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Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,249 (compra) R$ 2,250 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,160 (compra) R$ 2,300  (venda)
EURO   R$ 2,969 (compra) R$ 2,971    (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasill Inscrições para seleção de educadores do Projovem Urbano começam hoje

l UEPB inscreve para o Vestibular 2014 de 29 de julho a 14 de agosto

l Polícia Rodoviária lança na próxima semana campanha de doação de sangue

l Antropóloga faz palestra hoje à tarde sobre os quilombos na sede do Iphaep

R$ 1,00

R$ 160,00
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Paraíba tem 62 municípios 
inscritos no “Mais Médicos”
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Rômulo Gouveia 
prevê melhoria 
nas relações do 
Governo com a AL

PBTur quer 
duplicar número 
de turistas na PB 
durante a Copa

política

economia

A declaração em defesa 
da unidade política pela Pa-
raíba feita pelo vice-gover-
nador Rômulo Gouveia foi 
feita ontem durante visita 
feita A União PáginA 18

A PBTur lançou ontem a 
Campanha “Destino Paraíba”, 
que tem como objetivo oferecer 
atrações turísticas para atrair 
os visitantes no período da 
Copa do Mundo. PáginA 10

O Ministério da Saúde 
informou que 62 cidades 
paraibanas se inscreve-
ram no Programa “Mais 
Médicos”. Dessas, 39 estão 
localizadas nas regiões 
de maior vulnerabilidade 
social e são consideradas 
prioritárias. Página 4

João Pessoa sedia em 
agosto o Campeonato 
Brasileiro de Judô 
na Categoria sub-13 
PáginA 21

Casa da Mulher Brasileira na 
PB vai homenagear Margarida 
Maria Alves PáginA 11

Torcedores do 
Corinthians que 
estavam presos na 
Bolívia são soltos 
PáginA 23

nublado com 
chuvas ocasionais

nublado com 
chuvas ocasionais
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Ano CXX
Número 147 

Sol e poucas 
nuvens

2oCaderno

A União lança hoje 
em CG livro e edição 
do Correio das Artes 
o livro A União 120 Anos - Uma Viagem no Tempo, 
organizado por Alarico Correia neto e Juca Pontes, 
e a edição especial do Correio das Artes em home-
nagem a Félix Araújo serão lançados hoje à noite 
pela A União - superintendência de imprensa e Edi-
tora. A cerimônia acontece na subseção Judiciária 
de Campina grande, no Fórum Juiz Federal nereu 
santos, no Bairro da Liberdade. PáginA 5

Em Aparecida, 
papa Francisco 
promete voltar 
ao Brasil

o pontífice celebrou 
ontem uma missa 
e pediu que os fiéis 
rezem por ele
Página 9
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 PB ganha em 
média por mês 
três mil novos 
motoristas

PáginA 13



O anúncio de que o Governo Federal pre-
tende importar médicos de outros países para 
garantir o atendimento aos pacientes dos mais 
pobres e longínquos municípios tem provocado 
fortes reações na classe médica e fora dela. Mas 
a disposição de atrair profissionais estrangeiros 
não para por aí. Uma nova estratégia de “atração 
de cérebros” poderá trazer cerca de 6 milhões de 
especialistas para o Brasil nos próximos anos, 
segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos 
(SAE) do governo.

Com o auxílio de grupos de especialistas e 
consultorias de mercado, a secretaria quer de-
senvolver uma política de atração de profissio-
nais - o número, no entanto, não inclui imigran-
tes de baixa qualificação e, sim, profissionais 
altamente qualificados que possam atender a 
demanda atual da economia brasileira. Imigran-
tes qualificados são o foco do esforço. Não é uma 
política geral de imigração, é uma estratégia de 
atração de cérebros. 

O Brasil é um dos países com a menor propor-
ção de imigrantes na população, o que reflete um 
fechamento do país ao fluxo de pessoas. Os estran-
geiros representam hoje 0,2% da população. Com a 
adição de seis milhões nos próximos anos, este per-
centual subiria para cerca de 3%. Esse “fechamen-
to” deve ser revertido para responder à demanda 
crescente por profissionais altamente qualificados, 
especialmente nas áreas de engenharia e saúde.

É compreensível que os sindicatos nacionais 
temam que trazer mão de obra de fora prejudique 
a força de trabalho doméstica – que, de acordo com 
eles, é suficiente em termos numéricos, mas precisa 
de valorização e melhor qualificação.

A nova estratégia, entretanto, leva em conta a 
necessidade atual de mão de obra qualificada, mas 
mantém o cuidado com o trabalhador brasileiro. 
Não é uma abertura de porteira. Trazer profissio-
nais altamente qualificados cria associações mais 
fortes, cria mais massa crítica, se aprende muito 
com outros profissionais.

Já se usa, inclusive, a expressão “apagão de 
mão de obra”, que é usada com frequência por ana-
listas de mercado nos últimos anos para se referir 
a uma suposta escassez de profissionais altamente 
qualificados no Brasil. De acordo com a Pesquisa de 
Escassez de Talentos 2012, da consultoria interna-
cional Manpower Group, o Brasil é o segundo país 
do mundo em dificuldade para preencher vagas, 
atrás apenas do Japão. A falta de candidatos dis-
poníveis e a falta de especialização são apontadas 
por empresários como as duas principais razões do 
problema.

A atração de talentos e mesmo de profissio-
nais sem esta condição excepcional é um processo 
sem retorno. O Brasil, no mundo globalizado, não 
pode ficar isolado, não deve ter fronteiras para o co-
nhecimento. O Brasil, afinal, é grande demais para 
ser uma ilha. 

Editorial

Artigo

Uma viagem abençoada

Atraindo talentos

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

Se ao cristão é imperdoável ir 
a Roma e não ver o Papa (penso 
que é ir ao Vaticano, mas deixa pra 
lá...), imaginem o Papa vir de Roma 
e não ser visto pelo cristão! Aí é 
que não há perdão mesmo. Por isso 
viajei no dia 7 de julho de 1980 ao 
Recife para ver o Papa João Paulo 
II, em visita de 12 dias ao Brasil. 
Foi uma viagem inesquecível e 
abençoada, vocês saberão adiante. 
Eu tinha então 34 anos, a mulher e 
três filhos. Levei-os comigo, e com 
eles me postei num canteiro lateral 
da Avenida Agamenon Magalhães, à 
espera da comitiva papal. Ficamos 
duas horas ali, mas valeu a pena.

Havia uma multidão no local. 
Havia também um clima de expec-
tativa que evoluiu para o entusias-
mo quando se vislumbrou o Papa 
Móvel deslocando-se vagarosa-
mente pela pista central. Muitas 
pessoas agitavam bandeirolas com 
as cores do Vaticano (azul e ama-
relo), do Brasil e de clubes de fute-
bol do Recife (vale dizer, Náutico, 
Santa Cruz e Sport). Em suma, uma 
celebração. E quando o veículo se 
aproximou do nosso ponto de ob-
servação, os circunstantes se entu-
siasmaram ainda mais, pedindo a 
bênção de João de Deus. Era como 
se aquele povo o abraçasse.

 Assim que o Papa Móvel 
passou bem perto de onde acom-
panhava o cortejo, fui movido por 
um impulso que ainda hoje não sei 
de onde veio, e gritei a plenos pul-

mões: “Viva o Papa!”. E aí, como na 
canção Eu e a Brisa, de Johnny Alf, 
o inesperado fez uma surpresa (Biu 
Ramos detesta este verso, mas eu 
adoro): João Paulo II virou-se para 
trás e acenou agradecendo. Dá para 
esquecer uma viagem em que o 
Papa em pessoa vira-se para trás e 
agradece uma saudação sua? Pas-
sados 33 anos, para mim é como se 
tivesse sido ontem.

Bom, se me perguntarem por 
que não fui agora ver o Papa Fran-
cisco na estada dele no Rio, serei 
tentado a responder com uma 
impropriedade: não acredito que 
um raio caia duas vezes no mesmo 
lugar. Melhor dizendo: não creio 
que um Papa acene duas vezes para 
mim no mesmo mês de julho (na 
verdade, em qualquer mês do ano... 
julho entrou aqui só para não que-
brar o ritmo da frase). Dou-me por 
plenamente satisfeito com a distin-
ção recebida de João Paulo II. Além 
disso, não tenho mais idade para ir 
a uma jornada da juventude, ima-
ginem! Quem sabe, o Vaticano não 
promove uma jornada mundial da 
velhice...

     
PERDA
Tal como o Especial de Rober-

to Carlos, o brinde religiosamente 
entregue pelo doutor Delosmar 
Mendonça lá em casa era anúncio 
de que o final do ano estava che-
gando. Meu Natal nunca mais será 
o mesmo.

Uma prova da viabilidade da agricultura 
familiar foi dada esta semana, em João 
Pessoa, com a Primeira Feira Camponesa 
da Paraíba, realizada na última terça-feira, 
no Ponto em Réis. Cerca de 200  agriculto-
res, vindo de diversos assentamentos de 
reforma agrária no Estado,  conseguiram 
vender 20 toneladas de alimentos, todos 
produzidos sem o uso de agrotóxico.
Outro objetivo alcançado, conforme o superintendente regional do Incra, organizador do evento 
com vários parceiros, Cleofas Caju, foi mostrar à população da cidade que a agricultura familiar é a 
responsável por 73% dos alimentos que chegam à mesa da população. “Isso mostra que é possível 
desenvolver uma agricultura saudável, que traz saúde para a população, e que os assentamentos da 
reforma agrária estão servindo de exemplo”, destaca Caju.
Os produtos expostos à venda, sem agrotóxico, são dos mais variados, como alface, feijão verde, fava, 
tomate, pimentão, cenoura, quiabo, macaxeira, batata-doce, inhame, milho, umbu, melancia, banana, 
mangaba, acerola, coentro, cebolinha, manjericão, rúcula, dentre outros.
Além de ser uma vitória da agricultura familiar, é igualmente, uma prova de que a reforma agrária, 
bem assistida e orientada, surte seus efeitos e diminui as desigualdades. Os assentados recebem 
orientação na fase de produção e assistência para a venda, o que concorre para o êxito dos projetos 
desenvolvidos.

O Banco do Nordeste garante que investiu, neste primeiro se-
mestre, mais de R$ 508,5 milhões na Paraíba, somente com 
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordes-
te. O montante supera em 278,5% o valor aplicado no mesmo 
período do ano passado, e foi distribuído em 20.817 operações 
de crédito. A agricultura familiar paraibana foi beneficiada com 
R$ 29,7 milhões em contratações no âmbito do Pronaf. No seg-
mento Micro e Pequenas Empresas, foram aplicados mais de 
R$ 58,6 milhões no Estado, por meio do FNE. Em toda a área 
de atuação do BNB foram contratados  R$ 6,2 bilhões. Um dos 
destaques foi o setor rural, que recebeu mais de R$2,4 bilhões, 
18% a mais que no 1º semestre do ano passado. 

ÁGUA E ÓLEO
A Petrobras, que anda com a imagem meio arranhada,  vai engrossar o cordão dos que ajudam as 
vítimas da seca. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social vai  ajudar famílias de 210 
municípios do Semiárido, dezenas deles paraibanos. O negócio gira em torno de investimentos na 
ordem de R$ 200 milhões para financiar 20 mil sistemas para a oferta de água.

Depois que Kate Middleton, 
esposa do príncipe William, 
deu à luz do príncipe de 
Cambridge, que passa a ser 
o terceiro na linha de suces-
são ao trono do Reino Unido, 
todos passam a ser iguais 
perante os mortais. Nin-
guém mais, por enquanto, 
pode dizer que tem um rei 
na barriga.

IGUALDADE

LANÇAMENTO

INVESTIMENTOS NA REGIÃO

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

PROBLEMAS ALTERAÇÃO

AGRICULTURA FAMILIAR

A Comissão de Direito Sanitá-
rio e Biodireito  da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional 
Paraíba (OAB-PB), lança nesta 
quinta o livro Bioética e Direito: 
Temas dos Novos Tempos, em 
solenidade no auditório Advo-
gado João Santa Cruz, sede da 
OAB-PB, centro de João Pessoa 
(PB). O livro é resultado da pro-
dução científica de juristas do 
Brasil e Angola, no Doutorado 
em Ciências Jurídicas e Sociais 
da Universidade do Museu So-
cial Argentino. 

Entre aqueles que acompa-
nham com atenção  a per-
formance financeira da pre-
feitura de Campina Grande e 
seus embróglios, trabalham 
com uma certeza: dificilmen-
te haverá disponibilidade de 
recursos para pagamento 
do décimo terceiro salário 
aos seus servidores, den-
tro do prazo estipulado em 
lei. Há quem aposte até em 
problemas nos pagamentos 
mensais até dezembro.

O Ministério das Cidades baixou 
portaria que altera os calendários 
para contratação de operações 
de crédito e formalização dos 
termos de compromisso, do PAC 
2 Mobilidade Grandes Cidades. A 
portaria traz novas datas limite 
para contratação de operações 
de crédito de financiamento FGTS 
Pró- Transporte e do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES). A seleção do 
PAC 2 Grandes Cidades foi aberta 
pela Portaria n° 65 compilada, de 
21 de fevereiro de 2011.

Havia um clima de expectativa que evoluiu para o entusiasmo quando se 
vislumbrou o Papa Móvel deslocando-se vagarosamente pela avenida”



Maria Ester Fortes
Antropóloga especialista em quilombolas

Revelando Quilombos 
“invisíveis” na Paraíba

ntre a teoria e, principalmente, a prática, a 
professora e antropóloga Maria Ester Pereira 
Fortes tem os olhos e o coração voltados para 
um tema que, só agora, em pleno século XXI, 
começa a sair da invisibilidade diante da sociedade 
brasileira: a resistência dos quilombos. Antigos 
redutos dos negros africanos trazidos para o 
Brasil, que fugiam dos horrores da escravidão e 
fundavam comunidades, os quilombos somente 
foram reconhecidos a partir do Decreto no 4.887, 
de 20 de novembro de 2003, editado no Governo 
Lula. Agora, os quilombolas têm assegurados o 
resgate da memória de seus antepassados e a 
posse territorial. Na tarde de hoje, a partir das 
15h, na sede do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da Paraíba, (Iphaep) em João 
Pessoa, a pesquisadora Ester Fontes vai encerrar 
a série Etnicidade e Memória, do “Fórum de Ciência 
e Cultura do Iphaep”. A paulista – radicada na 
Paraíba desde 2006 e funcionária do Incra – vai 
revelar o que difere os quilombos de ontem e de 
hoje, destacando as experiências vivenciadas em 
Paratibe, na área urbana da capital; e Bonfim, 
em Areia. O Fórum do Iphaep, coordenado pelo 
antropólogo Carlos Alberto Azevedo, terá a 
participação especial de Mônica Ferreira da Silva e 
Joseane Pereira da Silva Santos, da Associação dos 
Quilombolas de Paratibe.

E
A senhora vai encerrar, na 

tarde de hoje, a série “Etnici-
dade e Memória”: Quilombos 
na Paraíba”. O evento integra a 
programação mensal do “Fórum 
de Ciência e Cultura do Iphaep”. 
Qual será a abordagem da sua 
palestra?

A minha proposta é falar 
brevemente sobre o que são as 
comunidades quilombolas na 
atualidade, uma vez que não 
podemos mais pensar em ‘qui-
lombos’ nos mesmos termos em 
que eram pensados durante o 
período colonial, escravocrata. 
No que diferem e como se apro-
ximam os quilombos de ontem e 
de hoje? Num segundo momen-
to pretendo abordar a realidade 
das comunidades quilombolas 
no Estado da Paraíba e as po-
líticas públicas voltadas a este 
segmento, dentre as quais se 
encontra a política territorial, 
com a qual trabalho. 

A Paraíba possui um qui-
lombo que é conhecido nacional 
e internacionalmente: o da Ser-
ra do Talhado, nos arredores 
de Santa Luzia, que foi imorta-
lizado pelo filme “Aruanda”, de 
Linduarte Noronha. Mas, na ver-
dade, quantos quilombos estão 
catalogados em todo o Estado?

A Fundação Cultural Palma-
res, (FCP) vinculada ao Ministério 
da Cultura, é o órgão governamen-
tal responsável pela emissão das 
certidões de auto reconhecimento 
das comunidades quilombolas em 
todo o país. Na Paraíba existem 
35 comunidades certificadas pela 
FCP até o momento. Este número, 
no entanto, não resume o total 
das comunidades quilombolas 
existentes no Estado. Embora não 
saibamos o seu número exato, é 
certo que existem outras comuni-
dades que não foram ainda reco-
nhecidas e identificadas. 

Em João Pessoa, existe o 
quilombo urbano de Paratibe, 
localizado próximo ao bairro de 
Mangabeira. Que experiências 
de campo a senhora já desen-
volveu na região?

Na verdade, na Paraíba, exis-
tem pelo menos dois quilombos 
urbanos: um deles é Paratibe, 
como você bem apontou, e o se-
gundo é a Comunidade Urbana do 
Talhado, localizado na cidade de 
Santa Luzia. No que se refere a Pa-
ratibe, devo dizer que o Incra, atra-
vés do Serviço de Regularização 
de Territórios Quilombolas, vem 
acompanhando a comunidade 
desde 2008. Durante esse tempo 
foi realizado o “Relatório Antropo-
lógico da Comunidade”, que inves-
tigou a sua história, o processo de 
expropriação de suas terras, seus 
laços sociais e suas especificidades 
culturais. Este documento, aliado a 
um Relatório ambiental e ao levan-
tamento dominial da área, são a 
base do processo de regularização 
do território da comunidade, em 
curso no Incra. 

Já no município de Areia 
está localizado o Quilombo do 
Bomfim. E ele tem uma parti-
cularidade importante no to-
cante à efetivação do Decreto 
no 4.887, de 20 de novembro de 
2003, pois é o único, na Paraí-
ba, que se encontra em fase fi-
nal de regularização territorial. 
Como funcionária do Incra, lem-
bre como foi participar dessa 
experiência.

Na realidade, existem duas 
comunidades quilombolas distin-
tas no município de Areia: uma 
delas é a do Bonfim e a outra é 
a de Mundo Novo. O Bonfim foi 
a primeira comunidade onde o 
Serviço de Regularização de Ter-
ritórios Quilombolas do Incra da 
Paraíba atuou. Seus membros fo-
ram trabalhadores e moradores 
do Engenho Bonfim – um típico 
engenho rapadureiro do Brejo 
paraibano - durante muitos anos. 
Quando aquela unidade produtiva 
se desfez, os herdeiros decidiram 
vender a propriedade e o novo 
proprietário entrou em conflito 
com a comunidade. A comunida-
de, formada então por 22 famílias, 
resistiu às ameaças e atualmente 
vive e trabalha em paz no seu ter-
ritório. 

Como antropóloga, o que de 
mais positivo a senhora desta-
caria no Decreto, no 4.887, de 
20 de novembro de 2003, edi-
tado no Governo Lula, que veio 
atender a um anseio secular de 
remanescentes de ex-escravos 
e cuja origem vem da Constitui-
ção de 1988? 

O grande mérito do Decreto 
4887/2003 foi viabilizar, ao me-
nos no papel, o cumprimento do 
art. 68 do ADCT da Constituição 
de 1988, contemplando e reco-
nhecendo a realidade contempo-
rânea deste segmento da popu-
lação brasileira que permaneceu 
praticamente invisível aos olhos 
da nação durante toda a nossa 
história pregressa. Outro grande 
mérito deste Decreto é pautar-se 
no auto reconhecimento e na auto 
determinação das comunidades 
como premissa para a sua iden-
tificação, tal como prevê a Con-
venção 169 da Organização Inter-
nacional do Trabalho, da qual o 
Brasil é signatário. 

Além da questão da posse 
da terra, o quilombola pleiteia, 
também, o resgate da memória 
de seus antepassados, trazen-
do à tona a história de dor e 
sofrimento pelo qual passaram 
os negros africanos que, por 
três séculos, serviram de es-
cravos aos brancos. Como se 
encontra, hoje, essa questão 
do resgate do passado e da 
história, nos quilombos exis-
tentes na Paraíba?

Recentemente as comunida-
des quilombolas têm despertado 
o interesse de historiadores e de 
cientistas sociais. O trabalho de 
regularização dos territórios qui-

lombolas desenvolvido pelo Incra 
também prevê a reconstituição 
da história dos grupos em que 
atua. Aos poucos, portanto, na 
Paraíba, esta história vem sendo 
escrita; e esta escrita conta com o 
testemunho e a participação das 
pessoas que a vivenciaram. Uma 
entidade de apoio às comuni-
dades, a Associação de Apoio às 
Comunidades Afrodescendentes 
(AACADE), mantém um blog na 
rede com informações e biblio-
grafia atualizada sobre o tema. 
Para ver o trabalho é só acessar: 
http://quilombosdaparaiba.blo-
gspot.com.br/ 

O Brasil ainda é um país ra-
cista?

Sem dúvida! Nosso racismo 
nem sempre se expressa nas rela-
ções interpessoais, mas opera de 
modo perverso em todos os níveis 
da estrutura da nossa sociedade. 
Basta um olhar mais atento para 
os indicadores sociais. Os índices 
de renda, de acesso à educação, 
à moradia, aos serviços de saúde 
e ao emprego nos apontam para 
uma sociedade extremamente de-
sigual e racista. 

E o afrodescendente que 
mora em quilombo: ele sofre 
ainda mais discriminação por 
parte da sociedade brasileira?

A população quilombola - 
que se concentra principalmente 
no campo - é vítima de dois ti-
pos de discriminação: aquela que 
atinge a população negra de uma 
forma geral e aquela que vitima 
as populações camponesas e tra-
dicionais, cujas práticas de traba-
lho e de acesso à terra são vistas 
como ‘primitivas’ e contrárias ao 
‘progresso’.

Uma pergunta pessoal: o 
que lhe levou a estudar os qui-
lombos? Há alguma experiência 
familiar que lhe marcou?

Meu envolvimento com a 
questão quilombola se deu qua-
se que por acaso, no final do meu 
curso de graduação. Um bairro 
rural do município paulista de 
São Bento do Sapucaí e sua cons-
trução turística como reduto de 
tradições negras e camponesas 
me conduziram para esta ques-
tão, que acabou por me capturar 
inteiramente. O nome deste bair-
ro: Quilombo. 

O baiano Castro Alves, o 
poeta dos escravos, influenciou 
muitas vidas, pregando a liber-
dade e a igualdade do homem, 
independente de sua etnia. A 
senhora foi influenciada por 
ele?

Não foi o baiano Castro Alves 
quem primeiro me despertou a 
atenção e a sensibilidade para a 
questão do negro em nosso país, 
mas um outro poeta nordesti-
no.  Pernambucano radicado em 
São Paulo, menos conhecido, mas 
igualmente grande, este poeta foi 
Solano Trindade. 
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Thamara Duarte
Especial para A União
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Em cima da hora

Paraíba tem 62 municípios inscritos
Mais Médicos

Número representa apenas 
23% do total de cidades 
em todo o Estado

O Programa Mais Médi-
cos registrou 62 municípios 
da Paraíba inscritos até on-
tem, o equivalente a 23% das 
cidades do estado. Desse total, 
39 estão nas regiões paraiba-
nas de maior vulnerabilidade 
social e consideradas priori-
tárias. As inscrições seguem 
abertas até 00h de hoje, e po-
dem ser feitas pelo site www.
saude.gov.br.

No Brasil todo, 2.552 
municípios aderiram ao pro-
grama, o equivalente a 45,8% 
das cidades brasileiras. Do 
total, 887 (34%) estão em re-
giões de maior vulnerabilida-
de social. A região Nordeste 
registrou o maior número de 
inscrições, com 867 (34%) 
municípios participantes. O 
Sudeste contou com 652 mu-
nicípios participantes e o Sul, 
620. Norte e Centro-Oeste re-
gistraram 207 e 206, respecti-
vamente.

“Com este programa es-
tamos enfrentando um dos 
grandes desafios da saúde 
pública brasileira, que é le-
var mais médicos para perto 
da população, especialmente 
para as regiões onde faltam 
profissionais. Sabemos que 
um médico junto da popula-
ção faz diferença. Além disso, 
estamos fortalecendo a aten-
ção básica, que é capaz de 
resolver 80% dos problemas 
de saúde sem a necessidade 
de recorrer a um hospital”, es-
clarece o ministro, Alexandre 
Padilha.

Lançada pela presidente 
da República Dilma Rousseff 
no dia 8 de julho, a iniciativa 
levará mais médicos às re-
giões carentes, sobretudo nos 
municípios do interior e na 
periferia das grandes cidades. 
Todos os municípios do país 
podem participar, indicando 
as unidades básicas de saúde 
de suas regiões em que há fal-
ta de médicos.

Nesta semana, autorida-
des do Governo Federal fize-
ram reuniões em diferentes 
estados do país, mobilizando 
prefeitos e secretários de Saú-
de para participar do Mais Mé-
dicos. entre os estados visita-
dos estão Bahia, Minas Gerais, 

A União – Superintendência de Im-
prensa e editora lamenta o trágico aconteci-
mento que, na manhã dessa quarta-feira, 24 de 
julho, vitimou fatalmente um colaborador e dei-
xou outro gravemente ferido. Os dois estavam 
ligados a esta instituição, na condição de ree-
ducandos do sistema prisional, através do Pro-
grama de Ressocialização “O Trabalho Liberta”. 
O Programa, do qual A União participa há dez 
anos, é fruto de um convênio com a Secretaria 
estadual de Administração Penitenciária.

Os reeducandos, Hallan Halyson Cruz 
Braga (falecido) e Márcio Rogério Ribeiro da 
Silva, cumpriram com regularidade os com-
promissos estabelecidos em contrato durante 
o tempo que prestaram serviços em A União. 
Manifestamos toda solidariedade para com os 
familiares dos dois reeducandos e ficamos na 
expectativa de ver recuperado o que está grave-
mente ferido. 

A Diretoria

Nota de pesar e esclarecimento

A Paraíba ultrapassou 
a meta do Movimento Saú-
de +10 e conseguiu coletar 
37.600 assinaturas. Na terça-
feira (24), o secretário de es-
tado da Saúde, Waldson Dias 
de Souza, realizou a entrega 
das assinaturas no Conselho 
Nacional de Saúde, que fica 
localizado em Brasília. 

O Governo do estado, 
por meio da Secretaria de es-
tado da Saúde (SeS), além do 
Conselho de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde (Cosems), 
Conselho estadual de Saúde, 
Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba (Fa-
mup), aderiu ao Movimento 
Nacional “Saúde + 10”, que 
tem como objetivo lutar con-
tra perdas financeiras que o 

setor da saúde vem enfren-
tando nos últimos anos. O 
movimento na Paraíba tam-
bém foi encabeçado pela 1ª 
Gerência Regional de Saúde 
e aderido pelas outras 11 Ge-
rências Regionais de Saúde.  

De acordo com a geren-
te da 1ª Regional de Saúde, 
Jassiara Morais, o movimento 
teve uma grande aceitação 
em toda a Paraíba. “O Movi-
mento Saúde +10 teve uma 
ótima aceitação. O público 
vinha até nós já sabendo do 
que se tratava, pois tinha ou-
vido falar do Saúde +10 em 
rádios, em jornais. Os que 
não sabiam vinham buscar 
mais informações e demons-
travam um grande interesse 
pelo assunto ”, disse. 

Estado ultrapassa a 
meta de assinaturas 

saúdE +10

O descarrilamento de um trem da 
companhia ferroviária Renfe às 20h41 
locais (15h41 em Brasília) deixou ao 
menos 45 mortos ontem perto da es-
tação de Santiago de Compostela, no 
noroeste da Espanha, segundo o presi-
dente da região autônoma de Galícia, 
Alberto Núñez Feijóo. De acordo com 
fontes dos serviços de emergência, o 
acidente deixou mais de 50 feridos.

Segundo o jornal espanhol El País, 
o acidente é o pior a acontecer na Es-
panha em 40 anos. O último mais gra-
ve aconteceu em Chinchilla (Albacete), 
em 2003, com uma colisão frontal que 
deixou 19 mortos.

Há informações de que todos os 13 
vagões do trem de alta velocidade que 
faz a ligação entre Madri e Ferrol saí-
ram dos trilhos, sendo que quatro tom-
baram completamente. Ao menos um 
deles está totalmente destruído, com 
fumaça sendo lançada ao ar. Bombei-
ros trabalham no local para controlar 
o incêndio e equipes de resgate atuam 
para retirar pessoas presas de dentro 
dos vagões.

Dois passageiros do trem aciden-

Trem descarrila e deixa ao 
menos 45 pessoas mortas 

na Espanha
Após velório 
em SP, corpo de 
Dominguinhos 
é levado para PE

O corpo de Dominguinhos 
foi levado ao Recife, onde será 
velado hoje. A família do cantor 
pretende fazer o enterro amanhã 
- o horário ainda não foi divulga-
do. O corpo do cantor pernam-
bucano Dominguinhos foi velado 
no prédio da Assembleia Legisla-
tiva em São Paulo até as 16h de 
ontem. 

Por causa da morte do can-
tor, o governador de Pernam-
buco, eduardo Campos (PSB), 
decretou luto de três dias no es-
tado. O músico de 72 anos mor-
reu na terça-feira, em decorrên-
cia de complicações infecciosas e 
cardíacas . 

Dominguinhos foi interna-
do em 17 de dezembro, no Hos-
pital Santa Joana, no Recife, com 
quadro de infecção respiratória 
e arritmia cardíaca. em 13 de ja-
neiro, foi transferido para o Hos-
pital Sírio Libanês, em São Paulo, 
onde o tratamento passou a ser 
liderado pelo oncologista que o 
acompanhava havia seis anos, 
desde que recebeu o diagnóstico 
de tumor pulmonar.

O presidente do 
Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba, de-
sembargador Marcos 
Cavalcanti Albuquer-
que, lançou na tarde 
de ontem, na sala do 
pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, o 
livro Complexo Arqui-
tetônico Carmelita da 
Paraíba-Artes Sacra nas 
Igrejas do Carmo e San-
ta Terezinha. O evento 
contou com a presença 
de várias autoridades 
civis e militares.

Segundo o desem-
bargador Marcos Caval-

canti, a sua nova obra é 
composta por 254 pá-
gina e custa R$ 40.00. 
Conforme o desembar-
gador escritor, a sole-
nidade de lançamento 
compõe a programação 
da agenda Cultural do 
TJPB, promovida pela 
Comissão de Cultura  e 
Memória do judiciário 
paraibano.

Para Marcos Caval-
canti, a obra retrata a 
arquitetura barroca co-
lonial das igrejas acima 
citadas e do Convento 
que hoje é o atual Palá-
cio do Bispo. (MT)

Presidente do TRE 
lança livro na capital 

agEnda cultural do tJpB

FOTO: Divulgação

Ceará, Pernambuco, São Pau-
lo, Pará, Amazonas, Maranhão, 
Paraná e Rio Grande do Sul.

Infraestrutura
O Programa Mais Mé-

dicos faz parte de um amplo 
pacto de melhoria do atendi-
mento aos usuários do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), com 
objetivo de acelerar os inves-
timentos em infraestrutura 
nos hospitais e unidades de 
saúde e ampliar o número de 
médicos nas regiões carentes 
do país.

em todo o país, o Minis-
tério da Saúde e o Ministério 
da educação estão investindo 
R$ 15 bilhões até 2014 na in-
fraestrutura da rede pública 
de Saúde. Deste montante, R$ 
7,4 bilhões já estão contrata-
dos para construção de 818 
hospitais, 601 Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs 
24h) e de 16 mil unidades bá-
sicas. Outros R$ 5,5 bilhões 
serão usados na construção, 
reforma e ampliação de uni-
dades básicas e UPAs, além de 
R$ 2 bilhões para 14 hospitais 
universitários.

Somente na Paraíba, 
já foram investidos R$ 87,4 
milhões para obras em 571 
unidades de saúde e R$ 81,5 
milhões para compra de equi-
pamentos para 158 unidades. 
Também foram aplicados R$ 
22,2 milhões para construção 
de 14 UPAs e R$ 41,3 milhões 
para reforma/construção de 
16 hospitais.

Além da chamada de 
médicos, a iniciativa prevê o 
aumento das oportunidades 
de formação médica no país, 
com a criação de 11,5 mil no-
vas vagas de Medicina e 12 
mil de residência em todo 
o Brasil, além do aprimora-
mento da formação médica 
com a inclusão de um ciclo 
de dois anos na graduação 
em que os estudantes atua-
rão no Sistema Único de Saú-
de (SUS).

O programa Mais Médi-
cos é um estímulo para a ida 
de médicos para os municí-
pios do interior e para as pe-
riferias das grandes cidades, 
onde é maior a carência por 
este serviço. O Brasil tem ofer-
ta desta mão de obra menor 
que países como Argentina, 
México, Inglaterra, Portugal e 
espanha.

tado relataram ter sentido como se o 
trem virasse a curva. Depois apenas se 
recordam de que estavam no chão “ro-
deados de mortos”. Testemunhas des-
crevem cenas horríveis e temem que o 
número de mortos aumente.

“Há muitos mortos aqui, meu 
Deus!”, disse uma mulher identifi-
cada como Mari à Rádio Galega. Ela 
estendia roupas quando ouviu uma 
forte explosão e depois viu um “tor-
pedo enorme de pó e ruído”. “Come-
cei a correr”, disse emocionada. Ela e 
os outros residentes do local perto do 
acidente ajudam as equipes nos tra-
balhos de resgate.

Os treze vagões do trem saíram dos trilhos

Amigos brincam 
de luta e um 
acaba morto 
no interior

A morte do adolescente 
Luan da Silva Pereira, 17 anos, 
na cidade de Sobrado, interior 
do estado, serviu de alerta para 
pais, professores e instrutores 
de academia, disse Keyserling 
Pessoa, presidente da Federa-
ção de Jiu-Jitsu da Paraíba (FJ-
JPB) e professor da arte suave 
na Gracie Barra João Pessoa. 
Luan faleceu em um incidente 
que envolveu outros dois me-
nores, ambos com 14 anos. A 
fatalidade aconteceu na última 
terça-feira, enquanto os três 
amigos brincavam de lutar. O 
óbito do adolescente ocorreu 
após ele receber um golpe de 
estrangulamento conhecido 
como “mata-leão”.

O governador Ricardo 
Coutinho presidiu na tarde de 
ontem, no Complexo  Hospitalar 
Clementino Fraga, a solenidade 
de Inauguração do primeiro 
ambulatório de saúde específi-
co no atendimento de travestis 
e transexual da região Nordes-
te. A nova unidade vai atender 
nas especialidades de endocri-
nologia e cirurgias plásticas.

O coordenador geral de 
média e alta complexidade 
do Ministério da Saúde, José 
eduardo Fogolin, que represen-

tou na solenidade o Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, enal-
teceu a atitude do Governo do 
estado, que numa ação inédita 
criou este ambulatório para cui-
dar da saúde de dois segmentos 
da sociedade que ainda são ví-
timas de grande discriminação 
homofóbica.

Já o governador Ricardo 
Coutinho resaltou que o Gover-
no do estado vem trabalhando 
e incentivando com investimen-
tos todo os setores da economia 
formal e informal  para pro-
porcionar cada vez mais o bem 
estar da população. “Mais uma 
vez saímos na frente e criamos  

pela primeira vez na Paraíba 
uma unidade de saúde para dar 
condições dignas de tratamento 
aos travestis e os transexuais”. 
afirmou

ele ainda adiantou que du-
rante os dois anos de sua admi-
nistração já aumentou em 560 
os leitos disponível na rede pú-
blica de saúde do estado, bem 
como em hospitais da rede pri-
vada de saúde. Vamos continuar 
trabalhando constantemente 
pela saúde com mais aquisição 
de equipamentos, construção 
de hospitais em várias regiões e 
aquisição de ambulâncias total-
mente equipadas 

Governo inaugura primeiro 
ambulatório do Nordeste em JP

para  travEstis E transExual

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com
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Iphaep promove debate 
sobre as comunidades 
quilombolas na Paraíba
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Começa hoje a terceira 
edição do Festival de 
Cinema Curta Coremas

Mostra Municipal será 
aberta hoje no Centro 
Histórico da capital
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AUDIOVISUAL DANÇA

Depois do lançamento 
no começo deste mês 
na Energisa, o livro A 
União 120 Anos - Uma 
Viagem no Tempo é 
recebido em terras 
campinenses, lançado 
ao lado da nova edi-

ção do Correio das Artes. A cerimô-
nia acontece hoje, a partir das 19h, 
no auditório Subseção Judiciária de 
Campina Grande, no Fórum Juiz Fede-
ral Nereu Santos, no bairro Liberdade. 
A publicação de A União - Superin-
tendência de Imprensa e Editora, em 
parceria com a Editora da Universida-
de Estadual da Paraíba (Eduepb) traz 
uma viagem pelas páginas de A União 
através da trabalho dos organizadores 
Alarico Correia Neto e Juca Pontes. 
“O livro se debruça sobre a primei-
ra publicação de A União e faz um 
apanhado do histórico do jornal. Além 
disso, tem entrevistas com os ex-supe-
rintendentes e uma ficção escrita por 
Fernando Moura, uma entrevista com 
a ‘velhinha’ A União”, disse Alarico 
Correia Neto.

A última página da reprodução 
do exemplar original da primeira 
edição de A União era composta 
exclusivamente por propagandas, 
o que gerou duas análises, uma do 
publicitário e colunista do jornal 
Alysson Teotônio e outra do jorna-
lista Martinho Moreira Franco. “O 
interessante é que, enquanto os dois 
abordavam o aspecto publicitário, 

A União 120 Anos - Uma Viagem no Tempo e Correio das Artes especial 
em homenagem a Félix Araújo são lançados hoje em Campina Grande

Foto: ortilo Antônio

Eternizando memórias
outro o aspecto editorial, o outro o 
aspecto histórico, isso acaba dando 
uma visão muito mais ampla sobre o 
jornal, abordando até mesmo assun-
tos pitorescos e factuais da época”, 
acrescentou Alarico.

A edição vem em uma caixa, 
que também contém uma cópia da 
edição número 1 de A União, da-
tada em 2 de fevereiro de 1893, é 
parte da iniciativa de construir um 
coletivo de obras que resguardem a 
memória do veículo, que completou 
este ano 120 anos de vida. Além da 
apresentação assinada pelo gover-
nador do Estado, Ricardo Coutinho, 
e orelha assinada pela secretária 
de Estado da Comunicação Institu-
cional, Estela Bezerra, ainda reúne 
ensaios dos jornalistas Fernando 
Moura, Gonzaga Rodrigues, Agnaldo 
Almeida e Martinho Moreira Franco, 
além do publicitário Alysson Teotô-
nio, do historiador e professor uni-
versitário Mozart Vergetti e do pró-
prio Alarico, bem como entrevistas 
com ex-superintendentes do jornal, 
assinadas por vários repórteres.

Além do livro, a edição do mês 
de julho do Correio das Artes conta a 
história de Félix Araújo que, segun-
do as palavras do editor do suple-
mento e editor-geral de A União, 
William Costa, era uma das persona-
lidades mais queridas de Campina 
Grande. Poeta, tribuno, ensaísta, 
crítico literário e jornalista, o então 
vereador foi assassinado pelo guar-
da-costas do vereador de Campina 
na época, Plínio Lemos, gerando 
comoção generalizada e gravando 

uma marca na história da cidade. 
“Homens do quilate de Félix Araú-
jo não saem da vida impunemente. 
Suas palavras e ações - veículos de 
seus sonhos - continuam indeléveis 
na memória do povo, principalmen-
te os humildes que ele tanto amou 
e defendeu, seja na tribuna, seja em 
poemas ou nas páginas dos jornais”, 
acrescenta William Costa, no edito-
rial da edição do Correio das Artes.

Na edição, a matéria introdutó-
ria à biografia de Félix Araújo é as-
sinada pelo jornalista e poeta cam-
pinense Bruno Gaudêncio, contando 
sobre a infância de Araújo em sua 
cidade natal, Cabaceiras, sua ida até 
Campina Grande, a passagem pela 
capital pessoense, a participação 
como voluntário na Segunda Guerra 
Mundial e seu engajamento políti-
co no Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) e sua trajetória política na 
Rainha da Borborema.

O suplemento ainda conta com 
textos do jornalista Alexandre Nu-
nes, do historiador José Octávio de 
Arruda Mello e dos críticos literá-
rios José Mário da Silva e Hildeberto 
Barbosa Filho, sobre a riqueza da 
poesia de Félix Araújo, além de uma 
crônica sobre Napoleão Laureano, 
extraída do livro Obra Poética de 
Félix Araújo. Além disso, o Correio 
das Artes de julho apresenta textos 
de seus colunistas, como Amador 
Ribeiro Neto e Analice Pereira, além 
de matéria feita pela repórter Va-
nessa Queiroga sobre o 14º Festival 
de Artes de Areia, que inicia suas 
atividades na próxima semana.

Diversos aspectos de A União são abordados no livro organizado por Alarico Correia Neto e Juca Pontes, que traz também uma edição fac-simile da primeira edição do jornal

As duas publicações de A União serão 
lançadas hoje à noite em Campina Grande

André Luiz Maia
Especial para A União
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Sem sombra de dúvidas podemos analisar que o ser 
humano tem como inimigo 10 palavras, que traduzem a 
derrota de qualquer pessoa que segue os caminhos daqui-
lo que é nocivo e que se opõe ao bem.

Quando falo em ser humano estou relacionando o 
homem e a mulher, e estes devem fazer todo o possível 
para não se escravizar dos temas que vamos analisar a 
partir de agora.

MEDO – Esse é um dos piores males da humanidade. 
Quem tem medo não consegue vitórias em qualquer cam-
po da vida. Quem tem medo não trabalha, não avança nas 
conquistas, não consegue derrotar os inimigos. O medo 
é a desgraça constante das pessoas. Os medrosos nunca 
serão vitoriosos.

TRISTEZA – Por que uma pessoa prefere viver triste 
a vida inteira? A pessoa triste transmite momento infeliz, 
incapaz, improdutivo, sem progresso e sem rendimento. 
“Joga a tristeza pra lá”, já diz uma música muito lembrada 
pelo cancioneiro brasileiro. A tristeza parece uma doença 
sem cura, com abrangência sempre perigosa.

PREGUIÇA – É o retrato da morte antecipada. O 
homem preguiçoso é um cadáver perambulando pelos 
caminhos da morte prévia. Não há razões na vida para 
a pessoa ser preguiçosa. Como viver sem trabalhar? 
Como progredir sem sentir vontade de viver? Porque 
viver é trabalhar, fazer o bem, ajudar o próximo, mos-
trar coragem para o amor, e o preguiçoso não transmite 
amor.

ÓDIO – A pessoa odienta tem morte rápida, porque 
o ódio é uma doença sem cura. Odiar por que e pra quê? 
Quem odeia não perdoa, portanto não segue os ensina-
mentos de Jesus, o Divino Mestre. Que frase linda disse 
o Cristo do alto da cruz: “Pai, perdoai-lhes porque não 
sabem o que fazem”. O ódio faz do homem um ser into-
lerável, sem amigos, sem doçura, sem gratidão e sem 
respeito.

ÁLCOOL – Quando o homem torna-se escravo da 
bebida já está no fim da vida. É um estrago total. Não 
trabalha, não ama, não cresce, não respeita o lar e só 
pensa no mal. O álcool é uma das maiores desgraças do 
ser humano. É uma droga imperdoável. É o começo do 
fim da pessoa que se envolve com essa desgraça.

A bola ia saindo pela lateral 
direita, bola alta arremessada 
por algum jogador brasileiro já 
apagado no teipe da memória. 
Seria um fora inevitável, se não 
estivesse ali o maior lateral di-
reito de todos os tempos. Djalma 
Santos deu uma bicicleta, puxou 
a bola sobre seu corpo, aterris-
sou, deu meia volta e recebeu a 
bola dele mesmo, apanhando a 
pelota antes dela cair no chão.O 
juiz francês riu às 
gargalhadas e cum-
primentou Djalma, 
apertando-lhe mão.

Isso se deu nos 
preparativos para 
a Copa do Mundo 
de 1966, quando 
o Brasil convocou 
quatro seleções 
para os treinos, de 
onde seriam esco-
lhidos dois times 
para ir à Copa. 
Eram 44 jogadores 
que chamaram a 
atenção da impren-
sa mundial, dos entendidos em 
ludopédio e daquele juiz francês 
que apertou a mão possante do 
lateral Djalma – considerado o 
melhor preparo físico da Seleção, 
apesar da idade avançada nos 
anos para um jogador.

Como é que um jogador de 
defesa consegue se aposentar, 
digo, pendurar as chuteiras, 
sem nunca ter cometido uma só 
falta? Não foisó pela bicicleta eu 
o árbitro francês cumprimentou 
Djalma; o juiz sabia o que esta-
va fazendo e com quem estava 
falando:com um jogador acima 

das arbitragens, que não cometia 
a menor indisciplina em jogo. 
Tanto que virou troféu – o troféu 
Djalma Santos, concedido ao jo-
gador que menos faltas houvesse 
praticado durante o campeonato 
brasileiro.

Que fim levou esse troféu? 
Ainda existe? Um jogador como 
Djalma, que termina a carreira 
sem cometer nem uma falta, 
mesmo jogando na defesa, tem 

de ser conside-
rado o melhor 
do mundo em 
sua posição. E 
assim foi nas 
duas copas em 
que sagrou-se 
campeão: 58 e 
62. Ele substi-
tuiu De Sordi na 
última partida, 
contra a Sué-
cia, os galegos 
jogando em 
casa.

Sordi havia 
feito uma exce-

lente campanha, levando o Brasil 
à final. Mas estava machucado, e 
naquele tempo não se permitia 
substituição de jogador durante 
o jogo. Consciente do risco que 
corria, de não poder finalizar 
a partida com toda sua forma 
física, De Sordi pediu a Feola 
para ser substituído na escala-
ção. E Djalma entrou em campo. 
Mesmo jogando só essa partida, 
foi considerado pela imprensa o 
melhor em sua posição no cam-
peonato. De Sordi era tão bom 
que só podia ser substituído por 
Djalma.

Tempo desses um repórter 
do futebol fez matéria em que 
perguntavaonde andaria uma 
série de jogadores brasileiros, de 
passado de glória, mas desapa-
recidos no presente. Este locutor 
que vos fala localizou De Sordi 
na Paraíba, onde tem um forneci-
mento de areia para construção 
civil e frequenta, aos domingos, 
a praça de alimentação do centro 
comercial Manaíra, acompanhado 
de sua filha, genro e netas.

Quem quiser escrever a 
biografia do campeão Djalma 
Santos não pode dispensar uma 
entrevista com o campeão de Sor-
di. Como eu já disse, sempre aos 
domingos, pelas manhãs, ele vai 
à praça de alimentação do Mana-
íra. Lúcido, pronto pra cabecear a 
bola dentro da área numa co-
brança de escanteio. Fazendo du-
pla com Bellini, De Sordi compôs 
a base da defesa brasileira em 58, 
considerada a melhor defesa do 
mundo, capaz de parar o ataque 
francês, comandado por Fontaine 
– o artilheiro de 58.

Anteontem, Djalma saiu de 
campo definitivamente. Encan-
tou-se, como dizia Guimarães 
Rosa. Ele que teve um prepa-
ro físico extraordinário, capaz 
de arremessar a bola no meio 
do campo, com as mãos, numa 
cobrança de lateral. Partiu junto 
com outro campeão, Domingui-
nhos, o virtuose da sanfona, de 
ouvido absoluto, que tocava sem 
conhecer a partitura. Mas as no-
tas o conheciam.

(Sitônio Pinto escreve terças, 
quintas e sábados)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com
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O jogador que virou troféu

Como é que um
jogador de 
defesa consegue 
se aposentar, digo, 
pendurar as 
chuteiras, sem 
nunca ter cometido 
uma só falta?
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Infelizmente, de vez em quando, a gente 
se sente meio desencantado com os rumos do 
Brasil e, quiçá, do mundo. Não fosse a certeza 
de que tudo que acontece nas galáxias tem 
sua razão de ser e está regido pelas leis que 
ordenam o Universo infinito, eu já teria perdi-
do as esperanças...

No campo da gestão pública, a coisa se 
complica e se agrava. No Brasil, a maioria 
não consegue perceber com mais clareza que 
esse modelo de doação de “bolsas tudo”, que 
já dura mais de 11 anos, é uma grande enro-
lação. Proclamam: “enquanto existir fome, 
vamos dar comida!!!” Sem prever que isso não 
vai ter fim, e que não é por aí.

A fome nem deveria existir. Devia-se 
combater o que gerou a fome e as injustiças. 
Se você tem um tumor maligno, que lhe causa 
dor de cabeça, e começa a tomar um remédio 
para essa dor, ele nunca curará a causa. Você 
passará a vida inteira tomando o paliativo e, 
pior, sujeito aos efeitos colaterais. Igualzinho 
a essas bolsas-tudo, que geram ociosidade e 
dependência, e não vão acabar nunca.

Nenhum governo ainda atacou as raízes 
das desigualdades, das injustiças, da corrup-
ção, da falta de saúde e educação, da impu-
nidade. Não se deve distribuir renda pública, 
e, sim, renda privada. Dinheiro público não 
é pra ser doado, é pra ser aplicado em in-
fraestrutura, saúde, educação, transportes, 
saneamento, habitação. É pra dar condições 
ao povo de crescer trabalhando, aprendendo, 
se instruindo.

Alguns dizem que “o país agora está em 
melhores condições”. Se estivesse, o povo não 
estaria gritando nas ruas, nem incluído entre 
os líderes de analfabetismo e de desigualda-
des sociais. Isso, sim, é que tem de mudar!

Não consigo deter a tendência para 
concordar com a definição que o meu melhor 
amigo nos deu sobre o que chama de ““bolsa-
engana-eleitor”: “Bolsa família = um método 
absurdamente criativo que o governo encon-
trou de alienar a maioria da população e de 
usá-la para o ignóbil propósito de se perpe-
tuar no poder. Com esse simples mas bem 
arquitetado artifício, o PT garantirá para 
sempre o trono na República dos Bananas. 
Nem Hitler poderia pensar em ideia melhor 
para conseguir adeptos para a sua famigera-
da ideologia”. O que nos faz lembrar a defini-
ção do próprio Lula quando estava bolando o 
plano das bolsas (disponível em http://you-
tu.be/36oC5zbaPTU)

Voltando ao desencanto mencionado, por 
vezes imaginamos que o Brasil não tem mais 
jeito. Só um dilúvio, no qual se salvassem 
apenas animais e plantas, para começar tudo 
de novo. Amo nossa terra, mas, infelizmen-
te, chego a achar que não há nada, ninguém, 
nenhum político, partido, que dê mais jeito 
no nosso país... Rios e mares poluídos, matas 
reduzidas a 3%, cidades caóticas, favelização, 
desertificação, trânsito infernal, matança e 
homicídios banais, presídios e hospitais he-
diondos, injustiças sociais crescentes, desedu-
cação, aculturamento, grosseria, poluição de 
tudo que é tipo...

Bem, vamos parar. Ainda bem que já pas-
sei dos 50 e não vou presenciar, pelo menos 
fisicamente, o triste ocaso de uma nação que 
tinha tudo pra ser um paraíso de felicidade, 
mas, deu no que deu. Não sei se o problema 
é genético, da mistura errada de branco-ne-
gro-índio, do tipo de português que para aqui 
veio, da influência passiva e comodista da 
catequese, não sei. Só lamento.

Desculpem o desabafo!

GULA – Também tem liquidado a vida de muitos. 
Além de ser prejudicial ao humano, produz a imperfeição 
do corpo e a falta de educação alimentar em qualquer 
lugar apropriado para a refeição. É uma das maiores 
inimigas da saúde.

INVEJA – É um desejo violento de possuir o bem 
alheio. O invejoso não quer ver ninguém vitorioso e 
progressista. E para derrubar outra pessoa é capaz de 
qualquer ato, até mesmo a morte do ser humano. Fuja 
sempre da companhia de um invejoso, pois ele faz sair 
da boca maldita todos os falsos testemunhos de cunho 
prejudicial.

TAGARELA – Esse faz o homem se perder pela pró-
pria boca. Conversar demais é a derrota de muitos. Em 
tudo se mete, mostrando que sabe mais do que os outros. 
Detona qualquer pessoa que não seja do seu agrado. E 
nos tempos de hoje, os tagarelas morrem muito rápido, 
porque nós moramos no país da impunidade. Por isso, é 
preciso que todos tenham cuidado com a língua, o peda-
ço de carne mais odiento e podre que temos dentro de 
nós.

CIÚME – Segundo os dicionários brasileiros, é a an-
gústia provocada por um sentimento exacerbado de pos-
se. É o caso legítimo de tantas mortes de homens contra 
mulheres, pois a infelicidade gera um dos mais profundos 
momentos do desejo de matar, mesmo que depois haja 
um profundo arrependimento. Todo ciúme é perigoso, 
cruel e desumano.

SOLIDÃO – Por fim, essa criatura sem espírito, sem 
corpo, sem amabilidade. Nada mais doloroso do que o 
isolamento entre quatro paredes. A solidão é capaz de 
qualquer ato rápido e sem prévio estudo do mal improvi-
sado. Isso tudo porque a solidão é amiga muito próxima 
da depressão, e consequentemente da morte, como alívio 
do sofrimento.

É preciso que sejamos fortes demais, amantes da 
vida que Deus nos deu e corajosos para vencer esses 
10 monstrengos que nos cercam com as mensagens da 
derrota. Por isso, precisamos ter confiança integral nas 
palavras do Divino Mestre, a confiança dos seus ensina-
mentos, e a força do nosso ego para expulsar, rapidamen-
te, esses males que têm força do demônio.
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Começa hoje a terceira 
edição do Curta Coremas, 
festival de cinema realiza-
do na cidade de Coremas, 
no Sertão paraibano. As 
atividades vão até o próxi-
mo domingo, levando aos 
espectadores da cidade e 
região uma série de exi-
bições de filmes, espetá-
culos teatrais e atrações 
musicais.

Dentre as novidades 
trazidas este ano, estão 
uma mostra de filmes na-
cionais, a Panorama Bra-
sil, além da Mostra Mãe 
D’Água, que traz premia-
ções em diversas catego-
rias para filmes paraiba-
nos. “O Festival está com 
uma dimensão bem maior, 
estamos criando um co-
letivo de pessoas que tem 
interesse em fazer filmes 
e eventos de cinema e de 
arte, além de recebermos 
convidados do Rio de Ja-
neiro, Fortaleza, Recife e de 
vários lugares do Brasil”, 
revela Kennel Rógis, orga-
nizador do festival.

O Curta Coremas sur-
giu em 2011, quando o 
grupo conseguiu a aprova-
ção de um edital no projeto 
Mais Cultura, projeto do 
Governo Federal de incen-
tivo a atividades culturais 
em todo o país, para fazer 
um curta-metragem. “Que-
ríamos lançá-lo gratuita-
mente e de uma maneira 

Nouvelle Cuisine da UFPB

Hoje, os estudantes da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) promovem um panelaço em protesto 
contra o tratamento que vêm recebendo da adminis-
tração superior da instituição. Na semana passada, o 
Restaurante Universitário serviu aos alunos insetos e 
larvas na comida.

A denúncia partiu de um estudante que locali-
zou esse “tempero” na sua bandeja e postou nas re-
des sociais fotos dos achados. Foi a gota d´água para 
que mais estudantes protestassem. O assunto tomou 
as redes sociais, as salas de aula na Universidade e 
chegou aos portais locais e nacionais. O UOL noticiou 
que “Universitários da Paraíba reclamam de larvas e 
insetos na comida”.

A Superintendência do Restaurante Universitá-
rio da UFPB informou inicialmente que foi uma even-
tualidade. Não convenceu. Os estudantes passaram a 
relatar casos em que esses “temperos” são encontra-
dos com frequência na comida. Assessor da Reitoria 
ainda tentou nas redes sociais desqualificar a denún-
cia dos estudantes. Mas logo emudeceu. Diante da 
repercussão nacional a Reitoria, por meio da Supe-
rintendência dos Restaurantes, emitiu uma nota de 
esclarecimento.

A nota demonstra fragilidade nos argumentos, 
talvez não convencendo nem quem a escreveu. Ela 
informa que foi “apresentada à equipe que distribui 
os alimentos somente uma refeição com problema 
entre as quinhentas distribuídas até então”. Trocando 
em miúdos, é como se apenas uma refeição num total 
de quinhentas tivesse insetos e larvas.

Essa nota foi motivo para novas críticas dos estu-
dantes. Um deles questionou: se as refeições são to-
das cozidas na mesma panela, como somente numa 
refeição teria insetos e larvas? Não seria a alimenta-
ção a mesma para todos? Vai ver na UFPB agora se 
instituiu pratos especiais para uns estudantes e para 
outros não. Desse cenário, o que se tira é que a Reito-
ria precisa deixar de mise-en-scéne e tratar com res-
peito as reivindicações dos estudantes.

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

Mídias em destaque
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que chamasse atenção. Aí, 
surgiu a ideia do Festival, 
inicialmente como uma 
mostra não-competitiva, 
na qual selecionamos al-
guns curtas de cineastas 
paraibanos”, afirma Ke-
nnel. Em 2012, o Festi-
val começou a ter caráter 
competitivo, promovendo 
oficinas e uma carta em de-
fesa do cinema paraibano, 
com propostas para me-
lhorar e fomentar a produ-
ção em pequenas cidades.

Na sexta-feira, uma 
das exibições mostrará ao 
público os resultados das 
oficinas que já estão sen-
do executadas. “São filmes 
produzidos na oficina Fa-
zendo Filmes Curtíssimos, 
ministrada por Marcelo 
Quixaba e Carine Fiúza, 
profissionais de comunica-
ção que já têm uma gran-
de experiência no cinema, 
com filmes produzidos 
pelos alunos com no má-

O curta Sophia, de Kennel Rógis, será exibido no evento
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Em cartaz
Guerra
Mundial Z

Longa com zumbis estrelado por Brad Pitt continua em cartaz

O mundo está sen-
do  invadido  por  zum -
bis e as Nações Unidas 
lutam contra o  tempo 
para evitar o pior.  En-
quanto 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. 
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ximo 3 minutos”, explica o 
organizador. Kennel Rógis 
também apresenta na pro-
gramação sua mais nova 
produção, Sophia, uma 
parceria entre ele e vários 
profissionais de Recife e 
Fortaleza. No curta, que 
será exibido no sábado, 
uma mãe procura enten-
der os meandros de uma 
delicada reação com a filha 
de sete anos, em que pro-
cura entender o universo 
da menina. “É a estreia da 
atriz-mirim que faz a pro-
tagonista e é incrível que 
com apenas sete anos ela 
tenha conseguido enten-
der a proposta e transpor 
isso para a tela tão bem”, 
elogia o diretor.

No domingo, um 
bate-papo com atrizes 
paraibanas, como Suzy 
Lopes e Mayana Neiva, 
atualmente no ar em 
‘Sangue Bom’, novela da 
Rede Globo. “Elas vão 

falar sobre as caracte-
rísticas da atuação para 
cinema e suas vivências 
profissionais”, conta Ken-
nel. Ele também salienta a 
importância do festival no 
esforço de divulgar o que 
é produzido na Paraíba e 
dar um retorno isso para 
os próprios paraibanos. 
“Nosso perfil é democra-
tizar o cinema, fazer com 
que as pessoas da Paraíba 
conheçam o que é produ-
zido por aqui, pois não 
estamos nos circuitos co-
merciais. O quadro do ci-
nema paraibano mudou, 
com um aumento signifi-
cativo de produções fora 
do eixo João Pessoa-Cam-
pina Grande, em grande 
parte devido ao projeto 
ViAção Paraíba, do cineas-
ta Torquato Joel”, aponta.

Para Kennel Rógis, o 
festival tomou dimensões 
maiores do que ele podia 
esperar, mas acredita que 
este modelo pode ser im-
plantado em qualquer ci-
dade do interior, principal-
mente com o incentivo do 
poder público. “Eu espero 
que as pessoas comecem 
a se esforçar no sentido de 
descentralizar e perceber 
que todo lugar pode ser 
um centro de cultura”, afir-
ma. A programação com-
pleta do Festival, incluindo 
os filmes exibidos, as ofici-
nas e as atrações musicais, 
podem ser encontradas no 
endereço www.curtacore-
mas.com. 

Curta Coremas começa hoje no Sertão e 
apresenta produções paraibanas inéditas

GUERRA MUNDIAL Z (World War Z, EUA, 2013). 
Gênero: Ficção Científica. Duração: 116 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Marc Forster, 
com Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel. O 
mundo está sendo invadido por zumbis e as 
Nações Unidas lutam contra o tempo para evitar 
o pior. Enquanto isso, Gerry Lane, repórter da 
instituição e enviado especial para a zona de 
conflito começa uma série de entrevistas com 
sobreviventes do ataque. Baseado no livro 
homônimo e best seller escrito por Max Brooks. 
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. 
Direção: Pedro Vasconcellos, com Fábio 
Porchat, Sabrina Sato, Danton Mello. Caio, 
Rogério Carlos, Bernardinho e Freitas 
vieram de várias partes do país para o Rio 
de Janeiro, onde irão fazer a prova para 
um importante concurso público. Eles 
se conhecem na cidade maravilhosa, em 
meio aos estudos, mas logo percebem 
que apenas têm chances de passar na 
prova se conseguirem antecipadamente 
o gabarito. Para tanto eles entram em 
contato com o submundo, se envolvendo 
em várias confusões por estarem em 
uma cidade bem maior do que as que 
estão acostumados. CinEspaço 2: 14h10, 
16h10, 18h10, 20h10 e 22h. Manaíra 4: 
13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30. 
Tambiá 4: 14h, 17h30 e 21h.

O HOMEM DE AÇO (Man of Steel, EUA 2013). 
Gênero: Ação. Duração: 148 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Zack Snyder, com Henry 
Cavill, Amy Adams, Diane Lane. Nascido em 
Krypton, o pequeno Kal-El viveu pouco tempo 
em seu planeta natal. Percebendo que o 
planeta estava prestes a entrar em colapso, 
seu pai o envia ainda bebê em uma nave 
espacial, rumo ao planeta Terra. Ao chegar 
ele é criado por Jonathan e Martha Kent, que 
passam a chamá-lo de Clark. Com o tempo ele 
demonstra ter uma força descomunal, o que 
amedronta seus pais. Eles pedem que ele 
jamais demonstre seus poderes, mesmo em 
situações de emergência, já que nem todos 
conseguirão compreendê-lo por ser diferente 
das demais pessoas. Ao crescer, Clark se torna 
uma pessoa isolada e frustrada. Em meio aos 
seus problemas emocionais, ele resolve usar 
seus poderes para ajudar a humanidade e se 
torna o Super-Homem. CinEspaço 3/3D: 18h30 
e 21h20. Manaíra 3: 12h, 15h, 18h e 21h. 
Manaíra 5/3D: 13h, 16h, 19h e 22h.  Manaíra 
6: 14h, 17h15 e 20h15. Tambiá 3: 15h, 17h50 
e 20h40. Tambiá 6/3D: 18h05 e 20h50.

TRUQUE DE MESTRE (Now You See Me, EUA/
FRA, 2013). Gênero: Suspense. Duração: 
115 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Louis Leterrier, com Jesse Eisenberg, Mark 
Ruffalo, Woody Harrelson. Michael Atlas é 
o carismático líder do grupo de ilusionistas 
chamado The Four Horsemen. O que poucos 
sabem é que, enquanto encanta o público 
com suas mágicas sob o palco, o grupo 
também rouba bancos em outro continente 
e ainda por cima distribui a quantia roubada 
nas contas dos próprios espectadores. Estes 
crimes fazem com que o agente do FBI Dylan 
Hobbs esteja determinado a capturá-los 
de qualquer jeito, ainda mais após o grupo 
anunciar que em breve fará seu assalto mais 
audacioso. CinEspaço 4: 21h40. Manaíra 8: 
19h15 e 21h45.

TURBO  (EUA, 2013). Gênero: 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 contra 
os melhores pilotos na Indianapolis 
500. CinEspaço 3/3D: 14h10 e 16h20. 
Manaíra 2:  11h50, 14h15, 16h30 e 
18h45.  Ta m b i á  2 :  14h20,  16h20 e 
18h20. Tambiá 6/3D: 16h15.

UNIVERSIDADE MONSTROS (Monsters Universi-
ty, EUA, 2013). Gênero: Animação. Duração: 
107 min. Classificação: Livre. Direção: Dan 
Scanlon, com Billy Crystal, John Goodman, 
Peter Sohn. Em Monstros S.A. descobrimos 
que Mike Wazowski e James P. Sullivan são 
uma dupla inseparável.Mas nem sempre foi 
assim. Quando se conheceram na universi-
dade, estes dois monstros se detestavam. O 
longa revela o segredo de como Mike e Sulley 
superaram suas diferenças e se tornaram 
grandes amigos. CinEspaço 1: 16h. Tambiá 1: 
13h40 e 15h40.
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Dança

Mostra Municipal de Dança reúne dezesseis trabalhos em 
quatro dias de apresentação no Centro Histórico da capital

Hoje a Livraria do Luiz 
recebe três lançamentos: o 
do escritor Aderaldo Lucia-
no com o livro Apontamen-
tos para a História do Cor-
del Brasileiro (96 páginas, 
R$20), e também dos livros 
Estrela Negra e A Festa da 
Dona Girafa, ambos de Cláu-
dio Romero. 

Durante os últimos 40 
anos os estudos sobre o 
cordel brasileiro ficaram 
estáticos. As poucas tenta-
tivas de pensá-lo caíram no 
fácil caminho da repetição. 
Para muitos esse produto 
cultural vive paralisado na 
primeira metade do século 
XX, como um fóssil. Repe-
tem-se os mesmos chavões 
nos quais ele foi sendo se-
pultado. 

Surge agora, com este 
volume crítico, um caminho 
diferente para esses estu-
dos. O autor, respaldado 
por vasta pesquisa, busca 
saída para os labirintos que 
lhe acompanharam desde a 
infância: terá realmente o 
cordel vindo de Portugal? 
Qual a verdadeira relação 
entre o cordel e o universo 
dos cantadores repentis-
tas?  É verdade que os cor-
déis sempre foram vendidos 
pendurados em um barban-
te, nas feiras livres? O cor-
del é poesia brasileira? 

Aderaldo Luciano é 
doutor em Ciência da Lite-
ratura e este livro repre-
senta uma parte de sua tese 
de doutoramento na Uni-
versidade Federal do Rio 
Janeiro. Procura responder 
as perguntas questionando 
as respostas corriqueiras 
e apresentando elemen-
tos comprobatórios para a 
formação de um novo olhar 
sobre o cordel brasileiro, 
fruto de longos anos de ave-
riguação.

Três livros 
serão lançados 
hoje na Livraria 
do Luiz

FoTo: Ed Félix

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico do Estado da Paraíba promove hoje a edição 
do mês de julho do Fórum de Ciência e Cultura, 
às 15h, no auditório do Iphaep, localizado na 
Avenida João Machado, no Centro. A antropóloga 
convidada para ministrar a palestra Etnicidade e 
Memória: Comunidades Quilombolas da Paraíba é 
Maria Ester Fortes, do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária. o evento é gratuito 
e aberto a estudantes, historiadores e interessa-
dos nessa temática.

o Fórum de Ciência e Cultura do Iphaep 
acontece toda última quinta-feira do mês com 
uma exposição de quarenta minutos realizada 
por um estudioso da área, seguida de debate 

com os presentes. Desde a retomada do proje-
to, em maio, a Antropologia foi escolhida como 
tema central da série intitulada de Etnicidade e 
Memória. A cada edição o que modifica são as 
subtemáticas tratadas e os seus respectivos 
palestrantes. 

“Maria Ester Fortes já trabalha com as co-
munidades quilombolas. Existem 140 unidades 
quilombolas na Paraíba, inclusive uma urbana, 
dentro de João Pessoa, em Paratibe. Membros 
dessas comunidades irão participar hoje da mesa 
técnica. Nada melhor do que abordar as comu-
nidades quilombolas com a presença de seus 
representantes genuínos”, comentou Carlos 
Azevedo, antropólogo do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico da Paraíba, em entrevista ao 
jornal A União. 

A edição de maio trouxe a cientista social 
e professora da Universidade Federal da Paraí-
ba Patrícia Goldfarb tratando sobre Etnicidade 
e Memória: Ciganos na Paraíba. Já em junho, a 
temática Etnicidade e Memória: o povo Potigua-
ra foi abordada pelo professor da UFPB Lusival 
Barcellos. Em agosto, Carlos Azevedo revelou que 
não acontecerá o Fórum de Ciência e Cultura, pois 
o Iphaep vai comemorar a Semana do Patrimônio 
Histórico. o antropólogo da Instituição adiantou 
também que a edição de setembro trará a mestra 
D’oci palestrando sobre Etnicidade e Memória: os 
Mestres e Griôs do Vale do Gramame. (V.Q.)

Composto por improvisos, o espetáculo Playlist, do Coletivo Movasse, de Minas Gerais encerra o primeiro dia do evento

Encontro entre 
bailarinos e público

A partir de hoje até do-
mingo, 28, o Pátio de 
São Pedro Gonçalves, no 
Centro Histórico, recebe 
a Mostra Municipal de 
Dança, promovida pela 
Funjope. Com dezesseis 
espetáculos, em sua 

programação inteiramente gratuita, o 
evento inclui tanto Grupos paraibanos 
quanto de Minas Gerais, Tocantins, Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Norte. A 
mostra homenageia a bailarina, profes-
sora e gestora de dança, Clara Jerôni-
mo, que já atuou no Ballet Studio José 
Enoch, Stella Paula Jazz e Cia, Centro 
Estadual de Arte, e Escola de Dança 
do Espaço Cultural, a qual dirigiu por 
nove anos. 

A abertura do evento ocorre às 19h 
com a presença de convidados, inclu-
sive da homenageada Clara Jerônimo. 
Logo em seguida, às 19h20, a Compa-
nhia paraibana Sem Censura de Dança 

encena o espetáculo Libertango, que 
possui coreografia e direção de Evana 
Arruda, e trilha sonora executada ao 
vivo pelo Quarteto Tangaço. Para en-
cerrar o primeiro dia, às 20h, o Coleti-
vo Movasse, de Minas Gerais, apresen-
ta o trabalho Playlist, quarenta e cinco 
minutos cênicos totalmente compostos 
por improvisação com elementos defi-
nidos pelo público, buscando incenti-
var a imaginação e a coletividade. 

Amanhã, a noite começa, às 19h, 
com a coreografia da Rima Cia de 
Dança, de Cabedelo, intitulada de 
Brasilidades, com direção de Rita 
Spinelli. Depois, é a vez do trabalho O 
Santuário, do Coletivo Tanz, de Cam-
pina Grande, composto por Ademilton 
Barros, Edigar Palmeira e Erick Breno; 
e do espetáculo Do repente, da Lamira 
Cia de Artes Cênica, do Tocantins, que 
tem direção de João Vicente e aborda 
a singularidade das criações artísticas 
do sertanejo nos cordéis, no teatro de 
mamulengos e nos repentes.

Retalhos, trabalho dirigido pela 
homenageada da Mostra, se apresen-
ta no sábado, às 19h, seguido do solo 

Feminino Plural: singularidades do 
corpo, da Lunay Cia de Dança, criado 
e interpretado por Kilma Farias. Às 
19h25, sobe ao palco a Cia Dança Livre 
com Encontros dos Pontos e, depois, a 
Contexto Cia de Dança com Da Cana se 
faz o Padeiro, e o Balé Jovem da Para-
íba com Paquitas. No final da noite, a 
partir das 20h, serão apresentadas co-
reografias oriundas do Rio Grande do 
Norte: Nanu, do Grupo Cidade Vestida; 
Agora eu sei, da Anízia Marques Cia 
de Dança; e Poema de 03 Palavras, da 
Gesto Cia de Dança. 

No último dia da Mostra, é a 
Paralelo Cia de Dança que começa as 
apresentações, às 19h, com a inter-
venção urbana Experimento Pina. 
Logo após, a Cenário Cia de Dança 
encena A Deusa que há em mim, com 
direção de Izabella Aranha e, às 20h, 
encerra o evento, a carioca Focus Cia 
de Dança com As Canções que você 
cantou 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.

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com
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Papa promete retornar ao país em 2017

Aparecida (SP) – Após celebrar 
missa em português no interior da 
Basílica do Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, o papa 
Francisco cumprimentou fiéis e reli-
giosos no interior da igreja e seguiu, 
por volta das 12h40 de ontem, para 
a Tribuna Bento XVI, na parte exter-
na do santuário. 

Com a imagem da santa padro-
eira, o papa fez o sinal da cruz, aben-
çoando os fiéis. A bênção foi feita em 
espanhol e Francisco pediu que os 
fiéis rezem por ele. O pontífice pro-
meteu retornar à basílica em 2017, 
quando completam-se 300 anos do 
encontro da imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida no Rio Paraíba.

Os devotos que estavam mais 
próximos do pontífice ficaram a cer-
ca de 15 metros da tribuna, em uma 
área reservada com cadeiras. Entre 
esses fiéis que estavam nas cadeiras 
e os demais romeiros, havia um cor-
dão de isolamento feito por policiais 
e agentes de segurança. Nesse local, 
as pessoas ficaram em pé e aglome-
radas. A extensão de pessoas, par-
tindo da tribuna, alcançou uma dis-
tância de cerca de um quilômetro. 
Elas acenaram com bandeirinhas 
enquanto entoam cânticos católicos.

Após as celebrações em Apare-
cida, o papa almoçou com o séquito 
papal, os bispos da Província Ecle-
siástica de Aparecida e estudantes 
do Seminário Bom Jesus, localizado 
na cidade. O pontífice retornou ao 
Rio de Janeiro às 16h10, onde ainda 
participou de uma visita ao Hospi-
tal São Francisco da Providência de 
Deus, às 18h30. Aparecida (SP) – 
Após celebrar missa em português 
no interior da Basílica do Santuário 
Nacional de Nossa Senhora Apareci-
da, o papa Francisco cumprimentou 
fiéis e religiosos no interior da Igre-
ja e seguiu, por volta das 12h40 de 
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A Paraíba vai ganhar uma 
unidade da Casa da Mulher 
Brasileira

Marli Moreira
Enviada especial da Agência Brasil/EBC

Cartazes são proibidos

No interior da Basílica do Santuário nacional de Nossa Senhora aparecida, o papa Francisco celebrou missa em português e abençou os fiéis em espanhol

ontem, para a Tribuna Bento XVI, na 
parte externa do santuário. 

Copacabana
O sistema de saúde da cidade do 

Rio de Janeiro para os eventos que te-
rão a participação do papa Francisco, 
hoje e amanhã, na Praia de Copacaba-
na, terá um esquema semelhante ao 
que foi adotado para o réveillon deste 

ano, disse ontem o secretário munici-
pal de Saúde, Hans Dohmann. Estão 
previstos 35 postos de atendimento 
pré-hospitalar com suporte de 122 
ambulâncias, 299 leitos e cerca de 600 
profissionais envolvidos, sendo 266 
médicos. Dohmann disse que em cada 
área haverá uma central de regulação 
que definirá o local para remoção de 
pacientes, caso isso seja necessário. 

Apesar da infraestrutura com lugares 
reservados bem próximos aos palcos 
de Copacabana e do Campus Fidei 
(Campo da Fé), ônibus para transporte 
aos atos centrais da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) e acomodação em 
locais adaptados, peregrinos com defi-
ciências enfrentam as dificuldades im-
postas pela cidade, como as calçadas 
irregulares e sem rampas. É o caso dos 

estudantes do Colégio La Alegria en 
El Señor, instituição especializada em 
educação de jovens com deficiência 
de Lima, capital do Peru. Acomodados 
no Instituto Brasileiro de Reeduca-
ção Motora (IBRM), no Andaraí, zona 
norte, o grupo dispõe de corredores 
largos, rampas e banheiros adaptados 
dentro da entidade, mas na rua a si-
tuação é outra.

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

São Paulo – Pessoas foram re-
vistadas na entrada da Tribuna 
Bento XVI e da ala destinada aos 
peregrinos. Nesses locais, os fiéis 
receberam a bênção do papa Fran-
cisco. Segundo a Polícia Militar, a 
revista visou a garantir a seguran-
ça de todos e impedir a entrada de 
cartazes ligados a protestos.

Por volta das 9h30, um grupo 
de 400 manifestantes do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) 
se dirigia à Basílica do Santuário Na-
cional de Nossa Senhora Aparecida. 
De acordo com o capitão da PM, Fe-
lipe Neri Vani, os protestos estavam 
permitidos apenas do lado de fora 
das áreas destinadas à bênção papal. 
“Manifestação não é ato criminoso. 
Vamos permitir, desde que seja pa-
cífica”, disse o capitão.

No percurso que foi feito pelo 
pontífice após a missa, do santuá-
rio ao Seminário Bom Jesus, foram 
instalados corredores com grades. 
Nesse espaço também foram proi-
bidas manifestações com cartazes.

A representante do MTST Ana 
Paula Perles declarou que os mani-
festantes tentarão se aproximar do 
papa Francisco carregando carta-
zes. O grupo informou que preten-
de chamar a atenção de um modo 
pacífico. “Não queremos tumultuar, 
a ideia não é essa”, disse ela.

A pauta de reivindicações do 
movimento inclui o repúdio ao ex-
termínio na periferia, à militarização 
da polícia e também ao despejo de 

famílias em razão de obras da Copa 
do Mundo. “Queremos que a im-
prensa publique (as reivindicações) 
e traga a discussão para a sociedade 
civil, já que todos os olhos estão vol-
tados para o papa”, declarou.

O capitão da PM informou que 
o efetivo para o evento é de 2 mil 
homens, além dos contingentes do 
do Exército, da Marinha e da Polícia 
Federal deslocados para a cidade. O 
último balanço da PM aponta que a 
cidade recebeu 200 mil fiéis.

Chuva não tira ânimo dos fiéis
Chuva forte ocorreu por vol-

ta das 7h, em Aparecida. Milhares 
de pessoas vindas de todo o país 
e algumas do exterior, entre elas, 
muitos idosos, estão desde on-
tem na cidade à espera do papa 
Francisco.

O comportamento despojado 
do papa, inspirado na ordem fran-
ciscana, cativou os fiéis, segundo 
o padre Roni dos Reis, auxiliar de 
imprensa do Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida. Ele lem-
brou que João Paulo II tinha forte 
carisma, já Bento XVI era um pouco 
mais retraído e o atual pontífice vai 
marcando a sua trajetória no Vati-
cano como reformador de atitudes.

“Esse jeito simples e voltado 
para os pobres e as modificações 
que ele tem feito com quebra de 
protocolos tem cativado muitos 
fiéis. O povo vê que não são só pa-
lavras, mas atitudes. É essa manei-
ra latino-americana de ser que ele 
leva para a instituição do papado”, 
disse o religioso.

Aparecida (SP) – O papa 
Francisco decolou de helicóp-
tero por volta das 15h45 do 
Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida em direção 
à base da Força Aérea Brasilei-
ra (FAB) de São José dos Cam-
pos, onde pegou um avião 
em direção ao Rio de Janeiro. 
Antes de embarcar, o pontífice 
desfilou mais uma vez de pa-
pamóvel pela cidade. Durante 
o trajeto, ele desceu do carro 
e cumprimentou algumas pes-
soas que estavam nas ruas. Na 
capital carioca, o papa parti-
cipa de uma visita ao Hospital 
São Francisco da Providência 
de Deus, às 18h30.

Muitos católicos ficaram 
emocionados ao ficarem bem 
próximo do pontífice na ma-
nhã de ontem. Foi o caso dos 
12 mil fiéis que conseguiram 
chegar à cidade com bastante 
antecedência e, após ficar em 
fila desde ontem, garantir o 
direito de acompanhar a mis-
sa no interior da basílica. Do 
lado de fora, o restante da fila 
que não coube na igreja pode, 
igualmente, ver o papa de per-
to, a uma distância de cerca de 
15 metros, nos lugares mais à 
frente da Tribuna Bento XVI. 
Nesse espaço, foram colocadas 
cadeiras em área isolada para 
6,5 mil pessoas com acesso ob-
tido por ordem de chegada. 
No local, o pontífice abençoou 

os fiéis e um dos devotos con-
seguiu furar o bloqueio de se-
gurança e aproximar um bebê 
que também recebeu a bênção 
papal.

Demonstrando encanta-
mento, os peregrinos agitavam 
bandeirinhas brancas e ovacio-
naram o santo padre, tanto na 
chegada quanto na saída. Esse 
carinho foi retribuído com a 
simpatia do papa que não se 
cansou de acenar a todos do 
papamóvel no percurso da 
igreja até o seminário. Quase 
três dezenas de veículos e mo-
tocicletas, incluindo a seguran-
ça do Vaticano, seguiram em 
comboio atrás do papamóvel.

A tarefa de alguns segu-
ranças, no entanto, exigiu um 
pouco mais de preparo físico já 
que eles tinham que correr em 
volta do papamóvel para dar 
proteção ao pontífice. Entre a 
multidão que começou a se dis-
persar assim que o santo padre 
encerrou a missa, estava a mãe 
e filha, Sônia Glória de Olivei-
ra, 40 anos, e Sabrina Apare-
cida de Almeida, 15 anos. Elas 
saíram de carro na última ter-
ça-feira de Suzano no interior 
paulista, e chegaram ao san-
tuário às 4h da madrugada de 
ontem.

Homilia
Sônia disse que preferia vir 

de excursão, mas que na paró-

quia, próxima a casa dela, não 
foi organizada nenhuma vinda 
coletiva. A devota elogiou o 
teor da homilia, em que o papa 
alertou pais e educadores para 
despertar o sentimento solidá-
rio nos jovens, aproximando-os 
da fé. “ A gente fica triste com 
algumas situações que percebe 
no país, mas essa mensagem 
é fundamental para que haja 
mudança”, disse.

A filha contou que, em 
decorrência da Jornada Mun-
dial da Juventude (JMJ), mui-
tos colegas de escola passa-
ram a se declarar católicos e 
a participar mais dos eventos 
promovidos pela Igreja. “Acho 
que isso pode libertar muitos 
jovens de vício, mas não só de 
problemas com droga. Tem 
muita gente que não sai de 
casa para ficar só na internet e 
deixam de se confraternizar”, 
declarou.

Mas nem todos estavam 
plenamente satisfeitos. Fo-
ram várias reclamações sobre 
a dificuldade de acesso pelas 
restrições da segurança e pela 
falta de informação. Algumas 
pessoas procuravam saber 
onde poderiam utilizar um ba-
nheiro, depois de viajar duran-
te muitas horas em ônibus de 
excursões. Alguns peregrinos 
também reclamaram da difi-
culdade em acompanhar a mis-
sa por telão.

Pontifíce desfila e se despede dos fieis



Turismo
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“Destino Paraíba” é lançado na capital 
De olho na Copa 2014

Campanha quer duplicar o 
número de turistas no Estado 
durante o megaevento

O ‘Destino Paraíba’, pro-
jeto desenvolvido pelo Gover-
no do Estado que qualifica e 
fortalece especialmente a in-
fraestrutura turística da Para-
íba antes e durante a Copa do 
Mundo de 2014, foi lançado 
na manhã de ontem no audi-
tório da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), em João 
Pessoa, com a expectativa de 
duplicar o número de turis-
tas brasileiros e estrangeiros 
em solo paraibano durante 
o maior evento de futebol do 
mundo. 

Devido a Copa acontecer 
no mês de junho, e a Paraí-
ba não ser um Estado sede, o 
objetivo do projeto é oferecer 
‘alegria e lazer além do fute-
bol’, com inúmeras atrações 
turísticas, e principalmente 
envolver os festejos juninos 
em quase todos os municípios 
do Estado, que terá como car-
ro-chefe o já conhecido Maior 
São João do Mundo em Campi-
na Grande.  

 As ações de marketing 
que serão desenvolvidas antes 
e durante a Copa do Mundo, 
foram apresentadas pela Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), desenvolvido em 
parceria com diversas secre-
tarias, aos representantes do 
Trade Turístico. Algumas das 
secretarias de Estado envol-
vidas no projeto, são: Saúde, 
Segurança, Agevisa, Cultura, 

Investimentos 
para a Saúde

Mais Médicos faz 
inscrição até hoje

enem: provas terão 
lacres eletrônicos

Reuniões de alinhamento so-
bre as diretrizes do Programa Mais 
Médicos estão sendo realizadas em 
todo o país para que os gestores 
públicos manifestem as deman-
das por atendimento de saúde nas 
suas respectivas administrações 
e localidades. Esse mapeamento e 
sensibilização são necessários para 
que o programa avance e estão sendo 
conduzidas pelo Ministério da Saúde. 
Maranhão, Rio Grande do Sul, Per-
nambuco, Amazonas, São Paulo, Pará, 
Minas Gerais e Ceará já receberam a 
comitiva do programa. A data final 
de inscrição para gestores, médicos e 
municípios se encerra hoje. Em ambos 
os casos, o cadastro deve ser realiza-
do pelo Sistema de Gerenciamento de 
Programas do Ministério da Saúde. O 
Programa Mais Médicos busca as-
segurar a presença de médicos em 
áreas carentes do país. Até o último 
dia 18, o programa registrou 13.857 
médicos e 1.221 municípios inscritos.

Com o aumento do número de 
candidatos para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), o Ministério da 
Educação (MEC) resolveu reforçar a 
logística de distribuição para aplicação 
das provas. Este ano, todos os malotes 
de provas terão lacres eletrônicos, o que 
dará mais segurança desde o trans-
porte até o momento de abertura dos 
lacres. As provas do Enem 2013 vão 
acontecer nos dias 26 e 27 de outubro. 
A experiência dos lacres eletrônicos 
ocorreu no ano passado, quando 10 
mil malotes receberam lacres. O Enem 
2013 conta com a distribuição de 15,7 
milhões de provas em 1.661 municí-
pios. Ao todo 63.340 malotes serão 
transportados em 15.576 locais de 
prova. O MEC calcula 9.480 rotas de 
distribuição de provas, o que equivale 
a 308 quilômetros percorridos. Além 
disso, serão envolvidas na aplicação 
da prova 648 mil pessoas, dentre co-
ordenadores estaduais, municipais e 
de locais de aplicação, chefes de sala, 
fiscais e apoio. Haverá, ainda, 48.048 
atendimentos especiais para pessoas 
com deficiência, gestantes, idosos e 
lactantes.

A Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP) lançou na última terça-
feira três editais com investimento de 
R$ 60 milhões para a área de saúde. 
Um deles, com R$ 20 milhões, é voltado 
para o desenvolvimento de inovações, 
tecnologias ou produtos para preven-
ção e tratamento de câncer de mama, 
pulmão e colo uterino. O outro, com 
R$ 25 milhões, será para fortalecer a 
área de Engenharia Biomédica. O ter-
ceiro tem R$ 15 milhões disponíveis 
para equipamentos médicos e od-
ontológicos. A medida é uma parce-
ria entre o Ministério da Saúde e o 
Ministério de Ciência e Tecnologia. As 
propostas, que devem solicitar entre 
R$ 1 milhão e R$ 3 milhões, podem ser 
enviadas até 9 de setembro. As cartas 
de manifestação de interesse podem 
ser enviadas até 19 de agosto. A co-
ordenação e execução devem ficar a 
cargo de uma Instituição de Pesqui-
sas Científicas e Tecnológicas (ICT), 
mas empresas brasileiras podem ser 
cofinanciadoras. O primeiro edital, 
voltado à luta contra o câncer, apoiará 
projetos de instituições de pesquisas 
científicas e tecnológicas (ICTs), que 
incluem os hospitais da Rede Nacional 
de Pesquisa Clínica (RNPC) e da Rede 
Nacional de Pesquisa Clínica em 
Câncer (RNPCC). 

Turismo, Desenvolvimento 
Humano, Comunicação Social, 
Juventude, Esporte e Lazer e 
Defesa Social. 

Logomarca
A secretária de Comuni-

cação do Estado, Estela Bezer-
ra, explicou que a logomarca 
produzida para o Destino Pa-
raíba, representa a união das 
culturas e a típica alegria do 
povo paraibano, conhecido 
por sua marca registrada, a 
receptividade. “É óbvio que se 
a Paraíba tivesse sido escolhi-
da, há seis anos como Estado 

sede, todo esse preparo seria 
melhor porque a Paraíba iria 
adquirir recursos federais e 
recursos de diversos investi-
dores, mas como não fomos 
escolhidos e estamos situados 
entre dois estados sedes, esta-
mos aprimorando as políticas 
públicas nesse setor e um es-
pecífico programa de qualifi-
cação turística para receber 
bem todos os visitantes e, as-
sim, oferecer mais qualidade 
de vida aos paraibanos”, escla-
receu a secretária.

Para o secretário do Tu-
rismo e do Desenvolvimento 

Econômico do Estado, Renato 
Feliciano, o Destino Paraíba é 
um projeto que, com certeza, 
vai beneficiar todos os polos 
turísticos e empreendimen-
tos do Governo do Estado, a 
exemplo do fortalecimento 
do São João em todo o Estado, 
da Rota 101, do contorno de 
Jacumã, além do complexo tu-
rístico de Coqueirinho, entre 
outros polos, aproveitando 
esse megaevento futebolísti-
co, que é a Copa do Mundo de 
2014.

Segundo a presidente da 
Empresa Paraibana de Tu-

rismo (PBTur), Ruth Avelino, 
mais de 200 restaurantes se-
rão credenciados em 10 muni-
cípios da Paraíba. Todos serão 
divulgados nacionalmente e 
internacionalmente através de 
um selo padrão Fifa.  Através 
do Sebrae-PB e da Federação 
do Comércio da Paraíba (Feco-
mércio) os estabelecimentos 
selecionados se submeteram 
a um trabalho de capacitação 
de mão de obra para cerca de 
2.500 pessoas. “O objetivo é 
que todos atendam com esti-
lo os turistas e os paraibanos”, 
ressaltou a gestora da PBTur.

José Alves
zavieira2@gmail.com

A agência de publicidade que 
idealizou a ação de marketing 
para o projeto Destino Paraíba 
na Copa, apresentou a logomarca 
cujo símbolo sugere o abraço en-
tre três pessoas e faz menção ao 
momento maior do futebol, ou 
seja, a celebração do gol. Os tons 
utilizados representam as quatro 
regiões do Estado, isto é, as re-
giões Mata, Agreste, Borborema 
e Sertão, e também remetem às 
cores da Paraíba e do Brasil.  

O diretor de Economia e Fo-
mento da PBTur, Francisco Linha-
res, informou que foram reali-
zadas diversas reuniões com os 

representantes das secretarias en-
volvidas no projeto para definir a 
campanha. Ele disse que, além do 
marketing, o Governo do Estado 
vem implementando uma série 
de ações voltadas à realização da 
Copa do Mundo e a captação tu-
rística.

ações 
Desde o início do ano vêm 

sendo realizadas ações de divul-
gação do ‘Destino Paraíba’ pela 
PBTur, nos estados de Pernambuco 
e Rio Grande do Norte, que tam-
bém são sedes de jogos da Copa. 
Por ocasião da Copa das Confede-

rações, a Central Móvel de Infor-
mações Turísticas se deslocou até 
Recife para divulgar os atrativos 
turísticos da Paraíba.

O diretor de Economia e Fo-
mento da PBTur informa que tam-
bém foram instalados outdoors 
em Salvador, Fortaleza e Recife 
durante a Copa das Confedera-
ções. “Estamos fortalecendo a di-
vulgação do ‘Destino Paraíba’ e 
com essa campanha publicitária, 
não tenho dúvidas que teremos 
bons resultados no turismo duran-
te o maior evento de futebol do 
planeta que é a Copa do Mundo”, 
enfatizou.

Logomarca sugere receptividade e futebol

Secretária de Comunicação, Estela Bezerra, e a presidente da PBTur, Ruth Avelino, lançaram ontem o projeto turístico em João Pessoa

FOTO: Evandro Pereira

Os estrangeiros que visitaram 
o Brasil este ano injetaram quase 
US$ 3,5 bilhões na economia bra-
sileira, resultando em um cres-
cimento de 9,6% em relação ao 
mesmo volume de reais deixados 
por turistas estrangeiros no pri-
meiro semestre do ano passado. 

Os dados, divulgados na úl-
tima terça-feira pelo Banco Cen-
tral, mostram que a quantia equi-
vale a R$ 7 bilhões pela cotação 
média do dólar este ano. Esse 
valor deixado pelos turistas é o 
maior da história do país.

Um dos fatores que contri-
buíram para o aumento é a rea-
lização de megaeventos, como a 
Copa das Confederações. Para o 
presidente da Embratur, Flávio 
Dino, o bom desempenho deve 
se repetir este mês, quando se-
rão contabilizadas as divisas 
deixadas pelos estrangeiros que 
participam da Jornada Mundial 

da Juventude. Estudo realiza-
do pela Embratur estima que o 
evento movimentará, conside-
rando gasto de turistas e efeitos 
indiretos, R$ 1,2 bilhão.

De janeiro a junho, os estran-
geiros deixaram R$ 7,049 bilhões, 
representando 9,6% mais do que 
o mesmo período do ano passa-
do. Em 2012, a entrada de divisas 
pelo turismo foi de US$ 6,645 ou 
R$ 12,9 bilhões pela cotação mé-
dia. Este ano, o Brasil deve bater 
recorde de divisas, uma das variá-
veis usadas para medir o sucesso 
de um país no turismo internacio-
nal.

Desde 2003, quando a Embra-
tur passou a cuidar exclusivamen-
te da promoção turística do país 
no exterior, a entrada de divisas 
vem crescendo. Em 2002, eram 
US$ 1,998 bilhão, ou R$ 5,981, 
pela cotação média. No ano pas-
sado, os estrangeiros que visi-

taram nosso país deixaram US$ 
US$ 6,645 ou R$ 12,9 bilhões. Um 
crescimento de mais de 200%, em 
dólares, ou 100%, em reais.

 
Turismo Internacional
Aproximadamente 20 mil 

turistas estrangeiros visitaram o 
país durante a Copa das Confe-
derações, cerca de 3% do público 
local. O resultado está dentro da 
expectativa inicial. A permanên-
cia média foi de 14 dias, segundo 
prévia da pesquisa MTur/Fipe. 

Os serviços como hotéis e 
pousadas foram os principais 
meios de hospedagem utilizados, 
com citação de 80,4% do público 
entrevistado. 

“A meta é atrair 600 mil tu-
ristas estrangeiros na Copa do 
Mundo, um evento com maior 
interesse do público internacio-
nal”, disse o ministro do Turismo, 
Gastão Vieira.

Copa das Confederações aquece economia 

Quase metade 
dos brasileiros 
pagava carnê e 
cartão de crédito

Rio de Janeiro – Pesqui-
sa nacional da Federação do 
Comércio do Rio de Janeiro 
(Fecomércio-RJ) mostra que 
46% dos brasileiros paga-
vam algum tipo de parcela-
mento no segundo trimestre 
deste ano. De acordo com 
o levantamento, feito em 
parceria com a Ipsos (con-
sultoria internacional de 
mercados), esse é o maior 
percentual desde o início do 
levantamento, em 2009.

Entre os tipos de par-
celamento, o mais comum 
(54%) é o de carnês, segui-
do por cartões de crédito 
(37%), empréstimos bancá-
rios (8%), empréstimos em 
financeiras (6%) e emprésti-
mos habitacionais (4%).

Entre os motivos para o 
parcelamento, os mais cita-
dos são a compra de eletro-
domésticos (26%), de artigos 
de vestuário (22%), de ele-
trônicos (17%) e de veículo 
(16%). A inadimplência atin-
giu 17% dos entrevistados.

Segundo a Fecomércio
-RJ, os motivos para o grande 
percentual de brasileiros en-
dividados estão um merca-
do de trabalho com carteira 
assinada aquecido e incen-
tivos do governo com vistas 
a incentivar a economia por 
meio do consumo. A pesqui-
sa ouviu mil pessoas em 70 
cidades brasileiras.

Vitor Abdala
Da Agência Brasi



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 25 de julho de 2013

Igualdade de gênero

Convênio garante uma unidade para a Paraíba

Casa da Mulher Brasileira
A ministra Eleonora Mene-

cucci, da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da Presidência 
da República, terá agenda em João 
Pessoa e Alagoa Grande, no dia 
9 de agosto, para assinatura do 
termo de cooperação do Progra-
ma “Mulher Viver, sem Violência”, 
que prevê a construção da Casa 

da Mulher Brasileira na capital. O 
investimento será de R$ 265 mi-
lhões para a construção de 27 uni-
dades no país. 

A agenda foi definida duran-
te reunião na manhã da última 
terça-feira, com representantes 
do Governo Federal, Governo do 
Estado e órgãos de Justiça.

O termo será assinado pelo 
governador Ricardo Coutinho, Mi-
nistério Público, Tribunal de Jus-
tiça e Defensoria Pública. A Casa 
da Mulher Brasileira oferecerá a 
integração de serviços de segu-
rança pública, saúde, justiça, as-
sistência social e orientação sobre 
trabalho e renda.

Local do prédio
A escolha do terreno para cons-

trução da Casa da Mulher Brasileira 
já foi iniciada pela equipe do Gover-
no Federal, com apoio da Secretaria 
da Mulher e da Diversidade Huma-
na. O local deverá ser próximo da 
Avenida Epitácio Pessoa, entre a 
Justiça Federal e o Hospital de Trau-

ma. Em Alagoa Grande, a ministra 
entregará, pela primeira vez, duas 
unidades móveis para atendimento 
das mulheres do campo vítimas de 
violência doméstica. As unidades 
são veículos equipados para o aten-
dimento específico para mulheres 
da zona rural – psicossocial, jurídico 
e segurança.

O atendimento a vítimas de violência sexual 
nos hospitais públicos passará a ser emergen-
cial e multidisciplinar. Um projeto de lei aprovado 
no último dia quatro no Senado, visa a agilizar e 
melhorar o atendimento a quem sofrer esse tipo 
de violência, independentemente do gênero ou da 
idade da vítima.
De acordo com o texto aprovado, o protocolo de 
atendimento deverá incluir o diagnóstico e trata-
mento de lesões, exames para doenças sexual-
mente transmissíveis e gravidez e preservação de 
materiais que possam ser coletados no exame 
médico legal.
O paciente deverá receber no hospital o amparo 
psicológico necessário e o encaminhamento para o 
órgão de medicina legal e o devido registro de bo-
letim de ocorrência. Os profissionais de saúde que 
fizerem o atendimento deverão facilitar o registro 
policial e repassar informações que podem ser 
úteis para a identificação do agressor e para a 
comprovação da violência sexual.
O órgão de medicina legal que fizer o exame pos-
terior ao atendimento ficará responsável por cole-
tar materiais e fazer o exame de DNA que possa 
identificar o culpado pela agressão. A lei considera 
como violência sexual qualquer forma de atividade 
sexual não consentida pela vítima. Com isso, além 
das mulheres, que são as vítimas mais comuns 
desse tipo de abuso, também ficam protegidos 
pela lei os homens e crianças que sofram violência 
sexual. O projeto é originário da Câmara dos Depu-
tados e recebeu pareceres favoráveis nas comis-
sões de mérito do Senado. Como não foi alterada 
pelos senadores, a matéria segue para sanção 
presidencial.

Saiba mais

Homenagem a 
Margarida Alves

No total, 54 unidades serão dis-
tribuídas no Brasil no valor de R$ 29 
milhões. O evento de entrega fará 
parte das atividades em homenagem 
à militante sindical Margarida Maria 
Alves, assassinada há 30 anos.

O Programa Mulher Viver sem 
Violência também inclui a transfor-
mação do Ligue 180 em disque-de-
núncia; melhoria na coleta de provas 
periciais de crimes de violência se-
xual; e realização de campanhas de 
conscientização para o enfrentamen-
to à violência de gênero. 

Segundo a secretária da Mulher 
e da Diversidade Humana, Gilberta 
Soares, haverá uma adequação de es-
paço especializado do IML para Casa 
da Mulher Brasileira. “O objetivo é 
fortalecer a rede de proteção para 
mulheres vítimas de violência e au-
mentar o oferecimento dos serviços”, 
disse. O promotor de Defesa dos Di-
reitos da Mulher, Sócrates Agra, afir-
mou que a implantação do programa 
vai fortalecer o serviço e atendimen-
to para cidades do interior. Segundo 
ele, a demanda de casos é alta. So-
mente em Campina Grande, dois mil 
processos de violência contra mu-
lher estão em andamento. “A mulher 
sabe que existe a Lei Maria da Penha, 
mas muitas não têm percepção que 
a lei resgata sua cidadania”, afirmou.

Recursos 
Com aporte de R$ 265 milhões, 

os recursos serão aplicados da se-
guinte forma: R$ 115,7 milhões na 
construção dos prédios em terrenos 
da União e nos custos de equipagem 
e manutenção, R$ 25 milhões na am-
pliação da Central de Atendimento à 
Mulher- Ligue 180, R$ 13,1 milhões 
na humanização da atenção da saúde 
pública, R$ 6,9 milhões na humaniza-
ção da perícia para aperfeiçoamento 
da coleta de provas de crimes sexu-
ais e R$ 4,3 milhões em serviços de 
fronteira.

A prevenção é uma das priori-
dades do Programa “Mulher, Viver 
sem Violência”, contando com cinco 
campanhas educativas de conscien-
tização com aporte de R$ 100 mi-
lhões. Elas se juntarão aos esforços 
de mobilização da campanha Com-
promisso e Atitude pela Lei Maria da 
Penha - A lei é mais forte. O montante 
do ‘Mulher, Viver sem Violência’ cor-
responde ao aumento de 20% em 
relação aos valores repassados pelo 
Governo Federal a estados e municí-
pios, no período de 2003 a 2012, de 
R$ 219,8 milhões por meio de pacto 
federativo.

Ana Cristina Campos
Repórter da Agência Brasil

Escolha do terreno 
para a construção 
já foi iniciada e 
o prédio ficará 
próximo à Avenida 
Epitácio Pessoa

Casa da Mulher Brasileira vai oferecer de forma integrada serviços de segurança, justiça, saúde, assistência social e orientação para o trabalho, emprego e renda

Foto: Divulgação

Brasília – O Distrito Federal (DF) aderiu ao 
Programa Mulher, Viver sem Violência, lançado 
em março pelo Governo Federal. A adesão foi 
formalizada no último dia 17 pela ministra da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Pre-
sidência da República (SPM-PR), Eleonora Meni-
cucci, e pelo governador do DF, Agnelo Queiroz. 
O Distrito Federal é a primeira unidade da Fe-
deração a aderir ao programa, que prevê, entre 
outras ações, a construção de centros chamados 
Casa da Mulher Brasileira, que integrarão servi-
ços públicos de segurança, justiça, saúde, assis-
tência social e orientação para o trabalho, em-
prego e renda em todos os estados.

“A casa é um espaço especialmente desenhado 
para o acolhimento respeitoso. Por meio dela, a 
mulher acessará a todos os serviços em vez de 
peregrinar em busca de cada um deles,” disse a 
ministra. Segundo Eleonora, é comum a mulher 
vítima de violência doméstica ou sexual buscar o 
serviço público e não retornar. “Isso ocorre por 
medo, humilhação, vergonha e falta de uma 
rede integrada e qualificada. Faltava consoli-
dar a rede protetiva que integrasse os serviços e 
facilitasse o acesso a eles. O programa também 
conta com atendimento humanizado e coleta 
de provas de vestígios de violência sexual”, in-

formou a ministra, que deve assinar o termo de 
cooperação com todas as unidades da Federação 
até o fim do ano.

O programa terá um aporte total de R$ 265 
milhões, dos quais R$ 115,7 milhões serão desti-
nados para a construção dos centros e à compra 
de equipamento e manutenção, R$ 25 milhões 
para a transformação da Central de Atendimen-
to à Mulher (Ligue 180) em disque-denúncia, 
R$ 20 milhões para a adequação dos institutos 
médico-legais e da rede hospitalar para o aten-
dimento à mulher, além da capacitação dos pro-
fissionais da segurança pública e do SUS.

Também serão investidos R$ 4,3 milhões em 
serviços de fronteira, aumentando o número de 
centros de atenção às mulheres nessas regiões e 
estendendo os serviços para as áreas próximas 
à Bolívia, Guiana Francesa, Guiana, ao Paraguai, 
ao Uruguai e à Venezuela. Atualmente, há três 
centros de atenção à mulher em Foz do Iguaçu 
(PR), Oiapoque (AP) e Pacaraima (RR). Além de 
apoio a migrantes, os centros atuarão no com-
bate ao tráfico de mulheres.

Segundo dados do Tribunal de Justiça do DF, 
entre 2006 e 2012, mais de 660 mil processos re-
lativos à violência contra a mulher tramitaram 
na Justiça brasileira. De acordo com a ministra 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República, mais de 200 mil mu-
lheres foram salvas pelas medidas protetivas de 
urgência expedidas pelo Poder Judiciário.

DF é o 1º a aderir ao programa

 Brasília - Uma tradição centenária em 
vários países da África e do Oriente Médio 
tem encontrado menos adeptos nos últimos 
anos. A mutilação genital em mulheres e me-
ninas encontra cada vez mais resistência na 
sociedade, mesmo que ainda seja um proce-
dimento largamente difundido em países da 
região. De acordo com o estudo Mutilação/
Corte Genital Feminino: Uma Visão e Explo-
ração Estatística das Dinâmicas de Mudança, 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), um número cada vez maior de mu-

lheres e meninas se opõe à mutilação. Em 
países como Benin, Gana, Togo e Iraque, a 
grande maioria de mulheres ouvidas, entre 
15 e 49 anos de idade, acredita que o pro-
cedimento deve acabar. Famílias passaram a 
apoiar as filhas, no intuito de não se subme-
terem à mutilação. Em países como o Quê-
nia e a Tanzânia, mulheres de 45 a 49 anos 
têm aproximadamente três vezes mais chan-
ces de se submeter ao procedimento do que 
adolescentes de 15 a 19 anos. Fato que indica 
uma mudança de comportamento dessas co-

munidades nos últimos anos. No Benin, Ira-
que e na Nigéria, dentre outros países, o nú-
mero de mutiladas caiu pela metade entre as 
adolescentes. A tendência, no entanto, não 
é acompanhada em todos os países. Em seis 
das 29 nações consultadas, mais da metade 
das mulheres ouvidas ainda se posicionam a 
favor das mutilações genitais femininas. Mais 
de 70% das mulheres do Mali são a favor da 
prática. No Egito, onde cerca de 54% das mu-
lheres são favoráveis às mutilações, 27,2 mi-
lhões já passaram pelo procedimento.

Casos na Àfrica e Oriente Médio diminuem 
MUtILAÇÃo GENItAL EM MULHERES



Feira agroecológica
COMEÇA HOJE no Busto de Tamandaré, na Praia de 

Tambaú, o 2o Salão da Agricultura, feira agroecológica que 
vai acontecer até domingo.

A feira vai oferecer para comercialização produtos 
agroecológicos da agricultura familiar, artesanato e ex-
posição de animais para doação. Além dessas atividades,  
o Salão terá oficinas sobre novas tecnologias,sobre como 
fazer uma horta em apartamentos e quintais urbanos, 
promovidas pelo Programa Agroecológico Integrado Sus-
tentável do Sebrae Paraíba.

Advogadas Irene Barros 
Vita e Wilma Galdino, 
química Olga Verônica 
Montenegro Sousa, em-
presários Afonso Costa 
Filho e Sônia Guedes, 
jornalista Girlan Idalino, 
executivos Palmari de 
Lucena e Jorge Gurgel, 
radialista Moisés Mar-
ques, professora Vera 
Lúcia Pontes de Azeve-
do, arquiteto Vaugrhan 
Cornélio, sra. Sheila 
Andrade.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos
  O tecido anarruga, que é 
construído de forma que algumas 
fibras são tecidas em conjunto, 
dando uma aparência enruga-
da, vai ser o tecido da moda do 
verão 2014, principalmente na 
alfaiataria masculina.

  A anarruga foi muito popu-
lar durante o período colonial 
britânico e nos EUA o tecido já foi 
muito usado em várias peças do 
vestuário, sendo ótima opção para 
os dias de muito calor. 

Zum Zum Zum
   Feliz da vida, Evelyn César retornou de temporada nos EUA e Canadá, 
acompanhada das filhas Angeline e Eline, além da neta Andressa. Em Toronto, Canadá, 
ela comemorou o primeiro aniversário da bisneta Julie, filha de Camila e Rodrigo Di 
Nardi, que residem naquela cidade.

   O diretor da CNA Ruy Carneiro, Giuseppe Lúcio está promovendo 
amplas reformas na escola, com a criação de um novo lounge de convivência, 
com computadores e Ipads disponíveis para os alunos.

FOTO: Dalva Rocha

Palmari e Maricélia Rodrigues de Lucena, ele hoje aniversaria

FOTO: : Goretti Zenaide

Encontro
UM ALMOÇO 

descontraído no 
restaurante Nau, em 
Manaíra, marcou mais 
um vez um encontro 
do Grupo Marieta 
Bernardo, que além 
de bons bate pa-
pos, realizam ações 
filantrópicas em prol 
de entidades carentes 
de João Pessoa.

Desta vez, com 
doações de fraldas e 
leites em pó para a 
AMEM, entidade que 
abriga idosos na Estra-
da de Cabedelo e que 
está sempre precisan-
do da ajuda de todos.

Grupo Marieta Bernardo no restaurante Nau: Lide Milanez, Nara Lemos, Suzana Amorim, Socorro 
Mayer, Fabiana Gama e Patrícia Farias
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A aniversariante de hoje, Irene Vita com a filha Diana Vita e a amiga Socorro Leite Fontes

Pastoril

A ÚLTIMA ação do 
Projeto São João com 
Fartura, promovido 
pelo Curso de Relações 
Públicas da UFPB será 
com o show “Pastoril 
Profano in Concert”, 
no próximo dia 30 
no Sesc Centro, com 
entrada a R$5,00 mais 
dois quilos de alimen-
tos (arroz e feijão). 

O musical será 
recheado de brincadei-
ras dos personagens 
Biuzinha, Ceicinha, 
Luzinete, Verinha, 
Mudinha, Dieth, Light e 
o velho dengoso com a 
plateia.

Doenças coronarianas
ACONTECE HOJE na Clínica Nova Diagnóstica por Imagem 

a palestra “Nova abordagem na avaliação de doenças coro-
narianas”, voltada para a classe médica abordando os novos 
protocolos de aquisição das imagens cardíacas, com doses 
mais baixas de radiação, além do avanço tecnológico de 
novos aparelhos de tomografia, ressonância e cintilografia 
que otimizam o diagnóstico.

Os palestrantes vão ser os doutores Rui Faria Filho e 
Paulo de Almeida Filho.

Um gentil homem
UM VERDADEIRO gentleman e diplomata era 

o advogado e ex-deputado paraibano Cláudio de 
Paiva Leite, cujo sepultamento ocorreu ontem 
em João Pessoa, mesmo residindo há anos no 
Rio de Janeiro.

Convivi mais perto dele e passei a lhe querer 
bem durante o Governo Antônio Mariz, ele na 
chefia do Gabinete Civil do Governador e eu como 
adjunta do secretário de Comunicação da época, 
jornalista Walter Santos. Velhos tempos, belos 
dias!

FOTO: Goretti Zenaide

Presenças bonitas de Rebecca Amorim e Kelson Filho na 
inauguração da Aramis no Manaíra Shopping

FOTO: Goretti Zenaide

Olga Verônica Montenegro Sousa e seu filho Ricardo, ela está hoje 
aniversariando e comemora em Salvador, na Bahia

“É prova de inteligência 
saber ocultar a nossa 
inteligência”

“Inteligente aquele que se 
cala, silencia e finge que 
acredita”

FRANÇOIS LA ROCHEFOUCAULD PATRÍCIA COELHO

Administração sustentável
FOI REALIZADA ontem no Plenário “Deputado José 

Mariz”, na Assembleia Legislativa da Paraíba a entrega do 
Prêmio “Administração Sustentável” à prefeita de Bonito 
de Santa Fé, Alderi de Oliveira Caju.

A referida homenagem foi uma propositura do depu-
tado Gervásio Maia.

A União em Campina
O LIVRO UMA VIAGEM NO TEMPO, organizado por 

Alarico Correia Neto e Juca Pontes com registros memo-
ráveis dos 120 anos deste Jornal, depois de lançado em 
João Pessoa, será apresentado hoje em Campina Grande, 
em solenidade que vai reunir convidados especiais no au-
ditório da Justiça Federal, no bairro da Liberdade.

Na ocasião, sob o comando do superintendente Fer-
nando Moura, o jornal fará uma homenagem ao poeta, 
tribuno, jornalista e radialista Félix Araújo, com o lança-
mento de uma edição especial do Correio das Artes sobre 
a trajetória de vida do ilustre campinense.
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Polícia apreende
160 kg de maconha
em menos de 24 horas
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PB emite 3 mil habilitações por mês
dia do motorista

A Paraíba tem 725.978 
pessoas habilitadas para di-
rigir, sendo que 74,59% são 
homens e 450.451 têm entre 
30 e 59 anos. Segundo dados 
do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB), 
mensalmente três mil pes-
soas conseguem a primei-
ra habilitação na Paraíba. É 
como se todos os habitantes 
da cidade de Bernadino Ba-
tista (que tem uma popu-
lação de 3.075 moradores) 
recebessem a habilitação to-
dos os meses.

Hoje, no Dia dos Mo-
toristas, a tradicional car-
reata que termina com uma 
missa (promovida todos os 
anos pelos Sindicatos dos 
Motoristas, dos Taxistas e 
dos Caminhoneiros) será 
substituída por um protes-
to contra os alternativos.

Segundo o presidente 
do Sindicato dos Taxistas 
e Caminhoneiros, Antônio 
Henriques Filho, a carreata 
e a celebração religiosa em 

homenagem a São Cristó-
vão, padroeiro dos moto-
ristas, não acontecerá este 
ano. “Estamos protestando 
contra a invasão de moto-
ristas alternativos e taxis-
tas de outras cidades que 
estão invadindo João Pes-
soa. Queremos que a lei seja 
cumprida, mas não vemos a 
autoridade de trânsito mu-
nicipal fazer nada para que 
esse trabalho clandestino 
seja coibido”, disse.

Antônio Henriques dis-
se, ainda, que os taxistas 
se reunirão na Praça Pedro 
Gondim, a partir das 8h de 
hoje, e, depois, seguirão em 
carreata, passando pelo Par-
que Solon de Lucena e Ter-
minal Rodoviário. “Iremos 
parar na Praça Pedro Améri-
co e só sairemos de lá depois 
que o prefeito nos receber. 
Iremos escutar propostas 
e cobrar a melhoria para o 
nosso trabalho”, garantiu.

O presidente do Sindi-
cato dos Motoristas, Antô-
nio de Pádua, disse que os 
associados não participa-
rão do protesto dos taxis-
tas, mas também não fará 
a carreata e a missa. “Tere-
mos um dia festivo no do-
mingo, com apresentações 
artísticas e distribuição de 

brindes no Sesc”, comentou.

Habilitações
De acordo com dados 

do Detran, até o final de 
junho deste ano já eram 
725.972 pessoas habilita-
das na Paraíba. Esse núme-
ro é superior ao número de 
habitantes da maior cidade 
do Estado.

A capital paraibana 
tem 723.515 habitantes e 
280.607 pessoas habilita-
das, o que significa que a 
cada cinco habitantes, dois 
possuem Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH). 
Em Campina Grande são 
385.231 habitantes e 
130.140 deles habilitados, 
tendo uma CNH para cada 
cinco habitantes da cidade. 
É importante lembrar que, 
para este comparativo foi 
utilizado o número de toda 
a população da cidade, in-
cluído as pessoas menores 
de 18 anos.

A estatística do De-
tran mostra, ainda, que há 
184.499 mulheres habili-
tadas (25,41% do total) e 
541.479 homens (74,59%). 
São 187.808 pessoas entre 
18 e 29 anos habilitadas, 
450.451 entre 30 e 59 anos 
e 87.719 acima dos 60 anos.

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Maior parte dos condutores de 
veículos do Estado é homem
e tem de 30 a 59 anos

Um comando de saúde na sede 
do Departamento Estadual de Trân-
sito (Detran), em Mangabeira, tam-
bém vai marcar, hoje, as comemora-
ções do Dia do Motorista, em João 
Pessoa. A ação acontece em parceria 
com a Secretaria de Saúde, o Samu, 
a Faculdade Maurício de Nassau, a 
Academia de Bombeiro Civil, a Ong 
Andrae, o Sest-Senat e o Grupo 
Cantar’t.

Durante o comando, que será 
iniciado às 8h, na abertura do expe-
diente, serão oferecidos serviços de 
verificação de pressão arterial, testes 
de glicemia e hepatite, ginástica la-
boral com orientação sobre postura, 
dicas de primeiros socorros, além da 
distribuição de preservativos e de 
material educativo sobre a Lei Seca. 
Ainda no local, serão disponibiliza-
das vacinas contra a gripe, sarampo 
e tétano para servidores e usuários 
do Detran.

Já no sábado (27), quando é co-
memorado o Dia do Motociclista, vai 
ser realizada uma "motorreata" com 
saída prevista para as 8h, da sede do 
Detran, em Mangabeira. O percurso 
será pelos bairros de Mangabeira, 
Bancários, Castelo Branco e Miramar, 

até a Avenida Epitácio Pessoa, onde 
será realizado um comando de saúde 
das 9h30 às 11h.

De lá, os participantes seguem, 
no sentido centro, até outro ponto 
da Avenida Epitácio Pessoa, onde 
será realizado um comando educati-
vo, com distribuição de material so-
bre a Lei Seca. A "motorreata" terá 
o apoio do Batalhão de Policiamento 
de Trânsito, Polícia Rodoviária Fede-
ral e Semob.

As ações comemorativas dos Dias 
do Motorista (25) e Motociclista (27) 
promovidas pelo Detran terão a par-
ticipação de servidores lotados nas 
divisões de Educação para Trânsito e 
Policiamento de Trânsito, incluindo 
os 60 agentes de trânsito nomeados 
no dia 12 de julho, após aprovação 
no primeiro concurso público da his-
tória do órgão.

Segundo o superintendente do 
Detran, Rodrigo Carvalho, o órgão 
tem investido na maior fiscalização 
do setor. Os 70 centros de formação 
de condutores (antigas autoescolas) 
passaram por um recadastramento e 
enfrentam maior fiscalização, atra-
vés da Controladoria Regional de 
Trânsito e da Corregedoria.

Detran disponibiliza serviços de saúde
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Polícia apreende 160 quilos de 
maconha em menos de 24 horas
Droga estava no município 
de Parnamirim (RN) e parte 
dela seria vendida na PB

Mais de 160 quilos de 
maconha foram retirados de 
circulação pela Polícia Civil 
da Paraíba, por meio da De-
legacia de Repressão a En-
torpecentes (DRE) da capital, 
em menos de 24 horas. On-
tem pela manhã, 130 quilos 
de maconha foram apreendi-
dos em um galpão na cidade 
de Parnamirim (RN). A ação, 
na qual duas pessoas foram 
presas, aconteceu em conti-
nuidade à apreensão de 24 
tabletes de maconha, equiva-
lentes a 30 quilos de drogas, 
ocorrida na noite anterior, 
quando uma adolescente 
foi apreendida ao chegar ao 
Terminal Rodoviário de João 
Pessoa, no bairro do Vara-
douro.

De acordo com o dele-
gado Allan Terruel, titular 
da DRE, por volta das 15h de 
terça-feira, duas equipes pas-

saram a monitorar a jovem 
de 17 anos que foi ao Estado 
vizinho em um veículo alter-
nativo. “Ela pegou uma caixa 
lacrada, que estava com a dro-
ga, e voltou à Paraíba em um 
ônibus interestadual, sendo 
abordada pela DRE assim que 
chegou. Na embalagem esta-
vam os 24 tabletes de maco-
nha, equivalentes a 30 quilos 
do entorpecente, que já veri-
ficamos ter um alto índice de 
THC, substância alucinógena”, 
revelou Terruel.

Logo após a apreensão, 
a Polícia Civil da Paraíba se-
guiu novamente para o Rio 
Grande do Norte, onde, com 
o apoio da Divisão de Inves-
tigação e Combate ao Crime 
Organizado (Deicor) daque-
le Estado e de equipes da 1ª 
Delegacia Distrital de Parna-
mirim, conseguiu apreender 
mais 130 quilos de maconha. 
Duas pessoas foram presas 
no local e também foi apre-
endida uma balança de pre-
cisão e três carros suspeitos 
de servirem para desmanche. 

“A ação da polícia continua e 
seguimos em busca de outros 
pontos de armazenamento 
de drogas e envolvidos com 
o tráfico”, afirmou a autori-
dade policial, ressaltando a 
integração das polícias do 
Nordeste.

Mangabeira
No dia 5 de julho, a DRE 

apreendeu 11 quilos de coca-
ína em pó, 20 quilos de pasta 
base dessa droga, e ainda seis 
quilos de maconha em um 
depósito no bairro de Man-
gabeira. Um homem, acusa-
do de ser o distribuidor dos 
entorpecentes, também foi 
preso em Mandacaru, João 
Pessoa.

Só no 1º semestre de 
2013, as Polícias Civil e Mili-
tar paraibanas apreenderam 
336,6 quilos de entorpecen-
tes, 48% a mais do que no 
mesmo período de 2012, 
quando os órgãos operativos 
de segurança pública retira-
ram de circulação 227,8 qui-
los de drogas.

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba vai adquirir 
duas viaturas auto-plataforma 
aérea com torre d’água para 
combate a incêndio, cesta de 
resgate e escada acoplada. O 
Governo do Estado investirá 
R$ 6,5 milhões na aquisição 
dos dois equipamentos, que se-
rão utilizados em João Pessoa e 
Campina Grande.

Em solenidade no início 
deste mês no Ginásio Ronal-
dão, na capital, o governador 
Ricardo Coutinho, disse que 
o Estado está investindo para 
que o Corpo de Bombeiros da 
Paraíba esteja preparado para 
servir à população e mantenha 
junto a ela o respeito e a credi-
bilidade.

O coronel Jair Carneiro 
de Barros, comandante-geral 
da corporação, e o tenente co-
ronel Vilmar Dias de Oliveira, 
diretor de Finanças, estiveram 
em Portugal e na Itália, onde 
conheceram as fábricas Ja-
cinto e CTE,  respectivamente 
responsáveis pela montagem 
da parte de bombas e tanques 
de incêndio das plataformas e 
pela linha de produção de pla-
taforma industrial.

O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), abre o 2º Salão da 
Agricultura nesta quinta-feira 
(25), às 19h, no Busto de Ta-
mandaré, Praia de Tambaú, em 
João Pessoa.

Com o tema “A Paraíba 
Produz Alimento Saudável”, o 
objetivo do salão, que deverá 
agregar cerca de 200 agricul-
tores, é incentivar o consumo 
da alimentação saudável e a 
prática da agricultura urbana, 
além de valorizar as práticas 
agroecológicas já existentes no 
Estado, oferecendo temáticas 
rurais adaptáveis ao contexto 
urbano através de mini-cursos, 
oficinas e debates.

De acordo com o asses-
sor técnico da Sedap, Aderval 
Dias, é de extrema importân-
cia a interação da sociedade 
com esses produtos por meio 
da Feira da Agricultura Fami-
liar. “Trazer a agricultura para 
o meio urbano é essencial, 
tendo em vista que as pessoas 
da cidade precisam desenvol-
ver mais o hábito de consu-
mir alimentos saudáveis que 
estão disponíveis em cerca de 
22 feiras agroecológicas em 

todo o Estado, inclusive em 
João Pessoa”, informou.

Abertura
O governador Ricardo 

Coutinho participará da aber-
tura do evento e fará a entrega 
de cheques aos Arranjos Pro-
dutivos Locais (APL) dos mu-
nicípios de Belém (Associação 
dos Produtores de Leite), Luce-
na (Cocada da Kenga), Pombal 
(Ascora), Campina Grande (ar-
tesanato) e Jericó (beneficia-
mento de piscicultura).

Ainda na solenidade, o 
governador fará a assinatura 
do Termo de Cooperação Téc-
nica entre Governo do Estado, 
Procase, Cooperar, Empreen-
der-PB, Sebrae e Emater. De 
sexta-feira (26) até domingo 
(28) haverá oficinas gratuitas, 
Feira da Agricultura Familiar, 
Feira de Adoção de Animais e 
forró pé de serra nos períodos 
noturnos.

Para estimular a prática da 
alimentação saudável, de sexta 
a domingo, sempre a partir das 
8h, haverá a Feira da Agricultu-
ra Familiar. Os produtos comer-
cializados são produzidos sem 
agrotóxicos, oriundos das asso-
ciações de produtores rurais de 
todo o Estado.

Ontem, polícia tirou de circulação 130 kg de maconha; na terça-feira, adolescente foi flagrada com 30 kg

Estado terá viaturas com plataforma aérea
corpo de bombeiros

As duas plataformas ele-
vadas que estão sendo adqui-
ridas pelo Governo da Paraíba 
devem ser entregues até o final 
deste ano, segundo estimativa 
do coronel Jair.

No Brasil apenas os Esta-
dos de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais e Tocantins, e o 

Distrito Federal, possuem esse 
tipo de equipamento. A Paraíba 
será o primeiro do Nordeste a 
possuir esse equipamento.

Capacidade
As viaturas que estão sen-

do adquiridas pelo Governo do 
Estado têm um alcance vertical 

de trabalho de 55m, com auto-
nomia de combate a incêndio 
de até 155 m de altura. Monta-
da sobre chassi de 8x4 m possui 
bomba de combate a incêndio 
e tanque de água com capaci-
dade de 3.000 litros, mais um 
tanque com líquido gerador de 
espuma dos tipos A e B.

Veículos que serão destinados a João Pessoa e Campina Grande são os primeiros do Nordeste

2o Salão da Agricultura 
começa hoje na capital

A Emater vai minis-
trar a oficina “Horticul-
tura em pequenos am-
bientes” para o cultivo 
de plantas em aparta-
mentos e quintais urba-
nos, das 9h às 11h, na 
sexta-feira. No sábado, 
o mesmo mini-curso será 
oferecido das 15h às 17h.

Já os profissionais do 
Programa Sesi “Cozinha 
Brasil” ministrarão a ofi-
cina “Alimentação Sau-
dável”, que vai mostrar 
a utilização de alimentos 
agroecológicos, com rea-
proveitamento de cascas 
e sementes. Os horários 

são: na sexta-feira, das 
15h às 17h e no sábado, 
das 9h às 11h.

A oficina “Jardina-
gem: bonsai e arranjos-
-florais”, destinada a 
estudantes de arquitetu-
ra, urbanismo, designer 
de interiores e donas de 
casa, será ofertada das 
15h às 17h, na sexta-
-feira, e das 9h às 11h, no 
sábado.

Os interessados de-
vem se inscrever através 
da página da Sedap, no 
portal do Governo do 
Estado (www.paraiba.
pb.gov.br).

Hortas em apartamentos

FOTOS: Secom-PB

A diretoria de A União – 
Superintendência de Imprensa 
e Editora – lamentou o ataque 
com arma de fogo que resultou 
na morte do albergado Alan 
Alysson Cruz Braga, 21 anos, 
e na internação de Márcio Ro-
gério Ribeiro da Silva, 34 anos, 
outro apenado que, até o fecha-
mento desta matéria, se encon-
tra em estado gravíssimo no 
Hospital Estadual de Emergên-
cia e Trauma Senador Humber-
to Lucena. Márcio e Alan foram 
alvejados na manhã de ontem, 
no bairro do Costa e Silva, em 
João Pessoa, por homens des-

conhecidos. O caso já está sen-
do investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o major 
Sena, comandante do 5º Bata-
lhão da Polícia Militar, a cena 
encontrada no Costa e Silva foi 
típica de crimes de homicídio. 
“Nós encontramos uma vítima 
em óbito e a outra sendo so-
corrida. A socorrida foi para o 
Trauma, a Polícia Militar isolou 
a área e acionou o delegado da 
Homicídios que esteve no local 
e tomou as primeiras providên-
cias para a investigação do cri-
me”, disse. Major Sena destacou 
que no lugar onde aconteceu o 
crime, ninguém quis comentar 
sobre o caso.

Os dois detentos cum-

priam pena em regime semia-
berto e prestavam serviços à 
autarquia através do programa 
de ressocialização “O Trabalho 
Liberta”, promovido pela Secre-
taria de Administração Peni-
tenciária. “A diretoria lamenta 
o fato, mas entende que infeliz-
mente o público atendido pelo 
programa de resocialização é 
muito vulnerável”, comentou 
Gilson Renato, diretor técnico 
de A União.

O projeto “O Trabalho Li-
berta” é uma ação do governo 
na concretização da política de 
humanização do Sistema Peni-
tenciário da Paraíba. Foi criado 
em 1991 e regulamentado em 
1996. O programa se destaca 

pela sua importância no proces-
so reeducativo de cada senten-
ciado, buscando alternativas de 
solução através do trabalho.

O programa do Governo 
se operacionaliza por meio de 
celebração de convênios com 
órgãos públicos e privados, que 
absorvem esta mão de obra, tor-
nando-se parceiros de uma res-
ponsabilidade social que não é 
restrita ao Estado. A União – Su-
perintendência de Imprensa e 
Editora – conta atualmente com 
três mulheres e quatro homens 
que são beneficiados com o pro-
jeto, número que inclui Alan e 
Márcio, os dois albergados víti-
mas de homicídio e tentativa de 
homicídio, respectivamente.

Herbert Clemente
Especial para A União

Diretoria de A União lamenta morte de
albergado que prestava serviço ao jornal



Paraíba é a 1a a aprovar quadro 
de metas do Pacto das Águas
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A Paraíba é o primeiro 
Estado a aprovar o quadro 
de metas do Programa de 
Consolidação do Pacto Na-
cional de Gestão das Águas 
(Progestão). No dia 17 de 
julho, em conformidade com 
a Resolução ANA 379, de 21 
de março de 2013, que esta-
beleceu as regras do Progra-
ma, o Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERH) 
do Estado aprovou as metas 
de gestão de recursos hídri-
cos com as quais a Paraíba se 
compromete.

Entre as metas para o 
período 2013 a 2017 estão a 
integração das bases cadas-
trais, o compartilhamento 
de informações sobre águas 
subterrâneas, contribuição 
para a difusão de conheci-
mento, a prevenção de even-
tos hidrológicos críticos e 
atuação para segurança de 
barragens. Além de aprovar 
as metas, caberá também ao 
CERH da Paraíba acompa-
nhar o seu  cumprimento. Às 
metas foram atribuídos pe-
sos e definidas as variáveis 
de gestão que serão avalia-
das com os respectivos ní-
veis de exigências adotados 
no processo de certificação. 
A ANA oferece uma metodo-
logia para que cada Estado 

possa definir suas metas de 
acordo com seus desafios de 
gestão.

As metas da Paraíba fo-
ram elaboradas em oficinas 
de trabalho realizadas nos 
dias 9 e 10 de julho com a 
participação de representan-
tes da ANA e da Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba (Aesa), 
entidade responsável pela 
coordenação da implemen-
tação do Pacto Nacional no 
estado.

Pacto das Águas 
Lançado no dia 22 de 

março, Dia Mundial da Água, o 
Progestão prevê o repasse de 
até cinco parcelas de R$ 750 
mil, mediante o cumprimen-
to de metas para melhorar a 
gestão dos recursos hídricos, 
a estados que aderirem vo-
luntariamente ao programa. 
Cada Estado que aderir ao 
programa deverá fixar suas 
próprias metas, que deverão 
ser aprovadas pelos Conse-
lhos Estaduais de Recursos 
Hídricos (CERHs), e os de-
sembolsos serão feitos à me-
dida que as metas forem cum-
pridas. O objetivo é incentivar 
os estados a fortalecer seus 
Sistemas Estaduais de Ge-
renciamento de Recursos Hí-
dricos (Segrehs), mediante a 
adoção de ações que facilitem 
e melhorem a implementação 
dos instrumentos de gestão 
da Política.

Trabalho foi realizado nos 
dias 9 e 10 com a partici-
pação da ANA e Aesa

Cada vez mais crescem as iniciativas 
de ações que contribuem para a conser-
vação do meio-ambiente. No entanto, 
em cidades do interior essas ações são 
menos vistas. Lançando-se contra essa 
percepção, um grupo de mulheres que 
produzem vassouras ecológicas no mu-
nicípio do Congo, localizado no Cariri 
da Paraíba, lança neste sábado (27) uma 
campanha de recolhimento de garrafas 
PET. A iniciativa visa angariar matéria-
-prima para a produção e conscientizar 
a comunidade local sobre a reutilização 
desses resíduos, já que eles são respon-
sáveis por grande volume nos lixões e 
aterros sanitários, bem como a contami-
nação do solo.

Apoiadas pela Prefeitura Munici-
pal, o grupo da comunidade de Riacho 
do Algodão contará com um ponto de 
recolhimento permanente dentro da 
Secretaria de Ação Social do Município, 
que funcionará de segunda a sexta, em 
horário comercial. Já aos sábados, o 
ponto de recolhimento será instalado 
na Feira Agroecológica da cidade. Nos 
dois casos os locais de recolhimento te-
rão indicações visuais de onde o doador 
das garrafas PET pode deixar o material.

A campanha será lançada aprovei-
tando os festejos da Festa de Santa Ana, 
padroeira da cidade, que acontece até 
dia 28. O grupo aproveitará a movimen-
tação do município e fará a distribuição 
de panfletos convidando os moradores 
e visitantes a contribuírem com a doa-
ção das garrafas PET.

As mulheres envolvidas na fabrica-
ção das vassouras ecológicas são inte-
grantes do ‘Projeto Mulheres do Cari-
ri’, que é executado pelas parcerias do 
Cunhã Coletivo Feminista, Concern Uni-
versal, Centro da Mulher 8 de Março e 
Projeto Dom Hélder Câmara (PDHC), e 
organização vinculadas (Gajuc, Coope-
rativa Vínculos e Copagel), com o cofi-
nanciamento da União Europeia.

As ações do projeto visam beneficiar 
mais de três mil pessoas, entre mulheres 
e familiares, com impacto na geração de 
renda e maior igualdade nas relações de 
poder até o final de 2014. O ‘Mulheres 
do Cariri’ disponibiliza para as beneficia-
das acompanhamento técnico, forma-
ção, capacitação e assessoria, além de  
informar a população sobre os direitos 
das mulheres e defender a valorização 
do trabalho feminino.

Mulheres realizam campanha de 
arrecadação de garrafas PET

NO CONGO

Um aquário gigante 
com espécies criadas em 
cativeiro – como tilápias, 
tambaquis e carpas – e o 
processo de compostagem 
de resídios orgânicos re-
colhidos das centrais de 
distribuição serão expos-
tos aos produtores rurais e 
criadores do município de 
Areia e região hoje como 
parte da programação da 
Semana da Agricultura.

Organizada pela Se-
cretaria de Estado do De-
senvolvimento da Agrope-
cuária e Pesca (Sedap), a 
programação em Areia está 
sob a coordenação da Em-
presa Paraibana de Abas-
tecimento e Serviços Agrí-
colas (Empasa). O tema da 
Semana da Agricultura é 
“A Paraíba produz alimen-
to saudável e faz inclusão 
produtiva”.

A programação em 
Areia começa às 8h, na 
sede da Emater, onde será 
servido café da manhã, mas 
a exposição e demonstra-
ção dos serviços prestados 
pela Empasa ocorrerão no 
auditório do Colégio Pio 
XII, reunindo órgãos liga-
dos aos projetos agrope-
cuários desenvolvidos pelo 
Governo do Estado.

Os criadores poderão 
conhecer, por exemplo, como 
são produzidos e distribuí-
dos os alevinos da Estação 
de Piscicultura de Itaporan-
ga. Também conhecerão o 
processo de produção do 
adubo orgânico fabricado 
no sistema de compostagem 
pela unidade da Empasa de 
João Pessoa, além do aquá-
rio gigante com espécies 
utilizadas na piscicultura. 
Haverá ainda apresentação 

do Grupo Moendas e do co-
ral formado por servidores 
da Empasa.

No coreto da Praça 
Central, alevinos serão en-
tregues aos produtores ru-
rais e a população degus-
tará o prato baião-de-dois, 
que é processado no pro-
grama Segurança Alimen-
tar e Nutricional da Empa-
sa (Sane).

Programação em Areia hoje 
terá distribuição de alevinos

SemaNa da aGriCultura

O tema do 
evento é 
“A Paraíba 
produz alimento 
saudável e 
faz inclusão 
produtiva”

 Grupo de mulheres produz vassouras ecológicas no município do Congo, no Cariri da Paraíba

FOtO: Divulgação

Cinco açudes paraibanos 
estão sangrando, sendo que 
dois deles ultrapassaram sua 
capacidade de armazenamen-
to após as chuvas caídas no úl-
timo final de semana. A maioria 
dos 121 reservatórios monito-
rados pela Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba – Aesa – 55,37% – 
continuam com capacidade ar-
mazenada superior a 20% do 
seu volume total. No entanto, o 
número de açudes em situação 
crítica aumentou de 10 para 15 
entre os meses de dezembro 
do ano passado e julho deste 
ano. São José IV, no município 
de São José do Sabugi, continua 
totalmente seco. 

Segundo a Aesa, estão san-
grando os açudes São Salvador, 
no município de Sapé, com ca-
pacidade para 12,6 milhões de 
metros cúbicos; Jangada, no 
município de Mamanguape, 
com 470 mil metros cúbicos; 
Araçagi, localizado na cidade 
de mesmo nome, que com-
porta 63 milhões de metros 
cúbicos; Gramame-Mamuaba, 
no Conde, com 57 milhões de 
metros cúbicos; e Olho d’água, 
em Mari, com 868 mil metros 
cúbicos.

De acordo com os dados 
da Aesa, 67 reservatórios estão 
com capacidade armazenada 
superior a 20% do seu volume 
total, 36 em observação (me-
nor que 20% do seu volume 
total) e 15 reservatórios estão 
em situação crítica, ou seja, 

com menos de 5% da sua capa-
cidade de armazenamento.

Os 15 reservatórios em 
situação crítica são: Bastiana, 
no município de Teixeira, que 
está com apenas 0,7% de sua 
capacidade, com 8.648 m³; 
Caraibeiras, em Picuí, somen-
te com 0,2% do seu volume 
total, com 6.500 m³; Carnei-
ro, em Jericó, com 3,3% da 
sua capacidade;  Chupadouro 
I, em São João do Rio do Peixe, 
com 36.900 m³, o que repre-
senta apenas 1,3% do volume 
total; Emas, no município do 
mesmo nome, está com 2,9% 
da sua capacidade; Jatobá I, 
em Patos, que está com 4% da 
sua capacidade, com 708.795 
m³; Ouro Velho, também no 
município do mesmo nome, 
que está  somente com 0,6% 
do seu volume total – 9.652 
m³; Prata II, no município de 
Prata, está com 15.260 m³ 
(1,2%); Sabonete, em Teixei-
ra, com 46.610 m³ (2,4%); 
São Francisco II, também 
em Teixeira, com 18.120 m³  
(0,4%); Serrote, em Montei-
ro, com 16.250 m³ (0,3%); 
São José III, em São José dos 
Cordeiros, com 16.605 m³ 
(1,7%); São Mamede, em São 
Mamede, com 236.250 m³ 
(1,5%) e São José IV, em São 
José do Sabugi, que está total-
mente seco.

Conforme a Aesa, o Esta-
do vive a temporada de chu-
vas, em especial o setor leste, 
onde continuará chovendo até 
agosto, cujo mês é considerado 
o mais frio deste trimestre (ju-
nho, julho e agosto). 

Cinco açudes estão 
sangrando na Paraíba

BOa NOtÍCia
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Polícia apreende 
adolescente 
por roubo de 
veículos

População de 
Soledade fecha 
trecho da BR 230 
em protesto

Um adolescente de 14 
anos foi apreendido em fla-
grante, na terça-feira (23), 
após roubar pelo menos 
dois carros e diversos apare-
lhos eletrônicos. O jovem foi 
encontrado por volta das 7h, 
na Praça Nossa Senhora do 
Rosário, no Centro da cida-
de de Mamanguape (Litoral 
Norte do Estado), dirigin-
do um Fiat Uno arrombado 
e roubado horas antes na 
mesma cidade.

De acordo com o coman-
dante da 2ª Companhia Inde-
pendente de Polícia Militar 
(inserida na 1ª Região Inte-
grada de Segurança Pública), 
capitão Alberto Filho, a polí-
cia chegou até o adolescente 
após receber uma denúncia 
de que um menor estaria di-
rigindo pela cidade.

“Ele usava uma chave 
para arrombar os veículos e, 
quando não conseguia dessa 
forma, quebrava os vidros 
com tijolos”, contou Alber-
to Filho, ao citar que com o 
adolescente foi apreendida 
a chave e dois sons automo-
tivos. Ele confessou ainda di-
versos outros roubos e apon-
tou as pessoas que teriam 
comprado os objetos. No to-
tal, foram recuperados oito 
aparelhos de som de diversas 
marcas, um GPS, um celular e 
dois molhos de chaves.

Populares do município 
de Soledade, Agreste parai-
bano, interditaram trecho da 
rodovia BR 230, na entrada do 
município, em protesto pela 
cassação do prefeito Zé Bento 
(PT), e determinação da minis-
tra Cármen Lúcia, do TSE, para 
a realização de novas eleições 
na cidade.

Registros de chapas
Três candidatos a prefei-

to de Soledade fizeram os re-
gistros das chapas no cartório 
eleitoral. As chapas são enca-
beçadas por Luizinho Batista 
de Oliveira (PCdoB), Vânia Leal 
(PMDB) e Flavinho Aureliano 
(PTN). As eleições serão reali-
zadas no dia 1º de setembro.

Justiça no comando
Os manifestantes pedem 

que ao invés da realização ime-
diata de novas eleições, a Justi-
ça assuma o comando do Mu-
nicípio até que o processo que 
cassou o prefeito Zé Bento (PT) 
seja tramitado e julgado em úl-
tima instância.

Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), cerca 
de 70 pessoas fecharam o tre-
cho da rodovia federal no KM 
200 utilizando paus, pneus e 
pedras.  Agentes da PRF foram 
até o local monitorar o trânsito.
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Pela cidade

“Em sua 30ª versão, o Maior São João do 
Mundo transformou Dominguinhos no grande 
homenageado. Durante a festa, a arte, a música e a 
presença artística e simbólica do mestre e herdeiro 
de Luiz Gonzaga contagiaram campinenses e 
turistas”, afirma Romero.

l AlIMeNtAção NAs esColAs 

Projeto de autoria do vereador Miguel Rodrigues 
(PPS) que institui o Programa de Alimentação Saudável 
nas Escolas da Rede Municipal de Ensino foi aprovado 
pela Câmara e sancionado pelo prefeito, passando a 
figurar como a Lei Municipal 5.296/2013.

l ResPoNsAbIlIdAde 

“A Secretaria de Educação ficará responsável pela 
coordenação e organização das atividades a serem 
desenvolvidas no Programa de Alimentação Saudável 
nas Escolas, bem como pelas despesas decorrentes de 
sua execução”, explicou Miguel Rodrigues.

Avaliação  
O vereador Marinaldo Cardoso (PRB) avaliou 

como “muito produtiva” a reunião que manteve, ao 
lado de pequenos empresários do setor calçadista, com 
o secretário de Interiorização do Governo do Estado, 
Carlos Antônio, para discutir pleitos do segmento.

Pleito

Uma das principais reivindicações dos empresários, 
de acordo com Marinaldo Cardoso, é a ampliação dos 
galpões instalados no Polo Calçadista, que fica localizado 
no bairro de Bodocongó. Ainda segundo o parlamentar, o 
secretário mostrou-se sensível ao apelo.

Cavalgada 

O município de Lagoa Seca irá realizar às 
11h deste domingo (29) a segunda cavalgada em 
homenagem ao Dia do Agricultor. De acordo com o 
prefeito José Tadeu, o município possui uma ampla 
produção agropecuária, e destaca que o setor é uma 
das principais atividades da economia da cidade. O 
evento começa com a Missa do Vaqueiro e segue com 
uma cavalgada pelas principais ruas do município, 
encerrando com um almoço e sorteio de brindes na 
Granja “Lagoa Azul”.

ensino
O ProJovem Urbano de Campina Grande está 

oferecendo 600 vagas para quem desejar concluir 
o Ensino Fundamental. Os bolsistas receberão R$ 
100 mensais durante os 18 meses do curso. Os 
interessados devem se dirigir a Cepacs (antigo Centro 
da Jovem) ou às secretarias de escolas estaduais 
portando os documentos necessários.

documentação  
Para fazer a matrícula, serão exigidos os documentos 

de Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
Registro Geral (RG); Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
comprovante de residência; duas fotos 3x4; Histórico 
Escolar ou Declaração de estudos. As inscrições 
acontecem até o dia 4 de agosto.

lançamento
O Jornal A União irá lançar na noite de hoje em 

Campina Grande o livro “A União 120 anos – Uma viagem 
no tempo”. O evento acontecerá no auditório da Subseção 
Judiciária do município, no bairro da Liberdade. Na 
ocasião, acontecerá também o lançamento da edição 
especial da revista Correio das Artes que homenageia o 
político e intelectual campinense Félix Araújo.

lamento
O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, 

divulgou nota na manhã de ontem lamentando a morte do 
cantor, instrumentista e compositor Dominguinhos, lembrando, 
inclusive, que o artista recebeu diversas homenagens na edição 
deste ano do Maior São João do Mundo.

Homenagem

Parceria vai revitalizar Bodocongó 
estAdo e PRefeItuRA

A equipe técnica da Suplan 
vai formatar um projeto 
num prazo de 60 dias

A Prefeitura Municipal 
de Campina Grande (PMCG), 
através da Secretaria de Pla-
nejamento (Seplan), fechou, 
na terça-feira (23), uma 
importante parceria com o 
Governo do Estado, para a 
elaboração do projeto e a 
execução da obra de revita-
lização de uma área próxima 
ao açude de Bodocongó e da 
saída para o Sertão, na zona 
oeste da cidade.

O acordo foi fechado na 
sede da Seplan em uma reu-
nião da qual participaram o 
secretário de Planejamento 
de Campina Grande, Márcio 
Caniello, o secretário de In-
teriorização do Estado, Car-
los Antônio, o vereador Lula 
Cabral e a coordenadora de 
Planejamento Urbano, Maria 
Verônica Ribeiro. 

Pelo que foi decidido no 
encontro, a equipe técnica 
de arquitetos e designers da 
Seplan vai formatar, em um 
prazo de 60 dias, um projeto 
urbanístico para revitalizar 
a saída de Campina Gran-
de para o Sertão, através 
de Bodocongó, melhorando 
o acesso ao Centro de Ino-
vação e Tecnologia Telmo 
Araújo (Citta). 

O secretário de Plane-
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jamento, Márcio Caniello, 
ressaltou os esforços do pre-
feito Romero Rodrigues para 
fazer melhorarias naquele 
setor. “Nós já enviamos para 
o Governo Federal o projeto 
para a dragagem do Açude 
de Bodocongó e estamos es-
perando a liberação da verba 
junto ao Ministério da Inte-
gração. Essa nova parceria 

com o Governo do Estado é 
essencial para avançarmos 
no processo de revitalização 
de uma área tão importante 
para Campina Grande”, sa-
lientou o gestor. 

Com o projeto pronto, 
o secretário Carlos Antônio 
buscará recursos junto ao 
governador do Estado, que 
já deu autorização para o 

andamento do processo. “É 
uma determinação do gover-
nador Ricardo Coutinho, pelo 
compromisso que tem com a 
cidade de Campina Grande e 
pela parceria extraordinária 
que tem o prefeito Romero, 
viabilizar o mais rápido pos-
sível essa obra que é um an-
seio antigo da sociedade de 
Campina Grande”, explicou.

Prefeitura enviou ao Governo Federal projeto para a dragagem do Açude de Bodocongó

A Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), 
através de um progra-
ma de transferência 
das tecnologias, fez 
a doação de uma bi-
blioteca móvel para o 
Campus IV da Universi-
dade Estadual da Para-
íba (UEPB), em Catolé 
do Rocha. Os livros po-
derão ser usados tanto 
por alunos do Centro 
de Ciências Humanas e 
Agrárias (CCHA) como 
os da Escola Agrotécni-
ca do Cajueiro.

O acervo foi en-
tregue nessa quarta-
-feira (24), à direção do 
Campus.  O analista da 
Embrapa, Isaias Alves, 
explicou que os livros 
são oriundos de traba-
lhos de campo desen-
volvidos por técnicos e 
pesquisadores da Em-
brapa e que se transfor-
maram em uma mini 
biblioteca. “São livros 
do 2º grau e do Ensino 
Superior que servirão 
para todos os alunos do 
Campus”, disse.

Ele garantiu que 
a Embrapa estará ali-
mentando a biblioteca 
de acordo com as novas 
pesquisas a serem de-
senvolvidas. O diretor 
do centro, professor 
Alcides Almeida, agra-
deceu a doação e rea-
firmou a importância 
da parceria que vem 
sendo celebrada entre 
a UEPB e Embrapa. 

Embrapa faz 
doação de 
biblioteca 
móvel à UEPB 

Foto: Divulgação



Assembleia trava pauta de novo
SEM ACORDO
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Rômulo visita A União
e faz balanço sobre
as ações do Governo
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legislativa se entra em acor-
do, mas aqui não. Aqui não se 
vota, se retira do plenário e 
isso é uma das coisas que nos 
torna desacreditados diante 
da população”, desabafou.

A pauta chegou pouco 
depois das 11 horas, mas, ao 
invés de votar, os deputados 
acirraram a discussão. Tró-
colli Júnior (PMDB) acusou 
os parlamentares da bancada 
governista de terem posicio-
namento ambíguo, o que irri-
tou o deputado João Henrique  
que é do DEM. Mesmo longe 
dos microfones, ele gritava 
e gesticulava muito dizendo 
que “nunca foi submisso”. 

Enquanto os dois dis-
cutiam, o líder da bancada 
de oposição, Anísio Maia, 
contava quantos deputados 
governistas estavam em ple-
nário. Percebendo que podia 
quebrar o quórum, silencio-
samente a oposição esvaziou 
o plenário. Eram 11h e 28 
minutos quando o painel ele-
trônico marcava a presença 
de 31 parlamentares, mas só 
dezesseis estavam presentes. 

O quórum para votação 
foi derrubado e, na sequência,  
a sessão encerrada.  “A pauta 
novamente está trancada e, 
desse jeito, nem mesmo re-
querimento a gente vai poder 
votar”, lamentou o líder da 
bancada do governo, Hervá-
zio Bezerra(PSDB), ao obser-
var que, mais uma vez, a opo-
sição prejudicou as votações.  
Para Hervázio, isso denigre a 
imagem dos parlamentares 
porque o que a população es-
pera deles é ação e produção. 

Legislativo já acumula 20 
vetos e termina mais um 
dia sem realizar votação

Campina Grande - De 
volta ao comando do exe-
cutivo municipal, após um 
período de quinze dias de 
licença, o prefeito Romero 
Rodrigues(PSDB) confirmou, 
ontem, que deverá promo-
ver algumas mudanças na 
sua equipe de governo. Ele 
ainda não deu detalhes, mas 
já sinalizou que a reforma 
será gradual e implemen-
tada após conversas com o 
vice-prefeito, Ronaldo Cunha 
Lima Filho, e com a base alia-
da na Câmara Municipal. 

“Vou compartilhar tam-
bém a discussão desses ajus-
tes com o setor administrati-
vo. As ações serão pontuadas 
e conversadas com o vice-pre-
feito e com nossa bancada. 
As alterações serão pontuais, 
mas não têm prazo para acon-
tecer”, explicou Romero.

O prefeito procurou não 
estimular as especulações 
em torno da reforma e disse 
que, no momento, sua aten-
ção está voltada para o que 
classificou como “urgências 
administrativas”.

Uma destas urgências 
está relacionada ao Instituto 
de Saúde Elpídio de Almeida 
(ISEA), alvo de denúncias da 
imprensa local, que mostrou 
imagens de mulheres dando 
à luz nos corredores. Ainda 
durante sua viagem, Rome-
ro determinou a abertura de 

sindicância para apurar as de-
núncias. 

Esta semana, o prefeito 
anunciou a ampliação do nú-
mero de leitos da maternidade. 
De acordo com Romero Rodri-
gues, o ISEA conta, atualmente, 
com 117 leitos, e deverá ga-
nhar outros cinquenta com o 
aproveitamento de espaço hoje 
ocupado por setores adminis-
trativos, e abertura da “Casa da 
Gestante”, que acomodará mu-
lheres no período de pós-parto. 

“Dentro do período per-
mitido pelos médicos, as mães 
e seus filhos serão deslocados 
para a Casa da Gestante, onde 
receberão a atenção necessá-
ria da equipe médica. Nosso 
objetivo é desafogar os leitos 
de atendimento às mulheres 
em trabalho de parto no  ISEA”, 
explicou o prefeito.

Na manhã de ontem, 
Romero, ladeado por secre-
tários e vereadores da sua 
base na Câmara Municipal, 
fez a entrega de equipamen-
tos, como caminhões bascu-
lantes e tratores, que serão 
usados principalmente pelas 
Secretarias de Agricultura e 
de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente.

As máquinas servirão 
para a limpeza pública, arbo-
rização urbana e serviços na 
zona rural, como limpeza de 
barreiros e manutenção de 
estradas vicinais. A pasta dos 
Serviços Urbanos também re-
cebeu máquinas para recupe-
ração asfáltica. 

Felipe Gesteira
Especial para A União

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

A sessão de ontem na As-
sembleia Legislativa foi mar-
cada pelo tumulto e pelo con-
fronto entre parlamentares. 
E tudo começou depois que a 
bancada de oposição decidiu 
se retirar de plenário para 
prejudicar o quórum das vota-
ções. Uma série de acusações 
entre parlamentares foi inicia-
da e, dela, não escapou nem 
mesmo a própria instituição. 

Irritado com a demora, o 
deputado Frei Anastácio (PT) 
disse que do jeito que estava, a 
Assembleia mais parecia “uma 
casa da mãe Joana!”. O parla-
mentar criticou também a pos-
tura dos líderes de bancada, o 
governista Hervázio Bezerra 
(PSDB) e até mesmo Anísio 
Maia que é seu companheiro 
de partido e de oposição.

A irritação de Frei Anas-
tácio se deu porque já eram 
11 horas e a votação ainda não 
havia começado. A justificativa 
era de que a pauta ainda não 
estava pronta e, ao todo, 20 
vetos do governador Ricardo 
Coutinho precisavam ser vota-
dos para não trancar a pauta.

“É uma desorganização 
essa questão da pauta”, afir-
mou Anastácio, ao observar 
que, antecipadamente, os lí-
deres deveriam sentar, anali-
sar e entrar em acordo sobre 
as matérias. “Em toda casa 

Romero já acena para 
reforma na sua equipe

O Tribunal de Contas da 
Paraíba decidiu, ontem, apro-
var as contas de 2011 do atu-
al prefeito de Pirpirituba, Ri-
naldo de Lucena Guedes e do 
ex-prefeito de Mari, Antonio 
Gomes da Silva. Na mesma 
sessão, foram reprovadas as 
contas das Câmaras Munici-
pais de Itatuba e Sossego, a 
primeira atinente ao exercí-
cio de 2010 e, a segunda, ao 
de 2011.

No primeiro caso, o ex-
-presidente Tiago Vidal Alves 
de Andrade foi citado para de-
volver aos cofres municipais a 
importância de R$ 31.654,76 
por excesso de subsídios e gas-
tos irregulares com locação de 

veículos e combustíveis, con-
forme entendimento do au-
ditor Renato Sérgio Santiago 
Melo, relator do processo.

Dispêndios com serviços 
jurídicos de realização não 
comprovada contribuíram 
para a reprovação das contas 
encaminhadas pela ex-presi-
dente da Câmara Municipal 
de Sossego, Maria das Dores 
Antunes, a quem foi imposto o 
débito de R$ 13,2 mil determi-
nado no voto do relator Um-
berto Porto. Cabem recursos 
contra ambas as decisões.

O tribunal aprovou, ain-
da, as contas de 2011 da Câ-
mara Municipal de Serraria 
(por maioria de votos), as da 

Escola de Serviço Público do 
Estado da Paraíba (Espep) e 
as do Fundo Especial de De-
senvolvimento de Recursos 
Humanos vinculado a este 
mesmo organismo, com res-
salvas nos dois últimos casos.

A pedido do relator 
Umberto Porto, foi retirado 
de pauta o processo relacio-
nado às contas de 2011 da 
Casa Civil do Governador. Ele 
decidiu aguardar sindicân-
cia determinada pela Chefia 
da Casa Civil para exame de 
despesas internas e esclare-
cimentos sobre questões que 
encaminhou à Auditoria do 
Tribunal, a quem o processo 
foi devolvido.

Moção de Pesar
Ao final da sessão plená-

ria, o Tribunal aprovou ainda 
uma Moção de Pesar apresen-
tada pelo conselheiro Nomi-
nando Diniz em razão da morte 
do ex-deputado federal Cláudio 
de Paiva Leite, ocorrida ante-
ontem no Rio de Janeiro.

“Era, de fato, um homem 
de bem”, comentou o conse-
lheiro que também solicitou 
que o sentimento de pesar 
da Corte fosse levado ao co-
nhecimento da família. Cláu-
dio de Paiva Leite, também 
foi Superintendente da Caixa 
Econômica Federal e Chefe de 
Gabinete do governador An-
tonio Mariz.

O Tribunal de Contas da 
Paraíba vai ser o primeiro do 
país a receber o Comitê Ges-
tor instituído pela Associa-
ção de Membros dos TCs do 
Brasil (Atricon) para avaliar 
a agilidade e qualidade do 
controle externo brasileiro.

A escolha resultou do 
bom conceito de que des-
fruta o TCE-PB em razão de 

avanços como os que já o le-
varam à criação de ferramen-
tas a exemplo do Sistema de 
Acompanhamento da Gestão 
dos Recursos da Sociedade 
(Sagres) e do Sistema Ele-
trônico de Tramitação de 
Processos (Tramita), ambos 
frequentemente requeridos 
por instituições congêneres.

O anúncio, feito no de-

correr da sessão plenária de 
ontem pelo presidente Fábio 
Nogueira, decorreu de infor-
mação a ele repassada, por 
telefone, pelo corregedor 
Fernando Catão, represen-
tante da Corte de Contas da 
Paraíba na reunião do Co-
mitê Gestor para Avaliação 
da Agilidade e Qualidade do 
Controle Externo, que se re-

aliza em Salvador, capital da 
Bahia.

Já ficou decidido que o 
grupo formado por membros 
da Atricon fará suas avalia-
ções anuais com base em 18 
indicadores. O Comitê Gestor 
também não buscará nenhu-
ma espécie de ranking entre 
os TCs que, em sua totalida-
de, farão adesões ao sistema.

Tribunal reprova contas dos presidentes 
das Câmaras de Itatuba e Sossego

PB abre avaliação do Controle  Externo

A Universidade Estadual da 
Paraíba, através da Pró-Reitoria 
de Extensão, exibe, hoje, a partir 
das 16h, no Auditório I do Centro 
de Integração Acadêmica, em Bo-
docongó, o filme “Cidadãos Boi-
lesen”, do diretor Chaim Litewsk.

A exibição faz parte do proje-
to de extensão “Direito à Memó-
ria: Brasil Nunca Mais!” do Núcleo 
de Estudos Platônicos & Antigui-
dade/UEPB/CNPq. Após a sessão, 
acontece um debate comandado 
pelo diretor do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas (CCSA), professor 
Rômulo Azevedo, idealizador do 
Cine Clube Machado Bittencourt.

Cidadão Boilesen é um do-
cumentário que foca a vida e o 
tempo de Henning Albert Boile-
sen, ex-presidente da Ultragaz, 
assassinado pela guerrilha em 
São Paulo, no dia 15 de abril de 
1971. Boilesen, um dinamarquês 
naturalizado brasileiro, estava 
intimamente ligado a Operação 
Bandeirante (Oban), grupo para-
militar criado pelo II Exército para 
combater os guerrilheiros que lu-
tavam contra a ditadura militar 
brasileira.

Dirigido por Chaim Litewski, 
chefe do Departamento de Cine-
ma e Vídeo da Organização das 

Nações Unidas, o filme traz reve-
lações inéditas e históricas atra-
vés de entrevistas com Fernando 
Henrique Cardoso, Celso Amorim, 
Jarbas Passarinho, Erasmo Dias, 
Dom Paulo Evaristo Arns, Coronel 
Brilhante Ulstra, Henning Boile-
sen Jr. e muitas outras pessoas, 
entre militares, historiadores e 
ex-combatentes. 

Vencedor do mais importan-
te festival de documentários da 
América Latina – “É tudo verda-
de” - o documentário revela a li-
gação política e econômica entre 
civis e militares no combate à luta 
armada durante o regime militar.

UEPB exibe hoje Doc sobre ditadura
DIREITO À MEMÓRIA

Deputado Frei Anastácio (PT) criticou a desorganização da pauta e o líder Hervázio Bezerra (PSDB) lamentou mais um dia sem votação 

FotoS: Arquivo
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Rômulo prevê melhor relação
do Governo com a Assembleia
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Eduardo Campos chama 
o feito à ordem no PSB
O governador de Pernambuco, Eduardo Campos 

(PSB), resolveu chamar o feito à ordem, botou as unhas 
de fora e começou agir aos ataques da presidente Dilma 
Rousseff e de setores do PT que aparelharam o Estado 
contra lideranças do PSB. 

Campos é pré-candidato a presidente da República 
nas eleições de 2014 e resolveu emparedar setores do 
partido que preside no país, o PSB, que ainda apoiam 
o governo de Dilma Rousseff. Os irmãos Gomes – Cid 
e Ciro – resistem a possibilidade de Eduardo Campos 
disputar a Presidência no próximo ano.

Motivado pela queda brusca de popularidade 
da presidente Dilma Rousseff e por seu crescimento 
nas últimas pesquisas de intenção de votos, Campos 
ampliou o diálogo com diretórios defensores da 
reeleição de Dilma e com movimentos sociais que 
orbitam na área de influência do partido.

No último sábado, discretamente, 200 dirigentes 
de movimentos sociais do PSB reuniram-se em Brasília 
e divulgaram nota de apoio à candidatura de Campos. 
O aumento da adesão a Campos poderia antecipar o 
lançamento de uma pré-candidatura em setembro.

“Temos uma alternativa a oferecer ao Brasil que é 
a candidatura a presidente da República do nosso líder, 
o presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, 
Eduardo Campos”, diz a nota. 

“A construção da candidatura precisa ser tocada 
por todos os segmentos do partido. O PSB está unido 
na decisão de ter candidatura própria. Acreditamos no 
final de um ciclo que foi liderado pelo PT”, diz Joilson 
Cardoso, coordenador do braço sindical do PSB.

Aliados do governador garantem que as mudanças 
no cenário político após as manifestações de junho 
contribuíram para minar resistências de setores da 
sigla em relação à candidatura própria. Hoje, o entorno 
do governador acredita que só o PSB do Ceará estaria 
com Dilma. 

E mais: Antes das manifestações, os cinco 
governadores da sigla além de Campos – Camilo 
Capiberibe (AP), Renato Casagrande (ES), Ricardo 
Coutinho (PB), Cid Gomes (CE) e Wilson Martins (PI) 
tinham reservas ao voo próprio.

“A candidatura é uma realidade. Temos maioria 
amplíssima”, disse Carlos Siqueira, primeiro-secretário 
nacional do PSB, que coordenou o processo de 
mudança na direção do partido em Minas.

O governador também intensificou sua articulação 
no Rio de Janeiro e se reaproximou do deputado federal 
e ex-jogador Romário. A relação entre os dois estava 
estremecida desde a campanha de 2012. 

Campos trabalha para atrair o prefeito de Duque 
de Caxias, Alexandre Cardoso, presidente estadual 
do PSB no Estado. Como ainda não teve êxito, poderá 
tomar medidas para deixá-lo isolado dentro do 
partido.

O PT já percebeu os passos de Campos, sabe que 
sua candidatura a presidente é irreversível e começou 
fazer uma espécie de “perseguição branca” aos 
governadores do PSB que marcham com o governador 
de Pernambuco. 

Ao mesmo tempo a presidente Dilma abre as 
baterias e os cofres da União em benefício de Cid 
Gomes, do Ceará, na tentativa de fazer com que ele crie 
problemas dentro do PSB para atrapalhar a possível 
candidatura de Eduardo Campos. 

Mas por que todo esse medo de Eduardo Campos. 
Por conta do Bolsa Família, a região do país onde 
Dilma se mostrou mais forte nas eleições de 2010 foi 
exatamente no Nordeste. Em pesquisas recentes, num 
cenário onde entre a candidatura de Eduardo Campos, 
Dilma despenca abaixo dos 20 por cento na preferência 
do eleitorado. 

Para atrapalhar ainda mais a reeleição de Dilma, 
tem a possível candidatura de Marina Silva. Marina não 
tem a simpatia do grosso da Economia brasileira. Mas 
circula bem nos setores independentes da população e 
o PT já tirou a prova disso em 2010.

Os dois – Marina e Eduardo Campos – têm tirado 
o sono da direção do PT, dos cientistas políticos do 
partido, que enxergam grandes dificuldades para Dilma 
nas eleições de 2014. Sem falar nas manifestações de 
rua, onde a população odeia Dilma.  

Vice-governador visita A 
União e defende unidade
política pela Paraíba

As 14 regiões geoadmi-
nistrativas do Governo do 
Estado estão sendo prepa-
radas, através do Orçamento 
Democrático Estadual, para 
as eleições de conselheiros, 
regionais e estaduais, que 
acontecem no próximo mês 
de agosto. As reuniões pre-
paratórias têm a participa-
ção de todos os gerentes e 
conselheiros das regiões e as 
eleições acontecem logo após 
o planejamento democrático 
com os secretários de Estado.

As eleições dos con-
selheiros são realizadas a 
cada dois anos e qualquer 
pessoa pode se candidatar. 
“Existe todo um procedi-
mento legal que norteia a 
realização desta eleição. 
Cada microrregião elege 
um número de conselheiros 
regionais, proporcional à 
participação na assembleia 
microrregional e, ao final, 
são eleitos dois conselhei-
ros estaduais por região”, 
informou o subsecretário 

do Orçamento Democráti-
co Estadual, Hélio Barbosa.

As assembleias microrre-
gionais de eleição dos conse-
lheiros do OD Estadual acon-
tecem até o dia 15 de agosto, 
em 50 microrregiões. “Os 
conselheiros regionais eleitos 
escolherão entre si dois con-
selheiros estaduais por região 
geoadministrativa, perfazendo 
um total de 28 representantes 
da sociedade civil, para compor 
o Conselho Estadual do Orça-
mento Democrático”, enfatizou.

O subsecretário des-
tacou ainda a importân-
cia da participação das 
pessoas que desejarem 
se candidatar a conse-
lheiro, nas reuniões pre-
paratórias, já que são 
nelas que é apresenta-
do todo o procedimen-
to que rege as eleições. 
“As reuniões prepara-
tórias têm o objetivo 
de divulgar o processo 
de eleição de conselhei-
ros, onde a população é 
convidada a participar e 
a se inteirar sobre pro-
cedimento eleitoral”, 
disse o subsecretário.

Na assembleia mi-
crorregional de eleição 
de conselheiros regio-
nais é adotado um cri-
tério de paridade com 
base no compareci-
mento da população: 
para uma assembleia 
entre um e 100 parti-
cipantes será eleito um 

conselheiro para cada 
20 participantes, com 
o máximo de cinco ti-
tulares; acima de 100 
participantes, além do 
máximo de cinco va-
gas haverá mais uma 
vaga para cada 30 par-
ticipantes, com o má-
ximo de 12 titulares. O 
número de vagas por 
microrregião não ex-
cederá o limite de 12 
conselheiros titulares 
eleitos.

As reuniões prepa-
ratórias para eleições 
de conselheiros estão 
acontecendo desde o 
dia 15 de deste mês 
e vão até o dia 15 de 
agosto; nos dias 7 e 8 
também acontece o 
Planejamento com a 
participação de secretá-
rios de Estado; e, entre 
os dias 15 de agosto e 
15 de setembro, as elei-
ções.

A posse e a forma-
ção dos novos conse-
lheiros estão agenda-
das para os dias 4 e 5 de 
agosto; as assembleias 
regionais para eleição 
do Conselho Estadual 
nos dias 23 e 27 de se-
tembro; e, finalmente, 
nos dias 4 e 5 de outu-
bro, a posse dos novos 
conselheiros.

Coordenador alerta    sobre   participação

Regionais preparam eleições
de conselheiros do orçamento

Deputado alerta
sobre manobras
contra Ricardo e
Eduardo Campos

O deputado estadual 
Lindolfo Pires (DEM), disse, 
ontem, que o governadior 
Ricardo Coutinho em nada 
pode ser envolvido sobre as 
acusações de possível envol-
vimento no inquérito da Po-
lícia Federal sobre prováveis 
irregularidades no Jampa 
Digital.

Ele alertou a população 
no sentido de que está exis-
tindo uma estratégia do Go-
verno Federal e do PT, para 
desviar o foco de denúncias 
contra o partido e contra o 
governo.

O parlamentar acha que 
é por isso  que,  além do go-
vernador Ricardo Coutinho 
e do governador de Pernam-
buco, Eduardo Campos, pre-
sidente do PSB nacional e 
pré-candidato a presidência, 
o senador Aécio Neves e até 
mesmo o presidente do STF, 
ministro Joaquim Barbosa, 
também estão sendo vítimas 
de denúncias nos últimos 
dias. “O endereço é muito 
claro, o PT quer enlamear to-
dos”, resumiu Lindolfo.

Lindolfo relaciona alvos do PT

Rômulo(D) conversou com Fernando Moura(E) e Gilson Renato e, depois, concedeu entrevista na redação 

Processo  
vai definir 
12 eleitos em 
cada uma das 
14 microrregiões 
que estão 
espalhadas pelo 
Estado da PB 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé
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“O diálogo e as ações do 
Governo já contribuíram mui-
to pra melhorar a relação com 
a Assembleia e acho que esse 
relacionamento ainda vai me-
lhorar muito mais”. A afirma-
ção foi feita no final da manhã 
de ontem pelo vice-governa-
dor, Rômulo Gouvêia (PSD), 
em entrevista que concedeu 
durante visita de cortesia ao 
jornal  A União.

 Rômulo Gouvêia, 
que foi recepcionado pelo 
superintendente e pelo dire-
tor de Operações, jornalistas 
Fernando Moura e Gilson 
Renato, respectivamente, 
lembrou que nesses últimos 
meses o período de maior 
dificuldades foi quando da 
votação do empréstimo da 
Cagepa, matéria que ao final 
das contas terminou apro-
vada, e com votos de alguns 
parlamentares também da 
oposição.

Para o vice-governa-
dor, tudo isso faz parte de 
um processo iniciado des-
de o começo do Governo, e 
que exige tempo e compre-
ensão de ambas as partes. 
Ele contou que a atuação 
do líder Hervázio Bezerra 
tem contribuído positiva-
mente e que as próprias 
ações e postura do Gover-

no vão ajudando ao logo 
dos dias.

“Hoje eu posso dizer que 
nós não temos do que nos 
queixar”, afirmou o vice-go-
vernador, ao salientar que 
entende a postura de alguns 
deputados que chegaram a 
romper com o Governo e de 
outros também que já fa-
zem parte da oposição, mas 
que, apesar de tudo isso, “o 
momento é de perspectivas 
positivas no Legislativo Es-
tadual”.

Em termos de Assem-
bleia, Rômulo disse que a 
repercussão de sua entre-
vista sobre o Jampa Digital 
também foi muito boa, es-

pecialmente no que refere 
aos pronunciamentos de 
alguns parlamentares, en-
tre eles, Domiciano Cabral. 
“Houve um reconhecimento 
de que fui objetivo e claro 
na minha defesa e, por isso, 
estou avaliando como mui-
to boa a repercussão do as-
sunto entre os deputados e 
também entre a população 
de um modo geral”, afirmou.

Questionado sobre a 
aposta de adversários de 
que o governador Ricardo 
Coutinho talvez não mante-
nha a aliança que possibili-
tou sua vitória em 2010, o 
vice-governador contestou 
e criticou.

Contestou argumentan-
do que a aliança tem tudo 
não somente pra ser manti-
da, mas até ampliada e cri-
ticou o fato de, na Paraíba, 
muita gente fazer questão 
de antecipar as querelas das 
eleições.

“Nos demais lugares, o 
que a gente percebe é uma 
coesão dos políticos em de-
fesa do  Estado, o que, infe-
lizmente, nem sempre re-
gistramos aqui na Paraíba”, 
lamentou o vice-governador.

E finalizou: “Acho que 
as brigas de 2014 devem ser 
deixadas para 2014. Agora, a 
hora é de todos se unirem em 
defesa da Paraíba”, disse.  

AdemIlson José
ademilson1956@gmail.com
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Financiamento público e cam-
panha e o sistema eleitoral 
devem esquentar debtes

Vaccarezza afirma que “desta vez 
vai ter votação da reforma política”

Brasília – Apesar de vá-
rias tentativas frustradas de 
avançar em uma proposta de 
reforma política, o coordena-
dor do grupo de trabalho so-
bre o assunto na Câmara, de-
putado Cândido Vaccarezza 
(PT-SP) garantiu ontem que 
“desta vez vai ter votação da 
reforma política”.

O otimismo, segundo 
ele, se deve ao sentimento 
de que com os recentes pro-
testos houve uma mudança 
no Brasil. Na avaliação do 
deputado, dois temas devem 
esquentar o debate em torno 
da proposta que será cons-
truída: financiamento públi-
co de campanha e sistema 
eleitoral.

Depois de enfrentar re-
sistência dentro do próprio 
PT para coordenar as discus-
sões, Vaccarezza adotou hoje 
um tom conciliador. Para ter 
sucesso no trabalho ele disse 
que não pode se basear em 
ideias que “deram errado no 
passado” e defendeu que o 
grupo foque no “bom-senso” 
e na busca do consenso entre 
a maioria.

“Não vou me basear em 
posições, fórmulas e métodos 
que deram errado. O que é 
errado? Querer enquadrar a 
sociedade num pensamen-
to único ou numa ideia fixa 
só porque alguém acha que 
é melhor. Eu tenho posição 
pelo voto em lista e o finan-
ciamento público. Agora, se 

Karine Melo
Da Agência Brasil

eu enquadrar o debate do 
grupo a essas posições, não 
vai andar”, disse.

Para aproximar a popu-
lação dos debates, o deputado 
lançou hoje uma comunidade 
virtual para discutir e receber 
sugestões da sociedade sobre 
a reforma política dentro do 
portal e-Democracia da Câ-
mara dos Deputados.

Por meio dessa ferra-
menta, que também está 
em uso pela Câmara em ou-
tras discussões, como na do 
Marco Civil da Internet e na 
do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, qualquer cida-
dão pode acompanhar as 
discussões e até interferir 
na redação do texto, já que 
há como sugerir mudanças 
gerais ou pontuais em pará-
grafos, artigos e incisos da 
proposta.

“Todas as sugestões vão 
ser consideradas e, mais do 
que isso, vão fazer parte do 
debate da reforma política. 
Eu tenho dito que esta refor-
ma não é a reforma dos polí-
ticos, é a reforma da socieda-
de”, ressaltou Vaccarezza.

O Grupo de Trabalho da 
Reforma Política na Câmara 
tem 90 dias para entregar 
uma proposta final para uma 
reforma política e, segundo 
Cândido Vaccarezza, ao final 
dos trabalhos devem ser pro-
postos três projetos: um de 
lei ordinária, um de lei com-
plementar e uma proposta de 
emenda à constituição.

Para dar celeridade à 
tramitação da proposta Vac-
carezza pretende ouvir os se-
nadores para que o texto vo-
tado na Câmara já contemple 
sugestões do Senado.

O filho de Kate Middleton e do 
príncipe foi nomeado como George 
Alexander Louis ontem, revelou o 
Twitter oficial da realeza. Ele será co-
nhecido como sua alteza real, prínci-
pe George de Cambridge.

De acordo com o porta-voz do Pa-
lácio de Kensington, os nomes foram 
escolhidos pelo próprio casal e os fami-
liares já foram informados da escolha.

O menino nasceu no dia 22 de ju-
nho, às 16h24 de Londres (12h24 no 
horário de Brasília), com 3,8 quilos, e 
já é o terceiro na linha de sucessão ao 
trono britânico, atrás de seu avô pa-
terno, o príncipe Charles, e de seu pai, 
o príncipe William.

George era o nome mais cotado 
nas principais casas de apostas do 
país, seguido por James e Alexander. 
O nome já foi usado 13 vezes pela 
realeza britânica ao longo da histó-
ria, sendo seis delas em reis, de acor-
do com o jornal “Daily Mail”.

George não precisará usar o pri-
meiro nome caso assuma o trono. Ele 
pode escolher outro nome.  A escolha 
do nome pode ser uma homenagem 
a Rainha Elizabeth II, cujo pai, apesar 
de ser conhecido como Rei Albert, se 
chamava George. Além disso, o nome 
do meio da rainha é Alexandra.

Já o terceiro nome da criança, 
Louis, pode ter sido uma homenagem 
do casal ao príncipe Charles, já que 
Louis era o nome do tio do príncipe 
Philip, a quem o príncipe Charles era 
muito apegado.

Desde antes do nascimento, já es-
tava determinado que o filho do casal 
seria chamado de “Sua Alteza Real, 
Príncipe de Cambridge”. Kate e o Wil-
liam receberam o título de duque e 
duquesa de Cambridge por ocasião 
de seu casamento em abril de 2011.

A nomeação vem no mesmo dia 
em que a Rainha Elizabeth II conhe-
ceu o bisneto. Ela foi ontem pela ma-
nhã no Palácio para conhecer o bebê 
e passou meia hora com a família.

Os duques de Cambridge estão 
na casa dos pais de Catherine em 
Bucklebury, Berkshire. Eles deixaram 
sua residência oficial, o Palácio de 
Kensington, para passar alguns dias 
na mansão de Carole e Michael Mid-
dleton.

Visita da Rainha
A Rainha Elizabeth II visitou o neto 

ontem pela manhã. Ela chegou ao Pa-
lácio de Kensington por volta das 11h 
locais para se encontrar com o príncipe 
William e sua mulher Kate.

Divulgado o nome do bebê 
real: George Alexander Louis

GRÃ-BRETANHA

Brasília – Influenciada pela 
emissão de títulos públicos a 
bancos oficiais, a Dívida Públi-
ca Federal (DPF) cresceu 2,6% 
em junho. De acordo com dados 
divulgados ontem pela Secreta-
ria do Tesouro Nacional, a DPF 
fechou o mês passado em R$ 
1,985 trilhão, com alta de R$ 50 
bilhões em relação ao estoque 
registrado em maio.

A dívida pública mobiliá-
ria – em títulos públicos – in-
terna subiu 2,94%, passando 
de R$ 1,841 trilhão em maio 
para R$ 1,895 trilhão em ju-
nho. Isso ocorreu porque, no 
mês passado, o Tesouro emitiu 
R$ 39,01 bilhões em títulos a 
mais do que resgatou. Além 
disso, o Tesouro reconheceu 
R$ 15,05 bilhões em juros. O 
reconhecimento ocorre por-
que a correção que o Tesouro 
se compromete a pagar aos in-
vestidores é incorporada gra-
dualmente ao valor devido.

A alta foi influenciada pela 
emissão de R$ 15 bilhões para 
o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES) e de R$ 8 bilhões 
para a Caixa Econômica Fede-
ral. O Tesouro emitiu os títulos 
públicos para reforçar o capital 
dos dois bancos. 

No caso do BNDES, os pa-

péis ajudarão a enquadrar a 
instituição financeira nos novos 
limites de segurança exigidos 
pelos padrões internacionais. 
Os títulos emitidos para a Caixa 
fornecerão recursos para o Pro-
grama Minha Casa Melhor, que 
concede financiamento para a 
compra de móveis e eletrodo-
mésticos pelos beneficiários do 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida. As operações haviam sido 
autorizadas por duas medidas 
provisórias editadas em junho.

Apesar da alta de 3,93% do 
dólar em junho, a dívida pública 
externa caiu 3,88%, encerrando 
junho em R$ 90,92 bilhões, con-
tra R$ 94,59 bilhões registrados 
em maio. O principal fator para 
a queda foram as dívidas con-
tratuais (com bancos e órgãos 
multilaterais estrangeiros), que 
caíram de R$ 13,23 bilhões em 
maio para R$ 8,06 bilhões em 
junho.

Apesar de continuar abai-
xo de R$ 2 trilhões, o próprio 
Tesouro reconhece que a DPF 
voltará a subir nos próximos 
meses. De acordo com o Plano 
Anual de Financiamento (PAF), 
divulgado em março, a tendên-
cia é que o estoque da Dívida 
Pública Federal encerre o ano 
entre R$ 2,1 trilhões e R$ 2,24 
trilhões. Em dezembro, a DPF 
ultrapassou pela primeira vez 
a barreira de R$ 2 trilhões, mas 
caiu nos meses seguintes.

Dívida pública federal 
cresce R$ 50 bilhões

EM JUNHO

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Snowden nega ter 
permissão para sair

O ex-técnico da CIA Edward 
Snowden, requerido pela Justiça dos 
EUA, ainda não deixará o aeroporto in-
ternacional Sheremetievo, em Moscou, 
de acordo com seu assessor legal russo, 
Anatoli Kucherena. O advogado, que 
falou com a imprensa no aeroporto após 
encontrar Snowden na zona de trânsito, 
disse que o fugitivo dos Estados Unidos 
ainda não recebeu do Serviço Federal de 
Migração (SFM), “devido a problemas 
burocráticos”, o documento que lhe per-
mitiria entrar na Rússia, país para o qual 
pediu asilo. “O certificado poderia ser 
entregue a ele em qualquer momento. 
Até o momento ainda não foi entregue 
porque seu caso ainda está sendo estu-
dado”, afirmou.

Kucherena disse que a concessão 
do asilo temporário a Snowden “ainda não 
está decidida”, porque se trata de “uma 
situação única para a Rússia”. “Nunca 
tivemos casos similares nem solicitações 
como esta. Por isso há um procedimento 
a seguir e deve ser cumprido pelo Serviço 
Federal de Migração”, explicou. O ad-
vogado descreveu o ânimo emocional de 
Snowden como “um estado de espera, 
sem alegria nem tristeza”. “Disse que po-
deria recorrer aos tribunais” no caso de as 
autoridades russas declinem seu pedido 
de asilo temporário no país, afirmou.

FOTO: Divulgação

Kate Middleton e o príncipe William informaram ontem o nome escolhido para a criança

O Ministério Público Es-
tadual (MP) recomendou ao 
governo de Pernambuco que 
interdite áreas de praia com 
risco de ataque de tubarões 
até que sejam instaladas re-
des de proteção para os ba-
nhistas onde for possível. 

A avaliação para colo-
cação das redes de proteção 
nas áreas de maior incidên-
cia de ataques deverá ser 
feita pelo Comitê Estadual de 
Monitoramento de Inciden-
tes com Tubarões (Cemit).

A recomendação foi fei-
ta após a morte da turista 

paulista Bruna Gobbi, na úl-
tima segunda-feira (22), ví-
tima de um ataque de tuba-
rão na Praia de Boa Viagem, 
no Recife.  Com a morte da 
turista, o número de óbitos 
em Pernambuco causados 
por ataques de tubarões já 
chega a 24.

A recomendação, assi-
nada pelo promotor da 12ª 
Promotoria de Justiça de 
Defesa da Cidadania da Ca-
pital, Ricardo de Vasconcel-
los Coelho, pede que o Cemit 
aponte especificamente as 
áreas onde os banhos de mar 

devem ser proibidos em de-
terminados períodos do ano, 
quando os tubarões se apro-
ximam das praias recifenses, 
e, em seguida, faça a avalia-
ção da colocação das redes 
de proteção.

Coelho também reco-
menda que o governo esta-
dual intensifique campanhas 
educativas para alertar os 
banhistas sobre o risco de 
ataques de tubarões e que 
garanta a continuidade de 
pesquisas sobre a incidência 
de tubarões no litoral per-
nambucano.

MP quer interditar praias onde 
há registro de ataque de tubarões

EM PERNAMBUCO

Israel: maioria quer 
um acordo de paz

Mais da metade dos israelens-
es estão dispostos a apoiar um acor-
do de paz com os palestinos se hou-
vesse um referendo, segundo uma 
pesquisa publicada ontem pelo jornal 
israelense “Haaretz”. Cerca de 55% 
dos israelenses apoiariam um acordo 
assinado pelo primeiro-ministro Ben-
jamin Netanyahu, 25% se manifes-
tariam contra e 20% se mostraram 
indecisos, segundo a pesquisa.

Entre os 55% que votariam por 
um acordo de paz, 39% diriam “sim” 
a qualquer acordo e 16% aprovariam 
provavelmente este plano, indicou 
a pesquisa realizada pelo instituto 
Dialog a partir de uma pesquisa feita 
com 511 pessoas.

No último domingo, Netan-
yahu reafirmou que qualquer acordo 
assinado com os palestinos será 
submetido a um referendo. Os con-
flitos árabes-israelenses já duram 
várias décadas e provocou a morte de 
milhares. 

Estado de alerta é 
declarado no Egito

O Exército do Egito declarou 
ontem estado de alerta em todo o 
país, horas após o general que enca-
beçou o golpe de Estado que depôs o 
presidente Mohamed Mursi convocar 
a população para ir às ruas. Segundo 
a agência de notícias “Al Jazeera”, os 
militares vão reforçar o número de mili-
tares nas ruas e províncias do país, em 
particular na região metropolitana do 
Cairo, palco dos protestos convocados 
para amanhã. 

A mesma autoridade diz que o 
Exército cercará “elementos armados e 
terroristas” na região de Sinai e decre-
tará estado de “extrema emergência” 
nas fronteiras do país, para impedir a 
entrada de armas.  Pouco após o anún-
cio, uma autoridade de segurança afir-
mou que três pessoas morreram ontem 
na península do Sinai, quando o carro-
bomba que dirigiam explodiu antes que 
eles chegassem a seus alvos O objetivo 
do estado de alerta, dizem fontes do 
Exército é reforçar a segurança para as 
manifestações de amanhã. 
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Botafogo garante sua 
presença no Brasileiro
de Futebol Feminino

Brasileiro de judô

Disputas acontecem na capital
Final da categoria sub 13 
será realizado entre os 
dias 3 e 4 do próximo mês

A Federação Paraiba-
na de Judô trabalha contra 
o tempo para finalizar a es-
trutura de organização do 
Campeonato Brasileiro Sub-
13 de Judô, que ocorrerá 
nas dependências do Centro 
Universitário de João Pessoa 
(Unipê), nos dias 3 e 4 de 
agosto. Já na próxima quin-
ta-feira começam a desem-
barcar na capital, atletas de 
vários estados brasileiros. A 
estimativa é que 500 pesso-
as, entre judocas, técnicos e 
familiares se façam presen-
tes na capital paraibana para 
o evento.

“Dentro do que foi pre-
visto, tudo está saindo em 
conformidade com o que 
planejamos. Pretendemos 
fazer um campeonato de 
referência para outras re-
giões do país. A estrutura 
que está sendo montada 
é de nível internacional”, 
garantiu Adjailson Fernan-
des, presidente da Federa-
ção Paraibana de Judô. Ele 
acrescentou que a partir da 
próxima semana, dirigentes 
da Confederação Brasileira 
de Judô já estarão em João 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Pessoa. “O evento é promo-
vido pela CBJ em parceria 
com a Federação Paraibana. 
Os diretores da Confedera-
ção chegam para os últimos 
detalhes”, afirmou.

O Campeonato Brasilei-
ro Sub-13 de Judô é a fase 

final da competição. Reúne 
os campeões das etapas re-
gionais realizadas pela CBJ. 
Cerca de 300 atletas vão dis-
putar a competição. A Paraí-
ba estará representada por 
16 judocas, sendo oito no 
masculino e igual número 

no feminino. A realização 
do Campeonato Brasileiro 
Regional Nordeste, em João 
Pessoa, no mês de abril do 
ano passado credenciou a 
Paraíba para a CBJ optar 
pelo Brasileiro Sub-13 nes-
te Estado. “Até hoje todos 

da Confederação comentam 
a eficácia e sucesso daque-
le campeonato regional. 
Queremos, com o Brasi-
leiro Sub-13, fazer melhor 
para que a Paraíba sempre 
seja bem vista pela entida-
de máxima no país do judô. 

Queremos com este evento 
fortalecer cada vez mais 
este esporte no Estado”, as-
segurou o presidente da Fe-
deração.

A Federação Paraiba-
na de Judô estuda a possi-
bilidade de trazer para o 
Estado, em 2014, um dos 
principais eventos do judô 
nacional. Para isto, a dire-
toria da entidade pretende 
encaminhar a Confederação 
Brasileira de Judô, proposta 
de qual competição preten-
de sediar. “Temos o interes-
se de sempre estarmos no 
calendário nacional da CBJ. 
Acreditamos que estaremos 
sediando alguma compe-
tição de grande porte no 
próximo ano”, afirmou Ad-
jailson Fonseca, presidente 
da Fepaju.

A intenção de sediar um 
grande evento do judô nacio-
nal deu-se depois que a CBJ 
convidou as Federações a 
enviarem suas candidaturas 
à cidade-sede dos principais 
eventos nacionais, entre eles 
os brasileiros regionais e os 
nacionais em todas as catego-
rias, o Troféu Brasil e o Grand 
Prix Nacional de Clubes. Para 
a Confederação, se trata de 
manter a descentralização do 
esporte, visando a criação de 
uma cultura cada vez mais de-
mocrática no judô brasileiro.

A expectativa da Federação Paraibana de Judô é que cerca de 300 atletas participem da fase final do Campeonato Brasileiro Sub-13

Samuel Igor e Raphael Seixas representam a Paraíba
Samuel Igor e Raphael 

Seixas, respectivamente, vi-
gésimo e vigésimo quinto no 
ranking nacional, são os pa-
raibanos que estarão a partir 
de manhã, em Pernambuco, 
participando do Mahalo Per-
nambuco Winter Festival de 
Surf, que ocorrerá na Praia 
de Ipojuca, no Litoral Sul do 
Estado. Eles vão a busca dos 
R$ 60 mil de premiação e os 
3 mil pontos para o ranking, 
que definirá o campeão da 
temporada 2013. A competi-
ção corresponde a mais uma 
etapa do Brasileiro de Surf 
Profissional, que tem na li-
derança o paranaense Jihad 
Khodr, seguindo do baiano 

FesTiVal de surF

Franklin Serpa. O Mahalo 
Pernambuco Winter Festi-
val será a segunda etapa do 
Brasil Tour, divisão principal 
do circuito da Associação 
Brasileira de Surf Profissio-
nal (ABRASP), no Estado de 
Pernambuco esse ano. A pri-
meira com premiação de R$ 
60.000 valendo 3.000 pontos 
foi em Fernando de Noronha, 
também realizada pela As-
sociação Nordestina de Surf 
(ANS), presidida por Geraldo 
Cavalcante, organizador do 
evento.

As inscrições se encer-
raram ontem e hoje serão 
divulgados os confrontos 
que começam amanhã. No 

mesmo dia, campeonatos 
de Kite Surf e Bodyboard 
serão disputados nas ondas 
de Maracaípe durante todo 
o fim de semana, enquanto 
em Porto de Galinhas acon-
tecem os do Skate, Vôlei de 
Praia e Futevôlei, além da 
festiva Corrida de Jangadas 
no sábado. 

O Nordeste está bem re-
presentado na competição. 
Além dos dois paraibanos 
(Samuel Igor e Raphael Sei-
xas), Franklin Seixas é o me-
lhor pontuado, ocupando a 
segunda posição. O também 
baiano Rudá Carvalho está 
em quarto lugar; o pernam-
bucano Halley Batista em sex-

to; o potiguar Alan Jhones em 
sétimo, seguido pelo baiano 
Alandreson Martins em oita-
vo; o cearense Artur Silva em 
nono, com outro baiano, Bru-
no Galini, fechando o grupo 
dos top-10 do ranking. 

A maioria deles já con-
seguiu ótimos resultados na 
Praia do Cupe, alguns con-
quistando até vitórias em 
etapas importantes do Cir-
cuito Brasileiro, como Halley 
Batista e Alan Jhones. Todos 
vão brigar para que o título 
do Mahalo Pernambuco Win-
ter Festival fique em casa, 
apesar da presença já confir-
mada de grandes estrelas do 
surf nacional.Samuel Igor é o vigésimo na classificação do ranking nacional

Carlos Eduardo do Nascimento, 
da Pantera Academia e Keithleen 
Lins, da Saudades Academia de San-
ta Rita, se sagraram campeões dos 
campeões do 17º Campeonato Parai-
bano Oficial de Musculação, Fitness e 
Paraculturismo, que ocorreu no últi-
mo final de semana, no Hotel Ouro 
Branco, na Praia de Tambaú, em João 
Pessoa. Cada um ganhou uma pre-
miação de R$ 5 mil e ainda garantiu 
vaga para o 43o Campeonato Brasilei-
ro, que acontecerá nos dias 3 e 4 de 
agosto, no Paço dos Leões, na capital.

Esforço físico não faltou entre os 
quase 100 atletas que participaram 
das disputas pelo título de campeão 
em suas categorias. “O evento teve 
o objetivo de  selecionar os melhores 
atletas da Paraíba para o 43º Campe-
onato Brasileiro Oficial de Muscula-
ção, Fitness e Paraculturismo”, disse 
Cláudia Lima, diretora administrativa 
da Federação Paraibana da moda-
lidade esportiva e também árbitra 
nacional, acrescentando que a com-
petição foi uma das mais disputadas. 

“O fato de ser seletivo para o Cam-
peonato Brasileiro despertou o inte-
resse de muitos atletas do Estado”, 
afirmou.

A Federação Paraibana de Mus-
culação, Fitness e Paraculturismo, 
além de comemorar a inscrição de 
muitos atletas, enalteceu a Confe-
deração Brasileira desta modalidade 
pelo fato de escolher a Paraíba, de-
pois de oito anos, para voltar a sediar 
uma competição nacional. “Estamos 
unindo esforços para que a compe-
tição nacional fique na história”, ga-
rantiu Cláudia Lima.

O 17o Campeonato Paraibano 
Oficial de Musculação, Fitness e Pa-
raculturismo selecionar a delegação 
paraibana para o Brasileiro, compos-
ta de 60 atletas, ou seja, dois atletas 
por categorias. “Foram disputadas 30 
categorias. Tivemos campeão e vice-
campeão garantidos no Campeonato 
Brasileiro. Depois, fizemos a disputa 
entre os campeões e o campeão dos 
campeões, quando estes receberam a 
premiação de R$ 5 mil”, finalizou.

Carlos Eduardo e Keithleen Lins vencem Paraibano de Musculação

Competição aconteceu no último sábado em Tambaú e vencedores garantiram vaga no Campeonato Brasileiro

FOTOS: Divulgação



Cielo treina e se mostra bem
confiante na defesa do título
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O secretário Tibério Limei-
ra, da Secretaria da Ju-
ventude, Esporte e Lazer, 
marcou um golaço com a 
realização da primeira edi-
ção da Copa Paraíba Sub 
15 que no próximo sába-
do, no Estádio da Graça, 
conhecerá o seu grande 
campeão no jogo entre 
Femar, de João Pessoa, e 
Escolinha do Messias, de Mari. O sucesso é tanto 
que a disputa terá outra edição, agora com clubes 
das regiões do Cariri, Curimataú e Sertão que terão 
oportunidades de mostrar os seus talentos. Uma 
grande sacada e que tende a crescer ainda mais 
diante do interesse dos clubes de toda a Paraíba.

Sucesso absoluto

Copa Paraíba vai ou
não acontecer?

Hoje encerram-se as inscrições dos clubes inte-
ressados em participar da Copa Paraíba de 2013, com-
petição criada com a finalidade de conhecer o segundo 
representante do Estado na Copa do Brasil do ano 
seguinte e tudo caminha para não acontecer diante das 
incertezas de alguns pretendentes como o Auto Espor-
te, que na ótica de seu presidente não disputa se for 
com jogadores acima de 21 anos, já descartada no edital 
de convocação pela Federação Paraibana de Futebol. Um 
outro pretendente, o Nacional de Patos, andou alarde-
ando através de um de seus conselheiros, João Grilo, que 
precisa de garantias em caso de confirmação.

Sabe-se que Campinense e CSP sinalizaram com os 
ofícios encaminhados e que o Treze não tem o menor 
interesse em disputar a competição, afinal será o grande 
beneficiado em caso de sua não realização, pois a vaga 
cairia de presente pelo fato de ter sido vice-campeão 
estadual de 2013. E toda essa indefinição vem em conta 
das dificuldades que atravessam os clubes.

É que o Campeonato Paraibano continua sendo 
deficitário para a maioria das equipes, apesar do apoio 
do Governo do Estado, através do Gol de Placa, e de 
algumas prefeituras. Como ele é concluído em maio, a 
disputa da Copa Paraíba sempre acontece no segundo 
semestre, onde a maioria dos dirigentes ainda faz esfor-
ço para pagar as contas pendentes da 1a divisão.

Daí Nacional, Sousa, Auto Esporte, Atlético de 
Cajazeiras, entre outros, estarem no vermelho e seus 
dirigentes se perguntando: vale a pena a disputa da 
Copa Paraíba? E ainda tem a questão deste ano quando 
a vaga foi parar no STJD por conta da ação do Sousa, 
questionando a legitimidade da competição de 2012 que 
só teve 3 clubes, ferindo o regulamento geral da CBF. 
Pelo andar da carruagem...

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O lateral campeão nas Copas 
1958 e 1962 pelo Brasil 
morreu na última terça-feira 
na cidade de Uberaba aos 84 
anos. Foi um dos melhores 
jogadores na posição de to-
dos os tempos, o ex-jogador 
da Portuguesa e Palmeiras.

Djalma Santos

Entre os dias 5 e 8 de agosto próximo vai acontecer em São 
Paulo mais um treinamento para árbitros e assistentes da 
Fifa, aspirantes e promissores, envolvendo as 27 federações 
e a Escola Nacional de Arbitragem, tudo visando a melhoria na 
qualidade da arbitragem brasileira.

A situação de Vica segue 
complicada no Treze. Com 
três derrotas, um empate 
e uma vitória, o técnico 
está na corda bamba e 
uma nova derrota no sá-
bado, em Fortaleza, pode 
selar a sua saída do Galo.

Vica ameaçado

Copa Paraíba

O Botafogo vai aproveitar a folga na tabela do Campe-
onato Brasileiro da Série D para realizar um amistoso 
contra o Auto Esporte no próximo sábado, no Almeidão, 
a partir das 15h30. O torcedor vai pagar R$ 10,00 pelo 
ingresso e concorrer a uma camisa oficial do clube.

Amistoso do Bota

Brasileiro é recordista
nos 50m livre e é um dos 
favoritos em Barcelona

OutrAS
modalidades

Paraibano é destaque na Seleção
Eleito o melhor jogador 

do Sul-Americano Juvenil, o 
ponteiro paraibano João Ra-
fael, que atua pelo Sesi-SP, 
descarta o rótulo de palhaço, 
um dos mais brincalhões do 
grupo que treina em Saqua-
rema, mas admite que o clima 
na amarelinha é dos melho-
res. Recém-contratado pelo 
Minas, o jovem de 20 anos 
contou que tentará substituir 
à altura o ídolo Lucarelli, que 
trocou recentemente a equi-
pe pelo Sesi-SP e tornou-se 
um dos maiores personagens 
da seleção brasileira adulta 
na Liga Mundial.

“O Lucarelli é um exem-
plo dentro e fora de quadra. 
Jogamos na mesma posição, 
mas é muito difícil chegar aos 
pés dele. Soube que tentaram 
levar o Dante para o time, não 
deu, aí resolveram me contra-
tar” brincou o ponteiro, que 
rompeu o ligamento cruzado 
nos treinos da última sema-
na, em Saquarema, e está fora 
do Mundial.

Se João Rafael parece 
ter uma veia cômica, o rei 
das piadas em Saquarema é 
o preparador físico Rommel 
Milagres. Primo da atriz e 
comediante Gorete Milagres, 

famosa pelo personagem de 
Filomena e seu bordão “Ô, 
coitado!”, ele já escreveu cin-
co livros de piadas: a trilogia 
“Piadas Picantes”, com cinco 
volumes: o original, “A Volta”, 
“A Revolta”, “A Reviravolta” e 
o “Ria sem moderação”, que 
conta com um “adendo” pe-
culiar.

“Todo dia, o pessoal 
acorda e precisa olhar para 
essa cara logo pela manhã. Se 
fosse o Michel Teló, poderia 
até cantar, mas, como não te-
nho muita voz, prefiro contar 
as minhas piadas. No quinto 
volume, o “Piadas Picantes 

5, Ria sem moderação”, colo-
quei um adendo, o “Dicas de 
Sexo após os 80 anos”, uma 
sequência de 45 páginas em 
branco, ou seja, nada (risos). 
Tento descontrair sempre, 
desde que seja com piadas ou 
até como psicólogo de plan-
tão” disse Rommel, bem-hu-
morado.

O Mundial juvenil mas-
culino será realizado entre 
os dias 22 de agosto e 1º de 
setembro, nas cidades de 
Ankara e Izmir, na Turquia. 
O técnico Leonardo Carvalho 
vê a equipe em condições de 
levantar o caneco.

VOLEIBOL

César Cielo também ´é recordista nos 50m borboleta. Ele é o principal atleta brasileiro no Mundial

Principal nome da dele-
gação brasileira no Mundial 
de Esportes Aquáticos, Cesar 
Cielo treinou pela primeira vez 
no palco das competições em 
Barcelona nesta quarta-feira, 
junto com toda a equipe na-
cional das provas de natação 
e também de maratonas aquá-
ticas. Defendendo o título nos 
50 m livre e borboleta, o cam-
peão disse estar mais confian-
te depois do ouro de Poliana 
Okimoto na prova de 10 km, 
conquistado um dia antes.

"A piscina é muito boa, rá-
pida e agora é pensar positivo, 
pegar a onda das maratonas 
aquáticas e ir pra prova, pois o 
que tinha que fazer já foi feito", 
declarou Cielo, que treinou no 
Palau Sant Jordi junto com ou-
tros nomes como Thiago Pe-
reira e Nicholas Santos, além 
de Poliana Okimoto.

Em entrevista ao site da 
CBDA, Cielo disse ainda que 
a prova dos 50 m livre deverá 
ser imprevisível, já que pelo 
menos há pelo menos cin-
co concorrentes, entre eles o 
campeão olímpico francês Flo-
rent Manaudou e o antigo rival 
australiano James Magnussen.

"Qualquer um desses 
pode vencer. Tomara que mi-
nha unha esteja maior do que 
a deles", brincou Cielo. As pro-
vas de natação começam no 
próximo domingo, dia 28 de 
julho, quando o campeão dis-

putará a eliminatória dos 50 m 
borboleta. Ele tem o sexto me-
lhor tempo do ano na prova.

Outro medalhista olímpi-
co que foi à piscina no primeiro 
treino da natação brasileira em 
Barcelona foi Thiago Pereira. 
Ele disse estar mais leve depois 
da conquista da prata nos 400 
m medley nos Jogos de Lon-

dres. Suas provas em Barcelo-
na serão 200 m medley, 100 m 
borboleta e revezamento 4 x 
100 m medley.

 Pereira fez questão de 
lembrar que Barcelona foi 
onde tudo começou, no Mun-
dial realizado há dez anos: "É 
maravilhoso estar de volta. Em 
2003, foi meu primeiro ano de 

seleção absoluta e foi naque-
le Mundial que consegui meu 
primeiro índice olímpico, meu 
primeiro recorde sul-ameri-
cano. Quando paro para pen-
sar em tudo o que aconteceu 
comigo de lá para cá, me acho 
um cara abençoado. E pode ser 
um bom sinal, pois é a medalha 
que falta em meu currículo".

FOTOS: Divulgação

Sebastian Vettel pode alcançar uma 
marca quase nunca antes atingida em 
toda história da F1. Caso vença o GP da 
Hungria, neste final de semana, faltará 
apenas a prova dos Estados Unidos, que 
retornou em 2012, para fechar todo o 
calendário da categoria com vitórias.

No início da temporada, o piloto 
precisava cortar quatro circuitos que 
ainda tinha em falta na sua lista de con-
quistas. Após nove etapas já disputadas 
neste ano, ele conseguiu riscar duas de 
seu caderninho, Canadá e Alemanha. 
Mas o que essa marca significa para ele?

Ganhar em todas as pistas de um 
campeonato mostra como o conjunto 
Red Bull e Sebastian Vettel são comple-
tos. Com ao menos um triunfo em cada 
pista, a combinação equipe/piloto pro-

va que não existe traçado ou clima que 
possa interferir no resultado final.

Agora, se comparado com seu prin-
cipal adversário atualmente, Fernando 
Alonso, é possível ver a superioridade 
do alemão. Para o espanhol da Ferra-
ri, ainda restam cinco etapas para subir 
ao degrau mais alto do pódio. Porém, é 
preciso ressaltar que o bicampeão tam-
bém pode chegar lá ainda neste ano.

Faltando dez corridas para o fim da 
temporada, todas as provas que o bi-
campeão ainda não venceu estão mais 
para o final do calendário. Bélgica, Ín-
dia, Abu Dhabi, Estados Unidos e Bra-
sil têm um espaço vazio em seu rol de 
vitórias. Isso pode significar, então, que 
o espanhol terá ainda mais motivação 
para dar trabalho mais para frente.

Vettel persegue um novo recorde
fórmuLA 1

Sebastian Vettel, piloto da RBR



Clube vai disputar o Brasileiro
BOTAFOGO FemininO
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PARAÍBA
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Oddo Vilar confirma o 
apoio da diretoria e inicia 
a formação do elenco

A diretoria do Botafo-
go colocou um ponto final 
nas especulações de que o 
clube não iria participar do 
Campeonato Brasileiro de 
Futebol Feminino. Ontem, o 
vice-presidente de Patrimô-
nio e responsável pelo De-
partamento de Futebol Fe-
minino do clube, Oddo Villar, 
confirmou a participação do 
Belo, na competição que será 
disputada pela primeira vez 
no país, no período de 14 de 
agosto a 24 de novembro.

Segundo Oddo, parte da 
equipe já está montada e no 
momento a diretoria está 
negociando com atletas ex-
perientes para reforçar o 
elenco. "No momento não 
podemos revelar os nomes, 
mas algumas já tiveram 
passagem até pela Seleção 
Brasileira. Não vamos en-
trar para dar vexame e sim 
para honrar as cores do clu-
be e se manter na Primeira 
Divisão em 2014", disse o 
dirigente.

Atualmente, o Botafo-
go ocupa a 16ª posição no 
ranking do futebol feminino 
nacional. Nos últimos três 
anos, a Paraíba vinha cain-
do no ranking. Em seis jogos 
disputados na Copa do Bra-
sil, as equipes paraibanas só 
venceram uma e perderam 
as cinco. 

Além de parte do time, a 
diretoria do Botafogo já acer-
tou também a comissão téc-

nica, que será formada pelo 
treinador Guilherme Paiva e 
a auxiliar Gleice Falcão, além 
do preparador físico Paulo 
Ferreira, todos com passa-
gens pelo Sport de Recife. 
No momento, os dirigentes 
estão correndo contra o reló-
gio para definir logo as con-
tratações e começar os trei-
namentos. Os jogos do Belo 
serão disputados nos está-
dios da Graça e do Almeidão.

O Campeonato Brasi-
leiro será disputado pelos 
20 melhores ranqueados do 
país. A competição será re-
gionalizada, com os clubes 
divididos em 4 grupos, na 
primeira fase. O regulamen-
to e a tabela ainda não foram 
distribuídos pela CBF.

Série D
Os jogadores do Botafo-

go treinaram ontem em dois 
expedientes, se preparando 
para o jogo da volta contra o 
Vitória da Conquista, progra-
mado para o dia 4 de agosto 
no interior baiano. Apenas o 
goleiro Genivaldo, com um 
problema na coxa, e o za-
gueiro André Lima, com do-
res nas costas, não treinaram 
normalmente. Este último, 
fez ontem um exame para 
ver a gravidade da contusão, 
ocorrida no jogo de domingo, 
quando ele se chocou com o 
goleiro Randerson.

Para hoje, estão pre-
vistos treinos físicos pela 
manhã, em uma academia 
e à tarde, em local ainda 
a definir, um treino técni-
co-tático sobre o comando 
do treinador Marcelo Vilar. 
Como folga na rodada do fi-

nal de semana do Grupo A 4 
da Série D do Campeonato 
Brasileiro, o Belo deverá fa-
zer um amistoso. Vilar quer 
manter o ritmo da equipe, e 
solicitou um jogo à diretoria, 
que está a procura de adver-
sários. O amistoso deverá 
acontecer no sábado à tarde.

Thiaguinho
A boa notícia ontem na 

Maravilha do Contorno fi-
cou por conta do atacante 
Thiaguinho, que começou as 
sessões de fisioterapia, para 
se recuperar de uma cirurgia 
feita na perna esquerda. O 
atacante sofreu uma fratura 
na fíbula e um entorse nos li-
gamentos do tornozelo, após 
uma entrada violenta, no 
amistoso contra o Santa Cruz 
de Recife, disputado no dia 
29 de junho, no Almeidão.

A previsão para o res-
tabelecimento completo do 
atacante vai de 2 a 4 meses, 
segundo o fisioterapeuta 
Wellington Almeida, que vai 
acompanhar a recuperação 
do atleta. Otimista, Thiagui-
nho quer voltar aos grama-
dos o quanto antes. "Eu quero 
voltar logo e tenho a certeza 
que retornarei bem antes do 
prazo máximo dado", disse o 
atacante.

Para o fisioterapeuta, 
a vontade e a dedicação do 
atleta influi muito no perío-
do de recuperação, e ele tam-
bém mostra otimismo em re-
lação ao caso de Thiaguinho. 
"A cirurgia foi bem-sucedida, 
e vamos fazer de tudo para 
deixá-lo pronto para as ati-
vidades, o mais rápido possí-
vel", afirmou Wellington. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Termina hoje o prazo 
estabelecido pela Federação 
Paraibana de Futebol para 
a inscrição na Copa Paraíba 
2013, e até ontem, apenas dois 
clubes manifestaram formal-
mente o desejo de participar 
da competição, que caso ve-
nha a acontecer, vai escolher 
o segundo representante do 
Estado na Copa do Brasil do 
próximo ano. Campinense e 
CSP foram as únicas equipes 
que solicitaram a participação, 
junto à FPF. De acordo com o 
regulamento, a copa só poderá 
ser disputada com um número 
mínimo de quatro clubes.

O presidente do Treze, 
Eduardo Medeiros, não vai ins-
crever o time, e espera que a 
competição não seja realizada. 
Segundo ele, o Treze tem o di-
reito de representar a Paraíba 
na Copa do Brasil, por ter sido 
vice-campeão paraibano deste 
ano. O outro representante do 
Estado na competição nacional 
será o Botafogo, atual campeão 
estadual.

Outros clubes tradicio-

nais da Primeira Divisão tam-
bém se manifestaram contra a 
realização da competição, so-
bretudo com atletas profissio-
nais, conforme determinação 
da FPF. O Auto Esporte é um 
deles. Segundo o presidente 
Manoel Demócrito, o Clube do 
Povo não tem um elenco pro-
fissional no momento, e não te-
ria como contratar um elenco 
de profissionais neste momen-
to. “Nós temos um time pron-
to, mas na categoria Sub-21, e 
inclusive estamos participan-
do da Copa Ecohouse, no Rio 
Grande do Norte. Nós não te-
mos recursos para montar um 
time profissional, agora,  em 
condições de lutar pelo título 
da Copa. Vamos nos planejar 
para o Campeonato Paraibano 
do próximo ano, aproveitando 
grande parte desta garotada e 
contratando alguns jogadores 
mais experientes”, disse o diri-
gente do Auto.

No Sertão, Sousa e Atlé-
tico também já confirmaram 
que não participarão da Copa 
Paraíba. Segundo o presidente 

do Sousa, Aldeone Abrantes, 
o clube vai aproveitar o mo-
mento para saldar todas as 
dívidas e começar a planejar 
uma grande participação no 
Paraibano 2014. Na mesma 
situação se encontra o Trovão 
Azul. O presidente Geraldo 
Lira até liberou a participação 
do clube, desde que algum di-
retor quisesse assumir todas 
as despesas, o que acabou não 
acontecendo, e o foco, a exem-
plo do Sousa, é o estadual do 
próximo ano.

Segundo o assessor téc-
nico da FPF, José Araújo, o 
prazo para as inscrições ter-
mina às 18h de hoje. Ele não 
descartou a possibilidade de 
um novo prazo, mas deixou 
bem claro que só a presidente 
Rosilene Gomes poderá tomar 
esta decisão. “Se vai prorrogar 
o prazo, até agora não fui in-
formado de nada, e só a pre-
sidente, se achar necessário, 
tomará esta decisão, mas eu 
trabalho no momento com o 
que foi estabelecido anterior-
mente”, disse.

FPF recebe até hoje inscrição 
para disputa da Copa Paraíba

As Belas do Belo estarão participando da disputa nacional que vai de 4 de agosto a 24 de novembro

FOTOS: Divulgação

Sem calendário no segundo semestre, o Campinense aposta na realização da Copa Paraíba 2013

O Centro Sportivo Pa-
raibano (CSP) realiza na pró-
xima segunda-feira (29) a 
terceira avaliação técnica, a 
partir das 14h, no Juracisão, 
em Mandacaru, visando a 
Copa Carpina Sub-16, que 
acontecerá no período de 23 
e 29 de setembro, nos muni-
cípios de Carpina, Limoeiro, 
Caruaru e Lagoa do Itaenga, 
todos no interior pernambu-
cano. Os interessados, nasci-
dos de 96 a 2000, podem se 
inscrever no endereço eletrô-
nico " contato@cspjoaopes-
soa.com.br", enviando nome 
completo, data de nascimen-
to, posição que joga, e-mail 
ou telefone. Os garotos só 
levarão chuteira e caneleira 
para realizarem os testes, 
onde cada participante terá 
30 minutos para serem ob-
servados. 

As avaliações são coor-
denadas pelo treinador Ra-
miro Sousa e o gerente de 
futebol, Gérson Júnior. Nas 
duas primeiras, três atletas 
foram selecionados no gru-
po de aproximadamente 150 
participantes da Paraíba e de 
outros Estados do Nordeste. 

Além do time parai-
bano estão confirmados 
clubes de várias partes 
do país, como Grêmio/RS, 
Associação Atlética São 
Francisco do Conde-BA, 
Fortaleza-CE e Ceará-CE, 
América-RN e ABC-RN, 
CRB-AL e Corinthians-AL, 
Sport do Recife-PE, Santa 
Cruz-PE, Porto-PE, Ypiran-
ga-PE e Expressinho de 
Carpina-PE. Os vencedores 
da disputa do ano passado 

CSP programa novo peneirão para a
próxima segunda-feira no Juracisão

foram Grêmio-RS (cam-
peão) e Vitória-BA (vice). 

Para Gérson Júnior o 
objetivo é levar para o de-
safio pernambucano um 
grupo de 20 atletas, já que 
o Tigre conta com cerca de 
8 jogadores que estão par-
ticipando dos treinos do 
azulão. Ele afirmou que as 
posições mais carentes são 
goleiros, zagueiros e late-
rais, principalmente os dois 
primeiros pela estatura que 
o clube necessita. "São posi-
ções que exigem atletas com 
estatura adequada para 
atuarem nas posições e que 
tenham talentos. Estamos 
avaliando e buscando novos 
atletas para que o CSP possa 
formar um grupo forte para 
fazer uma boa campanha 
na Copa", comentou. 

Na "fábrica" de for-
mar talentos o azulão da 
capital já colocou vários 
jogadores em clubes de 

ponta do futebol nacional, 
como o atacante Carlinhos 
Caaporã, de 17 anos, reve-
lação do clube nos últimos 
anos e destaque da equipe 
no Paraibano/2011, nego-
ciado com o Esporte Clube 
Bahia. Recentemente o Ti-
gre enviou três jogadores 
para o Cerâmica/RS, Neto 
Ganso (meia), Leonardo 
e Neto Costa (atacantes). 
Quem esteve no mesmo 
clube foi o atacante Soa-
res, que está emprestado 
ao Treze para o Campe-
onato Brasileiro da Série 
C. "Fruto do trabalho que 
estamos desenvolvendo e 
revelando atletas de quali-
dades que são levados por 
times de várias partes do 
Brasil e do exterior. Cada 
saída de jogadores temos 
que correr atrás para bus-
car valores para manter o 
nível das divisões de base 
do CSP", avaliou Gérson.   

Gerson Júnior vai observar novos jogadores para a base
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Atacante destila veneno
contra o rival para o
confronto de domingo

Emerson provoca o São Paulo
pIMeNtA NO CLássICO

Curtas

Kalil volta a criticar
o local da partida

Vagner Love acerta 
com time chinês

Liverpol vence jogo
amistoso por 2 a 0

Técnico do Barça se
apresenta amanhã

O presidente do Atlético-MG, 
Alexandre Kalil, aproveitou evento de 
patrocinadores da Copa Libertadores, na 
manhã de ontem, para criticar duramente 
a decisão da Conmebol  de determinar 
que a segunda partida da final contra o 
Olimpia fosse disputada no Mineirão e não 
no Estádio Independência.

O futebol chinês mais uma vez 
recorreu ao talento dos jogadores 
brasileiros para tentar fortalecer o 
campeonato nacional. Depois de Muriqui, 
Elkeson e Andrezinho, a liga do país 
agora terá Vagner Love como estrela. O 
centroavante acertou a transferência 
para o Shandong Luneng.

Apesar de estar a pouco mais 
de 17 mil quilômetros distante de seu 
estádio, o Anfield Road, o Liverpool se 
sentiu em casa ontem, em Melbourne, na 
Austrália. Atuando para 95 mil pessoas, 
que lotaram o Melbourne Cricket Ground, 
os Reds  venceram o amistoso contra o 
Melbourne Victory por 2 a 0.

O torcedor do Barcelona já sabe 
quando verá o seu novo treinador pela 
primeira vez. O site oficial do time 
catalão anunciou que Gerardo Martino 
será oficialmente apresentado amanhã, 
na sede do clube azul-grená. Martino 
votou em Messi, Iniesta e Xavi como os 
melhores do mundo.

Gonzalo Higuaín é
jogador do Nápoli

Miralles deve mesmo
deixar o Santos

Cristiano Ronaldo
atinge um torcedor

Djalma é sepultado
em Minas Gerais

Parece ter chegado ao fim a novela 
envolvendo a contratação do atacante 
Gonzalo Higuaín. E com final feliz para o 
Nápoli. De acordo com o jornal espanhol 
Marca , o Real Madrid aceitou a proposta de 
37 milhões de euros (R$ 109,2 milhões) do 
clube italiano, e o argentino agora vai  realizar 
exames médicos e assinar contrato.

Após o meia-atacante Patito 
Rodriguez quase acertar a sua saída da Vila 
Belmiro, outro argentino do elenco do Santos , 
o atacante Miralles, está perto de concretizar 
a sua transferência para o futebol mexicano. 
Curiosamente, Miralles está próximo de um 
acordo com o Atlante, clube que esteve perto 
de contratar Patito.

O  Real Madrid venceu o Bournemouth 
por 6 a 0 em amistoso no último domingo. 
Para um torcedor que foi ao Goldsands 
Stadium o revés foi especialmente doloroso. 
O português Cristiano Ronaldo quebrou o 
braço de um garoto de 11 anos que estava 
na arquibancada após um forte chute, após 
cobrança de falta, onde errou o alvo.

A presidente Dilma Rousseff divulgou 
uma nota de pesar ontem pela morte do 
ex-lateral direito Djalma Santos. Bicampeão 
mundial pela Seleção Brasileira em 1958 e 
1962, ele morreu aos 84 anos na noite de 
terça, em Uberaba, após passar três semanas 
internado com insuficiência respiratória.  Ele 
foi enterrado ontem em Uberaba-MG.

GuiNazu já TReiNa No VaSCo

Contratado do Libertad, o volante Guiñazu foi a novidade do Vasco durante 
treinamento na manhã de ontem, em São Januário. O argentino, que foi apresentado 
oficialmente após a atividade, só correu em volta do campo e não jogará contra o 

Criciúma, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Depois das movimentações, 
Guiñazu assinou contrato de dois anos com o clube carioca e já pode ser regularizado. No 
entanto, a sua condição física ainda não é a ideal, de acordo com o departamento médico 
e a comissão técnica. Poderá jogar contra o Goiás, no dia primeiro de agosto.

Emerson diz que não tem pena do rival São Paulo pela crise que está passando e assegura que vai buscar mais uma vitória no fim de semana quando as equipes se enfrentam

Os cinco torcedores bra-
sileiros detidos na Bolívia 
desde fevereiro já foram li-
bertados, informou ontem o 
advogado Davi Gebara Neto, 
da Gaviões da Fiel, torcida or-
ganizada do Corinthians. De 
acordo com Gebara, os corin-
tianos “já saíram e já estão em 
procedimento de retorno”. O 
advogado não soube precisar, 
no entanto, quando os torce-
dores chegarão ao Brasil.

Os cinco torcedores fa-
zem parte do grupo de 12 co-
rintianos que foram acusados 
pela morte do adolescente bo-
liviano Kevin Spada, atingido 
por um sinalizador, durante 
um jogo entre o Corinthians 
e o San José, válido pela Taça 
Libertadores da América, em 
Oruro, na Bolívia. Os outros 
sete acusados foram liberta-

dos no início de junho.
Todos os presos negam 

o envolvimento na morte de 
Spada. Menos de uma semana 
depois do incidente, um ado-
lescente, sócio da Gaviões da 
Fiel, apresentou-se à Justiça 
brasileira como autor do dis-
paro do sinalizador. Segundo 
o advogado da torcida, a apu-
ração do caso deve continuar 
na Justiça brasileira. “Resta à 
Justiça brasileira fazer o pro-
cedimento investigatório”, res-
saltou.

O Ministério da Justiça do 
Brasil informou que a Justi-
ça boliviana em Oruro emitiu 
um relatório conclusivo sobre 
uma doação de US$ 50 mil fei-
ta pelo Corinthians à família 
de Kevin. Depois da doação, 
aconteceu a soltura dos cinco 
torcedores. 

Bolívia libera os cinco
torcedores do Timão

FIM DA AGONIA

Deu a lógica. Diante de 
um Barcelona “frio”, em seu 
primeiro jogo de pré-tempora-
da e ainda sem muitas de suas 
estrelas, o Bayern de Munique 
só teve o trabalho de jogar 
um pouco do seu melhor fu-
tebol para vencer. Na antítese 
do clássico europeu, o Bayern 
mostrou a força sob comando 
de seu novo técnico - o mesmo 
Pep Guardiola que levou os ca-
talães às maiores glórias nos 
últimos tempos - e fez a festa 
da torcida na Allianz Arena 
com um triunfo por 2 a 0, na 
tarde de ontem, em amistoso 
que valeu a simbólica taça Uli 
Hoeness - homenagem ao pre-
sidente do clube alemão.

Nada, porém, lembrou os 
confrontos da semifinal da úl-
tima Liga dos Campeões, quan-
do os bávaros aplicaram 7 a 0 
no placar agregado nos espa-

Bayern volta a se impor em
amistoso contra o Barcelona

As entrevistas do ata-
cante Emerson costumam ser 
um capítulo à parte no Corin-
thians. Ontem, não foi dife-
rente. Escolhido para a cole-
tiva dias antes do confronto 
com o São Paulo, no próximo 
domingo, às 16h (horário de 
Brasília), no estádio do Paca-
embu, o Sheik não fugiu das 
polêmicas em relação ao clás-
sico. Após algumas perguntas 
mais amenas, provocou o Tri-
color, que vive uma das piores 
crises da sua história no atual 
momento.

Enquanto o Corinthians 
vive um cenário tranquilo, 
apesar da instabilidade no 
Campeonato Brasileiro, o cli-
ma do São Paulo é péssimo. 
Após o título da Copa Sul-A-
mericana no fim do ano pas-
sado, a equipe vai mal em 
2013: não vence há 10 jogos 
e ainda acumula sete derro-
tas consecutivas (cinco delas 
no Morumbi – fato que nunca 
havia ocorrido na história do 
clube, fundado em 1935).

Nas quatro vezes em que 
encontrou o São Paulo nesta 
temporada, o Corinthians le-
vou a melhor em todas. Foram 
três vitórias (2 a 1 pela pri-
meira fase do Paulistão e pelo 
jogo de ida da Recopa, além 
de 2 a 0 pela volta da Recopa) 
e um empate com triunfo nos 
pênaltis (0 a 0 no tempo nor-
mal e 4 a 3 nas penalidades, 
pela semifinal do estadual). 
A superioridade alvinegra no 
Majestoso é visível. No Mo-
rumbi, por exemplo, o Timão 
não perde desde 2007. 

Sheik assegurou que não 
tem nem um pouco de pena 
do rival.

“Não me sensibilizo. 
Nem um pouco” completou.

Apesar do péssimo mo-
mento, o atacante não acre-
dita que o São Paulo será 
rebaixado no Campeonato 
Brasileiro. Atualmente, o ri-
val do Timão acumula oito 
pontos ganhos em nove jogos. 
Após passagem pelo Trico-
lor no início de sua carreira, 
Emerson assegurou que res-
peita o clube do Morumbi, 
e que suas provocações são 
apenas parte do cenário ex-
tra-campo que ele acredita 
ser legítimo.

FoToS: Divulgação

nhóis. Depois de um primeiro 
tempo com os titulares dispo-
níveis, Bayern e Barcelona des-
caracterizaram seus times com 
muitas substituições na etapa 
final. Melhor para a atual equi-
pe de Guardiola, que venceu 
graças aos gols de Lahm e Man-
dzukic, um em cada tempo.

Do lado do Barça, Messi 
foi basicamente a única es-
trela. É fácil explicar: todos os 
atletas que disputaram a Copa 
das Confederações, como o 
lateral-direito Dani Alves, os 
meias Xavi e Iniesta e o atacan-
te Neymar, ainda não voltaram 
das férias. 

Messi participou do jogo, mas nada pode fazer ante os desfalques
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Projovem Urbano inscreve 
educadores a partir de hoje

Começam hoje e se pro-
longam até o dia 31 de julho 
as inscrições para o proces-
so seletivo simplificado para 
educadores do Programa Na-
cional de Inclusão de Jovens 
(Projovem Urbano). As ins-
crições só podem ser realiza-
das pelo site da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), no 
link http://www.sec.pb.gov.
br/projovem/, segundo edital 
divulgado ontem.

A SEE informou que os 
candidatos que acessaram o 
link do formulário e se ins-
creveram antes do dia 25 de 
julho não terão essas inscri-
ções validadas. Conforme o 
edital, o candidato só poderá 
se inscrever para concorrer 
à vaga uma única vez. Estão 
sendo oferecidas 210 vagas 
para profissionais de Edu-
cação de Ensino Fundamen-
tal, Qualificação Profissional 

Interessados na seleção 
podem fazer inscrição pelo 
site da SEE até o dia 31

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No266/2013
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 19/08/2013 às 14h para:

Aquisição de óleo diesel S10, destinado ao Instituto de Terras e Planejamento Agrícola - INTERPA, 
conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01336-5
João pessoa, 24 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 No253/2013
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 aquisição de óleo lubrificante para motores de veículos automotivos, 
destinado a Secretaria de Estado da Administração - SEAD,  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 - 13-01333-0
João pessoa, 24 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 No281/2013

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 20/08/2013 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material gráfico, destinado a Superintendência de Imprensa 
e Editora - SECOM,  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 - 13-01303-3
João pessoa, 24 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 No187/2013

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 21/08/2013 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de carne bovina, carne de frango, carne charqueada e peixe, 
destinado a Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-00844-6
João pessoa, 24 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 2º CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL No200/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi DESERTO, 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 altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 13/08/2013 às 09h para:

Aquisição de material de consumo (café e açúcar), destinado a Secretaria de Estado da Receita 
- SER, 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 - 13-00987-4
João pessoa, 24 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 No293/2013

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 órgão, 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:

Registro de preços para aquisição de SWITCH, destinado a Secretaria de Estado da Adminis-
tração - SEAD, 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 - 13-01325-7
João Pessoa, 24 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.008/2013

AVISO 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, HOMOLOGA o PREGÃO PRESENCIAL 

(SRP) Nº 2.03.008/2013, cujo Objeto é o Registro de Preços para aquisição de computadores 
para utilização nas secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme especifi-
cações do Edital, em favor de PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA), CNPJ Nº. 
02.213.325/0002-69, vencedora do ITEM 1 com Proposta no valor unitário de R$ 2.380,00 (Dois 
mil, trezentos e oitenta reais).

Campina Grande, 18 de Julho de 2013.
PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013
A Prefeitura Municipal de Diamante, através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 017/2013,  do tipo menor preço, para os serviços de consultoria técnica de engenharia, cuja 
abertura será no dia 06.08.2013 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, no Centro Integrado 
de Educação Municipal, situado na Rua Posidônio José da Costa, 904, Centro – Diamante - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 9941-8521.

Diamante - PB,  23  de Julho de 2013.
Pregoeiro

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL  Nº 009/2013

 OBJETO:  Contratação de serviços de manutenção e atualização de site da Câmara Municipal 
de Cajazeiras. Data e Local: 06 de agosto de 2013 às 15:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, 
Praça Ana de Albuquerque, S/N - Centro -Cajazeiras - PB.

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL  Nº 010/2013

OBJETO:  Locação de veículo para Câmara Municipal de Cajazeiras. Data e Local: 06 de agosto 
de 2013 às 15:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Praça Ana de Albuquerque, S/N - Centro 
- Cajazeiras - PB.

 Cajazeiras - PB, 24 de julho de 2013
 FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
CNPJ (MF) Nº. 08764284000102

EXTRATO DE CONTRATO
24 de Julho de 2013

PROCESSO Nº 033/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2013

INSTRUMENTO: Contrato para CONTRATACAO DE CARROS PIPAS,  COM CAPACIDADE 
MINIMA DE 7OOO LITROS DE AGUA, PARA REALIZACAO DE 120 KM DE PERCURSO POR DIA 
DE SEGUNDA A SABADO, NOS LOCAIS INDICADOSPOR ESTE MUNICIPIO.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba
FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA
14.000,00(Quatorze Mil Reais)
OBJETO: Contrato para CONTRATACAO DE CARROS PIPAS,  COM CAPACIDADE MINIMA 

DE 7OOO LITROS DE AGUA, PARA REALIZACAO DE 120 KM DE PERCURSO POR DIA DE SE-
GUNDA A SABADO, NOS LOCAIS INDICADOSPOR ESTE MUNICIPIO., subordinados a Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 14.000,00(Quator-
ze Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 23/10/2013
SIGNATÁRIOS

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS
Prefeitura Municipal de Santa Helena, PB

FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA 
Pela Contratada

EMEPA-PB
AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 002/2013

REGISTRO CGE N°13-01304-1, De, 23.07.2013
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70, com sede na 

Rodovia PB-008, Km 07, Comunidade Jacarapé III, João Pessoa – PB, através de sua Pregoeira, 
torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013 com base na 
Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Estadual nº 24.649/03 e Lei Federal 
nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material de Consumo (Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s)  
destinados à EMEPA-PB.

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 14 de agosto de 2013, às 10:00 horas, na Sede da EMEPA.

RECURSOS: A aquisição desses materiais de consumo se dará com recursos do Governo do 
Estado.  Classificação Programática: 35.202.20.122.5046.4216 – Natureza da Despesa: 3390.30 
– Fonte 00 – Reserva Orçamentária nº 00125, de 03/07/2013.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 08 às 14 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.org.br. Maiores 
informações na sede da EMEPA-PB.

João Pessoa-PB, 24 de Julho de 2013.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira      

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDESFORTE-PB, CNPJ nº 14.962.782/0001-54, com base territorial estadual, através do 

seu Presidente Daniel Fernandes da Silva, CPF 569.076.484-15, residente e domiciliado à Rua 
São Pedro, 230 – Mangabeira IV, João Pessoa-PB, convoca todos os trabalhadores empregados 
em empresas de segurança de transportadoras de valores, carro forte, carro leve, escolta armada 
e em extensão do Estado da Paraíba, ativos e inativos, para participarem da Assembléia Geral 
Extraordinária de acordo com as seguintes especificações: DATA: 16/08/2013 às 19:00h em primeira 
convocação com todos os trabalhadores; às 19:30h em segunda convocação, com qualquer número 
de trabalhadores presentes. LOCAL: Auditório do SINTRICOM. ENDEREÇO: Rua Cruz Cordeiro, 
75 – Varadouro, João Pessoa / PB – CEP 58.010-120. PAUTA: 1 – Ratificação de Fundação do 
SINDESFORTE-PB; 2 – Ratificação da última eleição e posse da Diretoria, Conselho Fiscal e res-
pectivos suplentes; 3 – Modificação e aprovação do Estatuto; 4 – Filiação à CUT; 5 – Outros pontos. 

João Pessoa/PB, 20 de julho de 2013
Daniel Fernandes da Silva

Presidente

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 011112542 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013

DATA DE REABERTURA: 08/08/2013 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-01037-1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PORTÕES E GRADES, 
INCLUINDO PROJETO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO GERAL DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

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. 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, 
com o acolhimento da impugnação aos termos do edital quanto às exigências técnicas. 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, 24 de julho de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

SUCONOR S/A
CNPJ/MF n.º 12.726.493/0001-20

SUMÁRIO ATA DAS ASSEMBLEIAS ORDINÁRIA 
01 - LOCAL/ DATA/ HORA: Na sua sede social, na Rua Capitão José Rodrigues do Ó, nº. 501, Distrito 

Industrial, João Pessoa - PB, às 09:00 (nove) horas, em 21/06/2013. 02 - PRESENÇA: Representando 
a totalidade do capital social realizado com direito a voto. 03 - CONVOCAÇÃO: publicado no Jornal “A 
União” e no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições: 23, 24 e 25/05/2013 respectivamente. 04 - 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - ROBERTO CARLOS NAHAS, secretario - JORGE CARLOS 
NAHAS. 05 – DELIBERAÇÕES: I) ORDINÁRIA - Foram aprovadas as documentações: a) Relatório 
dos Administradores, Balanço Patrimonial findo em 31.12.2012, bem como o Parecer dos Auditores 
Independentes, publicados no Jornal “A União” e no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição: 14/06/ 
2013; b) Não houve distribuição de dividendos, em faze da sociedade inicia sua atividade operacional 
no final do exercício; c) A fixação da remuneração dos administradores da sociedade, o Sr. Presidente, 
propôs suas retiradas após a conclusão do projeto, dentro do limite permitido pela legislação fiscal.  
06 - PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no 
presente exercício. 07 - DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências, protestos, propostas ou declaração 
de votos de acionistas. 08 - ASSINATURAS: ROBERTO CARLOS NAHAS, JORGE CARLOS NAHAS, 
SÉRGIO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES e JOSÉ JOAQUIM GERALDO NETO. 09 - JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO: Ata lavrada e arquivada na JUCEP por despacho de 23/07/2013 sob o 
nº 20130469700  – Protocolo: 13/046970-0 de 18/07/2013.

THIAGO DE ARAUJO MAXIMO – CPF Nº 010.556.374-94, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Edificação 
Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais – AC: 107,03 m² - TIBIRI – SANTA RITA – PB. Processo: 
2013-004494/TEC/LO-5681.

Vem tornar público a não exigência do ITCD, sob guia de informação número 19884, em cumprimento 
de decisão judicial em Mandado de Segurança número 99.2013.001068-2/001, ajuizado por Maria 
das Dores Moura de Medeiros.  24/07/2013

Martinho Dinoá Medeiros Júnior, CPF n° 813.479.874-87, torna público que requereu a Sudema 
a sua licença de operação através do processo n° 43252013, da obra localizada a rua Maria José 
dos Santos Silva, quadra 12 lote 320, Muçumagro, JP/PB.

Martinho Dinoá Medeiros Júnior, CPF n° 813.479.874-87, torna público que a Sudema emitiu 
a  licença de operação n° 20452013, da obra localizada na rua Maria José dos Santos Silva, da 
quadra 12, lote 330, Muçumagro, JP/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 025/2013/SEDE/PMCG. OBJETO: REPASSE DE 

RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO “XXXVIII FESTIVAL 
DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE”. PARTES: SEDE/PMCG E SOLIDARIUM – INSTITUTO DE 
ARTE, CULTURA E CIDADANIA. VALOR GLOBAL: R$ 300.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23 695 1014 2067; 3350-41; 0110. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE 
E ENEIDA AGRA MARACAJÁ.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2013
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para conclusão da cons-

trução de Creche - Escola / Pró-Infância, deste município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MCG CONSTRUÇÕES LTDA - Valor: R$ 652.977,04
LICITANTES DESCLASSIFICADAS: CONSTRUBRASIL CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO 

LTDA E NESG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br.

Rio Tinto - PB, 23 de julho de 2013
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  032/2013 

A progoeira oficial do município torna publico o Adiamento “sine die” do processo acima, por 
motivo de força maior. 

INFORMAÇÕES: a partir de 26 de julho de 2013, e em todos os dias úteis, no horário de 
expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede 
da Prefeitura Municipal.

VÁRZEA-PB, 24 de julho de 2013
EDCLEIDE MEDEIROS DE SOUTO ROCHA

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  033/2013 

A progoeira oficial do município torna publico o Adiamento “sine die” do processo acima, por 
motivo de força maior.

INFORMAÇÕES: a partir de 26 de julho de 2013, e em todos os dias úteis, no horário de 
expediente das 08:00 ás 12:00 horas na sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede 
da Prefeitura Municipal.

VÁRZEA-PB, 24 de julho de 2013
EDCLEIDE MEDEIROS DE SOUTO ROCHA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
RESULTADO DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 010/2013.
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de JUAREZ 

TAVORA, no uso de suas atribuições legais, torna público à população e quem interessar possa 
que após análise dos documentos de habilitação em reunião ocorrida em 12 de Julho de 2013 as 
14:00hs  foi apurado o seguinte: as empresas: PERFILGRAFICA LTDA – ME; EDSON ALEXAN-
DRE GOMES – ME; RICARDO GOMES DA SILVA – ME, foram consideradas INABILITADAS por 
descumprimento da norma editalícia, em especial os itens: 5 e 6 e seus subitens, do referido edital, 
nos termos da declaração constantes nos autos; Já as Empresas: LUCIANO BEZERRA DA SILVA 
ME e GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA ME, foram HABILITADAS para a fase de abertura de 
proposta por cumprimento integral das condições do edital; Caso não haja interposição de recurso 
a abertura das propostas ocorrerá no dia 01/08/2013 as 15:00 hs na COPELI. Maiores informações 
e o DETALHAMENTO dos motivos que ensejaram a inabilitação encontram-se na sala da COPELI 
localizada na Rua José Mendonça de Araújo, nº171 – Centro -  Juarez Távora –PB. 

Juarez Távora, 24 de Julho de 2013.
ROSIVALDO RIBEIRO REINALDO

Presidente da CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2013

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 39/2013, do tipo menor preço global, pela contratação de empresa ou entidades associativas 
de classe, para os serviços de limpeza urbana nas artérias da zona urbana do município, limpezas 
e conservações das praças, açougue, cemitérios e imóveis integrantes da estrutura administrativa 
das Secretarias de Educação e Saúde, cuja abertura será no dia 09.08.2013 às 09:00 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar-PB. O edital e 
demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 11:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 24 de Julho de 2013.
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÕES

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais e com base no relatório apresen-
tado pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada na 
Licitação, o qual aponta o vencedor na modalidade Pregão Presencial Nº041/2013, objeto: Prestar 
o serviço na assessoria técnica especializada junto a Secretaria de Finanças. Vencedora: Maria 
Aparecida Alves Guimarães, CNPJ: 15.312.658/0001-06, com o valor total de R$ 24.000,00 (vinte 
e quatro mil reais), pelos 12 meses. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 11 de julho de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira - Prefeito

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais e com base no relatório apresentado 
pelo Pregoeiro, resolve Homologar os resultados da apuração da proposta apresentada na Licitação, 
o qual aponta o vencedor na modalidade Pregão Presencial Nº042/2013, objeto: Prestar serviço 
de assessoria e processamento de dados na secretaria da saúde. Vencedora: Albany Luciano de 
Araújo Amorim, CNPJ.: 14.986.805/0001-60, com o valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), 
pelos 12 meses. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 11 de julho de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº TP001/2013

TOMADA DE PREÇOS Nº TP001/2013 - Contratante: Prefeitura M. de Assunção/PB - Con-
tratada: COVALE - Construções Ltda-ME (CNPJ: 11.170.603/0001-58), Objeto: Execução de 
reforma de praças, canteiros centrais,  Secretaria de Saúde e Clube Municipal, de acordo com a 
planilha orçamentária e conforme projeto básico. Total contratado: foi o valor total de R$ 40.124,58 
(quarenta mil, cento vinte e quatro reais, cinquenta e oito centavos), Recursos: Próprios, Vigên-
cia: A vigência será até o final do exercício financeiro (31 de dezembro de 2013), considerado a 
partir da data da assinatura do contrato e ordem de serviço, Classificação: 02.100 - Secretaria de 
Infraestrutura, 02100.15.451.0800.1040 - Construção e Reforma de Praças - Recursos Proprios; 
02100.15.451.0600.1037 - Construção e Recuperação de Calçamento, Meio Fio e Linha d’água; 
- 02100.15.451.0600.2049 - Manutenção e Conservação de Prédios Públicos, 33.90.39 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Já no orçamento programático 2013, Partes Assinan-
tes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeito) e COVALE - Construções Ltda-ME (CNPJ: 
11.170.603/0001-58) (Empresa), Data da Ass.: 17 de julho de 2013.

Assunção/PB, 17 de julho de 2013.
Rafael Anderson de Farias Oliveira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial Nº 015/2013

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07 de 
agosto de 2013, ás 09:00 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Serra Grande, Situada a 
Rua Vicente Leite de Araújo, 01 - Centro – Serra Grande-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto: aquisição de material de limpeza para atender as necessidades de todas 
as secretarias do município de Serra Grande - PB, discriminados e quantificados nos anexos do 
edital. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 
ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado.

Serra Grande, 23 de julhode 2013.
José Giliardi de Abreu

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2013

Torna público o adiamento por tempo indeterminado através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua Orcine Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 215 - Centro 
- Sapé - PB, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS GRÁ-
FICOS. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3283-2666.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 24 de Julho de 2013
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

e Participação Cidadã, que 
atuarão em 29 municípios 
da Paraíba nas áreas de Lín-
gua Portuguesa, Ciências da 
Natureza, Ciências Humanas, 
Matemática, Língua Estran-
geira (Inglês), Participação 
Cidadã e Qualificação Profis-
sional.

Os educadores traba-
lharão nos seguintes municí-
pios: Bayeux, Cabedelo, Sapé, 
Caaporã, Pitimbu, Borbore-
ma, Pirpirituba, Serraria, Pi-
lões, Alagoinha, Boqueirão, 
Soledade, Juazeirinho, Quei-
madas, Fagundes, Barra de 
Santana, Pilar, Juripiranga, 
Caldas Brandão, Salgado de 
São Félix, Riachão do Baca-
marte, Mogeiro, Itaporanga, 
Piancó, Santana dos Garrotes, 
Coremas, Conceição, Igaracy 
e Diamente. 

O processo seletivo tem 
caráter eliminatório e classi-
ficatório e acontecerá em três 
etapas: inscrição on-line, pro-
va de títulos e entrevista es-
crita. A carga horária para os 
educadores do Ensino Funda-

mental será de 30 horas sema-
nais, sendo 25 horas em sala 
de aula, no horário noturno 
e 5 horas de Formação Conti-
nuada e Planejamento Inte-
grado, que acontecerão aos 

sábados, no horário diurno. As 
atividades pedagógicas com 
os estudantes têm previsão de 
18 meses de duração. Mais in-
formações pelo número: (83) 
3218-4347.

Agentes da Penitenciária 
Padrão de Campina Grande 
apreenderam uma porção de 
maconha com uma mulher 
que pretendia visitar o com-
panheiro na unidade, na ma-
nhã de ontem. 

Márcia dos Santos Araújo 
tentou entrar com a droga nas 
partes íntimas, mas foi flagra-
da durante a busca pessoal 
antes de entrar no presídio. A 
substância seria entregue ao 
preso Paulo Roberto de Souza.

O diretor da unidade, An-

selmo Vasconcelos, disse que a 
mulher seria conduzida à De-
legacia de Polícia Civil para os 
devidos procedimentos legais. 
“Além disso, nós recolhemos 
sua carteira de visitante, e ela 
não poderá mais entrar nesta 
unidade prisional”, acrescen-
tou o diretor.

A Penitenciária Padrão 
fica localizada no Complexo 
Penitenciário do Serrotão e 
abriga os presos provisórios 
(que aguardam julgamento) 
de Campina Grande e região.

Mulher flagrada tentando 
entrar com entorpecentes

PRESÍDIO DE CG
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 15:00 horas do dia 07 de Agosto de 2013, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S10). 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br
Alcantil - PB, 24 de Julho de 2013

JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Confecções parceladas de Próteses dentárias totais removíveis superiores e inferiores 

em acrílico, destinadas a atender a população carente do município até dezembro de 2013, de 
conformidade ao Programa SUS - BLOCOMAC, Resolução 1.110, de 28/05/2012 - Ministério da 
Saúde até o fim do exercício de 2013. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005.2013. 
DOTAÇÃO CONSIGANDA NO ORÇAMENTO VIGENTE: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIOS 
/ PROGRAMAS FEDERAIS: VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES 
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA e DENIS PACÍFICO PES-
SOA – CFO 9039/2011, Nº 311/2011 – CRO 203/2011, Nº TPD 234, CPF: 050.844.534-56 - CT Nº 
059/2013 - 24.07.13 - R$ 36.000,00 – Trinta e Seis Mil Reais.

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO - Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2013, que objetiva: Contratação de 
empresa para Fornecimento parcelado de Pneus (alinhamento e balanceamento), câmaras de 
Ar e protetores; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUZIA DE 
AQUINO FERREIRA - R$ 516.510,00.

Cajazeiras - PB, 17 de Junho de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento parcelado de Pneus (alinhamento e 

balanceamento), câmaras de Ar e protetores.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2013.
DOTAÇÃO: 2.01 - SECRETARIA DE GOV E ART POLITICA 04.122.1002.2003 - MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DA SEC. DE GOV E ART POLITICA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2010 - 
MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.05 - SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA 04.123.1002.2012 
- MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - ORDI-
NÁRIOS 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 01.121.1002.2013 - MANTER AS 
ATIV DA SEC DE PLANEJAMENTO 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - ORDINÁRIOS 
2.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2007.2033 - MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO 
- MDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1 - RECEITA DE IMP TRANSF DE IMP - EDU-
CAÇÃO 12.361.2007.2104 - MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 33.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO 19 - TRANSFERENCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 2.09 - SECRETARIA 
DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 04.122.1022.2040 - MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - ORDINÁRIOS 2.10 - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA 04.122.1002.2044 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 33.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO 0 - ORDINÁRIOS 2.12 - SECRETARIA MUN DO DESEN RURAL E DO 
MEIO AMBIENTE 18.541.2039.2142 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 33.90.30.01 - 
MATERIAL DE CONSUMO 0 - ORDINÁRIOS 2.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO 
E CONTROLE INT - SEMOCI 04.122.1002.2136 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - ORDINÁRIOS 2.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
POLITICA PÚBLICAS - SEMPP 04.122.1022.2137 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00088/2013 - 17.06.13 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 516.510,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2013, que objetiva: Fornecimento parcelado 
de Pneus (incluso alinhamento e balanceamento), câmaras de Ar e protetores; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 102.560,00.

Cajazeiras - PB, 17 de Junho de 2013
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento parcelado de Pneus (incluso alinhamento e balanceamento), câmaras 

de Ar e protetores.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2013.
DOTAÇÃO: 6.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1007.2120 - MANTER AS ATIV. DA 

SECRETARIA DE SAÚDE 2 - RECEITA DE IMP. E TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO 23 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE 33.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2026.2066 - MANTER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL 
14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.2026.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 14 - TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2026.2093 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO CAPS-AD 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2026.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS 
INFANTIL 2 - RECEITA DE IMPOSTOS. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO 10.302.2026.2175 - MANUT. ATIV. DO SAMU - CONTR-PARTIDA DO ESTADO 
23 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.2030.2090 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR 14 - TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2040.2146 - MANT. ATIV. 
DO DEPART. DE EPIDELIOLOGIA/ECD/PEVA 2 - RECEITA DE IMPOSTOS. E TRANSF. DE IMP. 
- SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2040.2147 - MANTER AS ATIVIDADES 
DO NASF 2 - RECEITA DE IMPOSTOS. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE 
CONSUMO 10.302.2026.2079 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLÍNICA 14 - TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.302.2026.2100 - MANUT. DAS 
ATIV. DO CEO - CENTRO DE ESP. ODONT. 2 - RECEITA DE IMPOSTOS. E TRANSF. DE IMP. - 
SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 
SUS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.302.2026.2101 - IMPLANT. E MANUT. DO SAMU 
2 - RECEITA DE IMP. E TRANF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00106/2013 - 17.06.13 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 102.560,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2013, que objetiva: Contratação de 
empresa para Fornecimento parcelado de Pneus (alinhamento e balanceamento), câmaras de Ar 
e protetores; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MCR PNEUS 
LTDA - R$ 5.344,00.

Cajazeiras - PB, 17 de Junho de 2013
JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento parcelado de Pneus (alinhamento e 

balanceamento), câmaras de Ar e protetores.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2013.
DOTAÇÃO: 8.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08.243.2041.2146 

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

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 00020/2013 - 17.06.13 - MCR PNEUS LTDA - R$ 5.344,00

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMANGUAPE 
E REGIÃO- CGC- 00.774.440/0001-04- com sede na Rua José Fernandes de Souza, s/nº, 1º andar, 
centro, Mamanguape-PB, CEP 58280-000. Faça saber que tomou posse no dia 22/07/2013, a chapa 
de nº 01 (zero hum), chapa única, que foi eleita no dia 10/06/2013, para composição da diretoria exe-
cutiva (titulares e suplentes), conselho fiscal (titulares e suplentes) e delegados representantes junto 
a FEEB da Paraíba (titulares e suplentes), para o mandato do triênio de 22/07/2013 a 21/07/2016. 
Assim constituída: Diretoria Executiva- Titulares: Elário Martins Tomaz,George Ferreira de Paula, 
Edivaldo José Tavares de Vasconcellos, Daniel Dantas dos Santos, Rosângela de Araújo Nunes, 
Josinete Cavalcante dos Santos Rodrigues e Hideraldo Dayan Soares Gouveia; Suplentes: Lenilson 
Quirino de Oliveira, Lenise Barros da Cunha Santos, Victor Araújo Braga, Romildo de Sousa Brito, 
João Batista Marcos Correia, Ewerton José Pereira de Sousa e José Ribamar Gonzaga Clemente; 
Conselho Fiscal- Titulares: Carlos Alberto Fernandes de Souza, Jaelson Ramos da Silva e Cirilindo 
Vieira de Sá; Suplentes: Euriques Fernandes da Mota, Romero Farias Onofre e Mário Alves Gonçal-
ves Filho; Delegados Representantes juntos a FEEB/PB- Titulares: Elário Martins Tomaz e Lenise 
Barros da Cunha Santos; Suplentes: Jaelson Ramos da Silva e  Carlos Alberto Fernandes de Souza.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 2.14.002/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente de Lici-

tação, com sede à Rua Dr. João Moura, 528, bairro São José, no Município de Campina Grande-PB, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que nos itens 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 e 2.2.10 
do ANEXO VI – PROJETO BÁSICO do EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº2.14.002/2013, onde se lê 
“de fabricação igual ou superior a 2012” leia-se “de bom estado de conservação e funcionamento, 
devidamente vistoriados e aprovados pela fiscalização.

Campina Grande, 23 de julho de 2013.
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 09h00min do dia 07 de Agosto de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de 03 (três) Veículos para 
serviços diversos e 01 (um) para o transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fun-
damental. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 004/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Pilões - PB, 22 de julho de 2013.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

Protocolo...: 2013 - 044873
Responsavel.: RANIELA VIRGINIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 058554764-56
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 043855
Responsavel.: RENATA SEVERO LOPES MADRUGA
CPF/CNPJ....: 007705464-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046100
Responsavel.: RONIVALDO CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 981906794-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            123,33
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046210
Responsavel.: SANDRA MARIA E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015184301/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            566,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045513
Responsavel.: SONIA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 361054065-68
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            442,25
Apresentante: SIDNEY C DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGER
Protocolo...: 2013 - 045483
Responsavel.: SUETANIA VELOSO PESSOA
CPF/CNPJ....: 003323239/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.196,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045177
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,  25/07/2013

 ----------------------------------------
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

 - Titular -

Responsavel.: HERYMEREY ELAINE SANTOS DE 
LIMA ME
CPF/CNPJ....: 017725295/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            430,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045972
Responsavel.: MARCONE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 025264864-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,83
 Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046208
Responsavel.: MARIA APARECIDA SIMPLICIO PESSOA
CPF/CNPJ....: 083747014-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             15,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045257
Responsavel.: MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO 
NETA
CPF/CNPJ....: 854261484-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044598
Responsavel.: MASSAI CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ....: 001295921/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.108,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045553
Responsavel.: MPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 013539569/0002-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            484,64
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046224
Responsavel.: PAULO VITOR G BRANCO
CPF/CNPJ....: 052234224-81
Titulo......: C DE CREDITO     R$          2.721,09
Apresentante: ONILDO DA COSTA CARVALHO

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

A PALAZZO ESSENZIALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,  o CNPJ 
Nº14.719.148/0001-95, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente , a RENOVAÇÃO DA licença de instalação de nº 4003/2012, com vencimento em 
05/10/2013,  para o Empreendimento PALAZZO ESSENZIALE , situado à Av. Argemiro de Figueredo, 
S/N, Jardim Oceania, João Pessoa – PB. Processo:2013-004452/TEC/LI-2334.

A PALAZZO DI TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,  o CNPJ 
Nº15.239.117/0001-08, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente , a licença de instalação,  para o Empreendimento PALAZZO DI TOSCANA , 
situado à R. Orlando Di Cavalcanti Villar, nº294, Altiplano Cabo Branco, João Pessoa – PB. Processo 
: 2013-004456/TEC/LI-2335.

A PALAZZO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa inscrita sob o CNPJ de 
Nº 13.477.285/0001-06, torna público que em 19/07/2013 deu entrada no processo de nº 256/13 
requerendo a RENOVAÇÃO da Licença de Instalação da Coordenadoria do Meio Ambiente e Se-
cretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G. para construção do Edifício PALAZZO 
ROBERTO PINTO, situado à rua Arnaldo de Albuquerque, s/n, Lauritzen, Campina Grande/PB.

A PALAZZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa inscrita sob o CNPJ de 
Nº 10.729.455/0001-04, torna público que em 15/07/2013 deu entrada no processo de nº 251/13 
requerendo a Licença de Operação da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G. para conclusão da construção do Edifício PALAZZO DÃO 
SILVEIRA, situado à rua Lino Gomes da Silva, s/n, Centro, Campina Grande/PB.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 13-01291-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 004/2013, torna público que no dia 06 de agosto de 2013, às 09:00 horas, na Sala 
de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 046/2013. Objeto: Contratação de 
serviços de Locação de 51 (cinqüenta e um) veículos de tipos diversos. Adquirir o edital ou obter 
informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, no bairro de Jaguaribe, na cidade de 
João Pessoa, Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado 
gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 22 de julho de 2013.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00007/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00007/2013, 
que objetiva: Locação de um imóvel localizado na Rua Tenente Arsenio, nº 420, Centro, nesta cidade, 
para o funcionamento do CAPS AD; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOÃO BOSCO ABRANTES FERREIRA - R$ 14.000,00.

Cajazeiras - PB, 22 de Julho de 2013
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA – Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua Tenente Arsenio, nº 420, Centro, nesta 

cidade, para o funcionamento do CAPS AD.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00007/2013.
DOTAÇÃO: 6.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2026.2093 - MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO CAPS-AD 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00112/2013 - 22.07.13 - JOÃO BOSCO ABRANTES FERREIRA - R$ 14.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00007/2013.

OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua Tenente Arsenio, nº 420, Centro, nesta 
cidade, para o funcionamento do CAPS AD.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 22/07/2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00007/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00007/2013, 
que objetiva: Contratação de (02) dois carros pipa para atender as comunidades rurais e sede, 
compreendendo um percurso de 120km por dia no transporte e distribuição de água nos locais 
indicados, o carro pipa deverá ter a capacidade de no mínimo 7 (sete) m³ de água e realizar as 
viagens que for necessário para atingir os 120km programados:

 RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANAIZA PEREIRA 
BRAGA - R$ 21.000,00; JOSÉ ALDEIR ALENCAR DE SOUSA - R$ 21.000,00.

Cachoeira dos Índios - PB, 22 de Julho de 2013
FRANCISCO DANTAS RICARTE 

 - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de (02) dois carros pipa para atender as comunidades rurais e sede, 

compreendendo um percurso de 120km por dia no transporte e distribuição de água nos locais 
indicados, o carro pipa deverá ter a capacidade de no mínimo 7 (sete) m³ de água e realizar as 
viagens que for necessário para atingir os 120km programados

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00007/2013.
DOTAÇÃO: Recursos da Secretaria de Estado e Infra-Estrutura Convênio nº 307/2013
VIGÊNCIA: 3 (três) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00062/2013 - 22.07.13 - ANAIZA PEREIRA BRAGA - R$ 21.000,00
CT Nº 00063/2013 - 22.07.13 - JOSÉ ALDEIR ALENCAR DE SOUSA - R$ 21.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00007/2013.

OBJETO: Contratação de (02) dois carros pipa para atender as comunidades rurais e sede, 
compreendendo um percurso de 120km por dia no transporte e distribuição de água nos locais 
indicados, o carro pipa deverá ter a capacidade de no mínimo 7 (sete) m³ de água e realizar as 
viagens que for necessário para atingir os 120km programados

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, vem pelo 

presente CONVOCAR, pela segunda vez, a empresa DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, com o CNPJ nº 10.688.071/0001-82, para assinatura do contrato, 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.  O não comparecimento implica na sua desistência.  

Ibiara – PB, 24 de Julho de 2013
HOSANA GONÇALO DA SILVA  

Presidente CPL

LEOBORGES INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ/CPF Nº 
15.411.006/0001-29, torna público que re-
quereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, Licença 
de Operação, para a atividade de: FABRI-
CAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL/
PAPELÃO, situada na RUA PROJETADA 
01 (LOT. BR MAR), S/N - LOT A-2 QD L 
7, PARQUE VERDE – CABEDELO/PB. 
Processo: 2013-004264/TEC/LO-5618.

JOSÉ DE ARIMATEIA DESTERRO ME-
DEIROS – CNPJ/CPF Nº 441.710.214-72, 
torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1744/2013 em João Pessoa, 25 de 
junho e 2013 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação multifamiliar, 
com respectivo sistema de tratamento 
dotado de tanque séptico e sumidouro. 
Na(o) – Rua Evangelista Maria Venâncio 
Ferreira de Aguiar, S/N, JOÃO PAULO 
II Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2013-001406/TEC/LO-4861.

NILTON CAVALCANTI DE MORAIS – 
CPF Nº 434.607.554-15, torna público 
que requereu junto a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio 
Ambiente, Licença de Operação para 
a atividade Cultivo de Cana de Açúcar, 
mamão e côco, em uma área de 57 ha, 
no Sítio São Luiz s/nº Zona Rural CEP – 
58.280-000 – Mamanguape-PB, através 
Proc. nº 2013-004451.

MARCUS VINICIUS FERNANDES DE 
MELO – CNPJ/CPF Nº 622.580.014-04, 
torna público que a SUDEMA- Supe-
rintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2053/2013 em João Pessoa, 22 de 
julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Extração de Areia em 
tabuleiro com uso de retroescavadeira/pá-
-carregadeira, área referente ao processo 
DNPM Nº 846.141/2013. Na(o) -  Fazenda 
Fontanela, Zona Rural Município:  SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2013-004045/
TEC/LO-5558.

JM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.771.567/0001-88, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2069/2013 em João Pessoa, 23 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
Multifamiliar C/04 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica 
e sumidouro). Na(o) – Rua Luta Democrática, LT 01-C, QD 04, LOT. SOLAR DO TIBIRI Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2013-003323/TEC/LO-5364.

ELFA LOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA – CNPJ/CPF Nº 14.017.333/0001-38, torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1933/2013 em João Pessoa, 10 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Distribuição de Medicamentos, produtor farmacêuticos e equipamentos hospitalares. Na(o) – 
Rua Projetada, S/N, LT “D”, QD “D” Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2013-003754/
TEC/LO-5474.

VICTOR HUGO ASSIS LOPES – CNPJ/CPF Nº 073.578.054-41, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 1799/2013 em João Pessoa, 3 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Carcinicultura (camarões em cativeiro). Na(o) – Granja Matumbu – Zona Rural – Município: 
MOGEIRO – UF: PB. Processo: 2012-008992/TEC/LI-1873.

CSP CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 35.568.914/0001-38, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1732/2013 em João Pessoa, 25 de junho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar com 04 (quatro) Unidades Habitacionais, com Sistema de Tratamento 
de Fossa Séptica e Sumidouro. Na (o) – Rua Clotilde Maria da Silva, QD 211, LT 271 - ER-
NESTO GEISEL Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-001414/TEC/LO-1497.

JCR INCORP. DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 
12.071.120/0001-69, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1986/2013 em João Pessoa, 18 de julho 
de 2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 07 
(sete) unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual. Na(o) – Rua 
Bel. Wilson Flavio Coutinho, QD 155, LT 325 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-003793/TEC/LO-5492.

EDUARDA SOARES DA SILVA ME – CNPJ/CPF Nº 15.228.751/0001-37, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1750/2013 em João Pessoa, 26 de junho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Comercio Varejista de Materiais de Construção. (Portas, janelas, caibros, ripas 
e outros). Na(o) – Rua Francisco Bartolomeu, 14 – Planalto Município: MAMANGUAPE – UF: 
PB. Processo: 2012-005105/TEC/LO-3473.

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA – CNPJ Nº 13.004.510/0274-60, 
torna público que requereu junto à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 814/2011 através do Processo: 2013-
004429/TEC/LO-5657 para a atividade de Comércio Varejista de Produtos Alimentícios e 
outros na Av. Liberdade, 3400 – Centro – CEP 58.306-000: Município: BAYEUX – UF: PB.

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.004.510/0284-
31, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 1822/2013 em João Pessoa, 3 de julho de 2013 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Produtos Alimentícios e outros. Na(o) 
– Rua Deputado José Tavares, Nº 127,  Centro Município:  CAMPINA GRANDE – UF: PB. 
Processo: 2013-003481/TEC/LO-5409.

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.004.510/0363-
70, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 1821/2013 em João Pessoa, 3 de julho de 2013 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Produtos Alimentícios e outros - Farmácia. 
Na(o) – Rua Coronel Batista Carneiro, Nº 157, CENTRO – MAMANGUAPE  Município: - UF: 
PB. Processo: 2013-003483/TEC/LO-5411.
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