitos motoristas 
desrespeitam a legislação e 
as campanhas realizadas para 
conscientização dos riscos que 

o uso do celular pode trazer.
Quem dirige falando ao 

celular tem a sensação de que 
é capaz de fazer as duas coi-
sas ao mesmo tempo. Dirigir 
e falar ao telefone são coi-
sas, aparentemente, simples 
para eles, mas as pesquisas 
comprovaram o poder de 
distração que este aparelho 

tem, retardando a reação do 
motorista em uma situação 
inesperada. “A distração é um 
dos principais motivos de aci-
dentes no trânsito e o celular 
tem esse poder de distrair e 
retardar uma reação, princi-
palmente se ela não era es-
perada”, disse assessoria da 
Semob.

dirigir usando celular e fones de ouvidos

infração  Média
Pontos   Quatro pontos
Multa   R$ 85,14

saiba mais

Percepção 
A percepção fica reduzida, dificultando a 
reação do motorista a situações inespe-
radas. O motorista pode diminuir ou au-
mentar a velocidade do veículo e jogar o 
volante para um dos lados da pista.

Em uma pesquisa realiza-
da pelo Instituto Politécnico da 
Virgínia, nos Estados Unidos, 
com 241 motoristas testados 
durante um ano, verificou-se 
que a utilização do celular, en-
quanto se assumia a direção, 
aumenta o risco de acidentes 
em 400%, a maioria (93%) 
provocada pela distração. Ain-
da segundo a pesquisa, o resul-
tado demonstra que a falta de 
reação a situações inesperadas 
revela que uma pessoa que di-
rige falando ao celular tem as 
mesmas percepções de uma 
que está embriagada. 

Além de falar ao celu-
lar, muitos motoristas estão 
enviando mensagens e inte-
ragindo, através das redes 
sociais, enquanto dirigem. 
A mania, praticamente um 
vício, coloca o motorista em 
uma situação ainda mais pe-
rigosa, além da distração ele 

perde a noção de espaço, ten-
do que desviar a visão para o 
aparelho, digitar ou ler as in-
formações que deseja.

Sem perceber, muitos 
motoristas reduzem brusca-
mente, ou, ainda, aumentam 
a velocidade do veículo. Outra 
constatação dos agentes da 
Semob, segundo a assessoria, 
é que na utilização do celular 
ou smartphone, o motorista 
pode jogar o volante para um 
dos lados, colocando o veículo 
fora da faixa que estava utili-
zando. A sugestão da Semob é 
que os motoristas desliguem 
o celular ou smartphone, 
quando entrarem no veículo 
ou deixem no silencioso para 
ver as notificações somente 
quando sair do veículo. Por 
mais tentador que seja essa é 
a forma mais segura para evi-
tar acidentes e de ser flagrado 
cometendo essa infração.

Mesmo efeito do álcool

Celular pode retardar a reação do motorista e aumentar em 400% o risco de um acidente de trânsito

Foto: ortilo Antônio
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Capital registra volume de 
chuva 77% acima da média
Segundo a Aesa, até o dia 
21 deste mês já choveu 
424,9 mm em João Pessoa

Já choveu 77% mais do 
que o previsto para o mês 
de julho em João Pessoa. En-
quanto a previsão da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
águas do Estado da Paraíba 
(Aesa) era de que durante 
todo o mês chovesse 240 
milímetros na capital parai-
bana, até o dia 21 já choveu 
424,9 mm. No domingo, das 

269 estações de monitora-
mento, 54 apresentaram 
chuva, sendo que João Pes-
soa foi a cidade que apre-
sentou maior precipitação, 
64 mm.

De acordo com Marle 
Bandeira, meteorologista da 
Aesa, há previsão de chuvas 
intercaladas para as regiões 
do Agreste, Brejo e Litoral. 
Para o Sertão, não há pre-
visão de chuvas, mas pode 
acontecer alguma ocorrên-
cia isolada.

“Além de João Pessoa, 
outras cidades também ultra-
passaram a média histórica, 
que é a previsão que a Aesa 
faz, mas na capital, o volume 

de chuva é quase 80% maior 
que o esperado e ainda fal-
tam alguns dias para o mês 
acabar”, disse a meteorolo-
gista, acrescentando que ha-
verá dias de sol entre os dias 
de chuvas previstos para a 
capital do Estado.

O coordenador da De-
fesa Civil de João Pessoa, 
Noé Estrela, informou que 
apesar do grande volume de 
chuva, não houve ocorrência 
na cidade. “Estamos conti-
nuamente em alerta e moni-
torando as comunidades de 
risco, mas especificamente 
neste final de semana, não 
registramos ocorrências”, 
garantiu.

O Governo do Estado, por meio 
da Companhia Docas da Paraíba, 
pode ser contemplado com investi-
mentos dos Estados Unidos para o 
Porto de Cabedelo. Uma pesquisa 
publicada pela Câmara Americana 
de Comércio adiantou que os investi-
dores americanos estão prospectan-
do negócios em várias em áreas do 
mercado brasileiro. O levantamento 
mostra que o setor portuário aparece 
entre os mais requisitados pelos exe-
cutivos.

Localizado em posição estraté-
gica, o Porto de Cabedelo se confi-
gura como um dos principais centros 
de distribuição do Norte e Nordeste 
do Brasil. Com uma movimentação 
anual prevista para mais de 2 milhões 
de toneladas, o Porto tem operado à 
frente de grandes polos a exemplo 
de Recife e Natal. Os números e as 
boas condições de logística e infraes-
trutura portuária têm atraído inves-
tidores do Brasil e de outros países. 

Para o ministro dos Portos, Leô-
nidas Cristino, o aumento da capaci-
dade de movimentação dos portos é 
resultado das intervenções que o Go-
verno Federal tem realizado de norte 
a sul do país. Ainda de acordo com o 
ministro, o Governo está priorizando 
este transporte modal devido sua im-
portância na economia brasileira. Na 
Paraíba, a Secretaria de Portos (SEP) 
promete investir cerca de R$ 150 mi-
lhões no aprofundamento no canal 
de acesso, deixando com cerca de 13 
metros de profundidade. Além disso 
já existem projetos prontos para ex-
pansão e melhoria de toda infraes-
trutura, dentre elas está a construção 
de um novo terminal de múltiplos 

usos com 102 mil metros quadrados 
de área para armazenagem. Outro 
projeto determinante para o desen-
volvimento da região será a constru-
ção de um terminal de passageiros, 
que já se encontra em processo de 
licitação.

Para o presidente da Companhia 
Docas da Paraíba, Wilbur Jácome, o 
Estado tem se configurado como um 
dos que mais cresceram em políticas 
para investimentos privados, em que 
mais de R$ 2 bilhões já estão sendo 
investidos, graças aos incentivos do 
Governo do Estado. “Se comparada a 
outros estados do Nordeste, a Paraí-
ba se destaca na abertura de empre-
sas e incentivos para investimentos. 
Esses atrativos, além da nossa logís-
tica, infraestrutura e acessos, são 
fatores que chamam atenção dos in-
vestidores internacionais”, explicou 
o presidente.

Ainda de acordo com a pesquisa, 
os empresários americanos demons-
traram interesses em investimentos 
brasileiros, principalmente, pelas 
perspectivas de crescimento do mer-
cado interno.  Nos últimos seis meses, 
65% das 92 empresas pesquisadas 
pela Câmara Americana de Comércio 
apresentaram interesse em operar 
no Brasil. Das empresas que já têm 
vínculo com o país, 89% pretendem 
ampliar operações ou abrir escritó-
rio, destes, 47% querem aportar por 
aqui já neste semestre.

A pesquisa recolheu informações 
de empresas automobilísticas; de 
logística; varejo; bens de consumo;  
educação; petróleo e gás; tecnologia 
da informação e comunicações; agro-
negócios e transporte e turismo. 

Porto de Cabedelo pode receber 
investimentos internacionais

economia

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

As chuvas do final de semana 
provocaram o sangramento de mais 
dois reservatórios monitorados pela 
Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba (Aesa): 
o açude São Salvador, localizado 
na cidade de Sapé, com capacidade 
para 12,6 milhões de metros cúbi-
cos, e a barragem Jangada, no mu-
nicípio de Mamanguape, com 470 
mil metros cúbicos. 

Além destes, outros três reser-
vatórios continuam sangrando: o 
açude Araçagi, que fica na cidade 
de mesmo nome e comporta 63 mi-
lhões de metros cúbicos; Gramame-
-Mamuaba, que fica no Conde e tem 
57 milhões; e Olho D’água, em Mari, 
com 868 mil metros cúbicos. 

De acordo com o setor de mo-
nitoramento e hidrometria da Aesa, 
neste mês os maiores índices pluvio-
métricos foram registrados em João 
Pessoa, alcançando 424,9 milíme-
tros, valor que já supera em 79,1% 
toda a média histórica de julho. 
Também choveu acima da média 
em Campina Grande, tendo conta-

bilizados 131,8 milímetros, uma alta 
de 22,1%. “A tendência é de que 
estes números subam ainda mais 
até o final do mês, já que devemos 
ter novas precipitações, principal-
mente no Brejo, Agreste e Litoral. 
No Sertão, a expectativa é de que 
as chuvas continuem esparsas, den-
tro da normalidade para esta época 
do ano”, alertou a meteorologista 
Marle Bandeira. 

Previsão
O tempo deve permanecer es-

tável e com nebulosidade variável 
podendo ocorrer chuvas esparsas no 
litoral paraibano. Nas demais regi-
ões o sol aparece entre nuvens. A 
temperatura máxima deve chegar 
aos 33ºC no Sertão e a mínima aos 
16ºC no Cariri. A Aesa disponibiliza 
em sua página na internet (www.
aesa.pb.gov.br) um boletim mete-
orológico que é atualizado a cada 
12 horas. No site também é possível 
acompanhar o nível de todos os re-
servatórios monitorados pela Agên-
cia Estadual.

Cinco açudes do Estado estão sangrando

Os médicos prometem 
parar hoje os  atendimentos 
realizados pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e particu-
lares. O movimento é para 
reivindicar que o Governo 
Federal não contrate médi-
cos estrangeiros e não pro-
logue por dois anos o tempo 
do curso de Medicina.

De acordo com o pre-
sidente do Conselho Re-
gional de Medicina (CRM), 
João Medeiros, esta é uma 
paralisação nacional. “Ga-
rantiremos atendimento 
de urgência e emergência, 
assim como o tratamento 
oncológico. Mas estamos 
reivindicando, porque o Go-
verno Federal está em um 
ato inconstitucional, quando 
quer obrigar os médicos a 
trabalharem no interior sem 
receber o diploma e não fa-
zem esse tipo de coisa com 
as outras profissões”, disse.

Medeiros disse, ainda, 
que a categoria não é contra 
a contratação de médicos 
estrangeiros, mas quer que 

eles passem por um exa-
me para validar os diplo-
mas. “Isso é lei e a lei tem 
que ser cumprida. Já entra-
mos na Justiça junto com a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) para anular 
essas medidas arbitrárias 
e descabidas do Governo 
Federal”, disse. A categoria 
médica promete ainda pa-
ralisar as atividades tam-
bém nos dias 30 e 31 deste 
mês. Até o fechamento des-
ta matéria as secretarias de 
Saúde do Estado e de João 
Pessoa não haviam se pro-
nunciado sobre o movimen-
to dos médicos.

Médicos realizam 
paralisação de 24h

hoje Assentados da 
reforma agrária 
promovem Feira 
Camponesa

Cento e cinquenta agri-
cultores e agricultoras de 
assentamentos da reforma 
agrária da Paraíba participam 
da Primeira Feira Camponesa 
da Agricultura Familiar, que 
será realizada hoje, das 7h30 
às 15h, no Ponto de Cem Réis, 
centro de João Pessoa. A feira, 
em comemoração ao Dia do 
Agricultor, deve comercializar 
cerca de 20 toneladas de pro-
dutos da agricultura familiar e 
da reforma agrária.

Antes da abertura, às 
7h30, os organizadores da 
feira irão oferecer um café da 
manhã gratuito com produ-
tos agroecológicos, a exemplo 
de mamão, banana, suco de 
acerola, tapioca, mungunzá e 
outras iguarias regionais cul-
tivadas sem nenhum tipo de 
agrotóxico. O evento terá tam-
bém a participação das equi-
pes de Ates do Incra/PB, que 
irão expor e divulgar experiên-
cias de sucesso desenvolvidas 
por assentados na produção e 
comercializado de produtos, 
bem como na captação de po-
líticas públicas.

“Garantiremos 
atendimento 
de urgência e 
emergência e 
oncológico”

Cerca de 2 milhões de toneladas de mercadorias são movimentadas por ano no terminal da PB

Foto: Kleide teixeira/Secom-PB



Campanha “Não finja que não viu” 
realiza ações no município de Sousa
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A Campanha de Prote-
ção Integral à Criança e ao 
Adolescente 'Não finja que 
não viu', coordenada pela Se-
cretaria de Estado de Desen-
volvimento Humano (Sedh), 
realiza atividades no Sertão 
paraibano com audiências 
públicas, palestra, seminário 
e distribuição de material in-
formativo.

Hoje, durante todo o dia, 
são realizadas palestras no 
Centro de Treinamento de 
Sousa para representantes 
de cerca de 50 municípios 
da região sobre o Plano Esta-
dual de Promoção, Proteção 
e Defesa do Direito da Crian-
ça e Adolescente à convivên-
cia familiar e comunitária. 
O objetivo do seminário é 
fazer com que os participan-
tes possam contribuir com 
o Plano Estadual, que tem 
como finalidade a participa-
ção de todos em uma cons-
trução coletiva.

Já amanhã também em 
Sousa, haverá Audiência Pú-
blica sobre o enfrentamen-
to à violação de direitos da 
criança e do adolescente na 
Igreja dos Mormos. De acor-
do com dados do Disque 100 
do ano passado, Sousa teve 
99 casos de denúncias de 
violência infantil. Na quinta-
feira (25), a Audiência Públi-
ca vai ser realizada em Prin-
cesa Isabel, que teve 47 casos 
de denúncias.     

As audiências públicas já 
foram realizadas nos municí-
pios de João Pessoa, Campina 
Grande, Santa Rita, Bayeux, 
Sapé, Boa Ventura, Patos, 
Areia e Remígio. Outras qua-
tro estão marcadas para o 
mês de agosto nos municípios 
de Nazarezinho, Lagoa Seca, 
Mamanguape e Guarabira. 
Ao todo, serão percorridas 15 
cidades paraibanas com mais 
casos de denúncias de violên-
cia contra crianças e adoles-
centes ou registros graves de 
violência infantil.

Hoje acontecem palestras 
com representantes de 
50 cidades do Sertão

A 3a Companhia de Polícia Militar 
sediada no município de Sapé desarti-
culou, no último domingo um ponto 
de venda de drogas que funciona-
va na comunidade conhecida como 
“Vargem do Rato”, na cidade. No 
local, foram presas quatro pessoas e 
apreendidas 42 pedras de crack e oito 
trouxinhas de maconha; além de di-
nheiro (R$ 133 em espécie), um revól-
ver calibre 38 e aparelhos eletrônicos.

Só no domingo foram pelo me-
nos oito pessoas presas na Região 
Metropolitana de João Pessoa e ci-
dades circunvizinhas pelos crimes de 
porte ilegal de arma de fogo e tráfico 
de drogas. 

o caso de Sapé, conforme o co-
mandante da 3a Cia, tenente Daniel 
Amorim, uma guarnição da Força Tá-
tica fazia rondas pela cidade, quando 

percebeu que um homem fugiu ao 
visualizar a guarnição da PM.

Foram feitas diligências na co-
munidade “Vargem do Rato” foi lo-
calizada uma casa com movimenta-
ção suspeita.

Durante a abordagem, os suspei-
tos tentaram se evadir, mas foram im-
pedidos pelos policiais que cercavam 
o local. Na residência, foram presos 
Ana Paula da Silva Ferreira, 23 anos, 
Willames dos Santos Paulino, 19, Jo-
senildo Gomes da Silva, 21, e Paulo 
André da Silva Reis, 20.

Além da grande quantidade de 
entorpecentes, também foi encontra-
da na casa uma lista com nomes e nú-
meros telefônicos de possíveis clientes 
do tráfico. Todo o material apreendi-
do e os suspeitos foram encaminha-
dos para a delegacia de Sapé.

Mais apreensões
A Polícia Militar ainda apreen-

deu, em menos de quatro horas, 
na noite do último domingo, duas 
armas de fogo e 40 munições nas 
cidades de João Pessoa e Conde. 
Também foram apreendidos 69 
papelotes de cocaína e R$ 181 em 
espécie. Além disso, quatro pessoas 
foram presas.

Conforme as informações do 
Centro Integrado de Operações Po-
liciais (Ciop), a primeira ocorrência 
no domingo foi registrada às 21h, 
na comunidade Gauchinha, no Er-
nani Sátiro, na capital. No local, a 
polícia realizava rondas de rotina 
quando interceptou dois suspeitos 
em um veículo Corsa e encontrou 
no carro uma pistola Taurus croma-
da, com nove munições intactas.

PM desarticula ponto de venda de drogas
EM sapé

sine em santa Rita 
oferece 50 vagas

Círculo do Coração 
atende crianças

Obras de escolas 
estão aceleradas

Equipes da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) e da ONG per-
nambucana Círculo do Coração rea-
lizaram em Cajazeiras a Caravana 
do Coração para oferecer consultas 
e exames em crianças de zero a 12 
anos, priorizando as que apresen-
tam cardiopatia, febre reumática, 
sopro, cianose, taquicardia e des-
maio, e em gestantes a partir de 28 
semanas, que apresentem sinto-
mas de diabetes clínica, cardiopa-
tia, ultrassonografia com suspeita, 
outro filho com cardiopatia ou má 
formação fetal.

Até o próximo domingo, 30 
profissionais de saúde, entre médi-
cos cardiologistas clínicos e para o 
diagnóstico por imagem, psicólogo, 
nutricionista, assistente social, 
enfermeiras, arte terapeutas e téc-
nicos de informática visitam oito 
municípios do interior do Estado 
em um ônibus.

As obras de construção das 
seis escolas técnicas estaduais da 
Paraíba estão em pleno andamen-
to. Estão sendo construídas as 
unidades de João Pessoa, Bayeux, 
Mamanguape, Cuité, Cajazeiras 
e São Bento, onde os trabalhos 
correm em ritmo acelerado. Nas 
obras das escolas de João Pessoa 
(Mangabeira) e Bayeux trabalham 
atualmente 200 operários, 100 
em cada unidade. As escolas estão 
sendo construídas em parceria com 
o Governo Federal, com investimen-
to total de R$ 43,2 milhões.

O Governo da Paraíba preten-
de construir 15 escolas técnicas 
estaduais. A meta é oferecer ensi-
no profissionalizante de qualidade 
aos jovens da capital e do interior 
do Estado e auxiliá-los na inserção 
ao mercado de trabalho. A primei-
ra obra iniciada foi a da escola de 
Mamanguape e está com mais de 
20% do projeto concluído.

As escolas técnicas são cons-
truídas com recursos do Governo Fede-
ral, por meio do Ministério da Educação 
e Cultura (MEC), e do Tesouro Estadual. 
Elas estão sendo executadas pela Su-
perintendência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado – Suplan. 
O investimento médio de cada unidade 
é de R$ 7,2 milhões.

O Sine-PB de Santa Rita, 
vinculado à Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Humano 
(Sedh), divulgou ontem que es-
tava oferecendo 59 vagas de tra-
balho. Entre as ofertas estão 25 
vagas para mecânico de veículos 
com experiência.

Também estão sendo soli-
citadas 10 vagas para motorista 
com CNH AD, que tenha experiên-
cia. Outras 10 vagas para eletri-
cista de veículo com experiência.

O Sine-PB está ofertando 
ainda quatro vagas para borra-
cheiro, quatro para lubrificador e 
seis vagas para operador de co-
lhedora. Todas pedem que o can-
didato tenha experiência na área.

O Sine-PB de Santa Rita 
fica localizado na Praça Getúlio 
Vargas, número 16, centro de 
Santa Rita. Mais informações po-
dem ser conferidas pelo telefone 
3229.3505.

Também haverá se-
minário sobre o Trabalho 
Infantil quarta e quinta-
feira (24 e 25) no Colégio 
Diocesano Dom João da 
Mata, em Itaporanga. Na 
ocasião, vai ser abordada 
a temática do trabalho 
infantil e haverá consulta 
pública sobre o Plano Es-
tadual de Enfrentamen-
to ao Trabalho Infantil e 
Proteção ao Trabalhador 
Adolescente. Estão sendo 
esperadas 250 pessoas de 
49 municípios da região.

O seminário é promo-
vido pela Comissão de Ela-
boração do Plano do Tra-
balho Infantil, Conselho 
Estadual de Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), Prefeituras de 
Patos e Itaporanga, por 
meio do Cerest. Outras 
três consultas públicas 
serão realizadas em João 
Pessoa, Campina Grande 
e Catolé do Rocha.

seminário

Foto: Divulgação

A abertura da Rota Cul-
tural Caminhos do Frio 2013 
aconteceu na manhã de ontem 
na cidade de Bananeiras, no 
Brejo paraibano, com atrações 
artísticas. O festival acontece 
até 1º de setembro e passa 
por seis cidades da Paraíba. 
Guilherme Arantes, Zizi Pos-
si, Lenine e Geraldo Azevedo 
são algumas das atrações do 
evento itinerante que passará 
por seis cidades paraibanas.  O 
secretário de Cultura da Para-
íba, Chico César, participou da 
abertura assim como o pre-
feito de Bananeiras, Douglas 
Lucena.

“O Caminhos do Frio for-
talece a cultura das cidades do 
Brejo paraibano. As seis cida-
des que integram o Caminhos 
do Frio se fortalecem sempre 
que eventos como este, que 
prezam pelas tradições re-
gionais, são realizados”, disse 
o prefeito Douglas Lucena. Já 
a secretária de Cultura e Tu-
rismo de Bananeiras, Mirian 
Trindade, ressaltou a impor-

tância que o município vem 
dando aos artistas da terra, 
valorizando a cultura local.

Em Bananeiras, a Rota 
Cultural Caminhos do Frio se-
gue até o próximo dia 28 com 
atividades musicais, teatrais, 
fotográficas, esportivas e mui-
to mais. Guilherme Arantes, 
Renata Arruda e Yegor Gomez 
são alguns dos destaques da 
programação. A Secretaria de 
Cultura e Turismo de Bananei-
ras apoia o evento.

Ontem, a abertura acon-
teceu no Teatro Ivaldo Lucena, 
no Espaço Cultural Oscar de 
Castro, no centro de Bananei-
ras. A SC Banda se apresentou 
e em seguida foi a vez de Wal-
dir Gomes, pentacampeão bra-
sileiro em Dança em Cadeiras 
de Rodas, mostrar todo o seu 
talento. O público, emociona-
do, aplaudiu de pé o grupo de 
dança da Fundação Centro In-
tegrado de Apoio ao Portador 
de Deficiência (Funad). Waldir 
dançou com Maria José e Ta-
tiane Belízio, sob a coordena-

ção de Luciene Rodrigues. A 
rumba, o tango e cha-cha-cha 
foram alguns dos ritmos exe-
cutados pelos integrantes do 
grupo de dança da Funad.

Encerrando a abertura 
do evento, o prefeito Douglas 
Lucena ressaltou que o rotei-
ro Caminhos do Frio começou 
no município de Bananeiras, 
e por isso a responsabilidade 
aumenta a cada ano. O prefeito 
disse ainda que tanto a cida-
de Bananeiras quanto o Brejo 
paraibano estão preparados 
para consolidar ainda maios 
o Caminhos do Frio. “Estamos 
preparados porque pensamos 
regionalmente como uma área 
que quer crescer com hones-
tidade, trabalho e respeito”, 
finalizou. Representantes das 
demais cidades que integram 
o Caminhos do Frio também 
participaram da solenidade de 
abertura.

De 22 a 26 acontece a ex-
posição fotográfica “Por onde 
andei em Bananeiras, no Espa-
ço Cultural Oscar de Castro. Já 

no dia 24, o Encontro Regional 
de Economia Criativa de Bana-
neiras oferece palestras com os 
professores André Piva e Fa-
biane Nagabe. O evento come-
ça a partir das 8h30 no Espaço 
Cultural Oscar de Castro. Ainda 
no dia 24, o público vai confe-
rir, às 19h30, a apresentação 
do espetáculo Boi Encantado 
da Cia Boca de Cena, no Teatro 
Ivaldo Lucena.

Outro destaque da pro-
gramação é a Mostra de Gas-
tronomia que acontecerá no 
dia 25, a partir das 20h, no Te-
atro Ivaldo Lucena. Os jurados 
vão eleger os três melhores 
pratos. O jornalista Rubens Nó-
brega lançará o livro “Histórias 
da gente” no dia 26, às 17h, no 
Hotel Serra Golf.

Além das atrações cultu-
rais, a Rota Cultural Caminhos 
do Frio 2013 também oferece 
atividades esportivas nos dias 
27 e 28 com a Trilha Ecológica 
Cachoeira do Roncador, Caval-
gada de Santana e o 1º Pedal do 
Frio Banana Biker.

Programação da Rota Cultural Caminhos 
do Frio é aberta na cidade de Bananeiras

Cerimônia de abertura ocorreu no Teatro Ivaldo Lucena e contou com a presença do secretário estadual de Cultura, Chico César
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Pela cidade

O presidente do Campinense, William Simões, 
tem comentado com interlocutores que apoia o 
suposto aumento da cota de patrocínio da Prefeitura de 
Campina Grande para o Treze. Informação que vazou 
dentro do Estádio Presidente Vargas dá conta de que o 
repasse mensal teria passado de R$ 35 mil para R$ 100 
mil. O diretor Financeiro do Galo, Raul Felipe, negou 
veementemente o reajuste.

l ... dá Cá

Por sua vez, William Simões disse que vai procurar a 
PMCG para buscar a versão oficial do Executivo municipal. “É 
claro que apoio o aumento da cota, desde que o Campinense 
também tenha seu patrocínio majorado. Nós também 
representamos a cidade, e muito bem, na Copa do Nordeste. 
Então não aceito argumento de que time A ou B está 
disputando Campeonato Brasileiro”, alegou o dirigente.

l  ResPostA 

Pelo lado alvinegro, quem também tratou de 
desmentir o que chamou de boato foi o presidente 
Eduardo Medeiros. “Ainda acredito que a PMCG possa 
nos ajudar, mas até agora não recebi sequer a resposta 
da ajuda que pedimos, imagine dinheiro”, avisou o 
mandatário do Treze. 

Festival de Artes 
Começa na próxima segunda-feira, na cidade de 

Areia, no Brejo paraibanos o 14º Festival de Artes de 
Areia. Com o tema “Paraíba Feminina de Cultura”, o 
evento abordará o universo feminino a partir de diversos 
olhares, com destaque ao protagonismo feminino na 
política, nas artes e na sociedade em geral.

Multicultural

O evento tem um caráter multicultural, com várias 
atrações distribuídas em oito linguagens artísticas, 
contemplando artes visuais, audiovisual, circo, cultura 
popular, dança, literatura, música e teatro. Irão compor 
a programação do Festival de Artes, shows, espetáculos, 
mostras, cortejos, vernissages, mesas redondas e 
oficinas. Além da programação artística, o evento ainda 
contará com atividades voltadas a debater outras áreas 
da cultura, como Arte Contemporânea, Economia Criativa 
e Cidadania Feminina.

Retorno

Os vereadores de Campina Grande voltam as suas 
atividades em plenário na manhã de hoje, após 30 
dias de recesso de acordo com o Regimento Interno 
da Casa. Falando nisso, um projeto de resolução pode 
reduzir as férias dos vereadores do município de 
90 para 52 dias. A autoria do projeto é do vereador 
sindicalista Napoleão Maracajá (PC do B).

em pauta
A Câmara Municipal de Campina Grande irá 

realizar às 10h desta quinta-feira uma sessão especial 
em homenagem ao Dia do Agricultor. A sessão será 
realizada dentro de uma sessão ordinária, cuja autoria 
é do vereador Joia Germano (PRP).

Festival de Inverno 

Começa hoje o XXXVIII Festival de Inverno de Campina 
Grande, que além de comemorar os 50 anos do Teatro 
Municipal Severino Cabral, localizado no centro da cidade, 
oferecerá uma vasta programação cultural ques e estende até o 
próximo dia 31. 

Programação

A partir das 10h da manhã, bailarinos estarão 
percorrendo as ruas convidando a população para a 
peça ‘Chegança’. Às 18h tem o espetáculo ‘Os Gigantes da 
Montanha’ no anfiteatro do Parque do Açude Novo. Já às 
19h30, é a vez da II Mostra Nacional de Videodança, no hall 
de entrada do Teatro Municipal. Por fim, às 21h, o espetáculo 
“As Canções que você dançou pra mim” embalado por casais 
e canções interpretadas pelo cantor Roberto Carlos promete 
emocionar o público.

toma lá...
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Reunião preparatória acontece hoje
seMANA do bebê

O evento será sediado 
no auditório do Conselho 
Municipal de Saúde

Acontece hoje, a partir 
das 9h da manhã, a primei-
ra reunião preparatória da 
Semana do Bebê em Cam-
pina Grande. O evento, que 
será sediado no auditório 
do Conselho Municipal de 
Saúde, tem por objetivo mo-
bilizar os municípios parai-
banos a fim de melhorar a 
qualidade de vida das crian-
ças desde o nascimento. 

Promovida pela Secre-
taria Municipal de Saúde, 
e com apoio do Fundo das 
Nações Unidas para a In-
fância (Unicef), a semana 
também visa contribuir 
para a garantia da sobrevi-
vência dos bebês, desenvol-
vimento, educação, lazer e 
convívio com a família e a 
comunidade, além de pro-
porcionar um crescimento 
sem violência e protegido 
de doenças como a Aids.  

Campina Grande, ci-
dade responsável pela di-
vulgação da Semana do 
Bebê, tem trabalhado para 
a sensibilização dos demais 
municípios do Estado para 
participar do projeto. Este 
trabalho será desenvolvido 

pelos técnicos da Secretaria 
de Saúde em parceria com 
representantes do Unicef, 
que também estarão pre-
sentes na reunião de hoje. 

“A proposta é incen-
tivar as prefeituras para 
que dentro de sua realida-
de realizem durante uma 
semana essa grande mo-
bilização em favor da pri-
meira infância”, explicou a 
coordenadora municipal 
da Saúde da Criança, Geu-
ma Marques. 

Durante a Semana do 

Bebê serão realizadas di-
ferentes ações como semi-
nários, encontros, oficinas, 
cursos, palestras e ativida-
des artísticas e culturais. A 
ideia é envolver gestores e 
profissionais de diversas 
áreas, além de conselheiros 
de direitos e tutelares, em-
presários e representações 
da sociedade para discutir 
com especialistas convida-
dos e a população temas e 
cuidados relacionados ao 
desenvolvimento integral 
da Primeira Infância. 

Estudantes do Programa 
Educação e Prevenção ao Uso 
de Álcool, Tabaco e Outras Dro-
gas da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) participam, no 
período de 22 a 26 de julho, da 
65ª Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) em Recife (PE). 
Eles demonstrarão a necessida-
de da prática pedagógica escolar 
para prevenção ao uso indevido 
de drogas psicoativas em uma 
escola pública e a firme parceria 
com a família de secundaristas.

De acordo com a professora 
Clésia Pachú, coordenadora do 
programa, na infância ou adoles-
cência se inicia, em grande parte 
dos casos, o consumo indevido 
de drogas psicoativas. “A escola, 
como instituição veiculadora de 
conhecimentos, desenvolve o 
papel de acompanhar estudan-
tes durante suas vidas, visando a 
adequação das dificuldades im-
postas pela vida e pelo dinamis-
mo social. As escolas que adotam 
modelos de ensino libertadores 
dão grande ênfase na promoção 
do diálogo e na adequação dos 
saberes transmitidos pelos pro-
fessores de acordo com a realida-
de local de cada escola”, destaca.

Assim, na avaliação da pro-
fessora, estas escolas represen-
tam um ambiente de extrema 
relevância para se desenvolver 
ações preventivas relaciona-
das ao uso indevido de drogas 
psicoativas. Drogas psicoativas 
como as derivadas da cocaína 
(crack, merla e oxi) podem con-
duzir o usuário à dependência 
química e, em casos extremos, a 
morte. Este problema de saúde 
se apresenta passível de con-
trole através da disseminação e 
discussão do problema no âm-
bito escolar.

Kalyenne Antero
Especial para A União

Campanha tem apoio da Unicef e tem como objetivo a garantia da sobrevivência dos bebês

FOtO: Divulgação

Estudantes da 
UEPB participam 
até sexta-feira 
da 65a SPBC

Durante a 
programação 
serão realizados 
seminários, en-
contros, oficinas, 
cursos, palestras 
e atividades artís-
ticas e culturais



Ricardo vai recorrer à Justiça
JAMPA DIGITAL

Governador revela campanha
cerrada da Globo na Paraíba 
contra a sua administração
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UEPB também vai apurar
abuso cometido durante 
a ditadura militar 
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O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) disse ontem 
em entrevista concedida a 
emissoras de rádio do Esta-
do que seu nome foi incluí-
do indevidamente no escân-
dalo já denominado “Jampa 
Digital” e que, diante disso, 
vai tomar todas as providên-
cias na Justiça. “Nenhum de-
poente chegou sequer a citar 
meu nome no inquérito mas, 
mesmo assim, já noticiaram 
até que fui indiciado”, alegou 
o governador.

Ele informou que, ao 
contrário da Rede Globo, 
que denunciou o escânda-
lo, não chegou sequer a ter 
acesso ao inquérito. Que as 
denúncias têm como objeti-
vo tentar desviar a atenção 
da população de escândalos 
nacionais, e que, por trás de 
tudo isso, devem estar “fi-
gurinhas carimbadas” que 
querem prejudicar a sua 
imagem e também a imagem 
do seu partido, o PSB, a nível 
nacional.

Ricardo observou que 
as citações de pagamentos 
irregulares na campanha de 
2010 são “ilações” porque 
as contas de sua campanha 
até já foram aprovadas pelo 
TRE, e que ele, particular-
mente, não pode ser culpa-
do pelo que essa ou aquela 
empresa pagou ou deixou de 

pagar. “Eu nem empresário 
sou. Sou funcionário públi-
co”, disse o governador, ao 
completar que, em relação à 
do seu opositor, em 2010 fez 
uma campanha pobre e de 
pé no chão.

O chefe do Executivo fez 
questão de observar que a 
intenção de lhe prejudicar 
é tão grande que o valor do 
Projeto Jampa Digital foi de 
apenas 4 milhões e 700 mil 
reais, mas disseram que foi 
de 40 milhões e mais um mi-
lhão e 200 de contrapartida. 
“E tem mais: parte desses 
valores, um milhão e 500 
mil, foi paga pelo meu su-
cessor (Luciano Agra), mas 
ninguém fala em ninguém”, 
lembrou ele, completando 
que, no afã de lhe prejudi-
car, saíram dizendo coisas 
absurdas, como se tudo não 
passasse de uma grande 
combinação.

Campanha cerrada
O governador frisou 

que é um sujeito político e 
que não é e nem nunca foi de 
fugir do debate, e que todo 
mundo sabe que, desde o 
primeiro dia do seu Governo 
que existe uma campanha 
cerrada contra a sua admi-
nistração. Citou que isso 
parte do Sistema Paraíba de 
Televisão, chefiado pelo em-
presário Eduardo Carlos, e 
que essa campanha é contra 
não somente seu Governo, 
mas também contra a sua 
pessoa.

Em nota distribuí-
da no começo da noite 
de ontem, os Diretórios 
Municipal e Estadual 
do PSB manifestaram 
solidariedade ao go-
vernador do Estado 
Ricardo Coutinho, ao 
mesmo tempo em que 
aproveitou para ques-
tionar o histórico da 
Rede Globo, da qual 
faz parte o Sistema 
Paraíba de Televisão, 
para tratar de denún-
cias contra administra-
ções públicas. Segue a 
nota na íntegra

“A história da Glo-
bo é um péssimo exem-
plo”, diz a nota que 
reproduzimos abaixo e 
na íntegra:

A história da Globo 
na política brasileira é 
um péssimo exemplo 
de imprensa amarrada 
ao poder e de nenhum 
compromisso com a de-
mocracia. Em março de 
1994, Leonel Brizola 
ganhou na Justiça o di-
reito de veicular no Jor-
nal Nacional uma carta 
na qual afirmava que 
“não conheço a Globo 
como exemplo de liber-
dade de imprensa”.

Nas eleições de 

2010 ocorreram ma-
nipulações de pes-
quisas eleitorais. A 
Paraíba toda deve se 
lembrar que o Ibope, 
contratado pela TV 
Cabo Branco, em ne-
nhum momento colo-
cou  a possibilidade 
da vitória de Ricardo. 
Ao contrário, dizia que 
Maranhão ganharia no 
1º turno. O que é estra-
nho é que o grupo em-
presarial comandado 
pelo empresário Edu-
ardo Carlos tinha uma 
dívida de mais R$ 7 mi-
lhões que foi perdoada 
no final do Governo 
Maranhão. Foi Ricardo, 
já como governador, 
que teve a coragem 
de cobrar o que era do 
povo.

Agora, a TV Globo 
(leia-se TV Cabo Bran-
co e TV Paraíba) tenta 
fazer com Ricardo Cou-
tinho  o mesmo que 
fez com Brizola. O in-
teressante é que a Fo-
lha de São Paulo adere 
à iniciativa da Globo 
para atingir Eduardo 
Campos, presidente na-
cional do PSB e virtual 
candidato à Presidên-
cia da República.

O PSB não aceita! 
A população não pode 
ficar à mercê de uma 
rede de TV cujo pas-
sado e presente nada 
têm a ver com a luta 
democrática das forças 
populares e com a luta 
pelo socialismo.

O Ministério Públi-
co é o caminho de uma 
investigação clara, de-
mocrática e objetiva. 
Nada temos a temer.

A verdade vence-
rá!”

Partido Socialista 
Brasileiro; José Edvaldo 
Rosas; Presidente do Di-
retório Estadual - PB; Ro-
naldo Barbosa Ferreira e 
Presidente do Diretório 
Municipal de João Pessoa.

NOTA DO PSB

“Venho passando por 
tudo isso, mas me foco no 
trabalho”, resumiu ele, ao 
completar que é por isso 
que “ninguém nunca viu tan-
ta estrada e tantos leitos de 
hospitais nesse Estado. Já 
que não quer mostrar tudo 
isso, esse mesmo sistema 
de comunicação investe na 
mentira e na deturpação dos 
fatos”, completou.

Ricardo destacou que 

estão usando a informação 
para promover certos tipos 
de chantagens às quais ele 
não vai se render, e explicou 
que o processo licitatório 
do Projeto Jampa Digital foi 
conduzido pela Secretaria de 
Administração, à época che-
fiada pelo advogado Gilberto 
Carneiro.

O governador disse ain-
da que o projeto teve a apro-
vação de três acórdãos do 

Tribunal de Contas do Esta-
do, e que, mesmo no perío-
do que houve decisão pela 
suspensão, cumpriu também 
essa determinação. Mas lem-
brou que o pregão contou 
com a participação de sete 
empresas e que, depois, o 
projeto foi gerido pelo atual 
ministro Aguinaldo Ribeiro 
que era secretário de Ciência 
e Tecnologia da Prefeitura da 
capital.

Mesmo sem concluir 
a biometria, dois muni-
cípios que passam pelo 
processo na Paraíba já 
estão aptos a realizar as 
eleições pelo novo siste-
ma de identificação do 
eleitor: Boa Vista e Ca-
pim, que superaram 80% 
do eleitorado. Emas, com 
77,8%, e Aguiar, que 
atingiu 73,4% dos elei-
tores devem ser os próxi-
mos a alcançar esta meta. 
Nas 19 cidades onde o 
processo é obrigatório, 
120.028 pessoas já com-
pareceram às centrais de 
atendimento ao eleitor, 
totalizando 13,5%. Os 
números foram divulga-
dos ontem pelo Tribunal 
Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB).  

Apenas em João Pes-
soa e Campina Grande, 
as duas maiores cidades, 
são feitos cerca de 2,5 
mil e 1,5 mil atendimen-
tos por dia, respectiva-
mente. Estes, de acor-
do com o secretário de 
Tecnologia da Informa-
ção do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) Leonardo Lívio 
Ângelo Paulino, são os 
comparecimentos possí-

veis e necessários para o 
sucesso do processo. Na 
capital, 53.319 eleitores, 
o que representa 11,2% 
se cadastraram; Campi-
na alcançou 12,7%, com 
35.251 atualizações de 
dados. 

Ele acredita que até 
março de 2014 todo o 
eleitorado das 19 cidades 
estará cadastrado. Porém, 
fez um alerta. “O eleitor 
deve comparecer o mais 
breve possível, pois quan-
do 80% do eleitorado 
inicial de um município 
for revisado a biometria 
pode ser considerada en-
cerrada com sucesso. Ou 
seja, quem deixar para o 
final pode ter seu título 
cancelado. Portanto, o 
comparecimento deve ser 
imediato”.

O recadastramento é 
simples e rápido. O elei-
tor comparece com um 
documento com foto e 
comprovante de residên-
cia. No atendimento, são 
registradas todas as digi-
tais. A assinatura também 
é coletada. É preciso levar 
uma fotografia e fazer a 
atualização de dados. O 
processo dura, em média, 
10 minutos.

Dois municípios já
estão habilitados

O que está escondido nos ataques 
da Globo contra Ricardo Coutinho

BIOMETRIA ELEITORAL

Comissão da AL 
se reúne sobre
compilação de
leis paraibanas

A Câmara Técnica de 
Monitoramento, Avaliação e 
Aperfeiçoamento do Sistema 
de Leis da Assembleia Legis-
lativa (Consulegis) realiza, 
hoje à tarde, sua segunda 
reunião com o objetivo de 
realizar a compilação de leis, 
regulamentar as normas jurí-
dicas e a melhor forma de as-
segurar o acesso à informa-
ção pelos cidadãos sobre as 
leis produzidas no Poder Le-
gislativo, bem como as ações 
a serem implementadas para 
a garantia  de sua efetividade.

Caberá à Câmara aper-
feiçoar o Sistema de Leis do 
Legislativo Estadual, discipli-
nar a Técnica Legislativa, com 
base nas Leis Complementa-
res Federais nºs 95/1998 e 
107/2001, como ocorre com 
outras unidades federativas, 
a compilação da legislação 
estadual, o acompanhamen-
to das decisões judiciais no 
controle de constitucionali-
dade.

A Consulegis-PB foi 
constituída pelo presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Ricardo Marcelo, 
e é constituída pelos servi-
dores Félix de Sousa Araújo 
Sobrinho (secretário legisla-
tivo), João Cyrillo Neto (pro-
curador adjunto), Severino 
Motta Nogueira (diretor do 
Departamento de Assistên-
cia às Comissões), Cândida 
Silveira (diretora da Divisão 
de Controle da Legislação Es-
tadual),  Humberto Marques 
(diretor da Divisão de Orga-
nização do Sistemas do De-
partamento de Informática), 
Orlando Bonfim (assessor 
Técnico da Secretaria Legis-
lativa) e Regina Coeli  (dire-
tora da Divisão de Redação e 
Autógrafo).

A Consulegis decidiu 
formar um Grupo de Tra-
balho (GT Sistema de Leis), 
envolvendo os diretores das 
Divisões de Organização de 
Sistemas da Informática, de 
Controle da Legislação Es-
tadual e o Departamento de 
Documentação e Registro, 
para rever toda a legislação 
disponibilizada pela Assem-
bleia Legislativa a partir da 
Constituição de 1989, para 
melhor informar ao cida-
dão, incorporando as alte-
rações ocorridas e anexan-
do as regulamentações por 
ventura existentes, segundo 
os integrantes do grupo de 
trabalho.

 A Secretaria Le-
gislativa historiou sobre o 
processo de elaboração da 
Coletânea de Leis Estaduais 
que será brevemente lançada 
pela Assembleia através da 
sua 2ª edição, envolvendo os 
campos temáticos.

 O secretário Legisla-
tivo da ALPB, Félix Araújo So-
brinho, ressaltou a importân-
cia de estabelecer parcerias 
com a Escola do Legislativo 
de maneira a inserir no seu 
Projeto Pedagógico as disci-
plinas temáticas. 

Para o PSB, 
“a história da 
Rede Globo é 
um péssimo 
exemplo de im-
prensa sempre 
amarrada ao 
poder político”

Através das emissoras de rádio, governador Ricardo Coutinho diz que não foi citado no inquérito

FOTO: Marcos Russo
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UEPB também cria comissão 
para apurar abusos da ditadura 
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GERAL

Objetivo é levantar abusos 
contra professores, alunos
e também funcionários 

zeeuflavio@gmail.com
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Zé

Jampa Digital: um inquérito 
e muitas perguntas

O papa é caro

Mais de 30 mil integrantes das Polícias Civil e Militar, da Força 
Nacional, da Polícia Federal e das Forças Armadas integram um dos 
maiores esquemas de vigilância da história do Brasil para garantir a 
segurança do papa Francisco e de 1,5 milhão de peregrinos que irão 
participar da Jornada Mundial da Juventude, entre os dias 22 e 28 de 
julho, no Rio de Janeiro e em Aparecida (SP).

Após a Copa das Confederações, em que jogos foram realizados 
em 6 capitais, a visita do novo papa ao país é considerada o teste 
final para a Copa do Mundo de 2014. 

Receber com segurança o público dará o aval para que o Brasil 
possa realizar sem desconfianças a Copa, daqui a um ano, e as 
Olimpíadas de 2016, abrigando equipes de todo o mundo, inclusive 
algumas que possam ser alvos de atentados terroristas, uma das 
preocupações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Podia ter um esquema desse, de forma permanente, para 
oferecer segurança aos brasileiros.

O delegado Felipe Alcântara é o responsável pela 
condução do Inquérito 95/2012, que apura supostas 
irregularidades no programa Jampa Digital, que levaria 
acesso gratuito à internet à população de João Pessoa, 
em diversos locais. O caso foi apelidado pela PF como 
“Operação Logoff” e foi concluído no início deste mês.

A Polícia Federal está no estrito cumprimento do 
seu dever, mas cometeu alguns deslizes. Os jornalistas 
que acompanham casos policiais, e políticos, sabem que 
quando se conclui um inquérito e se quer tornar público 
o que foi apurado, prestando contas à sociedade, a praxe 
indica a convocação de uma entrevista coletiva com 
os meios de comunicação previamente avisados pela 
Assessoria de Comunicação da PF. 

A PF sempre agiu assim. Mas fugiu à regra no caso 
da Operação Logoff. Um repórter da Rede Globo foi 
deslocado de outro Estado para vir à Paraíba ter acesso 
aos autos do inquérito. Por que só ele e não os jornalistas 
que atuam na Paraíba e sempre fazem a cobertura 
jornalística de casos da Polícia Federal? 

Quem fez a ‘ponte’ entre o delegado Felipe Alcântara 
e o repórter da Rede Globo que foi deslocado para a 
Paraíba? Essa notícia só interessava à Rede Globo e mais a 
nenhum veículo de comunicação dom Estado? 

Pois bem, em junho passado o vice-governador 
Rômulo Gouveia foi ouvido pelo delegado e declarou 
que não teve participação alguma na contratação do 
publicitário Duda Mendonça, que fez o primeiro turno 
das eleições de 2010 para o PSB. Rômulo é um dos 
indiciados. 

Com base na declaração de Rômulo, o delegado 
conclui: “Ora, assim procedendo, por via reflexa 
(via indireta), Rômulo Gouveia acabou invocando a 
possibilidade do governador Ricardo Coutinho ter sido 
o responsável pela contratação do publicitário”. Em todo 
o documento de 147 páginas esta é a única vez que o 
nome do governador é citado. 

O delegado Felipe Alcântara abre aspas para citar 
o governador, mas resolve, em gesto estranho, excluir 
o ministro Aguinaldo Ribeiro das investigações. Ora, 
Aguinaldo é o secretário de Ciência e Tecnologia de João 
Pessoa, pasta responsável pela implantação do Jampa 
Digital. Mas, estranhamente, ele não é citado. 

Mais estranho ainda foi botar o governador de 
Pernambuco, Eduardo Campos, no meio dos envolvidos. 
Segundo o delegado da Polícia Federal, a mesma 
empresa que prestou serviço em João Pessoa, prestou ao 
governo de Pernambuco. 

Por isso o governador Eduardo Campos foi citado 
no inquérito, com a recomendação de que deve ser 
investigado. Para os menos informados, Eduardo é 
candidato a presidente da República e, por conseguinte, 
passou a ser visto como inimigo da presidente Dilma 
Rousseff. A presidente era, até bem pouco tempo, 
majoritária no Nordeste. Agora, com Eduardo em sua 
cola, perde essa folga. 

Em nota que divulgou à imprensa, via Secom, o 
governador Ricardo Coutinho apontou de onde vinham 
as denúncias e garantiu que por trás de tudo existe a 
intenção de mirar nos governadores do PSB para atingir 
o governador Eduardo Campos, que pretende disputar a 
Presidência da República pelo PSB. 

E olha que ainda estamos muito longe das eleições 
de 2014. 

“Nosso propósito é am-
pliar a busca de respostas 
para as atrocidades ocorri-
das no período da Ditadura 
Militar em todos os setores 
da sociedade”. A afirmação 
foi feita ontem pelo presi-
dente da Comissão da Verda-
de na Paraíba, Paulo Giovani, 
ao se referir a criação de co-
missões também em univer-
sidades.

Neste final de semana, 
a iniciativa foi registrada na 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) e em solenida-
de que foi presidida pelo rei-
tor da instituição, o professor 
Rangel Júnior.

Presidida pelo professor 
José Benjamim, a Comissão 
terá o prazo de um ano para 
realizar os seus trabalhos, 
dando a sua contribuição 
para esclarecer os casos de 
abusos praticados contra es-
tudantes, professores e fun-
cionários da UEPB no perío-
do da Ditadura. 

A comissão permitirá o 
acesso às informações para 

os fins de consecução dos 
trabalhos e transparência de 
conhecimentos, tanto para 
fins de investigação e repara-
ção, quanto para capacitação 
recíproca de agentes de Esta-
do e da sociedade civil.

A comissão tem, ainda, 
como membros os profes-
sores Edmundo de Oliveira 
Gaudêncio e Gilbergues San-
tos Soares; o técnico admi-
nistrativo da UEPB, Luan da 

Costa Medeiros e o estudante 
do curso de Direito, Camilo 
de Lélis Diniz de Farias. Se-
gundo Paulo Giovani, mais 
duas portarias serão publi-
cadas para contemplar as 
mulheres nos trabalhos.

O reitor Rangel Júnior 
observou que a escolha dos 
nomes para compor a Comis-
são teve critérios e levou em 
conta, entre outros aspectos, 
a história e o comprometi-

mento dos professores e do 
estudante com a busca da 
verdade. 

Ele disse que não é fácil 
escavar a história e trazer à 
tona episódios deprimentes 
envolvendo pessoas que fo-
ram castigadas e torturadas 
pelo regime ditatorial. “No en-
tanto, as novas gerações preci-
sam reencontrar essa história 
e lutar para que esse período 
não volte mais”, frisou.

Paulo Giovani preside a comissão estadual Reitor da UEPB, professor Rangel Júnior

Presidente da Comis-
são, o professor Benja-
mim disse que “a ditadu-
ra sangrou a então URNe, 
levando a instituição a 
atravessar uma crise his-
tórica. Foi uma persegui-
ção feroz”, definiu. Para 
Paulo Giovani Antônio 
Nunes, os trabalhos das 
comissões para esclare-
cer violações do regime 
é muito importante e se 
dispôs a contribuir com 
os membros da comissão, 
fornecendo documentos 
e relatórios de pessoas 

torturadas pelo regime.  
No dia 10 de maio deste 
ano, o Colegiado Pleno 
do Conselho Superior da 
instituição já havia apro-
vado, por unanimidade, 
a mudança do nome do 
principal auditório da 
instituição, localizado no 
campus central. O nome 
do ex-reitor Guillardo 
Martins Alves foi substi-
tuído e excluído. A partir 
de agora, o auditório se 
chama “Auditório João 
Roberto Borges de Souza.

Guillardo Martins, à 

época capitão do Exército, 
foi nomeado interventor 
na UFPB com a destituição 
do reitor Mário Moacyr 
Porto, em 1964. Durante o 
seu reitorado, segundo o 
conselheiro Luciano Men-
donça, autor da proposta 
de mudança, a instituição 
viveu “uma das páginas 
mais tristes e sinistras de 
sua história, com a ins-
talação de um verdadei-
ro clima de terrorismo”. 
Em 1969, o estudante de 
Medicina João Roberto 
Borges foi impedido de 

continuar sua formação 
acadêmica, em represália 
à sua militância nos mo-
vimentos estudantis. Em 
outubro daquele ano, seu 
corpo foi encontrado em 
um açude do município 
de Catolé do Rocha, no 
Sertão paraibano

O reitor da UFCG 
Edilson Amorim disse 
que a instituição fez jus-
tiça a sua história. Até o 
final desta semana, Edil-
son Amorim também vai 
instalar a Comissão da 
Verdade da UFCG.

Professor relata momentos vividos na antiga URNe 

O deputado Luiz Couto 
(PT) disse ontem que é plena-
mente favorável ao programa 
‘Mais Médicos para o Brasil’ 
lançado pelo Governo da pre-
sidente Dilma porque Estados 
como o da Paraíba certamente 
serão contemplado com recur-
sos que vão melhorar muito a 
saúde da população”.

Couto disse que o ‘Mais 
Médicos’ é um avanço em prol 
da dignidade da população 
brasileira e que o programa vai 
ampliar a presença desses pro-
fissionais em regiões carentes, 
sobretudo nos municípios do 
interior e nas periferias das 
grandes cidades. “É uma políti-
ca de governo que já vem apre-
sentando bons resultados em 
outros países, principalmente 
nos da Europa”, constatou.

O parlamentar lembrou 
que o programa garante o me-
lhoramento das estruturas e 
equipamentos das unidades de 
saúde, bem como a contrata-
ção de pessoal capacitado. Mas, 
acrescentou: “faz-se necessário 
aumentar o número de médi-
cos brasileiros e oportunizar 
profissionais estrangeiros a 
servirem nas novas unidades 
que serão implantadas nas re-
giões”.

“O programa também 
prevê um número de municí-

pios contemplados com a ex-
pansão da oferta de vagas de 
medicina, atualmente em 57 
municípios, em mais 60, to-
talizando 117 unidades con-
templadas”, afirmou o depu-
tado ao destacar que, em se 
tratando de saúde pública, 22 
estados se encontram abaixo 
da média nacional, 700 mu-
nicípios não têm sequer um 
médico residente e os hos-
pitais sofrem com a falta de 
especialistas e infraestrutura.

Ele enfatizou, ainda, que 
pela proposta governamental, 
até 2014 serão realizados in-
vestimentos em Unidades de 
Pronto Atendimento e Bási-
ca de Saúde que 35 mil novos 
postos serão implantados. Se-
gundo Couto, serão investidos 
algo em torno de 7,4 bilhões no 
que se refere a execução e 7,5 
milhões no país.

Em se tratando de medi-
das em benefício de regiões 
carentes, o deputado federal 
Luiz Couto também comentou 
a resolução do Banco Central 
que autoriza a renegociação 
das operações de crédito rural 
de custeio e investimento con-
tratados, entre 2007 e 2011, 
por produtores rurais que tive-
ram prejuízos em decorrência 
da estiagem na área de atuação 
da Sudene.

Luiz Couto defende 
projeto sobre médicos

A partir do próximo ano, a 
a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) incluirá um percen-
tual de 2% da Receita Tributá-
ria do município para atender 
às emendas de iniciativa dos 
vereadores.

Isso é o que estabelece 
uma lei que foi aprovada este 
ano a partir de um projeto que 
foi apresentado pelo vice-pre-
sidente da Câmara, vereador 
Zezinho Botafogo.

“Na verdade, a intenção é 
subsidiar obras ou serviços in-
dicados pelos vereadores”, jus-
tificou o parlamentar, ao acre-
sacentar que as emendas são te 
uma reivindicação de todos os 
seguimentos, mas quando são 
aprovadas, não vimos o cum-
primento por parte do Execu-
tivo, ignorando não a iniciativa 
do parlamentar,”, disse Zezinho 
Botafogo, que já foi relator da 
LDO e LOA na Comissão de Fi-
nanças e Orçamento (CFO) da 
Câmara de João Pessoa.

De acordo com o vereador, 
alguns municípios no Brasil já 
incorporaram a referida pro-
posta em suas peças orçamen-
tárias, inclusive inserindo em 
sua constituição municipal, 
que é a Lei Orgânica Municipal, 
para efetivamente garantir que 
as emendas sejam cumpridas.

“No Nordeste, as Câmaras 

Projeto inclui emenda
parlamentar na LDO

Zezinho quer emenda atendida

de Natal  e de Fortaleza já avan-
çaram nesse sentido e João 
Pessoa naão poderia ficar pra 
traás”, argumentou Zezinho.  
Para ele, os parlamentares que 
apresentam emendas o fazem 
porque sabem da necessidade 
delas e precisam ver seus be-
nefícios acontecendo na práti-
ca”, afirmou o vereador.

Segundo Zezinho, levando 
em consideração o orçamento 
atual, onde a Receita Tributá-
ria prevê R$ 310 milhões em 
arrecadação, cada parlamentar 
teria direito a R$ 229 mil para 
destinar ao fomento de estru-
turas diversas. E o total do per-
centual pra todos os parlamen-
tares seria de R$ 6,2 milhões. 

FOTOS: Divulgação
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Validade é para contratos a 
partir de janeiro de 1999 ou 
adaptados à Lei 9.656/98

ANS autoriza reajuste de 9,04% 
para os planos de saúde no país

PolíticasBRASIL & 
MUNDO

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Brasília – O gover-
no pretende ampliar em 
R$ 10 bilhões os cortes 
no Orçamento Geral da 
União para cumprir a 
meta de esforço fiscal. 
Com o anúncio, o contin-
genciamento (bloqueio) 
de verbas subirá de R$ 
28 bilhões para R$ 38 bi-
lhões em 2013.

Os valores dos novos 
cortes constam do Re-
latório de Avaliação de 
Receitas e Despesas, en-
viado ontem pelo Minis-
tério do Planejamento 
ao Congresso Nacional. 
Elaborado a cada dois 
meses, o documento traz 
as reestimativas de arre-
cadação e de gastos do 
governo, além de conter 
projeções da Secretaria 
de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda 
sobre o comportamento 
da economia no ano.

De acordo com o Mi-
nistério do Planejamen-
to, R$ 4,4 bilhões da ver-
ba contingenciada vêm 
de despesas discricioná-
rias (não obrigatórias), 
que foram cortadas. Os 
R$ 5,6 bilhões restantes 
vêm da reestimativa de 
despesas obrigatórias, 
cujos valores foram re-
visados para baixo pela 
equipe econômica. Se-
gundo o governo, inves-
timentos e programas 
sociais foram poupados 
do corte.

O Ministério do Pla-
nejamento ainda defini-
rá os novos limites por ór-
gão e por ministério das 
despesas discricionárias. 
Os cortes se concentra-
rão nos seguintes itens: 
diárias e passagens, ma-
terial de consumo, loca-
ção de imóveis, aluguel 

e aquisição de veículos, 
máquinas e equipamen-
tos, serviços terceiriza-
dos, energia elétrica e 
serviços de tecnologia da 
informação.

Há cerca de 15 dias, 
o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, anun-
ciou que cortes adicio-
nais no orçamento se-
riam necessários para 
assegurar o cumprimen-
to da meta reduzida de 
superávit primário de R$ 
110,9 bilhões, 2,3% do 
Produto Interno Bruto 
(PIB), para este ano. Ori-
ginalmente, a meta para 
2013 totalizava R$ 155,9 
bilhões (3,1% do PIB), 
mas o próprio governo 
decidiu reduzir o esforço 
fiscal em R$ 45 bilhões.

A redução da meta 
de superávit primário 
será possível porque o 
governo pretende usar 
os mecanismos que per-
mitem o abatimento, da 
meta, de R$ 25 bilhões 
de gastos com o Progra-
ma de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e de 
R$ 20 bilhões em perda 
de receitas com reduções 
de tributos. O superávit 
primário é a economia 
de recursos para pagar os 
juros da dívida pública. O 
esforço fiscal permite a 
redução, no médio e no 
longo prazos, do endivi-
damento do governo.

Governo amplia cortes 
em R$ 10 bilhões

ORçAMeNtO De 2013

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

De acordo com 
o MP, R$ 4,4 bi 
vêm de despesas 
discricionárias 
(não obrigatórias), 
que foram 
cortadas

ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/13

Registro CGE Nº. 13-01074-3
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Call Center para a 

Central de Relacionamento com o Cliente (CRC) – PBGÁS, incluindo os serviços de Telemarketing 
Receptivo e Ativo, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

Nos termos do relatório apresentado pelo Pregoeiro, no parecer emitido pela Assessoria Jurídica 
da PBGÁS, e com base no § 1º do art. 49 da Lei 8.666/93 c/c o art. 53 da Lei 9.784/99, declaro 
ANULADO o presente processo.

João Pessoa, 19 de julho de 2013.
FRANKLIN DE ARAÚJO NETO

Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE PUBLICAÇAÕ DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2013

OBJETIVO: Aquisição parcelada de frutas e verduras e seus derivados destinados a merenda 
escolar conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 05 de Agosto de 2013 as 08:00:00 horas.  INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na  
Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - PB. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.

Maturéia, PB 22 de Julho de 2013.
Denis Maia Silvino- Pregoeiro Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE PUBLICAÇAÕ DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013

OBJETIVO: contratação dos serviços de profissional contabilista ou contador para execução de 
serviços técnicos de individualização do FGTS do município conforme especificações constantes 
no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 05 de Agosto de 2013 as 09:30:00 horas.  INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na  
Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - PB. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.

Maturéia, PB 22 de Julho de 2013.
Denis Maia Silvino- Pregoeiro Oficial /PMM

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 20.02.13.569– PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013

DATA DE REABERTURA: 02/08/2013 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-01127-9

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS PARA TESTES DO PEZINHO (DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 
ATRAVÉS DA METODOLOGIA HPLC) PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 
- LACEN-PB.

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 Excelentíssimo Senhor Secretário 
de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação acima, na 
modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item, considerando que 
a primeira abertura deflagrou-se deserta por ausência de interessados à sessão. 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, 22 de julho de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Processo nº 2013-004345/TEC/LP-1708, para 
Construção de Escola Padrão com Ginásio Coberto, na cidade de Junco do Seridó/PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1923/2013, em João Pessoa, em 09 de julho de 2013 
– Prazo: 365 dias. Para a atividade de Construção de Ginásio na EEEFM José Batista de Melo, 
na Rua Administrador Manoel Ângelo de Oliveira, snº, Mangabeira, na cidade de João Pessoa/PB. 
Processo nº 2013-003669/TEC/LP-1657.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1924/2013, em João Pessoa, em 09 de julho de 2013 
– Prazo: 365 dias. Para a atividade de Construção de Ginásio na EEEFM José Rocha Sobrinho, na 
Rua Rildo Rocha, snº, Centro, na cidade de Bananeiras/PB. Processo nº 2013-003650/TEC/LP-1649.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1925/2013, em João Pessoa, em 09 de julho de 
2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Reforma e Construção de Ginásio na EEEFM Assis 
Chateaubriand, na Rua Tavares, snº, Santo Antônio, na cidade de Campina Grande/PB. Processo 
nº 2013-003655/TEC/LP-1651.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1926/2013, em João Pessoa, em 09 de julho 
de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Reforma e Recuperação do Ginásio na EEEFM 
Williams Souza, na Rua Bruxelas, snº, Cuités, na cidade de Campina Grande/PB. Processo nº 
2013-003653/TEC/LP-1650.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1981/2013, em João Pessoa, em 18 
de julho de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Construção de Escola Estadual, na Rua 
Francisco Alves do Nascimento, snº, Centro, na cidade de Algodão de Jandaíra/PB. Processo nº 
2013-003648/TEC/LP-1647.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1982/2013, em João Pessoa, em 18 
de julho de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Construção de Escola técnica Estadual, 
na Qd C- Loteamento Nossa Senhora da Penha, na cidade de Mamanguape/PB. Processo nº 
2013-003672/TEC/LI-2241.

JOSEFA LÚCIA VICENTE – CPF Nº 486.773.454-34, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação para Construção de 2 unidades autônomas 
medindo 123m² com fossa e sumidouro, situado a Rua Helena de Souza Lacerda dos Santos S/N 
- GRAMAME – JOÃO PESSOA – PB. 

ROCHA MADEIRA E FERRAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 
08.958.622/0001-39, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da L.O Nº 2083/10/PROC. Nº 2010-004824 – com Varejista de 
Materiais de Construção em Geral e Artefatos de Madeira em Geral – AC: 681m² - CABEDELO – PB. 
Processo: 2013-004377/TEC/LO-5642.

ROCHA MADEIRA E FERRAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 08.958.622/0002-
10, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Renova da Licença de Operação Nº 2790/2011/PRO. Nº 2011-001284 - Fabricação de Esquadrias 
– CABEDELO – PB. Processo: 2013-004378/TEC/LO-5643.

DISMACON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, com CNPJ Nº 
03.730.347/0001-88, IE: 16.127.886-8, pela qual registra que foi extraviado uma caixa contendo 
duas Impressora Modelo MP-20 FI II, BEMATECH 3.31, Nº de Fabricação 4708040896598. E uma 
outra URANO/1FIT LOGGER, Impressora Fiscal com MFD, URANO, 03.03.04 de Nº de Fabricação 
UR010700930. Conforme Certidão datada de 22 de julho de 2013.

COMETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 17.903.257/0001-56, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia – Edifício Multifamiliar/Térreo + 01 – Pavimento C/04 Unidades - CUIÁ – JOÃO PESSOA – 
PB. Processo: 2013-004324/TEC/LP-1704.

IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA – CNPJ Nº 01.446.719/0001-13, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação – Fabricação de Farinha de Milho e Derivados de Milho, 
Salgadinho, Snacks de Trigo, Biscoitos. AC: 2.800m² - Distrito Industrial – JOÃO PESSOA – PB. 
Processo: 2013-004307/TEC/LO-5625.

egito: confrontos 
deixam um morto

terremoto na China 
mata 89 pessoas

Subiu para 89 o número de 
mortos em decorrência do terremo-
to que atingiu a província de Gansu, 
no Noroeste da China. Pelo menos 
600 ficaram feridos, segundo 
moradores, a maioria idosos e cri-
anças. Cinco pessoas permanecem 
desaparecidas.

Na tarde de ontem, o governo  
havia confirmado 87 mortes na ci-
dade de Dingxi, e duas na vizinha 
Longnan. O tremor de 6,6 graus 
de magnitude atingiu a região de 
Minxian e municípios de Zhangxian 
por cerca de um minuto.

As equipes de resgate dis-
seram que os esforços de resgate 
têm sido lentos devido à falta de 
máquinas de escavação pesada. 
Uma investigação inicial mostrou 
que o terremoto derrubou mais de 
1.200 casas e danificou seriamente 
mais de 21 mil. Moradores da aldeia 
de Yongguang, em Meichuan, estão 
sem comida, abrigo, energia elé-
trica e sinal de telefone celular. 

Cairo – Em mais um dia de 
confrontos entre simpatizantes 
do presidente deposto Mouhamed 
Mursi e os que apoiam o atual governo, 
na Praça Tahrir, no Cairo, capital 
do Egito, uma pessoa foi morta e 
várias ficaram feridas ontem. Os 
manifestantes usaram pedras e 
espingardas durante os confrontos.

As forças de segurança 
egípcias responderam com gás 
lacrimogêneo. Desde que Mursi foi 
deposto, no último dia 3, a violência 
no Egito fez mais de uma centena 
de mortos.

Com a destituição de Mursi 
pelas Forças Armadas, assumiu in-
terinamente o poder Adly Mansour, 
presidente da Suprema Corte. Man-
sour anunciou que serão realizadas 
eleições em seis meses e que a Con-
stituição vai ser alterada.

Uma multidão esperava pelo anúncio do nascimento desde cedo em frente ao Palácio de Buckingham 

O anúncio foi feito pelo 
Palácio de Kensington, resi-
dência oficial do casal.

É um menino, de cer-
ca de 3,8 quilos, que nasceu 
saudável às 16h24 locais 
(12h24 de Brasília), de parto 
normal, e na presença do pai, 
como manda a tradição da fa-
mília real britânica.

Kate, de 31 anos, estava 
bem e passou a noite com a 
criança no hospital St. Mary, na 
região central de Londres, an-
tes de ir para casa.

O garoto é o terceiro na 
linha sucessória do trono bri-
tânico, atrás do avô, Charles, e 
do pai, William.

O nascimento do cha-
mado “bebê real” gerou uma 
grande atenção da mídia do 

mundo inteiro. Vários fotó-
grafos e cinegrafistas monta-
ram um verdadeiro acampa-
mento durante semanas em 
frente ao St. Mary.

A rainha Elizabeth II e seu 
marido, o duque de Edimbur-
go, bisavós do menino, mani-
festaram, através de um comu-
nicado divulgado pelo palácio 
de Buckingham, estar “encan-
tados” com o nascimento.

A multidão esperava 
pelo anúncio do nascimen-
to desde cedo em frente 
ao palácio, mas ele foi feito 
por volta das 20h30 locais 
(16h30 de Brasília), ontem, e 
recebido com alegria.

Nome
O nome da criança ainda 

Nasce o filho do Príncipe 
William e da duquesa Kate

não foi anunciado, e pode de-
morar dias até isso ocorrer.

Os britânicos tiveram que 
esperar uma semana para sa-
ber o de William, e um mês 
para saber o de Charles.

O bebê já nasce com o 
título de Príncipe ou Prince-
sa de Cambridge e será tra-
tado como “Alteza Real”. Ele 
vai ser batizado no seio da 
Igreja Anglicana, com uma 
réplica do traje usado pela 
filha mais velha da Rainha 
Victoria em 1841.

O original já não é usado 
desde 2004, para ser preserva-
do. Os bebês reais, geralmente, 
têm cinco padrinhos.

Harry, irmão de William, e 
Pippa e James, irmãos de Kate, 
são os candidatos mais prová-
veis. William e Kate casaram-
-se em 29 de abril de 2011, 
em uma cerimônia suntuosa 
na tradicional Abadia de West-
minster, após 11 anos de rela-
cionamento iniciado na escola.

Foto: Divulgação

Brasília – A Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) definiu em 
9,04% o índice máximo 
de reajuste para os planos 
de saúde médico-hospita-
lares individuais e fami-
liares, contratados a par-
tir de janeiro de 1999 ou 
adaptados à Lei 9.656/98. 
O percentual, divulgado 
ontem, foi aprovado pelo 
Ministério da Fazenda e é 
o teto válido para o perí-
odo entre maio de 2013 e 
abril de 2014.

A medida atinge 
17,6% dos associados aos 
planos de assistência mé-
dica, cerca de 8,4 milhões 
de pessoas, de acordo 

com a agência. O índice de 
reajuste autorizado pela 
ANS só pode ser aplicado 
a partir da data de aniver-
sário de cada contrato. É 
permitida a cobrança de 
valor retroativo, caso a 
defasagem entre a apli-
cação e a data de aniver-
sário seja de, no máximo, 
quatro meses.

A metodologia usada 
para definição do índice 
máximo para os planos in-
dividuais leva em conside-
ração a média dos percen-
tuais de reajuste aplicados 
pelas operadoras aos pla-
nos coletivos com mais de 
30 beneficiários, explicou 
em nota a ANS. Em 2013, 
foi considerado também o 
impacto de fatores exter-
nos como, por exemplo, 
a utilização dos 60 novos 
procedimentos incluídos 
no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde ao longo 
de 2012.
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Botafogo entra na zona
de classificação e terá 
o retorno de Genivaldo

MUNDIAL DE VÔLEI DE PRAIA

Álvaro estreia nos EUA
Paraibano vai jogar ao 
lado do capixaba Edson
Felipe a partir de hoje

O paraibano Álvaro Fi-
lho disputa hoje, na Cali-
fórnia, nos Estados Unidos, 
mais uma etapa do Circuito 
Mundial de Vôlei de Praia, 
temporada 2013.  Campeão 
em Gstaad (Suíça) no últi-
mo dia 14, o atleta não terá 
o parceiro Ricardo, que se 
recupera de uma lesão no 
abdômen. Ele formará dupla 
com o capixaba Edson Filipe, 
escalado pela técnica Letícia 
Pessoa. É provável que na 
etapa de Berlim (Alemanha), 
no período de 7 a 11 do pró-
ximo mês, o baiano esteja de 
volta.

Além de Álvaro/Edson 
Felipe, o torneio principal 
dos Estados Unidos, que 
ocorre na Praia de Long Be-
ach, na Califórnia, tem a par-
ticipação ainda de outras du-
plas brasileiras no masculino 
e feminino: Bruno Schmidt/
Pedro Solberg e Taiana/
Talita, líderes do ranking 
mundial, além de Alison/
Emanuel, Edson Maria Cla-
ra/Carol e Ágatha/Maria Eli-
sa também estarão em ação 
hoje. 

O Circuito Mundial de 
Vôlei de Praia teve início 
ontem com as disputas do 
qualifyng, ocasião em que o 
paraibano Vitor Felipe, que 
forma dupla com Evandro es-
tiveram em cena. A também 
dupla brasileira Lili/Barbara 
Seixas disputaram ao qua-
lifyng ontem. A competição 
volta dez anos depois aos Es-
tados Unidos. Carson, assim 
como Long Beach, faz parte 
do Condado de Los Angeles 
e foi a última cidade ameri-
cana a receber uma etapa do 
Circuito Mundial, fato ocor-
rido em 2003, quando teve 
a dupla Ricardo/Emanuel 
como campeã no torneio 
masculino. 

“Tudo o que aconte-
ceu de relevante no vôlei 
de praia veio da Califórnia. 
Muitas praias de lá, famosas 
pelo surfe, sempre dividiram 
espaço com o nosso esporte. 
E o americano costuma fazer 
torneios em que as estrelas 
são os atletas. A promoção 
e a divulgação são todas em 
cima deles. Sem falar que 
quem mora no estado tem 
um estilo de vida próprio. E 
a maioria dos atletas que ro-
dam o Circuito reside lá”, dis-
se Emanuel, que chegou a jo-
gar três temporadas (98, 99 
e 2000) do circuito america-
no e por muito tempo residiu 
na Paraíba. “Gosto muito de 
jogar lá. É sempre um suces-
so. Voltar depois de dez anos 
é muito legal”, comentou. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Ricardo deve 
voltar a jogar 
ao lado de 
Álvaro na etapa
da Alemanha 
que acontece 
em agosto 
de 7 a 11

FOTOS: Divulgação

O paraibano Álvaro é uma das estrelas do time brasileiro que disputa a etapa do Mundial nos EUA. Ele foi campeão ao lado de Ricardo na etapa realizada na Suíça

Femar, de João Pessoa e 
Escolinha do Messias, da cida-
de de Mari, decidem no pró-
ximo sábado a Copa Paraíba 
Sub-15 de Futebol 2013, even-
to promovido pelo Governo 
do Estado, por meio da Secre-
taria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel-PB). As 
equipes garantiram vagas na 
final após passarem por seus 
adversários, no último sábado. 
O time pessoense venceu o CSP 
por 1 a 0. A equipe do Agreste 
eliminou, nos pênaltis, o Es-
portivo Emanuel, de Campina 
Grande. A final será no Estádio 
Leonardo Vinagre da Silveira, 
campo da Graça, na capital, às 
16h30.

Iniciado no dia 13 de abril, 
a Copa Paraíba Sub-15 de Fute-
bol 2013 contou com a partici-
pação de 64 escolinhas de 30 
municípios das regiões do Bre-
jo, Agreste e Litoral. Os resulta-
dos obtidos com a realização da 
competição foram satisfatórios 
ao Governo do Estado, princi-
palmente por estar movimen-
tando a prática esportiva em 
vários municípios da Paraíba. 
“Está sendo um investimento 

que servirá, para que no futuro 
possamos ver futuros craques 
brilhantes em nível nacional 
que saíram de uma competição 
como esta”, afirmou Raimundo 
Braga, coordenador geral da 
competição.

Durante a realização do 
torneio, 25 garotos chegaram a 
despertar o interesse de gran-
de clubes do cenário esportivo 
brasileiro, com destaque para 
Joinville-SC, Goiás, Sport-PE, 
Grêmio-RS, dentre outros. “Foi 
impressionante o quantitativo 
de atletas que conseguiram ir 
pra clubes renomados do Bra-
si”,disse Braga. 

O secretário de Juventu-
de, Esporte e Lazer, Tibério 
Limeira, afirmou que a reali-
zação da Copa deixou vários 
desportistas de inúmeros 
municípios satisfeitos, graças 
ao empenho do Governo do 
Estado. “Com essa competição 
conseguimos sacudir o espor-
te nessas três regiões da Para-
íba e nos jogos que fui assistir, 
sempre fui abordado pelos 
técnicos e até pais de atletas 
agradecendo ao Governo do 
Estado a realização do evento. 

A Copa Paraíba Sub-15 já está 
carimbada no calendário do 
esporte paraibano”, frisou.

Nos dois jogos que apon-
taram os finalistas da compe-
tição, a torcida compareceu 
em bom número. No Estádio 
da Graça, onde se enfrentaram 
Femar x CSP,  um bom público 
prestigiou o espetáculo ven-
cido pelo Femar por 1 a 0. No 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande, a torcida esteve pre-
sente para incentivar a Esco-
linha do Emanuel, no entanto, 
não foi suficiente para que o 
time campinense conquistas-
se a vaga. Após 0x0 no tempo 
normal, a decisão foi para a 
cobrança de pênaltis, vencida 
pela Escolinha do Messias pelo 
placar de 3 a 2.

 Patos
Ontem, na cidade de Pa-

tos, o Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer, 
fez a abertura da segunda edi-
ção da Copa Paraíba Sub-15 
de Futebol. A competição terá 
equipes das regiões do Sertão, 
Curimataú e Cariri. 

Femar e Messias vão decidir
a Copa Paraíba de Futebol

O Santa Cruz de Santa 
Rita é a primeira equipe clas-
sificada para as semifinais da 
Copa Litoral Norte de Beach 
Soccer, que ocorre na cidade 
de Jacaraú, na Paraíba. No úl-
timo fim de semana, o time 
dos canaviais passou fácil 
pelo São Sebastião ao golear 
por 8 a 1. Com o resultado, 
o clube aguarda seu adver-
sário, que somente será co-
nhecido no próximo final de 
semana, quando acontecem 
três confrontos: São Sebas-
tião x Guarany de Rio Tinto, 
Água x Guarany de Jacaraú e 
Vale Verde x Betas.

Promovida pela Federa-
ção Paraibana de Beach Soc-
cer, a Copa Litoral Norte tem 
supervisão da Confederação 
Brasileira de Beach Soccer 
e prossegue até o dia 10 de 
agosto. Nove clubes, de oito 
cidades disputam a competi-
ção: Bairro 13 Futebol Clube 
e Guarany Futebol Clube (de 
Jacaraú); Gama Menino Je-
sus e  Palhoça Marisol (João 
Pessoa); Águia Futebol Clube 
(Curral de Cima); Vale Ver-
de Esporte Clube (Maman-
guape); Guarany Futebol 

Clube (Rio Tinto); São Se-
bastião Futebol Clube (Lagoa 
de Dentro), e; Betas Esporte 
Clube (Pedro Régis).

Na roda do último fim de 
semana quando o Santa Cruz 
conquistou de forma anteci-
pada vaga para as semifinais 
foram realizadas três partidas, 
todas da primeira fase classifi-
catória. O Bairro 13 venceu o 
São Sebastião por 1 a 0, depois 
de empate de 6 a 6 no tempo 
normal. Gama/Menino Jesus 
derrotou o betas por 4 a 1, en-
quanto o Santa Cruz ganhou 
do São Sebastião por 8 a 1. A 
Copa Litoral Norte de Beach 
Soccer teve início no último 
dia 13 com os nove times divi-
didos em três chaves.

De acordo com o presi-
dente da Federação Paraiba-
na de Beach Soccer, Ailton 
Cavalcanti, a competição 
vem atingindo seus objeti-
vos. “As equipes estão dando 
um demonstração de muito 
profissionalismo. O público 
tem prestigiado as belas jo-
gadas dos atletas. É intenção 
da federação realizar outros 
eventos deste porte nesta re-
gião”, afirmou o dirigente.

Santa Cruz se classifica
na Copa Litoral Norte

BEACH SOCCER

Os garotos do Femar derrotaram o time do CSP e no próximo sábado vão decidir a competição

A equipe do Santa Cruz avançou para as semifinais da disputa



Bernardinho diz que Rússia 
foi equipe superior ao Brasil

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 23 de julho de 2013

O atacante Marcelinho 
Paraiba aprontou mais uma 
e acabou sendo detido na 
madrugada de domingo 
passado em Varginha-MG 
acusado de dirigir embriaga-
do. O jogador foi abordado 
após ser visto dirigindo 
perigosamente e se negou 
a fazer o teste do bafô-
metro, porém admitiu que 
tinha usado álcool.  Com-
pareceu a delegacia, prestou depoimento, pagou 
fiança e foi liberado. O histórico policial de Marce-
linho passa por suspeita de estupro em 2011, em 
Campina Grande, e uma agressão, no mesmo ano, a 
um homem na casa de show Spazzio. Bela ficha!

Marcelinho PB

Torcida do Belo vem
dando um show

Botafogo e torcida seguem em lua de mel na tem-
porada 2013 e de fazer inveja aos concorrentes, afinal os 
torcedores do campoeão paraibano estão dando show 
nas arquibancadas, nas redes sociais, empurrando o time 
em direção ao Brasileiro da Série C porque os resultados 
estão surgindo no campo e a tendência é termos o Belo 
na divisão que hoje ocupa o Treze. Colocar quase seis 
mil pessoas no Almeidão num domingo chuvoso deixa 
claro que se depender da arquibancada o acesso estará 
garantindo.

Fui trabalhar no jogo de Campina Grande e quando 
passei em frente ao Almeidão percebi a grande motiva-
ção da torcida botafoguense diante da chuva que caía. 
Ela não foi páreo para os apaixonados tricolores. Soube 
que o time jogou bem e não encontrou maiores dificul-
dades para derrotar o Vitória da Conquista por 2 a 0, o 
suficiente para entrar na zona de classificação e com 
gols do estreante Lenilson. Muito bom para a capital que 
estava adormecida e vive um ano diferente, de muita 
alegria e um futuro promissor.

Agora o time só volta a jogar no dia 4 num inter-
valo inexplicável. A propósito, essa tabela da Série D em 
relação ao Botafogo foi terrível. Coisas da organização 
desastrosa da CBF.  

Já o nosso outro representante, o Treze, na Série C 
do Campeonato Brasileiro se deu mal jogando em Cam-
pina Grande. O Galo não soube fazer o dever de casa e 
acabou surpreendido no Estádio Presidente Vargas ao 
perder por 1 a 0 para o CRB, resultado que o deixou na 
zona de rebaixamento e em situação delicada, já que 
na próxima rodada vai atuar fora de seus domínios, no 
Ceará, diante do Fortaleza. Não podia deixar também 
de parabenizar a torcida do Galo que prestigiou o jogo 
debaixado de muita chuva e a diretoria pelo belo campo.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A equipe paraibana de fute-
bol americano venceu o Na-
tal Scorpion por 68 a 0 pelo 
Campeonato Brasileiro. Bom 
para a Paraíba, ruim para o 
Estádio da Graça que sediou 
o jogo e deve estar castiga-
do, não só pelas chuvas.

Espectros

Saiu as diretrizes para a disputa da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior de 2014. Os nascidos entre 1994 e 1998 
estão aptos a disputa e os clubes têm até o dia 19 de 
setembro para registro final de seus atletas nas respec-
tivas federações. Quem será o representante da Paraíba?

Justa homenagem a pres-
tada ao ex-jogador Valdeci 
Santana pela diretoria do 
Botafogo antes da partida 
contra o Vitória da Con-
quista, no Almeidão. Valdeci 
foi  um dos grandes nomes 
do Tricolor da Maravilha.

Valdeci Santana

Copa São Paulo

Depois da Copa do Nordeste vem aí a Copa Centro-Oes-
tre e Norte com a participação de oito estados - Amazo-
nas, Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, 
Roraima, Acre e Amapá -. Falta tão somente o aval da 
CBF que deve custear as despesas da competição. 

Copa Centro-Oeste e Norte

Técnico diz que assume
a responsabilidade pela
derrota na Liga Mundial

OuTraS
modalidades

A queda veio de uma 
forma inesperada. Não que 
a vitória fosse garantida, cla-
ro. Mas, diante da soberania 
russa, Bernardinho tenta se 
manter tranquilo. No iní-
cio de uma nova caminhada 
olímpica, o treinador encara 
a derrota na decisão da Liga 
Mundial por 3 sets a zero 
com naturalidade. O técnico 
admite que alguns jogadores 
deixaram a desejar na deci-
são, mas assume a responsa-
bilidade diante da derrota.

“Antes de mais nada, a 
Rússia fez uma grande par-
tida. Tivemos algumas chan-
ces no primeiro set, mas não 
fomos competentes. Eles er-
raram muitos saques, mas 
porque deram muita pressão 
o tempo todo. Alguns de nos-
sos jogadores jovens talvez 
tenham sentido o emocional, 
não jogaram o máximo. Mas 
é normal. É a primeira final 
de alguns deles. A responsa-
bilidade é minha. Não fomos 
competentes em sair da difi-
culdade. Tenho de reconhe-
cer a superioridade deles” 
afirmou.

O técnico afirma que a 
boa campanha na fase clas-
sificatória e algumas boas 
exibições deram a medida 
errada do estágio em que a 
seleção se encontra. Bernar-
dinho voltou a dizer que as 
expectativas foram exage-
radas.- Nós não somos tão 
bons, mas também não so-
mos tão ruins quanto pode 
parecer com a derrota. Es-
tamos em algum lugar nesse 
meio do caminho. Esse é o 
fato. O problema é que, quan-
do se fala demais, criam-se 
ilusões. As pessoas começam 
a acreditar, mas às vezes não 
corresponde à realidade.

Bernardinho espera que 
a seleção consiga encarar a 
derrota de forma correta. 
Para o treinador, a seleção 
pode evoluir com o vice na 
Liga.

“É só um início. Claro, 
ganhar de uma equipe como 
a Rússia daria muita confian-
ça ao Brasil. Existem duas 
formas de encarar uma der-
rota como essa, que é dura 
pela forma que foi. Ou você 
estuda, aprende, endurece e 
assume a responsabilidades 
ou você entrega. O impor-
tante é aprender com isso, 
crescer com isso. Não criar 
ilusões”.

A seleção não terá muito 
tempo de descanso. No dia 4 
de agosto, a equipe começa 
a disputar o Sul-Americano, 
em Cabo Frio, no Rio de Ja-
neiro.

Os melhores
O Brasil dominou a sele-

ção da Liga Mundial de Vôlei. 
Ao todo, foram três brasi-
leiros na lista: Lucarelli (2º 
melhor ponta), Mário Júnior 
(melhor líbero) e Bruninho 
(melhor levantador).

Outros quatro jogado-
res completaram a seleção: 
Ivan Zaytsev (melhor ponta), 
Dmitry Muserkyi (melhor 
central), Emanuele Birarelli 
(2o melhor central), Tsvetan 
Sokolov(melhor oposto).

O russo Nicolay Pavlov 
foi eleito o melhor jogador 
de todo o campeonato.

FOTOS: Divulgação

Bernardinho dá orientações aos jogadores em intervalo do jogo em que o Brasil perdeu o título

Alan Fonteles encantou o 
Stade du Rhône no último do-
mingo ao conquistar o ouro 
dos 200m T43 no Mundial 
Paralímpico de Atletismo, 
em Lyon. O brasileiro venceu 
a prova com um tempo de 
20s66, derrubando o recor-
de mundial que pertencia ao 
sul-africano Oscar Pistorius e 
era de 21s30. A marca, entre-
tanto, não é impressionante 
somente por padrões de dis-
putas de biamputados.

O tempo de Fonteles está 
muito próximo do índice do 
Mundial de Moscou para os 
200m. Para participar da 
competição, o atleta conven-
cional precisa atingir 20s56. 
Segundo o paraense, isto é 
prova do crescimento do es-
porte paralímpico.

"Hoje tenho tempo de 
atleta convencional, então 
não tem aquela história de 
paralímpicos são coitados, 
não conseguem correr o mes-
mo tempo. Eu mostrei isso e 
outros atletas já mostraram. 
É um jeito de mostrar onde 
podemos chegar", afirmou o 
brasileiro.

Na Olimpíada de Lon-
dres, Pistorius fez história 
ao participar da disputa dos 
400m e dos 4x400m contra 
atletas convencionais. Fon-
teles já afirmou que não tem 
pretensões de repetir o feito, 
mas admitiu ter o sonho de 

disputar o Troféu Brasil de 
Atletismo. "Quero participar 
pelo menos uma vez. Mas 
de preferência que me deem 
mais chances depois dessa 
uma vez (risos)", disse.

"Desde os nove anos eu 
tenho esse sonho quando vi 
o Robson Caetano. Não é para 
ganhar, porque tenho ami-
gos dentro do olímpico. Eles 
mesmos me disseram: 'Alan, 
se você entrar com a gente na 
reta nos 200m, você vai vir 
junto com a gente. Se vier com 
20s, vai ser complicado'. Os 
atletas paralímpicos são mui-
to fortes. Não é querer chegar 
lá pra mostrar que sou melhor 
ou algo assim, é um sonho que 
quero realizar", explicou o pa-
ratleta, que gostaria de par-
ticipar da próxima edição da 
competição.

Caso consiga cumprir 
sua meta, Fonteles não deve 
fazer feio. O tempo de 20s66 
lhe garantia a quarta co-
locação na final dos 200m 
do Troféu Brasil de 2013. O 
ouro ficou com o alagoano 
Bruno Lins, que percorreu a 
distância em 20s33. "Hoje se 
eu quiser entrar no Troféu 
Brasil nos 200m. Não sei nos 
100m, mas nos 200m eu en-
traria na final tranquilamen-
te", afirmou o paratleta.

Outro destaque foi o ouro 
conquistado pelo Brasil no 
Mundial Paralímpico de Atle-

tismo que veio pelas mãos 
de uma atleta de apenas 17 
anos. No Stade du Rhône, em 
Lyon, a paranaense Lorena 
Spoladore conquistou a pro-
va do salto em distância T11 
com uma marca de 4,37m. foi 
o primeiro ouro feminino do 
país na competição.

“Foi surpresa, foi meio 
esperado. Queria muito, sei 
lá, mistura muito, nem sei 
explicar”, disse a emociona-
da Lorena depois da prova. 
“A gente veio para a luta. A 
tendência seria melhorar. Eu 
estava muito nervosa, mas 
deu tudo certo”, afirmou a pa-
ratleta, que fez sua estreia em 
Mundiais e em torneios fora 
do Brasil.

Lorena teve um início de 
prova ruim, saltando apenas 
2,64m em sua primeira ten-
tativa. Na terceira chance, 
entretanto, a brasileira fez o 
necessário para o ouro. Para 
a alegria de sua mãe, Dona 
Zilda.

“A minha mãe está lá em 
Goiânia, torcendo, deve ter 
se descabelado toda. Ela me 
liga, a gente conversa pela 
internet todo dia. Hoje não 
deu pela correria e pelo fuso 
horário, mas ela disse que 
rezaria por nós. Deve ter gri-
tado muito, que eu conheço a 
minha mãe. Gritado, torcido, 
chorado nos últimos saltos, 
uma festa”, contou Lorena.

Alan Fonteles brilha em Lyon
e ganha o ouro nos 200m T43

Alan Fonteles comemora a conquista da medalha de ouro no Mundial Paralímpico de Atletismo em Lyon



Genivaldo volta no próximo jogo
botafogo

fUtEboL 
PaRaÍba
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Na vitória sobre o time 
baiano, o goleiro acabou
vetado por lesão  na coxa

O goleiro Genivaldo não 
será problema para o jogo 
de volta contra o Vitória da 
Conquista, programado para 
o próximo dia 4 de agosto, no 
interior da Bahia. O Paredão 
desfalcou o Botafogo no jogo 
de domingo, contra o mesmo 
Vitória da Conquista, pela 
Série D, porque sentiu uma 
fisgada na coxa direita, mo-
mentos antes da partida, no 
estádio Almeidão. Ele aca-
bou sendo substituído por 
Remerson, que acabou tendo 
uma grande atuação. 

Ontem, Genivaldo afir-
mou que vai fazer fisiote-
rapia e acredita que estará 
em condições de jogo já esta 
semana. "Foi só uma fisgada 
e se fosse uma coisa com-
plicada eu estaria tranquilo, 
porque o Belo está bem ser-
vido de goleiros. Remerson 
entrou bem e mostrou seu 
potencial contra o Vitória. 
Todos os goleiros hoje do 
Botafogo estão muito bem 
preparados", disse o ídolo da 
torcida botafoguense.

Reapresentação
De folga na tabela no 

próximo final de semana da 
Série D do Campeonato Bra-
sileiro, o elenco do Botafogo 
se reapresenta hoje na Ma-
ravilha do Contorno, após 
vencer por 2 a 0 o Vitória da 
Conquista, em jogo realizado 
no último domingo no Está-
dio Almeidão. Com o triunfo, 
o Belo voltou a zona de clas-
sificação e agora é o segundo 
colocado do grupo A 4, atrás 
apenas do líder Sergipe, que 
tem 10 pontos.

Segundo o técnico Mar-
celo Vilar, a vitória de domin-
go foi resultado da superação 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Classificação

Série D 
Times PG J V E D GP GC SG
1º Sergipe-SE  10  4  3  1  0  11 2  9  
2º  Botafogo-PB   8 4  2 2 0 5  2  3  
3º  Vitória-BA   6 4  2  0 2  3 4 -1 
4º  Juazeirense-BA   4  4  1  1  2  3  8  -5  
5º  CSA-AL   0 4  0  0  4  0 6  -6

dos jogadores. "Enfrentamos 
um adversário difícil, num 
gramado pesado, com muita 
chuva, e os atletas se supe-
raram dentro de campo, com 
raça, e deram uma respos-
ta ao empenho do torcedor, 
que também compareceu 
em massa ao estádio, mesmo 
com o mau tempo", disse o 
treinador.

Sobre a importância da 
vitória sobre os baianos, Vi-
lar disse que agora o time 
voltou a zona de classifica-
ção, e isto trará um pouco 
mais de tranquilidade para 
trabalhar e tentar se manter 
na posição, ou quem sabe lu-
tar pela liderança do grupo. 
"Vamos agora para os próxi-
mos jogos fora com o moral 
necessário para trazermos 
os pontos que necessitamos. 
Não tem nada ainda ganho, 
e as dificuldades tendem a 
crescer nesta reta final, com 
três clubes lutando por duas 
vagas para a próxima vaga", 
disse Vilar, se referindo ao 
Sergipe, Botafogo e o próprio 
Vitória da Conquista".

O Botafogo folgará na 
próxima rodada do Campe-
onato Brasileiro da Série D 
e voltará a jogar no próxi-
mo dia 4 de agosto, contra o 
mesmo Vitória da Conquista, 
só que no campo do adversá-
rio, no interior da Bahia.

festa completa
Além de uma vitória in-

questionável, com uma gran-
de atuação dentro de campo, 
os botafoguenses tiveram, 
fora das quatro linhas, outros 
motivos para comemorar. O 
Belo bateu novo recorde de 
público no Grupo A4, e home-
nageou um dos grandes ídolos 
do passado, Valdeci Santana.

O público que compare-
ceu ao Almeidão chegou aos 
7 mil, com 5.790 pagantes, 
que proporcionou uma ren-
da de R$ 58.980,00. O torce-
dor lotou as arquibancadas 
sombra do Almeidão, mesmo 
debaixo de muita chuva.

Antes do jogo começar, 
a diretoria homenageou 
mais um craque do passado. 
Desta vez foi  o meia Valdeci 
Santana. Ele foi tricampeão 
entre os anos de 1968 e 
1970. “A ideia é reconhecer 
os seus ex-atletas e agrade-
cer a abnegação dos mes-
mos quando vestiram e hon-
raram a camisa alvinegra da 
estrela vermelha”, declarou 
o vice-presidente do Depar-
tamento Social, Francisco Di 
Lorenzo Serpa.

O ex-jogador recebeu 
um diploma de honra ao mé-
rito, das mãos do presidente 
Nelson Lira, e uma camisa 
oficial do clube, com o núme-
ro 10 e seu nome gravados, 
entregue pelo vice-presi-
dente Francisco de Assis. O 
dirigente disse que outros 
atletas serão homenageados 
nos próximos jogos.

Apesar de apontado como repre-
sentante da Paraíba no Campeonato 
Brasileiro de Futebol Feminino, com-
petição que está programada para o 
período de 14 de agosto a 24 de no-
vembro deste ano, o Botafogo ainda 
não garantiu a participação no cam-
peonato. O prazo para confirmação 
junto à CBF termina amanhã.

Segundo o vice-presidente de pa-
trimônio e responsável pelo depar-
tamento de futebol feminino, Oddo 
Villar, o clube aguarda um patrocínio 
para garantir a participação na com-
petição. "É uma competição de alto 
nível e precisamos participar com uma 
grande equipe para não fazer vergo-
nha. Isto requer um investimento alto 
e precisamos de patrocínio", disse o 
dirigente, deixando entender que a 
participação do Alvinegro da estrela 
vermelha é muito difícil.

O Botafogo é hoje o clube parai-

bano  melhor colocado no Ranking 
Nacional de Futebol Feminino, com 
2.100 pontos, e na décima-sexta po-
sição. Caso o Belo não participe, a 
Paraíba ficará fora do Campeonato 
Brasileiro.  "Será muito ruim se isto 
acontecer, porque esta é a Primei-
ra Divisão e no próximo ano haverá 
muitos clubes interessados em fazer 
parte. Já falam até numa Segunda 
Divisão, mas por enquanto não sabe-
mos como será o rebaixamento ou as-
censão para a elite. Meu medo é que 
a Paraíba fique sem representantes", 
salientou Oddo Villar.

Segundo Oddo, ele deve se reu-
nir com o presidente Nelson Lira nas 
próximas horas, para decidir a parti-
cipação ou não do Belo. "Nelson ain-
da não está por dentro da situação e 
precisamos do aval dele para começar 
ou não o trabalho de montagem do 
elenco", disse. 

futebol feminino também no brasileiro

Genivaldo ao lado de Remerson que o substituiu na vitória de 2 a 0 sobre o Vitória da Conquista

FOTOS: Divulgação

Idolatrado no primeiro semestre 
por levar um time considerado fra-
co tecnicamente à final do Campeo-
nato Paraibano, conquistando assim 
uma vaga na Copa do Nordeste 2014, 
o treinador José Luiz Mauro, o Vica, 
ganhou moral e teve total liberdade 
para formar o Treze que disputa a Sé-
rie C.

Entretanto, as coisas não andam 
bem no Campeonato Brasileiro. On-
tem à tarde, a equipe se reapresentou 
após a derrota por 1 a 0 para o CRB. 
O resultado, em pleno Estádio Presi-
dente Vargas, o qual voltava a sediar 
jogos do certame nacional após três 
anos, desagradou a torcida.

Pela primeira vez, desde março, 
quando assumiu o Galo, o comandan-
te alvinegro ouviu gritos de “burro” e 
“fora Vica” vindos da arquibancada. 
Após reunião com a diretoria, Vica 
conversou bastante com os jogadores. 
Os que atuaram contra o CRB, no do-
mingo, fizeram apenas um trabalho 
leve. O próximo compromisso do Tre-
ze está marcado para sábado, às 16h, 
contra o Fortaleza, na capital cearense.

Na justificativa do treinador sobre 
a terceira derrota em cinco jogos, la-
mentações em relação ao setor ofen-
sivo da equipe. “Nós tivemos poucas 
chances no jogo. Mas dessas poucas 
oportunidades, não conseguimos ter 
a tranquilidade para fazer os gols. Fal-

tou o gol. Já o adversário criou duas 
chances e fez um. Futebol tem disso. 
Nós pressionamos, algumas vezes com 
organização, outras desorganizada-
mente, e assim fica difícil furar o blo-
queio”, comentou Vica.

Questionado sobre mudanças e 
contratações, o treinador revelou que 
tem discutido diariamente com a di-
retoria a busca por reforços. No en-
tanto, conforme Vica, a dificuldade é 
achar jogador disponível no mercado, 
vez que estão todos empregados nas 
outras três divisões do Campeonato 
Brasileiro.

Para o duelo ante o Fortaleza, a 
expectativa da comissão técnica é que 
o meia Cristian possa estar à disposi-
ção. “Não tivemos sorte essa semana 
(passada). O Cristian não se recuperou, 
o Wallace esteve com a garganta infla-
mada, enfim”, reclamou Vica, que não 
pôde contar com vários jogadores.

Mais cobranças
Outro personagem que também 

ouviu muitos apupos da torcida foi o 
meia Daniel Costa, que vestiu a camisa 
10 e teve a árdua tarefa de substituir 
Cristian, xodó da arquibancada desde 
o ano passado. 

Para o jogador, o acaso decidiu 
a partida. “Acredito que faltou um 
pouco de sorte. Nós tomamos o gol 
numa bobeira. Aí depois, no segundo 
tempo, só nossa equipe que teve as 
melhores oportunidades e não fomos 
felizes. Futebol é assim. Não adianta 

ficar querendo achar desculpa. Temos 
que continuar trabalhando, o que es-
tamos fazendo sério, firme, e tenho 
certeza que essa fase vai passar”, co-
mentou. Com quatro pontos em cinco 
jogos, o Treze é o nono colocado do 
Grupo A da ‘Terceirona’.

Apesar da chuva e do gramado en-
charcado, fatores que contribuíram para 
que o jogo ficasse truncado, sem a bola 
rolar normalmente, Daniel Costa prefe-
riu não usar esse tipo de justificativa.

“Isso prejudicou nosso time, mas 
também atrapalhou o time deles. 
Quando fica ruim, fica para os dois 
times. Eles conseguiram achar um gol 
ali e depois ficaram fechados, só jo-
gando no contra-ataque. Nós ficamos 
apenas na ligação direta e não fomos 
felizes - pontuou”.

Para o diretor José Wilton a fase 
está complicada e será preciso muita 
paciência e trabalho para superar esse 
início complicado.

“Quem viu o jogo sentiu que não 
faltou vontade ao grupo que buscou 
o gol desde o início da partida. O go-
leiro deles fez duas defesas milagrosas 
e o nosso ataque não encaixou a bola 
na rede. Agora é continuar trabalhan-
do para se recuperar das duas derro-
tas consecutivas”, disse.

Com quatro pontos em cinco jogos, 
o Treze é o nono colocado do Grupo A 
da ‘Terceirona’. No próximo sábado, a 
equipe vai até a capital do Ceará tentar 
sair da zona de rebaixamento contra o 
Fortaleza.

Vica começa a ser questionado após derrota
tREZE

Phillipy Costa
Especial para A União

O meia Daniel Costa foi um dos mais criticados na derrota
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Jogadores motivados 
para conquistar título 
amanhã contra Olimpia

Atlético acredita na superação
tAçA LIbertAdOres

“O que move a gente é 
a frase: Eu acredito!”, afirma 
Ronaldinho Gaúcho em men-
sagem  publicada no Twitter. 
O lema empurra o Atlético na 
final da Copa Libertadores, 
contra o Olimpia. Acreditar é 
algo que jogadores e comis-
são técnica do clube já fize-
ram no passado. E o objetivo 
foi alcançado.

Ao Galo, é necessário 
vencer por dois gols de di-
ferença, no Mineirão, para 
levar a disputa para prorro-
gação e pênaltis. Um triunfo 
por três ou mais gols de di-
ferença será histórico e ga-
rantirá o título. Desafios tão 
grandes quanto a decisão de 
quarta-feira já foram supe-
rados pelos atleticanos em 
suas carreiras.

Renascimento
Fora do Flamengo, Ro-

naldinho Gaúcho não era 
bem visto por praticamente 
nenhuma torcida do Brasil 
no meio de 2012. O Atlético 
acreditou no camisa 10. O 
meia acreditou no seu poten-
cial para voltar a brilhar.

O casamento deu certo. 
O Galo disputou o título do 
Brasileirão no ano passado e 
agora está na final da Liber-
tadores. Ronaldinho recu-
perou o prestígio nacional e 
internacional.

Dispensado 
Bernard hoje está ava-

Dois jogos hoje pela 
Série B do Brasileiro

Bernard vai deixar 
o Atlético-MG

Dois jogos serão realizados às 21h de 
hoje, pela Série B do Campeonato Brasileiro. 
Asa, de Alagoas e Bragantino, de São Paulo 
se enfrentam no Estádio Coaracy Fonseca, 
na cidade de Arapiraca. Icasa, do Ceará e 
Joinville, de Santa Catarina, jogam no Estádio 
Romeirão, em Juazeiro do Norte. A Série B 
do Brasileirão está na 10a rodada e tem o 
Palmeiras-SP na ldierança da competição 
com 21 pontos em 9 jogos, seguido pelo 
Chapecoense, com 20 pontos.

Uma das esperanças do Atlético-MG 
na decisão da Libertadores com o Olimpia, 
Bernard pode deixar o clube mineiro depois 
da partida de amanhã. De acordo com o jornal 
francês L’ Equipe, o jovem atleta  embarca na 
sexta-feira para Londres, quando acertará 
contrato com o Arsenal. De acordo com o site 
especializado, Bernard assinará contrato por 
cinco temporadas com o Arsenal e receberá 
cerca de 2,5 milhões de libras, R$ 9 milhões 
por ano pelo novo vínculo. 

Curtas

Cáceres e Gabriel 
voltam ao Fla

Após elogiar o desempenho da 
equipe mesmo com a derrota para o Inter, o 
técnico Mano Menezes fez bons comentários 
também sobre a atuação dos jovens Bruninho 
e Diego Silva, titulares contra o Colorado em 
substituição dos machucados Cáceres e 
Gabriel. Apesar do bom desempenho dos 
substitutos, caso estejam bem fisicamente, 
Cáceres e Gabriel devem retornar ao time no 
domingo. Além deles, quem também pode 
disputar o clássico é André Santos. 

Alex brilha no Coxa 
contra o Santos-SP

Argel Fucks assume 
o América - RN

Em partida muito movimentada 
na Vila Belmiro, o Santos perdeu um 
caminhão de oportunidades e não passou 
de um empate em 2 a 2 diante do Coritiba, 
que tinha em seu lado Alex, que buscou 
o ponto para manter a invencibilidade 
do time no Campeonato Brasileiro 2013. 
Enquanto a equipe paulista chega aos 
12 pontos, ainda próximo do G-4 da 
competição, o Coxa, com 16 pontos, fica 
com a vice-liderança.

Dois dias depois de demitir Roberto 
Fernandes, o presidente do América-RN, 
Alex Padang, anunciou Argel Fucks como 
o novo técnico da equipe. A notícia foi 
dada pelo dirigente por meio de sua conta 
pessoal no Twitter, na manhã de ontem. 
O novo treinador do Mecão chega ao 
clube com o auxiliar Claudiomiro. Ambos 
jogaram juntos no Santos. De acordo com 
Padang, Argel foi escolhido pelo “seu 
estilo motivador”. 

Tite usará titulares 
contra o São Paulo

O Corinthians poupou Ralf, 
Emerson e Guerrero no empate diante 
do Atlético-PR, em Curitiba, em rodízio 
que será comum durante o calendário 
apertado do Campeonato Brasileiro. No 
entanto, o técnico Tite já se planeja para 
utilizar força máxima no próximo domingo, 
diante do São Paulo, pela nona rodada do 
Brasilero - com isso, o trio estará de volta, 
assim como todos os titulares. “Já aviso 
aos torcedores que vão se acostumando 
com essas mudanças. Temos muitos bons 
jogadores e o nosso rodízio será necessário 
no calendário pesado que temos. 

liado em 25 milhões de 
euros. É jogador de Sele-
ção Brasileira. Na base do 
Atlético, contudo, chegou a 
ser dispensado duas vezes. 
Mas a insistência deu certo. 
O meia-atacante acreditou 
na sua capacidade técnica. 
Ainda jovem, foi empres-
tado ao Democrata de Sete 
Lagoas. Depois, se firmou 
nos profissionais, virou 
titular e é uma das peças 
mais importantes no es-
quema de Cuca.

Afastado
Quando Jô foi anunciado 

como reforço do Atlético, era 
difícil acreditar que daria cer-
to. O atacante estava afastado 
do elenco principal do Inter-
nacional por indisciplina. Cuca 
acreditou no camisa 9 e bancou 
a sua contratação. Referência 
ofensiva, Jô deixou no passado 
a má fase e até foi convocado 
para a Seleção Brasileira, sendo 
campeão da Copa das Confede-
rações e voltando a despertar o 
interesse do futebol europeu.

Símbolo alvinegro
Pierre é sinônimo de raça 

no meio-campo. Marcador 
implacável, tem sua dedica-
ção reconhecida pelas arqui-
bancadas. A identificação é 
inquestionável com as cores 
do Atlético.

O volante foi contrata-
do por indicação de Cuca. Em 
2011, o camisa 5 estava afasta-
do do elenco do Palmeiras por 
Felipão, esquecido no cenário 
nacional. No Galo, Pierre deu a 
volta por cima.

Prevalece
Cuca considera a salvação 

do Fluminense em 2009 da 
Série B como um título. Não é 
para menos. O clube teve 99% 
de chance de ser rebaixado e 
chegou a ficar sete pontos atrás 
do vice-lanterna a 11 rodadas 
do fim da competição.

Mas uma sequência invic-
ta e o apoio da torcida ajuda-
ram o Tricolor a contrariar a 
matemática. Foram 25 pontos 
somados em 11 jogos e a sal-
vação foi garantida.

No jogo de ida, no Paraguai, o Atlético Mineiro perdeu por 2 a 0, no entanto, a frase “eu acredito” motiva time para vencer Olimpia

A má fase do São Paulo na temporada 
afeta diretamente um dos principais joga-
dores do elenco. O atacante Luis Fabiano, 
que foi substituído por Paulo Autuori no 
último sábado. Ele reconheceu que nunca 
passou por uma fase tão difícil na carreira e 
tenta manter a calma para encontrar uma 
saída da crise. “Temos de aguentar e tirar 
o São Paulo dessa situação. É a pior fase 
da minha carreira, mas precisamos passar 
por algumas coisas e enfrentar com a cabe-
ça erguida. Vamos continuar trabalhando 
para tirar o São Paulo disso”, afirmou.

Luis Fabiano foi obrigado a deixar a 
partida contra o Cruzeiro aos 12 minutos 
do segundo tempo, quando Paulo Au-
tuori decidiu apostar em Aloísio. Apesar 
de a mudança não ter evitado o vexame 
são-paulino, o treinador explicou que 
precisou tirar o centroavante em função 
de sua falta de movimentação na frente.

“Infelizmente, o Luis estava sem a mo-
bilidade necessária. Depois disso, o time 

teve mais mobilidade”, explicou o treina-
dor, que não fugiu de sua responsabilida-
de na mudança. “O mais bonito é olhar 
um na cara do outro e falar as coisas. Há 
momentos em que você tenta e, caso não 
dê, tem de mudar nomes mesmo”.

No momento em que deixava o cam-
po, o camisa 9 foi vaiado por uma parte da 
torcida. Depois da derrota por 3 a 0, voltou 
a ser xingado durante o protesto das orga-
nizadas em frente ao Morumbi, mas espe-
ra se manter pronto para reagir na tabela 
do Campeonato Brasileiro.

“Temos de nos preocupar primeiro 
em ganhar um jogo, porque as coisas vão 
acontecendo naturalmente. Não adianta 
pensar em rebaixamento, precisamos me-
lhorar”, acrescentou.

Com apenas oito pontos, o São Paulo 
aparece no 15º lugar no Brasileirão, mes-
mo tendo uma partida a mais, e corre o 
risco de terminar a rodada deste fim de 
semana na zona de rebaixamento.

“Fabuloso” vive pior fase no São Paulo
VAIAs dA tOrCIdA

Luis Fabiano reconhece que vive mau momento no São Paulo

A cara do técnico Abel 
Braga era de poucos amigos. 
Também pudera: a derrota 
para o Vasco por 3 a 1, na noi-
te do último domingo, foi a 
quarta seguida do Fluminense 
no Campeonato Brasileiro. O 
novo resultado negativo levou 
o Tricolor para a 14ª coloca-
ção da competição, com nove 
pontos. Após a partida, o co-
mandante falou em mudan-
ças. Disse que se for preciso, 

vai até virar o time ao avesso. 
Mas garantiu: o clube das La-
ranjeiras vai sair da fase com-
plicada.

“Clássico é decidido no 
detalhe, na concentração... En-
quanto não nos concentrar-
mos, não dá para facilitar em 
momento nenhum. Mas vamos 
virar isso. Nem que eu preci-
se virar a equipe pelo lado ao 
avesso. Mas as coisas vão mu-
dar. Não pode ficar assim. Eu 

sou o responsável pela derrota. 
Tivemos falhas, mas não cito 
nomes. A responsabilidade é 
minha. Melhorando ou não, 
ela vai continuar sendo minha. 
Acredito em mim e nos meus 
jogadores”, resumiu Abel.

Perguntado sobre possí-
veis alterações no time titular 
para a partida contra o Grêmio, 
no próximo domingo, em Por-
to Alegre, o treinador manteve 
o mistério. Certo é que no Sul 

ele não poderá contar com o 
atacante Fred, expulso ainda 
no primeiro tempo do clássico.

“Não falo como, mas as 
coisas vão mudar. Mas tudo 
aquilo que tiver de ser resol-
vido será entre nós. Tem sido 
sempre assim. Por isso nosso 
grupo é forte e eu o defendo 
sempre. Alguma coisa tem de 
ser feita. As coisas não vão fi-
car no 0 a 0. Tenho jogadores 
capazes de entrar e ajudar em 

um momento que não é positi-
vo”, garantiu.

O resultado de 3 a 1 para 
o Vasco foi considerado justo 
por Abel. Segundo o treinador 
tricolor, aliás, poderia até ter 
sido de mais.

“As circunstâncias do jogo 
determinaram esse resultado. 
Em um clássico, com dois a 
menos, com as falhas indivi-
duais que apresentamos... Não 
temos o que contestar”, disse. 

Abel garante mudança contra o Grêmio
FLUMINeNse

FoTo: Divulgação

FoTo: Divulgação



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, 135 - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Agosto de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8639-3201.
Email: lictacaosape@hotmail.com
Sapé - PB, 19 de Julho de 2013

PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

CPF/CNPJ....: 396836804-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             80,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045218
Responsavel.: JUVENCIO VASCONCELOS NETO
CPF/CNPJ....: 122630523-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          6.742,89
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044335
Responsavel.: LEIDIJANE CALDAS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 424226204-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044210
Responsavel.: LIMPETUDO-COM. DE MAT. DE LIMP.
DESC
CPF/CNPJ....: 013892068/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043473
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013585024/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            415,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045134
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013585024/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            439,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045137
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013585024/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            675,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045152
Responsavel.: MARIA TEREZA C. DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 062504514-98
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            365,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045528
Responsavel.: NOLTON GONCALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 037359324-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             85,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044075
Responsavel.: ROBERTA BARBOSA DE BRITO
CPF/CNPJ....: 486535514-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044074
Responsavel.: SUELY MARIA FERRAZ CUNHA
CPF/CNPJ....: 569947614-87
Titulo......: CHEQUE           R$          5.000,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo...: 2013 - 044297
Responsavel.: WALDEMAR SALES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 206383964-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.256,07
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044345
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,  23/07/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

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 - 043670
Responsavel.: ALQUIMIA FARMACIA DE MANIPU-
LACAO LT
CPF/CNPJ....: 005128135/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            292,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044596
Responsavel.: ALVES E FRADE EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ....: 013479727/0001-45
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         41.814,30
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044301
Responsavel.: AMANDA SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ....: 090462784-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,75
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044077
Responsavel.: ANCRE CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTD
CPF/CNPJ....: 015131435/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.154,98
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044634
Responsavel.: ANDRE FELIPE BEZERRA DE CAR-
VALHO -
CPF/CNPJ....: 014467910/0001-93
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.395,00
Apresentante: SIDNEY C DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGER
Protocolo...: 2013 - 045480
Responsavel.: ANDRIA PAULINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 090345384-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043570
Responsavel.: ANTONIETA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 009280031/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            624,13
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044612
Responsavel.: AR. MOVEIS
CPF/CNPJ....: 011590804/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            143,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045561
Responsavel.: AUREA DOS SANTOS ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 205465304-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             71,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043854
Responsavel.: CONSTRUSONHOS CONST ADMIN LT
CPF/CNPJ....: 013486052/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.485,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044525
Responsavel.: IZA RAFAELA BEZERRA PIONORIO 
BARROS
CPF/CNPJ....: 042551595-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            341,84
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044079
Responsavel.: JOSE CARLOS DA SILVA MORAIS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MAQUINA 
E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULO ERNESTO DO REGO 
FILHO - R$ 153.300,00.

Salgadinho - PB, 12 de Julho de 2013
DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAES - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Salgadinho: CONVENIO: MAPA/CEF Nº 768340
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Salgadinho e: CT Nº 00011/2013 - 12.07.13 

- PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - R$ 153.300,00

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, 135 - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Agosto de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 86393201.
Email: licitacaosape@hotmail.com
Sapé - PB, 19 de Julho de 2013

PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
EXTRATO DE CONTRATO

Data: 12/07/2013
PROCESSO                       Nº 031/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2013
INSTRUMENTO: Contratação Direta de 02 (dois) veículos utilitários, acoplados com tanque de 

capacidade a partir de 7.000 litros, para abastecimento d’água em diversas comunidades deste 
município, conforme estiagem que assola nossa região neste Município.

PARTES:  Prefeitura Municipal de CARRAPATEIRA e .
ANTONIO GLEDSON COELHO DE SOUSA. . . .R$ 21.000,00;
PEDRO VIEIRA DA SILVA. . . . . . . .. . . . . . . . . R$ 21.000,00; 
OBJETO: Contratação Direta de 02 (dois) veículos utilitários, acoplados com tanque de capa-

cidade a partir de 7.000 litros, para abastecimento d’água em diversas comunidades deste muni-
cípio, conforme estiagem que assola nossa região neste Município, subordinado a SECRETARIA 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois 
mil reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.36 - - Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoas Físicas.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 11.10.2013.
SIGNATÁRIOS:

ANDRE PEDROSA ALVES - Pela Prefeitura Municipal de CARRAPATEIRA.
ANTONIO GLEDSON COELHO DE SOUSA  -  Pela Contratada

PEDRO VIEIRA DA SILVA - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
(HOMOLOGAÇÃO) RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores e

Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarada em atendimento a Co-
missão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 031/2013;

Considerando o pronunciamento da Comissão de Licitação, através de Relatório, que resultou 
na DISPENSA DE LICITAÇÃO, e o mais que dos autos constam, 

RESOLVE:
HOMOLOGAR / RATIFICAR O PROCESSO N.º 031/2013
Ante o exposto, e o mais que constam dos autos, esta Comissão após parecer da Procuradoria 

Jurídica do Município, recomenda a RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do processo em apreço e 
a lavratura do Contrato em favor dos senhores:

1 - ANTONIO GLEDSON COELHO DE SOUSA, residente a Rua Antonio Barbosa Gomes s/n, 
centro, São Jose e Piranhas, Estado da Paraíba, para a prestação dos serviços de abastecimento 
d’água em diversas comunidades deste município, ao Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), MEN-
SAIS, totalizando o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para o período de 03 (três) Meses.

2 - PEDRO VIEIRA DA SILVA, residente à Rua Antonio Galdino s/n Centro, Carrapateira, tam-
bém no Estado da Paraíba, para a prestação dos serviços de abastecimento d’água em diversas 
comunidades deste município, ao Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), MENSAIS. totalizando o 
valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para o período de 03 (três) Meses. Ficando o seu valor 
GLOBAL R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para o período de 03 (três) Meses.  

Empenhe-se a respectiva despesa,
Publique-se (art. 26. da Lei Federal 8.666/93)

CARRAPATEIRA, Estado da Paraíba, em 12 de julho de 2013.
ANDRE PEDROSA ALVES

PREFEITO CONSTITUCIONAL

TECOP – TERMINAL DE COMBUSTIVEIS DA PARAIBA LTDA – CNPJ/CPF N° 04.501.662/0001-
04. Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação n° 1781/2013 em João Pessoa, 27 de junho de 2013 – Prazo: 322 dias. 
Para a atividade de: Armazenamento, beneficiamento, comercialização, importação e exportação 
de carvão mineral, coque de petróleo (PETCOKE) e coque metalúrgico, no retroporto de Cabedelo, 
com pátio de estocagem, unidade de beneficiamento e sistema de tratamento de efluentes. Na(o) 
– RETROPORTO S/N LT DJ 05 PRAIA DO JACARÉ  Município: CABEDELO - UF: PB. Processo: 
2012-006759/TEC/LO-3759.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 057/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

018/2013
Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: José Florentino de Melo-ME, CNPJ nº 

24.511.222/0001-37. Objeto: Compra parcelada de material de expediente e didático. Total: R$ 
102.410,20, ref. lote I Dotação: QDD/2013. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da 
assinatura: 04 de junho de 2013. Partes assinantes: Rosângela de Fátima Leite (Prefeita) e José 
Florentino de Melo (Empresa). Desterro/PB, 04 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite -Prefeita

ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 058/2013 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Irakmaria da Costa Vieira-ME, CNPJ nº 
07.543.314/0001-80. Objeto: Compra parcelada de material de expediente e didático. Total: R$ 
24.349,00, ref. lote I. Dotação: QDD/2013. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da 
assinatura: 04 de junho de 2013. Partes assinantes: Rosângela de Fátima Leite (Prefeita) e Ivomar 
da Costa Vieira (Empresa). Desterro/PB, 04 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite -Prefeita

ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 059/2013 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: FBM Atacado Ltda-ME, CNPJ nº 
13.838.741/0001-98. Objeto: Compra parcelada de material de expediente e didático,  para suprir 
as necessidades das diversas Secretarias deste município. Total: R$ 63.520,00, ref. lote I. Dotação: 
QDD/2013. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 04 de junho de 2013. 
Partes assinantes: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Italo J. N. de Freitas (Empresa). Desterro/
PB, 04 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite -Prefeita

ESTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 065/2013
 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP027/2013

Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratado: Albany Luciano de Araújo Amorim CNPJ.: 
14.986.805/0001-60. Objeto: Prestar serviço no desenvolvimento, manutenção e concessão dos 
sistemas tributário da Prefeitura. Total: R$ 14.400,00, pelos 12 (doze) meses. Dotação: QDD/2013. 
Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 28 de junho de 2013. Partes as-
sinantes: Rosângela de Fátima Leite (Prefeita) e Albany L. de A. Amorim (Proprietário). Desterro/
PB, 28 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 067/2013 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº PP039/2013

Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Carreirosports Material Esportivo Ltda, 
CNPJ.: 05.469.007/0001-70. Objeto: Compra parcelada de material esportivo e kimonos, destinados 
para os alunos da rede municipal de ensino e outros. Total: R$ 43.230,00, pelo lote I, e R$ 6.380,00, 
pelo lote II. Dotação: QDD/2013. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 
28 de junho de 2013. Partes assinantes: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Rodimilson de M. Dias 
(Proprietário). Desterro/PB, 28 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO/FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE DESTERRO/PB

ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 57/201
 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. Contratada: José 
Florentino de Melo-ME, CNPJ nº 24.511.222/0001-37. Objeto: Compra parcelada de material de 
expediente e didático. Total: R$ 20.159,65, ref. lote II. Dotação: QDD/2013. Recursos: Recursos 
do Fundo de Saúde de Desterro/PB. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 04 de junho de 
2013. Partes assinantes: Rubens M. das Neves (Secretário) e José Florentino de Melo (Empresa). 
Desterro/PB, 04 de junho de 2013.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 058/2013 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. Contratada: FBM Atacado 
Ltda-ME, CNPJ nº 13.838.741/0001-98. Objeto: Compra parcelada de material de expediente e 
didático. Total: R$ 4.882,00, ref. lote II. Dotação: QDD/2013. Recursos: Recursos do Fundo de 
Saúde de Desterro/PB. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 04 de junho de 2013. Partes 
assinantes: Rubens M. das Neves (Secretário) e Italo J. N. de Freitas (Empresa). Desterro/PB, 04 
de junho de 2013.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

ESTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 066/2013 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº PP038/2013

Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. Contratada: Albany Luciano 
de Araújo Amorim CNPJ.: 14.986.805/0001-60. Objeto: Prestar serviços parcelado para a assessoria 
e processamento de dados na Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Total: R$ 19.200,00, 
pelos 12 (doze) meses. Dotação: QDD/2013. Recursos: Recursos do Fundo de Saúde de Desterro/
PB. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 28 de junho de 2013. Partes assinantes: Rubens M. 
das Neves (Secretário) e Albany L. de A. Amorim (Proprietário). Desterro/PB, 28 de junho de 2013.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve homologar, o 
resultado da apuração das propostas apresentado na Dispensa de Licitação nº 002/2013, objetivando a: 
Contratação direta de 03 (Três) Carros Pipas, das seguintes licitantes: Dimas Ferreira de Souza, com o valor 
total de R$ 21.000,00, pelos 03 (três) meses, Manoel Guilherme Neto, com o valor total de R$ 21.000,00, 
pelos 03 (três) meses, e Rayla Campos Barreto, com o valor total de R$ 21.000,00, pelos 03 (três) meses, 
Publique-se e cumpra-se. Livramento/PB, 17 de junho de 2013. 

Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 002/2013 
OBJETO: Dispensa de licitação para contratação direta de 03 (Três) Carros Pipas, das seguintes pes-

soas físicas: Dimas Ferreira de Souza, com o valor total de R$ 21.000,00, pelos 03, (três) meses, Manoel 
Guilherme Neto, com o valor total de R$ 21.000,00, pelos 03 (três) meses, e Rayla Campos Barreto, com 
o valor total de R$ 21.000,00, pelos 03 (três) meses. Ratificado pela Sra. Carmelita E. V. Sousa (Prefeita), 
com base nos pareceres da Procuradoria. Publique-se e cumpra-se. Livramento - PB, 17 de junho de 2013.

Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2013-DISP
Contratante: Prefeitura M. de Livramento/PB. Contratado: Dimas F. de Souza, portador do CPF nº 

391.433.254-91. Objeto: Prestar serviços com 01 (um) Carro Pipa, transportando e distribuindo água nos 
locais indicados. Valor total: R$ 21.000,00. Vigência: 90 dias. Dotação: QDD/2013. Recursos: Convênio nº 
265/13-SEIE. Data da assinatura: 18/06/13. Partes assinantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Dimas F. 
de Souza (Contratado). Livramento - PB, 18 de junho de 2013.

Carmelita Estevão Ventura Sousa – Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2013-DISP
Contratante: Prefeitura M. de Livramento/PB. Contratado: Manoel G. Neto (CPF nº 509.693.154-49). 

Objeto: Prestar serviços com 01 (um) Carro Pipa, transportando e distribuindo água nos locais indicados. 
Valor total: R$ 21.000,00. Vigência: 90 dias. Dotação: QDD/2013. Recursos: Convênio nº 265/13-SEIE. Data 
da assinatura: 18/06/13. Partes assinantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Manoel G. Neto (Contratado). 
Livramento/PB, 18 de junho de 2013.

Carmelita Estevão Ventura Sousa – Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 007/2013-DISP
Contratante: Prefeitura M. de Livramento/PB. Contratado: Rayla Campos Barreto (CPF nº 094.648.494-52). 

Objeto: Prestar serviços com 01 (um) Carro Pipa, transportando e distribuindo água nos locais indicados. 
Valor total: R$ 21.000,00. Vigência: 90 dias. Dotação: QDD/2013. Recursos: Convênio nº 265/13-SEIE. Data 
da assinatura: 18/06/13. Partes assinantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Rayla Campos Barreto(Con-
tratada). Livramento/PB, 18 de junho de 2013.

Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resulta-
dos do julgamento das propostas do PREGÃO PRESENCIAL N.º PP018/2013, objeto: Compra 
parcelada de material de expediente e didático, vencedores: José Florentino de Melo-ME, 
CNPJ nº 24.511.222/0001-37, R$ 102.410,20, ref. lote I, Irakmaria da Costa Vieira-ME, CNPJ nº 
07.543.314/0001-80, R$ 24.349,00, ref. lote I, FBM Atacado Ltda-ME, CNPJ nº 13.838.741/0001-98, 
R$ 63.520,00, ref. lote I. Publique-se e cumpra-se. Desterro/PB, 03 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento das propostas do PREGÃO PRESENCIAL N.º PP027/2013, objeto à Prestar serviço 
no desenvolvimento, manutenção e concessão dos sistemas tributário da Prefeitura, vencedor: 
Albany Luciano de Araújo Amorim, CNPJ.: 14.986.805/0001-60,  R$ 14.400,00, pelos 12 (doze) 
meses. Publique-se e cumpra-se. Desterro/PB, 25 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homologar os resultados 
do julgamento das propostas do PREGÃO PRESENCIAL N.º PP039/2013, objeto à Compra par-
celada de material esportivo e kimonos, destinados para os alunos da rede municipal de ensino e 
outros, vencedor: Carreirosports Material Esportivo Ltda, CNPJ.: 05.469.007/0001-70, R$ 43.230,00, 
pelo lote I, R$ 6.380,00, pelo lote II. Publique-se e cumpra-se. Desterro/PB, 01 de julho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DESTERRO
O Secretário de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições 

legais. Resolve homologar os resultados do julgamento das propostas do PREGÃO PRESENCIAL 
N.º PP018/2013, objeto: Compra parcelada de material de expediente e didático, vencedores: José 
Florentino de Melo-ME, CNPJ nº 24.511.222/0001-37, R$ 20.159,65, ref. ao lote II, FBM Atacado 
Ltda-ME, CNPJ nº 13.838.741/0001-98, R$ 4.882,00, ref. ao lote II. Publique-se e cumpra-se. 
Desterro/PB, 03 de junho de 2013.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

O Secretário de Saúde da Secretaria de Saúde /Fundo de Desterro/PB, no uso de suas atribuições 
legais. Resolve homologar os resultados do julgamento da proposta do PREGÃO PRESENCIAL 
N.º PP038/2013, objeto: Prestar serviços parcelado para a assessoria e processamento de dados, 
vencedor: Albany Luciano de Araújo Amorim CNPJ.: 14.986.805/0001-60, R$ 19.200,00, pelos 12 
(doze) meses. Publique-se e cumpra-se. Desterro/PB, 25 de junho de 2013.

Rubens Marques das Neves – Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO/PB
ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 057/2013 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013
Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: José Florentino de Melo-ME, CNPJ nº 

24.511.222/0001-37. Objeto: Compra parcelada de material de expediente e didático. Total: R$ 
102.410,20, ref. lote I Dotação: QDD/2013. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da 
assinatura: 04 de junho de 2013. Partes assinantes: Rosângela de Fátima Leite (Prefeita) e José 
Florentino de Melo (Empresa). Desterro/PB, 04 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite -Prefeita

ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 058/2013 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Irakmaria da Costa Vieira-ME, CNPJ nº 
07.543.314/0001-80. Objeto: Compra parcelada de material de expediente e didático. Total: R$ 
24.349,00, ref. lote I. Dotação: QDD/2013. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da 
assinatura: 04 de junho de 2013. Partes assinantes: Rosângela de Fátima Leite (Prefeita) e Ivomar 
da Costa Vieira (Empresa). Desterro/PB, 04 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite -Prefeita

ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 059/2013 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: FBM Atacado Ltda-ME, CNPJ nº 
13.838.741/0001-98. Objeto: Compra parcelada de material de expediente e didático,  para suprir 
as necessidades das diversas Secretarias deste município. Total: R$ 63.520,00, ref. lote I. Dotação: 
QDD/2013. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 04 de junho de 2013. 
Partes assinantes: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Italo J. N. de Freitas (Empresa). Desterro/
PB, 04 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite -Prefeita

ESTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 065/2013 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº PP027/2013

Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratado: Albany Luciano de Araújo Amorim CNPJ.: 
14.986.805/0001-60. Objeto: Prestar serviço no desenvolvimento, manutenção e concessão dos 
sistemas tributário da Prefeitura. Total: R$ 14.400,00, pelos 12 (doze) meses. Dotação: QDD/2013. 
Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 28 de junho de 2013. Partes as-
sinantes: Rosângela de Fátima Leite (Prefeita) e Albany L. de A. Amorim (Proprietário). Desterro/
PB, 28 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 067/2013 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº PP039/2013

Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Carreirosports Material Esportivo Ltda, 
CNPJ.: 05.469.007/0001-70. Objeto: Compra parcelada de material esportivo e kimonos, destinados 
para os alunos da rede municipal de ensino e outros. Total: R$ 43.230,00, pelo lote I, e R$ 6.380,00, 
pelo lote II. Dotação: QDD/2013. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 
28 de junho de 2013. Partes assinantes: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Rodimilson de M. Dias 
(Proprietário). Desterro/PB, 28 de junho de 2013.

Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
DESTERRO/PB

ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 57/201 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. Contratada: José 
Florentino de Melo-ME, CNPJ nº 24.511.222/0001-37. Objeto: Compra parcelada de material de 
expediente e didático. Total: R$ 20.159,65, ref. lote II. Dotação: QDD/2013. Recursos: Recursos 
do Fundo de Saúde de Desterro/PB. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 04 de junho de 
2013. Partes assinantes: Rubens M. das Neves (Secretário) e José Florentino de Melo (Empresa). 
Desterro/PB, 04 de junho de 2013.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

ESTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 058/2013
 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013

Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. Contratada: FBM Atacado 
Ltda-ME, CNPJ nº 13.838.741/0001-98. Objeto: Compra parcelada de material de expediente e 
didático. Total: R$ 4.882,00, ref. lote II. Dotação: QDD/2013. Recursos: Recursos do Fundo de 
Saúde de Desterro/PB. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 04 de junho de 2013. Partes 
assinantes: Rubens M. das Neves (Secretário) e Italo J. N. de Freitas (Empresa). Desterro/PB, 04 
de junho de 2013.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

ESTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 066/2013 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº PP038/2013

Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. Contratada: Albany Luciano 
de Araújo Amorim CNPJ.: 14.986.805/0001-60. Objeto: Prestar serviços parcelado para a assessoria 
e processamento de dados na Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Total: R$ 19.200,00, 
pelos 12 (doze) meses. Dotação: QDD/2013. Recursos: Recursos do Fundo de Saúde de Desterro/
PB. Vigência: 01 (um) ano. Data da assinatura: 28 de junho de 2013. Partes assinantes: Rubens M. 
das Neves (Secretário) e Albany L. de A. Amorim (Proprietário). Desterro/PB, 28 de junho de 2013.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE DISTRATO DE CONTRATO Nº 0001/2013
CONTRATO Nº 00006/2013

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE UIRAÚNA-PB, por intermédio de seu Prefeito-
Constitucional, no uso de suas atribuições legais, e na forma do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, 
torna público o DISTRATO DE CONTRATO discriminado em epígrafe, por razões de interesse 
público, conforme decisão circunstanciada inserta nos autos do respectivo processo licitatório.

Uiraúna - PB, 19 de julho de 2013
JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES – Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002.2013.
OBJETO: Construção de Ginásio de Esporte na Rua Projetada, s/n – Conjunto Clócio Beltrão 

Alagoinha/PB, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. EM-
PRESAS HABILITADAS: (Nenhuma empresa participante do certame foi considerada Habilitada) 
EMPRESAS INABILITADAS: - Desatendimentos aos sub itens do Edital - TP 02.2013: RVA PROJE-
TOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, não apresentou: 8.2.11 e 8.2.12. TRABES CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA – EPP, não apresentou 8.2.11 e 8.2.12 – “apresentou sem reconhecimento de 
firma de quem a emitiu”. C & D CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME, não apresentou: 8.2.2, 8.2.11 
e 8.2.12. CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA – ME, não apresentou: 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11 e 8.2.12. 
ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME,  8.2.12. Apresentou comprovação de regularidade junto 
ao INSS – CND “vencida” (tratamento diferenciado – Lei 123/2006). POLIGONAL PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, não apresentou: 6.6.1 e 6.6.4. JRP CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA, 6.6.2, 8.2.11 e não apresentou 8.2.12. PLANCON PLANEJAMENTO CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, não apresentou 8.2.12. SSL LACERDA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI – EPP, não apresentou: 6.6.1, 8.2.11 e 8.2.12. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. Comunica-se ainda, que, em não havendo interposição de quaisquer recursos com 
relação ao julgamento de habilitação, ficará desde já, designada a data de 12.08.2013, às 09h00min, 
no endereço inicialmente informado, para a apresentação de nova documentação por parte de todos 
os licitantes tudo em conformidade ao que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações, Artigo 48 - 
Parágrafo 3º (terceiro).  Demais informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço anteriormente informado, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis. Cópia na íntegra da Ata poderá ser solicitada “email”: alagoinhaprefeiturapb@yahoo.com.br. 
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:

Alagoinha/PB, 17 de Julho de 2013.
MARIA JOSÉ BARBOSA – Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de equipamentos e utensílios para atender as necessidades da cozinha 

Comunitária do Município de Joca Claudino.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2013.
DOTAÇÃO: Convênio 0328541/2010
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00033/2013 - 22.07.13 - ELETRO PEÇAS SÁ LTDA EPP - R$ 142.557,20
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos de Passeio e Veículo Utilitário para atender as diversas secre-

tarias do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00034/2013 - 22.07.13 - José Hilton da Costa - R$ 12.000,00
CT Nº 00035/2013 - 22.07.13 - Luiz Vituriano dos Santos - R$ 33.000,00
CT Nº 00036/2013 - 22.07.13 - Sandra Costa dos Santos - R$ 18.000,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00019/2013.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais odontológicos para atender as necessidades da 

secretaria de saúde do município.
ABERTURA: 03/07/2013 as 15:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 22/07/2013.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2013, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais odontológicos para atender as necessidades da secretaria de saúde do município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Joca Claudino - PB, 22 de Julho de 2013
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2013, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos e utensílios para atender as necessidades da cozinha Comunitária do Município 
de Joca Claudino; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELETRO 
PEÇAS SÁ LTDA EPP - R$ 142.557,20.

Joca Claudino - PB, 22 de Julho de 2013
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2013, que objetiva: Locação de veículos 
de Passeio e Veículo Utilitário para atender as diversas secretarias do município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: José Hilton da Costa - R$ 12.000,00; Luiz 
Vituriano dos Santos - R$ 33.000,00; Sandra Costa dos Santos - R$ 18.000,00.

Joca Claudino - PB, 22 de Julho de 2013
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
HOMOLOGAÇÃO –LEILÃO Nº 00002/2013

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Leilão nº 00002/2013, que objetiva: Licitação modalidade 
Leilão visando a Alienação de: 01 (um) veículo, ônibus, de marca VOLVO/B 10M, ano e modelo 
1988/1989, 310 CV (paralisado e sem funcionamento).

HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDVALDO MACHADO 
DA COSTA - R$ 8.000,00.

Joca Claudino - PB, 22 de julho de 2013
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2013

OBJETO: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados a manutenção de diversas 
secretarias do município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 06/08/2013, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 22 de Julho de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Julgadora da Chamada Pública da 
Agricultura Familiar, referente a CHAMADA PUBLICA Nº 003/2013, que objetiva: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agric. Familiar para Alimentação Escolar, Lei n° 11.947/2009 e Res. /CD/
FNDE 38/2009 e 25/2012. HOMOLOGO o correspondente procedimento em favor de: CINDEAS 
Coop. de Produção e Industrialização da Aquic. e Agric. Familiar da Paraíba - R$ 86.785,00; Coo-
perativa Mista dos Produtores Rurais do Assentamento Nova Vida Ltda - R$ 91.400,00; Cooperativa 
dos Produtores Nordestinos da Agricultura Familiar - R$ 183.825,00. Publique-se e cumpra-se.

Bayeux - PB, 18 de julho de 2013.
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO  - CHAMADA PUBLICA Nº 003/2013

CONTRATO Nº 003/2013 - Contratado(a): CINDEAS Coop. de Prod. e Ind. da Aquic. e Agric. 
Familiar da Paraíba. Objeto: Prestar o fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agric. Familiar para 
Alimentação Escolar, Lei n° 11.947/2009e Res./CD/FNDE 38/2009 e 25/2012. Valor Contratado: 
R$ 86.785,00. Recursos: Próprios, PNAE, FNDE, FUNDEF 40%. Vigência: 22/07/13 a 31/12/13. 
Classificação: Sec. da Educação, Manutenção da Merenda Escolar; Mat. de Consumo. 

CONTRATO Nº 004/2013 - Contratado(a): Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do As-
sentamento Nova Vida Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agric. 
Familiar para Alimentação Escolar, Lei n° 11.947/2009e Res./CD/FNDE 38/2009 e 25/2012. Valor 
Contratado: R$ 91.400,00. Recursos: Próprios, PNAE, FNDE, FUNDEF 40%. Vigência: 22/07/13 a 
31/12/13. Classificação: Sec. da Educação, Manutenção da Merenda Escolar; Mat. de Consumo. 

CONTRATO Nº 005/2013 - Contratado(a): Cooperativa dos Produtores Nordestinos da Agricultura 
Familiar. Objeto: Prestar o fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agric. Familiar para Alimentação 
Escolar, Lei n° 11.947/2009e Res./CD/FNDE 38/2009 e 25/2012. Valor Contratado: R$ 183.825,00. 
Recursos: Próprios, PNAE, FNDE, FUNDEF 40%. Vigência: 22/07/13 a 31/12/13. Classificação: 
Sec. da Educação, Manutenção da Merenda Escolar; Mat. de Consumo. 

Bayeux - PB, 22 de julho de 2013.
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > terça-feira, 23 de julho de 2013



     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.: ANTONIA CAVALCANTE DE SOUZA
CPF/CNPJ: 380213904-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$254,15
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045498
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA
CPF/CNPJ: 011118705/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.516,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045648
Responsavel.: DISKLUZ ENG E CONSTR LTDA EPP
CPF/CNPJ: 013234054/0001-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.556,10
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044136
Responsavel.: DUARTE GALVAO LOCACOES DE 
ROUPAS LT
CPF/CNPJ: 010263033/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.083,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045455
Responsavel.: EQUILIBRIUM CONST. E SERV. LTD
CPF/CNPJ: 009502686/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 49,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045077
Responsavel.: FABIAN VIENES AMARANTE
CPF/CNPJ: 014237194-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$320,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045121
Responsavel.: FANCISCO DE ASSIS VENANCIO
CPF/CNPJ: 154211554-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$579,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 040830
Responsavel.: GROUWTH ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 005451113/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$865,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045162
Responsavel.: G PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 011170597/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$976,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045519
Responsavel.: JOSELIA TARGINO PEREIRA
CPF/CNPJ: 021803474-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$322,42
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045271
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 PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044769
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 PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044768
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 PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044425
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 PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044424

Responsavel.: LINEAR ENG E EMPREEND LTDA  C
CPF/CNPJ: 001698341/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$266,95
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045499
Responsavel.: LINEAR ENG E EMPREEND LTDA  C
CPF/CNPJ: 001698341/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$302,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045505
Responsavel.: JAQUELINE LUIZ CORREIA ALVES ME
CPF/CNPJ: 014795885/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$243,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045586
Responsavel.: MELO E PORTO COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ: 012687073/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.678,15
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045253
Responsavel.: MARIA CONCEICAO ALVES SANTANA
CPF/CNPJ: 013892648/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$211,19
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045107
Responsavel.: MERCADINHO E PANIFICADORA 
NOVA JERU
CPF/CNPJ: 010676736/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$239,66
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044991
Responsavel.: PRENOR PREFABRICADOS DE 
CIMENTO DO
CPF/CNPJ: 000363000/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.864,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045658
Responsavel.: PAULO EDUARDO ALVES PINTO
CPF/CNPJ: 000788144-48
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$935,48
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 041169
Responsavel.: RICARDO DOMINGOS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 058235638-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045512
Responsavel.: RP VIAJENS E TURISMO
CPF/CNPJ: 008156657/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$211,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045584
Responsavel.: SEVERINO CABOCLO DE LIMA
CPF/CNPJ: 012419717/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$628,39
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 044620
Responsavel.: UBIRATA PAL TRIG MEN 1286011
CPF/CNPJ: 017817955/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$640,86
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 044829
Responsavel.: WAGNER CEZAR DE MELO FLORENCIO
CPF/CNPJ....: 098375524-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$1.259,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo...: 2013 - 044448
 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,  23/07/2013
  Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

  - Titular -

SOUSA SOARES
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Travessa do Fórum, s/n, Caaporã-PB. CNPJ: 02.963.523/0001-96
FONE(FAX): 3286-1252 – 2° Ofício de Notas

EDITAL
Responsável: RAFAEL GOMES DOS SANTOS
CPF/CGC: 015.454.513/0001-40
Título: Espécie: DM – DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL; 
Valor R$ 907,65
Protestante: FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A.
Protocolo.: 2013   -   0000685
Responsável: AMARO SERAFIM DA SILVA
CPF/CGC: 015.006.371.683/0001-70
Título: Espécie: DM – DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL; 
Valor R$ 1.500,00
Protestante: A & I PAPELARIA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A.
Protocolo.: 2013   -   0000686
Em Obediência ao Art. 15 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, intimo a pessoa física acima citada 

a vir pagar, ou dar por escrito as razões que tem, neste 2° Ofício de Protesto, a rua Travessa do 
Fórum s/n,  na cidade de Caaporã-PB, no prazo de 03(três) dias, sob  pena de ser o referido Título 
Protestado na forma da LEI. 

Caaporã-PB, 22 de Julho de 2013. 
Bela.  IVANISE DE SOUSA

-  Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00050/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de retífica em geral para motores a álcool, diesel 

e gasolina, com fornecimento de peças, destinados aos veículos que compõe a frota da Prefeitura 
Municipal de Vieirópolis. Data e Local: 02 de Agosto de 2013 às 09:00 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 22 de Julho de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00051/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de internamento hospitalar em enfermaria 

com quarto com 02 leitos e BWC no quarto, realizando serviços de obstetrícia, ginecologia, maternidade, 
ortopedia, traumatologia, cirurgia geral, nefrologia, dermatologia, clínica médica, com realização de 
procedimentos médicos, internamento em UTI, exames laboratoriais, exames de diagnose de imagem e 
exames destinado a manutenção da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 02 de Agosto de 2013 
às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 22 de Julho de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2013
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente destinado às Unidades Básicas 

de Saúde do município de Vieirópolis. Data e Local: 02 de Agosto de 2013 às 13:00 horas, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 22 de Julho de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00053/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de exames radiológicos, ultrassonografia e 

tomografia computadorizada para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município 
de Vieirópolis. Data e Local: 02 de Agosto de 2013 às 14:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 22 de Julho de 2013
DIANA ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 030/2013
A Prefeitura Municipal de Juripiranga, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na modalida-

de TOMADA DE PREÇOS N.º 030/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de 
materiais pré-moldados, para construção e restauração de galerias de esgoto, bueiros e passagens molhadas 
e execução de serviços diversos através da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Juripiranga, no dia 
09/08/2013 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Brasil, 380 - Juripiranga – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 06/08/2013.  

Juripiranga, 22 de julho de 2013.
LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMNTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar de um Pregão 
Presencial Nº 026/2013. Objeto: Compra parcelada de gasolina comum e óleo diesel comum, para abaste-
cimento dos veículos em trânsito entre as cidades de Taperoá e Assunção (Rodovia - PB nº 238), e ainda 
a compra parcelada de óleo diesel S/10 (com uma distancia máxima de até 150Km (cento e cinqüenta 
quilomentos) sendo de ida e volta saindo da sede), destinado a frota municipal e outros, conforme Projeto 
Básico, DATA: 02/08/2013. Horário: 08h00min (oito horas); Local: Sala da CPL a Rua José A. de Almeida, 
386, Centro, Livramento, Tel. (83)3477-1042. Suporte Legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93, Decreto: 
3.555/00 e Lei Comp.: 123/06. Edital: Na sede da Prefeitura, horário de 08h:00m as 12h:00m.

Livramento-PB, 22 de julho de 2013. 
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro

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

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE PASSAGENS AÉREAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ANDERSON PRIME TUR - R$ 441.680,50.

Areia - PB, 22 de Julho de 2013.
PAULO GOMES PEREIRA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 

- 04.122.2004.2007 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - 
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.1001.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 02.09 - SECRETARIA DE TURISMO - 04.122.2011.2059 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO - 08.122.2012.2001 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL - 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - 10.301.2006.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
- 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00117/2013 - 22.07.13 - 
ANDERSON PRIME TUR - R$ 441.680,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2013 – SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 021/2013 – SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Data de abertura: 02/07/2013 às 
10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318

Boqueirão, 22 de julho de 2013.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2013 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 022/2013 – SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Data de abertura: 02/07/2013 
às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318

Boqueirão, 22 de julho de 2013.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeir

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CABEDELO
EDITAL DE CONVOCAÇAO Nº 02

ELEIÇÕES PARA CONSELHO DELIBERATIVO
QUADRIENIO 2013/2016
REGIMENTO ELEITORAL

Art. 1. A eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cabedelo, será realizada 
no dia 23 de Agosto de 2013, no horário das 08;00 às 17:00horas;

Art. 2. A eleição será realizada na sede do SINDCAB, situado na rua Desembargador Manuel 
Felício Pinto , n. 97, Monte Castelo, Cabedelo-PB.

Art. 3. Compete a Comissão Eleitoral, estabelecer as normas que julgar pertinente ao bom 
processo eleitoral;

Art. 4. A Comissão Eleitoral é soberana, autônoma no direcionamento das questões eleitorais, 
não podendo portanto suas decisões serem desrespeitadas;

Art. 5. A chapa para ser inscrita junto a Comissão Eleitoral deverá apresentar os seguintes 
documentos;

A) Requerimento de registro de chapa em duas vias, assinado por presidente da chapa;
B) Ficha de qualificação dos Candidatos em duas vias, assinada pelo sindicato;
C) Cópia autenticada da RG, CPF e Contra cheque, verso e anverso e a documentação que 

comprove o tempo de exercício profissional, na base do sindicato;
§ 1. Caso a documentação apresentada à Comissão Eleitoral, esteja incompleta, esta notificará 

o interessado para que promova a sua regularização, no prazo de 05(cinco) dias;
§ 2. A numeração das chapas, seguirá ordem de seu registro, junto à Comissão Eleitoral.
Art. 6. A campanha de boca de urna e a presença de candidatos, só será permitida desde que 

não atrapalhe os trabalhos de votação e observando a distância das urnas e da seção de votação;
Art. 7. Os fiscais serão nomeados por portarias da Comissão Eleitoral;
Art. 8. Cada Chapa concorrente terá direito a indicar um fiscal de urna,por cada seção eleitoral, 

bem como indicar um representante para compor a Comissão Eleitoral; 
Art. 9. As mesas receptoras de votos(seção eleitoral) serão composta pelos seguintes membros:
a) Presidente
b) 1. Mesário
c) 2. Mesário
d) Fiscal indicados pelas chapas.
Parágrafo Único – As chapas indicarão os componentes das Mesas receptoras de votos, de 

forma proporcional a quantidade de chapas aptas a serem votadas.
Art. 10. Qualquer candidato poderá desistir de concorrer ao pleito, desde que formalize a sua 

renúncia através de requerimento, encaminhado à Comissão Eleitoral, e a mesma afixará copia 
desse pedido em quatro aviso para que todos tomem conhecimento. 

Art. 11 Os Votantes deverão comparecer às urnas, munidos de documentos de identificação;
Art. 12 Serão Considerados sócios, qualificados como votantes, os termos acordado pela 

comissão eleitoral:
1. Interpretando-se o art. 66, inciso B do Estatuto Sindical, fica declarado que estão aptos a 

votar todos os servidores/trabalhadores/prestadores de serviços/empregados, etc., que trabalhem 
para o município de Cabedelo, e que estejam filiados ao sindicato (sindcab), com filiação através do 
sindicato, no mês imediatamente anterior ao mês da data da eleição. Declara-se , que com todos 
as contribuições são feitas através de débitos consignados nos contracheques, as pessoas que se 
encontram na condição retro, estarão em dia com o sindicato.

Art. 13 Nenhuma Chapa poderá concorrer com o numero de candidatos titulares e suplentes, infe-
rior a 2/3(dois terço) dos cargos a ser preenchidos, considerando-se os representantes na Federação;

Art. 14 Poderão ser candidatos à diretoria do SINDCAB, o associado que preencher os seguintes 
requisitos:

a) Ter pelo menos 24 meses de exercício de atividade pública municipal, abrangida pelo art. 
2.do Estatuto Do SINDCAB,na base do sindicato, ainda que não contínuos, e desde que não tenha 
mudado de categoria durante este período;

b) Não exercer cargo de confiança na Prefeitura Municipal de Cabedelo, nos últimos três meses 
antes do pleito eleitoral;

c) Estar quites com as mensalidades sindicais;
d) Na data das eleições tiver mais de (1)um ano de inscrição no quadro social do Sindicato;
e) Ter ferido as determinações das assembléias gerais.
Parágrafo Único – Os candidatos que não preencherem as condições previstas no art. 68, do 

Estatuto do Sindicato, poderão ser impugnados por qualquer associado no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da publicação das chapas registradas;

Art. 15 Será garantido, por todos os meios democráticos, o pleito eleitoral, assegurando-se as 
condições de igualdade às chapas concorrentes, quando for o caso especificamente no que se 
refere aos mesários e fiscais, tanto na coletora quanto na apuração dos votos;

Art. 16 Após o registro de chapas, a Comissão Eleitoral terá 72(setenta e duas) horas para publicar 
a relação nominal das chapas candidatas e abrirá o prazo de 05 (cinco) dias para impugnação, de 
acordo com o Art. 75, do Estatuto do Sindcab;

Art. 17 Após o término do prazo de 10(dez) dias, a relação dos associados aptos a votar, mediante 
requerimento das chapas interessadas;

Art. 18 O voto terá o caráter vinculado e na cédula eleitoral constará, apenas, o numero, nome 
do candidato a presidente e os nomes das chapas;

Art. 19 O voto colocado fora do quadro e que seja duvidoso, a qual das chapas deve pertencer, 
ou ainda cédula que contenha sinais de votação em mais de um quadro, será anulada;

Art. 20 Caberá às chapas concorrentes através de seus fiscais, requer a Comissão Eleitoral a 
anulação dos votos, ou da urna ou urnas, sob suspeita comprovada de qualquer irregularidade;

Art. 21 Terminada a votação será redigitada a ATA pelos Mesários, que será assinada por todos 
os Membros da Mesa receptora;

Art. 22 Não havendo o quorum mínimo de 50%(cinqüenta por cento) mais um dos associados 
aptos a votar, o Presidente da Comissão Eleitoral, registrará este fato na respectiva ATA, anulando 
todos os votos, e será procedida a nova eleição na data estipulada no Edital Convocatório, obe-
decendo o prazo de 15(quinze dias), bem como o novo quorum de 30% por cento dos eleitores, 
conforme preconiza o art. 99, do Estatuto do SINDCAB;

Art. 23 No caso de empate na apuração, entre as chapas, serão realizadas novas eleições no 
prazo Maximo de 15 dias, no mesmo local e horário, conforme estipulação constante do Edital;

Art. 24 Em caso de chapa única, não atingido o quórum estabelecido no Parágrafo único do art. 
100, serão realizadas novas eleição no dia 30 de agosto de 2013, no mesmo local e horário acima 
estabelecido, por maioria simples dos presentes na determinada data.

Art. 25 A apuração terá inicio, logo após o termino da votação, pela Comissão Eleitoral, sendo 
que esta poderá ser acompanhada pelos fiscais indicados por cada chapa, se for o caso;

Art. 26 Ao termino da apuração, a Comissão Eleitoral, através do seu Coordenador, proclamará 
a chapa vencedora do certame, que será registrado em ATA.

Art. 27 Os recursos poderão ser interpostos, por qualquer associado, em pleno gozo de seus 
direitos, no prazo de 15(quinze) dias, após a apuração final do pleito, e a declaração do seu vencedor;

Art 28 O prazo para o registro de chapas, será de 20(vinte) dias, contados a partir da publicação 
do Aviso resumido do Edital de Convocação 2, na Internete no Site WWW.sindcab.org, Sede do 
Sindcab e na base territorial da Prefeitura Municipal de Cabedelo;

Art. 29 Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com Estatuto do SINDCAB pela 
Comissão Eleitoral;

Art. 30 Este regimento entrará em vigor, a partir de sua publicação, e será afixado na sede do 
SINDCAB, podendo ser Disponibilizado na internete no Site WWW.sindcab.org  , na prefeitura 
Municipal de Cabedelo, Jornal a união e o diário oficial do Estado da Paraiba, nas repartição da 
prefeitura de Cabedelo, Ministério público Estadual,  Delegacia de Cabedelo, Câmara Municipal 
de Cabedelo, será divulgado boca boca, e  podendo ser requerido cópia pela chapas inscritas.

Cabedelo, em 22 de Julho de 2013.
Lucio Jose do Nascimento Araujo      

Ivan Oliveira do Nascimento        
João Carlos Peixoto                                                                      
Comissão Eleitoral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA-3ª VARA
EDT.0003.000020-6/2013

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO 
PRAZO DE 20(VINTE) DIAS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0009127-43.2008.4.05.8200, CL. 229
Exeqüente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
Executado: ABRÃAO VILAR DOS SANTOS (CPF 031.926.674-51)
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do EXECUTADO acima nominado para pagar, no prazo de quinze 

dias, contados do escoamento do prazo de 20(vinte) dias constante do presente edital, a quantia 
de R$ 81.881, 29 (oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), atua-
lizada até 18/06/2010 relativa ao julgado e em conformidade, também, com a petição e planilha de cálculos 
apresentadas pela exeqüente às fls. 83/84, e com suporte no art. 475-J do CPC.

ADVERTÊNCIAS: Caso o pagamento não seja realizado no prazo acima delineado, sobre o 
montante da condenação será acrescido multa de 10% do valor total. Se o pagamento for parcial, 
a multa incidirá sobre o restante (art. 475-J, caput e § 5º, do CPC).

FACULDADE: Os devedores poderão oferecer bens à penhora, cujos valores devem ser sufi-
cientes para garantir o pagamento do débito, caso pretendam oferecer a impugnação mencionada 
no art. 475-J, § 1°, do CPC.

PUBLICIDADE:  e como não foi possível ser(em) intimado(s) pessoalmente o(s) devedor(es), por 
se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido 
o presentes, sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário Eletrônico 
da Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual fica(m) intimado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 04 de julho 
de 2013. Eu, PAULA REGINA G SANTOS, Técnico Judiciário, o digitei e imprimi. E eu, Rita de 
Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ªVara, o conferi e subscrevo. Juiz(a) Federal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Durval da Costa Lira, 343 - Centro, Casserengue - .PB, às 10:00 horas do dia 06 de Agosto 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa para prestação de serviços médicos na Unidade Básica de Saúde desta cidade. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 01. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 22 de Julho de 2013

MARIA GORETE DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n.º 019/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, torna público que fará realizar através da CPL, 

as 10:00 hs do dia 07 de Agosto de 2013, licitação mod. Tomada de Preços, do tipo menor preço 
por item, para Aquisição de Carnes e Frios destinado a atender as necessidades das secretarias 
municipal, Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 123/2006. 
Informações: na Prefeitura Municipal de Pilõezinhos sita a Rua Manoel Alvino Moura, 56 – Centro – 
PILÕEZINHOS/PB – CEP: 58.210-000 no horário de expediente normal de 13:00 hs: às 17:00 hs.

Pilõezinhos-PB, 18 de Julho de 2013.
Durval Monteiro Filho

Presidente da CPL

AGROINDUSTRIAL TABU S/A - CNPJ/CPF Nº 09.053.646/0001-01. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 223/2013 
em João Pessoa, 21 de janeiro de 2013 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: CONSTRUÇÃO 
DE BACIA DE CONTENÇÃO PARA A ÁREA DE TANCAGEM DE ARMAZENAGEM DE ÁLCOOL 
DA USINA TABU. Na(o) – FAZENDA TABU Município: CAAPORÃ - UF: PB. PROCESSO: 2012-
001809/TEC/LA-0153.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No294/2013
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 15/08/2013 às 14h para:

Aquisição de gás liquefeito de petróleo carga a granel, destinado a Policia Militar da Paraíba - 
PMPB, 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 - 13-01278-0
João pessoa, 22 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No223/2013

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 pre-
gão 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 16/08/2013 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de coturnos militares, destinado a Policia Militar do Estado 
da Paraíba - PMPB, 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 - 13-01246-6
João pessoa, 22 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 No230/2013

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

Registro de preços para aquisição de combustível de aviação, destinado  a Casa Militar do 
Governador - CMG, 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 - 13-01288-9
João pessoa, 22 de julho de 2013

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No245/2013

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 15/08/2013 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de lama asfáltica, destinado ao Departamento de Estradas 
de Rodagem - DER, 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 - 13-01272-1
João pessoa, 22 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 No260/2013

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 14h para:

Registro de preços para contratação de serviços de vigilância armada, destinado  a Companhia 
Estadual de Habitação Popular - CEHAP, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01267-3
João pessoa, 22 de julho de 2013

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº459/2012

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 14h e 30mim para:

Registro de preços para aquisição de equipamento medico hospitalar, destinado a Secretaria 
de Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-02263-1
João pessoa, 22 de julho de 2013

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No284/2013

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 16/08/2013 às 09h para:

Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (açúcar e café), destinado a Secretaria de 
Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01277-2
João pessoa, 22 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA – CNPJ/CPF Nº 16.624.611/0128-23, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1988/2013 em João Pessoa, 18 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Garagem de transporte coletivo interestadual de passageiros, abastecimento, manutenção e 
lavagem de ônibus. Na(o) – Av. Lima Campos, 857 -  SÃO SEBASTIÃO Município: PATOS – UF: 
PB. Processo: 2012-004266/TEC/LO-3350.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2013, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS CAR COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 59.000,00.

Areia - PB, 19 de Julho de 2013.
PAULO GOMES PEREIRA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2013.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia e do QSE: 02.06 - SECRETARIA DE EDU-

CAÇÃO - 12.361.1001.1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
- 44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2013 - PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e:

CT Nº 00116/2013 - 19.07.13 - MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 59.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2013

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

Publicado no Jornal A União de 18/07/2013
Republicado por incorreção

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

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

Publicado no Jornal A União de 18/07/2013
Republicado por incorreção

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

Pregoeiro Oficial
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