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Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,254 (compra) R$ 2,255 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,220 (compra) R$ 2,340  (venda)
EURO   R$ 2,995 (compra) R$ 2,999    (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasill Arraiá da Solidariedade acontece hoje na Praça Cristo Rei, em Mangabeira

l Cia. de Teatro Abner apresenta A Casa do Julgamento hoje no Ronaldão

l Orquestra de Violões faz concerto amanhã na Estação Cabo Branco

l “Sabadinho Bom” recebe Confraria do Choro de Natal e a sambista Dandara

R$ 1,00

R$ 160,00
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Ricardo vai à Petrobras para 
manter terminal em Cabedelo

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

Guarabira deve 
ficar quase 100% 
saneada após 
obras da Cagepa

A União lança 
livro e edição 
do Correio das 
Artes em CG
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120 anos

O diretor de Expansão da 
Cagepa, Leonardo Brasil, se 
reuniu com o prefeito de Gua-
rabira, Zenóbio Toscano, para 
discutir a ampliação da rede de 
saneamento básico. PágINA 4

O livro A União 120 Anos 
- Uma Viagem no Tempo e a 
edição especial do Correio das 
Artes em homenagem a Félix 
Araújo foram lançados du-
rante solenidade em Campina 
Grande. PágINA 10

O governador Ricardo 
Coutinho solicitou uma audi-
ência com a presidente da Pe-
trobras, Maria das Graças Fos-
ter, para evitar a transferência 
do terminal de distribuição 
de combustível do Porto de 
Cabedelo. PágINA 18

  Começa hoje
a programação 
religiosa da 
Festa das Neves

Cachaça da PB 
ganha prêmio 
nacional em 
Santa Catarina
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Paraibano Juvenil 
de Atletismo acontece 
hoje à tarde na pista 
do Unipê, na capital 
PágINA 21

Caetano Veloso 
apresenta o show 
da turnê Abraçaço 
na Domus Hall 
PágINA  5

Treze precisa 
vencer o Fortaleza 
para tentar fugir 
do rebaixamento  
PágINA 23

Livro sobre discursos 
e artigos e o legado  
de Joacil de Brito 
será lançado 2ª feira 
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Antigo prédio do INSS será 
transformado em moradias
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Somente este ano o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa registrou mais de 
2,8 mil atendimentos de motoqueiros vítimas de acidentes de trânsito. PágINA 14

Motoristas protestam por melhorias na infraestrutura nas áreas próximas ao Porto de Cabedelo PágINA 4

Homenagens nos 83 anos da morte de João Pessoa PágINA 17

Perigo sobre duas rodas



O Estado é laico – disso não há dúvida – 
mas o sentimento religioso do povo brasileiro 
é algo comovente. Milhões de pessoas, nas ruas 
do Rio de Janeiro ou pela TV, acompanham 
emocionados as idas e vindas do papa Francis-
co no cumprimento de suas atribuições como 
liderança maior da Jornada Mundial da Juven-
tude. Nem o frio nem a chuva e muito menos os 
erros de planejamento dos coordenadores do 
evento foram suficientes para retirar o povo 
das ruas. 

É verdade que a incrementar este senti-
mento religioso da população esteve o tempo 
todo, até agora, a simpatia pessoal do papa, 
afeito ao contato popular e extremamente ca-
rismático. Em Copacabana, Francisco chegou 
a trocar seu solidéu branco por um oferecido 
por um peregrino e tomou um chimarrão le-
vado ao papamóvel por um dos fiéis. Sempre 
sorridente, o Sumo Pontífice acenou e beijou 
crianças pelo caminho. Também recebeu uma 
camisa da seleção brasileira de presente e 
abençoou esportistas em cerimônia fechada 
no Palácio da Cidade, na Zona Sul.

Mas, para além da quebra de protocolo e 
do sorriso largo que ostenta a todo tempo, o 
papa vai deixando em suas homilias importan-
tes lições para cristãos e não cristãos. Exem-
plo disso foi o seu pronunciamento durante vi-
sita a um hospital para dependentes químicos. 
Ele criticou países latino-americanos que dis-

cutem a descriminalização das drogas. “Não é 
deixando livre o uso das drogas, como se dis-
cute em várias partes da América Latina, que 
se conseguirá reduzir a difusão e a influência 
da dependência química”, disse ele.

Em visita à comunidade de Varginha, em 
Manguinhos, o papa Francisco abordou um 
tema mais fortemente político e pediu aos 
jovens que “nunca desanimem, não percam a 
confiança, não deixem que se apague a espe-
rança” frente às “notícias que falam de corrup-
ção, com pessoas que, em vez de buscar o bem 
comum, procuram o seu próprio benefício. A 
realidade pode mudar, o homem pode mudar. 
Procurem ser vocês os primeiros a praticar o 
bem, a não se acostumarem ao mal, mas a ven-
cê-lo”, afirmou o pontífice.

Nota lamentável em relação ao evento fi-
cou por conta da falta de planejamento e da 
confusão entre os seus organizadores. Primei-
ro, na área da segurança. Ao chegar ao Brasil 
e percorrer de carro ruas do centro do Rio, o 
papa foi submetido a situações de risco que 
causaram apreensão a todos. Ontem, a falha 
ficou por conta da transferência do local de 
encerramento da Jornada Mundial. A área em 
Guaratiba, previamente escolhida para rece-
ber centenas de milhares de peregrinos, virou 
um grande lamaçal. Nada, porém, que empane 
o brilho desta passagem do papa por terras 
brasileiras. Uma visita histórica.
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Por um desses programas sobre eco-
logia que as nossas emissoras de televisão 
normalmente levam ao ar nos finais de 
semana, soube que foram descobertas 
quinze novas espécies de aves na Ama-
zônia. Segundo os pesquisadores, desde 
1871 não se anunciava tantas descrições 
originais de uma vez só.

A Amazônia é um mundaréu de rios 
e florestas. Imagino quantas espécies de 
pássaros não catalogadas pela ciência 
cantam naquela região - que deve con-
centrar a maior população de índios do 
nosso país. Alguns poucos deles, inclusive, 
pertencentes a grupos provavelmente 
também desconhecidos.

Sou apaixonado por pássaros. Por 
isso, exultei com a notícia. A descoberta 
de novas espécies de pássaros significa 
que o coro mundial de aves, composto, 
até onde sabemos, por mais de dez mil 
gorjeios - pelo menos uma décima parte 
deles, ecoando no Brasil -, terá a partici-
pação de novos melodistas. 

Uma “observadora de pássaros”, 
ouvida pela reportagem do programa, 
disse que basta uma bananeira plantada 
no quintal – ou outra espécie qualquer de 
frutífera, eu acrescentaria -, para termos 
direito a, pelo menos, uma espécie de pás-
saro cantando de graça, para nós, todos os 
dias.

Em que pese todo o barulho que 
fazemos na cidade -e bota barulho nisso! 
-, basta sairmos à rua, nas horas claras 
do dia, para ouvirmos, calculando por 

baixo, uma dezena de espécies de pássa-
ros cantando – ou chilreando, trinando, 
em resumo, expressando-se em uma das 
línguas musicais de pássaro.

Do amanhecer ao finalzinho de tarde, 
observamos centenas de cantores emplu-
mados nos fios dos postes ou empolei-
rados nas árvores. Gaviões, papagaios e 
andorinhas cruzam o céu do bairro dos 
Bancários a toda hora. Isso sem falar nos 
bem-te-vis, que cantam a toda hora e em 
tudo quanto é canto.

Aliás, eu achava que a algazarra que 
os pássaros fazem quando o dia amanhece 
era uma forma de saudação ao sol. Mas 
uma ornitóloga entrevistada pelo progra-
ma explicou que eles fazem a festa para 
anunciar que sobreviveram à noite; que 
estão vivos e alertas na defesa de seus 
ninhos e filhotes.

O que anunciam os pássaros que 
amanhecem o dia presos em gaiolas? Que 
estímulo têm eles para defenderem um 
território de poucos centímetros, cercado 
de palitos ou arame por todos os lados? O 
que sente um pássaro preso na gaiola ven-
do a algazarra dos outros da sua espécie, 
quando o dia amanhece?

Comprar e vender pássaros ou mantê-
-los em cativeiro deveria ser crime ina-
fiançável. Suprema demonstração de ego-
ísmo subtrair ao animal o prazer de seu 
habitat, para que o pobre apenado cante, 
com exclusividade, para ouvidos privile-
giados. Um dia fizeram isso com gente, e 
ninguém gostou.

Toma corpo no Congresso a ideia de se implan-
tar nos municípios que não têm unidades de 
bombeiros a criação de brigadas de incêndio. 
Uma Proposta de Emenda à Constituição com 
essa finalidade está pronta para entrar na 
pauta da Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado Federal.
As brigadas teriam caráter civil e seriam for-
madas por voluntários ou servidores, para 
atuação exclusivamente em operações de 
salvamento e combate a incêndio, algo “moderno” que as cidades americanas já tinham no século 
18. A nova proposta reconhece a carência do serviço de bombeiros na maioria dos municípios, e prevê 
amenizar ou suprimir a demanda.
A PEC revela que apenas 11% dos municípios têm instalações de bombeiros militares, enquanto mais 
de quatro mil municípios encontram-se desamparados. No Tocantins, a situação é mais crítica. Apenas 
3%  podem contar com um contingente de salvamento e combate a incêndio. 
Independente da aprovação ou não da propositura em tramitação, esse serviço especializado e de 
suma importância para a preservação do patrimônio e da vida humana não deve ser olvidado pelos 
municípios que não dispõem de unidades militares de bombeiros. Nem sempre as  chamadas “defesa 
civil“ estão preparadas para a emergência, quando o assunto é fogo.

A Empresa  de Assistência Técnica e Extensão Rural 
da Paraíba conclui ontem, com bom aproveitamento, o 
Seminário Estadual de Planejamento Estratégico que 
promoveu durante a semana no Hotel Caiçara, reunindo 
mais de 250 profissionais da área. Na oportunidade, a 
Emater-PB expôs o Plano de Ação e estratégias orga-
nizacionais a serem adotados no período de 2013 a 
2015. Um dos  focos da  Extensão Rural da Paraíba é 
unir esforços para impulsionar a participação da agricul-
tura familiar na formação do Produto Interno Bruto (PIB) 
estadual e consolidar o desenvolvimento rural susten-
tável e o processo de inclusão social, e por conseguinte,  
a melhoria da qualidade de vida da população paraibana.

Como se não fossem inúmeros os problemas com a Saúde, os prefeitos devem se preparar para uma 
nova demanda que toma corpo no País, tocada pela pressão de ONGs e entidades protetoras dos ani-
mais. Trata-se da implantação de Hospital Veterinário. Várias cidades estão inaugurando unidades do 
gênero, antecipando à cobrança de voluntários  defensores da causa animal. Não vai demorar muito e 
vai ter “au-au” com cartão do SUS. justo, muito justo!

Muitos protestantes, cuja bancada 
no Congresso Nacional  tem se inse-
rido cada vez mais na área de influ-
ência do Governo, tem equivocada-
mente pregado que está na hora do 
Brasil ter um presidente evangélico. 
Estão com amnésia. O país já teve 
dois presidentes protestantes. 
Café Filho, que era presbiteriano, e o 
general Ernesto Geisel, confessada-
mente luterano.

EQUÍVOCO

OBSERVANDO

SAÚDE ANIMAL

SEMINÁRIO DA EMATER-PB

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

EXECUÇÃO FÓRUM NE

PREVENÇÃO A INCÊNDIO

O PMDB não brinca em servi-
ço. Já está consultando seus 
deputados federais sobre se 
deve manter ou não a aliança 
com o PT em 2014. O resulta-
do da consulta será entregue 
a Dilma Rousseff pelo vice Mi-
chel Temer. Temer, inclusive, 
anda de orelha em pé. Sabe 
se Lula voltar a disputar a 
Presidência o vice preferido 
do homem é Eduardo  Cam-
pos. Será que já não é hora do 
PMDB tomar coragem e dispu-
tar o Planalto?

Uma ex-diretora do Ipsem 
–  uma espécie de PBPrev da 
Prefeitura de Campina Grande 
– está executando o órgão em 
dividas em torno de um milhão 
de reais. A Justiça do Trabalho 
teria reconhecido pendências 
referentes à correção salarial e 
de  gratificação da ex-diretora, 
bastante experiente no campo 
da previdência. Como o institu-
to passa hoje por uma situação 
difícil, o jeito é seguir o conse-
lho do Papa e pôr “mais água no 
fejon”.

A Sudene  já programou para o 
dia 14, no Hotel Transamérica, 
em Recife, o Fórum “Nordeste 
2030: Perspectivas para o De-
senvolvimento do Nordeste”, 
que contará com a presença 
do ex-ministro do Planejamen-
to João Paulo dos Reis Veloso. 
Haverá ainda as palestras “O 
Nordeste e o Novo Pacto Fe-
derativo”, “Mobilidade Urbana: 
realidade e perspectivas” e 
“Desenvolvimento e Cultura”. 
Todos os governadores do Nor-
deste foram convidados.

O que sente um pássaro preso na gaiola vendo a algazarra dos 
outros da sua espécie, quando o dia amanhece?”



Adnelson Alves
Motociclista e empresário

Segurança sob duas 
rodas é prioridade

otociclistas de toda a Paraíba se reúnem hoje no anel interno do 
Parque Solon de Lucena (Lagoa), na capital, para comemorar o Dia 
Nacional do Motociclista. Segurança no trânsito será um dos temas 
a ser abordado. Organizado pela Empresa Expresso & Ação, sediada 
em João Pessoa, sob o comando de Adnelson Alves da Silva, os 
motociclistas pretendem fazer uma passeata pela Avenida Epitácio 
Pessoa, com destino ao Busto de Tamandaré, na divisas entre as 
praias de Tambaú e Cabo Branco. Na Paraíba existem atualmente 
365.498 veículos de duas rodas, entre motos e motonetas. Os casos 
de acidentes envolvendo motocicletas lideraram as entradas nos 
plantões dos hospitais do Estado, principalmente em João Pessoa 
e Campina Grande. Os motociclistas culpam os motoristas por 
imprudência no trânsito. Na entrevista a seguir, Adnelson comenta o 
assunto que gera polêmica em todo o país e revela um dos entraves 
para a mobilidade.

O que representa o Dia Nacio-
nal dos Motociclistas, comemora-
do hoje?

Tem muito significado, princi-
palmente para a Expresso e Ação 
que congrega muitos profissionais 
desta modalidade. Trata-se de uma 
oportunidade dos motocilistas mos-
trarem para a sociedade sua impor-
tância no cenário nacional. É um es-
paço de poder conclamar pela paz, 
redução da violência no trânsito e 
mais respeito dos motoristas. Para 
todos os ciclistas é um dia de come-
moração e confraternização de uma 
classe apaixonada por suas motos. 
É um dia especial onde todos po-
dem desenvolver ações voltadas em 
prol dos motociclistas, contribuin-
do para a redução dos acidentes de 
trânsito no Brasil, objetivando cola-
borar com a “Década de Segurança”.

O que será feito para come-
morar a data?

Estaremos reunidos na Lagoa 
do Parque Solon de Lucena, em João 
Pessoa, a partir das 14h. Iremos 
comemorar em equipe, trocando 
ideias e juntos pedir um trânsito 
menos agressivo. Vamos dar nossa 
colaboração com a “Década de Se-
gurança”. Neste sábado pretende-
mos reunir um número expressivo 
de motociclistas, com objetivo de 
nos divertir e encontrar principal-
mente um amigo, ou seja, o automó-
vel.

Quantos motociclistas exis-
tem hoje na Paraíba?

Entre pilotos de motos e mo-
tonetas no Estado, temos 289.946 
pessoas com Carteira Nacional de 
Habilitação, conforme o Departa-
mento Estadual de Trânsito, no en-
tanto, a frota de duas rodas motori-
zadas em circulação é de 365.498 
unidades. No Brasil, atualmente 
existem 19.291.516 veículos sobre 
duas rodas. Os centros urbanos de 
grande concentração demográfica 
possuem a maior frota circulante. 
Na Paraíba, a capital João Pessoa 
lidera, tendo 69.472 motocicletas e 
3.889 motonetas em atividade. Em 
seguida vem Campina Grande, com 
41.438 motocicletas e 7.030 moto-
netas. 

Como é o trabalho da Expres-
so e Ação no ramo do motociclis-
mo estadual?

Nossa empresa está fundada há 
oito anos. Geramos empregos ramo 
de motoboy, dando oportunidade 
aqueles que precisam realmente de 
trabalho. Somos uma empresa de 
serviços logísticos e temos em nos-
so quadro operacional motoboys e 
motoristas capacitados nesta área.

O que a empresa tem feito 
para evitar  que os funcionários 
se envolvam em acidentes?

Não tendo meta diária a cum-
prir. Dividimos serviços entre os 
demais e temos tempo de 30 mi-
nutos para qualquer atendimento. 
Isso gera tranquilidade para todos 
no trânsito. Como também não so-
brecarregamos nossos colaborado-

res com demanda. Fazemos treina-
mentos quinzenais, e reuniões que 
tratam sobre como se comportar no 
trânsito, e  com as pessoas  no seu 
dia a dia. 

O que é essa nova modalidade 
chamada de “bike boy”?

Trata-se de mais uma inovação 
no mercado de trabalho. Pensando 
na natureza e no meio ambiente, a 
empresa instalou um novo sistema 
para atender nosso cliente sem po-
luir o meio ambiente e dar oportu-
nidade para aqueles que têm agili-
dade com a bicicleta.

Como os motociclistas são 
orientados para trabalhar  e ao 
mesmo tempo preservar o meio 
ambiente?

 O motociclista tem a obrigação 
e o dever de fazer sempre manuten-
ção e revisão de suas motos. Com 
isso, esses veículos vão poluir me-
nos o meio ambiente. Nossa orien-
tação é para este sentido, indepen-
dente de qualquer fabricante.

Existe alguma regulamenta-
ção na profissão do motociclista 
e do motoboy?

O Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB) regulamenta sim este tipo 
de veículo. No caso do motoboy, ele 
é conhecido como “motofretista”. 
Existe uma série de atribuições que, 
muitas das vezes, não são aplicadas 
em conformidade com a legislação.

Quantos motoboys existem 
no Estado?

 A função está cada vez mais 
inflacionada no mercado. É grande 
o número de empresas que usam 
a mão-de-obra deste profissional, 
muitas vezes sem garantir seus di-
reitos. Muitos somente têm deveres, 
quando seus padrões desconhecem 
seus direitos. Na Paraíba existem 
apenas 10 empresas que trabalham 
legalmente com o motoboy. 

É obrigado assinar a carteira 
do motoboy?

Claro que sim! Isso é priorida-
de. É lei federal. O motoboy é um 
trabalhador como outro qualquer. 
Tem direitos, deveres e obrigações  
a cumprir. Para que ele tenha os di-
reitos assegurados, a empresa tem 
que assinar a Carteira de Trabalho e 
se responsabilizar por todos os en-
cargos como cidadão trabalhador.

M
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EXCLUSIVO

Marcos Lima 
marcosauniao@gmail.com

Neste sábado 
pretendemos 
reunir um número 
expressivo de 
motociclistas, com 
objetivo de nos 
divertir e encontrar 
um amigo, ou seja, 
o automóvel
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Guarabira quase 100% saneada
AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO

Parceiras para saneamento 
básico são discutidas entre 
Cagepa e Município

O diretor de Expansão da 
Cagepa, engenheiro Leonar-
do Brasil, esteve reunido com 
prefeito de Guarabira, Zenóbio 
Toscano, para discutir parce-
rias entre a Companhia e o 
Município visando ampliar o 
atendimento em saneamento 
básico na cidade. Na ocasião, 
ele revelou que  a cidade de 
Guarabira deve ficar pratica-
mente 100% saneada com os 
novos serviços que serão exe-
cutados pela Cagepa.

“Temos várias obras de 
esgotamento sanitário projeta-
das para a cidade de Guarabira 
e, juntamente com a Prefeitura, 
vamos eleger as prioridades 
para que os serviços de pavi-
mentação sejam executados 
sem nenhum transtorno pos-
terior à implantação da rede de 
esgoto. O objetivo é agilizar as 
obras nas ruas onde serão im-
plantadas as pavimentações”, 
disse Leonardo, que no encon-
tro com Zenóbio esteve acom-
panhado do gerente regional 
da Cagepa no Brejo, engenhei-
ro Edson Almeida.

De acordo com o diretor 
de Expansão, a cidade de Gua-
rabira deve ficar praticamente 
100% saneada com os novos 
serviços: “Nós temos aqui em 
Guarabira um volume de inves-
timentos alto em esgotamento 
sanitário. A orientação do go-
vernador Ricardo Coutinho é 
deixar a cidade praticamente 
100% saneada”, enfatizou Leo-
nardo Brasil, acrescentando 
que alguns problemas detec-
tados nas estações elevatórias 
que estão em funcionamento 
também serão corrigidos.

Adutora de Araçagi
O diretor de Expansão da 

Cagepa comentou ainda sobre 
a obra da adutora que vai le-
var água da barragem de Ara-
çagi para reforçar o sistema 
integrado de Guarabira, que 
foi iniciada ainda na gestão 
do então governador Cássio 
Cunha Lima. “A adutora já está 
praticamente pronta. Estamos 
trabalhando neste momento 
na conclusão da estação de 
tratamento de água”, disse o 
engenheiro.

“Dentro em breve, tere-
mos condições de trazer água 
de Araçagi para Guarabira. É 
uma obra importantíssima 
para Guarabira porque a bar-
ragem de Tauá está com sua 
vazão sendo toda utilizada e o 
manancial de Araçagi vai dar 
um horizonte de projeto de 
abastecimento de água para 
os próximos 25 anos sem pro-
blema nenhum para Guarabi-
ra e os municípios do sistema 
integrado. Até o final do ano, 
nós deveremos estar fazen-
do os primeiros testes nessa 
adutora”, completou Leonar-
do Brasil.

Adutora de Jandaia
O diretor de Expansão da 

Cagepa garantiu que o projeto 
para a construção da adutora 
que vai transportar água da 
barragem de Jandaia a muni-
cípios do Brejo já está pronto, 
faltando apenas o processo 
licitatório. “O governador Ri-
cardo Coutinho tem demons-
trado certa preocupação com 
os mananciais que abastecem 
a região do Brejo, por isso, 
nós concluímos o projeto da 
adutora que vai levar água 
da barragem de Jandaia para 
estação de tratamento de Ca-
cimba de Dentro e de lá trans-
portar para todas as outras 
cidades. Estamos em fase de 
licitação para poder contratar 
a empresa e executar a obra”, 
concluiu Leonardo.

Mais de 200 caminhões que 
transportam três milhões diários de 
litros de combustíveis na Paraíba es-
tão parados impossibilitando a en-
trada no Porto de Cebedelo, onde os 
motoristas realizam protestos para 
reivindicar melhores condições de 
trabalho. Os profissionais ameaçam 
parar as atividades por mais um dia, 
o que pode comprometer o abaste-
cimento de derivados de petróleo 
a partir da Grande João Pessoa. A 
paralisação completa três dias neste 
sábado. Os profissionais do volante 
estão  reivindicando a redução da 
carga horária da jornada de traba-
lho, melhorias nas rodovias, mais e 
melhores locais para descanso e au-
mento dos salários; e ainda, a con-
tratação de um técnico especialista 
para ser responsável pelo descarre-
gamento do combustível nos postos 
de abastecimentos, que atualmente 
é feito pelo próprio caminhoneiro.

Conforme informações do pre-
sidente do Sindicato de Condutores 
e Empregados das Transportadoras 
de Petróleo da Paraíba, Emerson 
Galdino, três plataformas que rece-
bem combustíveis estão totalmente 
paradas e que os derivados de pe-
tróleo não serão descarregados para 
transporte no Estado, até que haja 
alguma negociação entre empresá-
rios das distribuidoras e motoristas.

O presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo da Paraíba (Sindipetro), 
Omar Hamad, foi ontem ao  Porto 

Caminhoneiros param em Cabedelo
POR mElhORES CONDIÇÕES DE TRABAlhO

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

de Cabedelo tentar mediar um acor-
do  para que não seja prejudicado o 
abastecimento dos postos em todo 
Estado o que prejudicaria de forma 
caótica a população paraibana.

Segundo  o Sindicato das Em-
presas de Transportes de Carga do 
Estado da Paraíba,o protesto  é lide-
rado por um grupo de pessoas que 
não representa de forma oficial a 
classe desses profissionais e já foi en-
viado um pedido para que as empre-
sas não atendam as reivindicações 
da manifestação realizada ontem.

O presidente do Sindicato dos 
Motoristas da Paraíba, Antônio de 
Pádua, também afirmou que o gru-
po de manifestantes não represen-
ta sindicalistas filiados e registra-
dos no Ministério do Trabalho.

O desentendimento entre os 
profissionais dessa categoria pode 
prejudicar os consumidores e os re-
vendedores de combustíveis da Pa-

raíba, já que somente na manhã de 
ontem, três milhões de litros não 
foram transportados para os pos-
tos e os estabelecimentos podem 
ficar sem combustíveis nas bombas 
nas próximas horas.

Abastecimento mínimo
O presidente do Sindicato dos 

Motoristas de Caminhões da Paraí-
ba, Hemerson Galdino, garantiu 
que no início da tarde de ontem, 
já começa a faltar gasolina em 
postos do Sertão, Campina Gran-
de, João Pessoa e algumas empre-
sas de transportes coletivos.  

Galdino informou que pou-
quíssimos caminhões estão sendo 
liberados obedecendo os 30% de 
manutenção da atividade estipu-
lada por lei. Os caminhões devem 
abastecer postos que direcionam 
o combustível para o Samu, hospi-
tais, viaturas e ambulâncias.

Protesto dos motoristas pode comprometer abastecimento nos postos de gasolina

FOTO: Marcos Russo

As brigas constantes por 
disputas de espaço dos taxis-
tas contra os transportes clan-
destinos em João Pessoa pode 
acabar com morte. As amea-
ças sofridas pelo presidente 
do Sindicato dos Taxistas da 
Paraíba, Antonio Henriques, 
por um ouvinte durante um 
programa numa rádio local 
que foi ao ar ontem,  não sur-
tiram efeito, muito pelo con-
trário, para o taxista, apenas 
aumentou a força para a cate-
goria lutar para o desapareci-
mento dos clandestinos. 

Em um trecho da grava-
ção do programa anuncia o 
seguinte: “Cuidado para não 
amanhecer o dia com a boca 
cheia de formigas”, foi o que 
ameaçou o ouvinte que não 
se identificou. O presidente 
apontou que estava ouvindo 
a rádio quando a ameaça foi 
feita, mas destacou que não 
vai recuar, vai apenas tomar 
precauções”. 

Preocupado com o histó-
rico de violência e morte na 
categoria, já que um ex- presi-
dente  foi assassinado barba-
ramente, Antonio Henriques 
afirmou que já esperava esse 
tipo de atitude e que preferiu 
que ela fosse feita no ar, num 
meio de comunicação do que 
ser pego de surpresa. 

“Não vamos recuar, não 
vamos baixar a cabeça, nem 
desistir. Vou sempre comba-
ter o transporte clandesti-
no dentro de João Pessoa e 
nossa categoria não suporta 
mais essa convivência, esse 
desrespeito e esse transpor-
te desleal, imoral e ilegal. En-
quanto eu não ver banido o 
transporte clandestino, não 
vou sossegar”, dispara.

O presidente do Sindi-
cato dos Motoristas garantiu 
que já procurou o secretário 
de Segurança Pública e Defesa 
Social, Cláudio Lima, e que vai 
apresentar a gravação feita 
do rádio. “Vou pedir atenção, 
porque quando existe amea-
ça, existem as precauções que 
têm de ser tomadas”.

Ele ainda informou que 
a categoria dos taxistas não 
pode aceitar de forma ne-
nhuma essa invasão indevi-
da e arbitrária por parte dos 
clandestinos, que estão vindo 
de inúmeros municípios da 
Paraíba para invadir a capi-
tal. Os taxistas são legalizados 
compram suas praças, pagam 
seus impostos em dia e não é 
justo que sejam prejudicados 
financeiramente, agredidos e 
ameaçados de morte por es-
paços e por clientes nas ruas 
de João Pessoa. (M.T)

Ameaça de morte aumenta 
determinação da categoria

TAxISTAS x ClANDESTINOS

O primeiro Mutirão de 
Cirurgias Eletivas de Cata-
rata em moradores dos mu-
nicípios pertencentes à  9ª 
Gerência Regional de Saúde, 
polarizado por Cajazeiras, 
será realizado entre os dias 
19 e 23 de agosto, segundo 
informou a diretora do Hos-
pital Regional de Cajazeiras 
(HRC), Maura Sobreira.  A pri-
meira etapa do mutirão  foi 
concluída esta semana, quan-
do os usuários que estão na 

lista de espera para esse tipo 
de cirurgia compareceram à 
Faculdade Santa Maria para 
passarem pelo processo de 
triagem, que consiste na rea-
lização de exames para que, 
logo após os resultados, eles 
possam ser operados. 

 Equipes do HRC lidera-
das pela diretora Maura So-
breira deram todo o suporte 
necessário para que a tria-
gem ocorresse. Os usuários 
ainda puderam curtir mo-

mentos de lazer com música 
ao vivo e café da manhã. A 
diretora parabenizou a todos 
pelo sucesso da primeira eta-
pa e destacou o empenho e 
dedicação da equipe que deu 
suporte durante o evento. “A 
meta é de que sejam realiza-
das 40 cirurgias por dia, tota-
lizando 200 cirurgias durante 
os cinco dias”, disse. Os pro-
cedimentos serão realizados 
no próprio HRC, na sala III do 
Bloco Cirúrgico.

Hospital Regional realiza Mutirão 
de Cirurgias de Catarata em agosto

Em CAjAzEIRAS

O maior prejuízo para a 
Paraíba decorrente da greve 
do Dnit está na paralisação 
do Crema, programa que 
promove o serviço de recu-
peração das rodovias. “Isso 
foi afetado sim e em breve as 
empresas estarão paralisan-
do os serviços porque não 

estão recebendo”, declarou 
Germano Valério Bastos, um 
dos membros do comando 
estadual grevista. A greve 
do Dnit já dura 32 dias e não 
tem previsão para acabar.

Germano informou que, 
por força de decisão do Su-
perior Tribunal de Justiça, a 
Superintendência Regional 
do Dnit no Estado da Paraí-
ba, a exemplo das regionais 

de todo o país, está funcio-
nando com 50% dos servido-
res, que são disponibilizados 
para prestar apenas serviços 
essenciais.

“Hoje nós temos efeti-
vamente funcionando servi-
ços como a balança do posto 
de pesagem de veículos, em 
Campina Grande, e a libera-
ção de autorização especial 
de trânsito.

Greve no Dnit completa 32 dias e 
prejudica recuperação de rodovias

NA PARAÍBA

Cédulas de R$ 2 e 
R$ 5 circulam 2ª

RF abre vagas para 
estágio em jP e CG

A Delegacia da Receita Fede-
ral do Brasil em João Pessoa abriu 
processo seletivo de estudantes do 
Curso Superior de Administração, 
Direito, Informática, Secretariado, 
Comunicação Social e Contabilida-
de – que estejam vinculados à uma 
instituição de Ensino Superior ofi-
cial, reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e que estejam cursando, 
no mínimo, o terceiro semestre, e, 
no máximo, o antepenúltimo se-
mestre do curso. As vagas ofereci-
das são para João Pessoa, Cabedelo 
e Campina Grande.

Aos classificados no processo 
seletivo será disponibilizada uma 
bolsa de estágio no valor de R$ 
364,00 e, a título de auxílio trans-
porte, o valor de R$ 132,00.

O Banco Central (BC) anunciou 
ontem que a partir da próxima se-
gunda-feira (29) as cédulas de R$ 2 e 
R$ 5 começam a circular pelo país. A 
chamada Segunda Família de cédulas 
foi lançada em fevereiro de 2010 com 
o objetivo de evitar falsificações.

As novas notas têm tama-
nhos diferentes das antigas, sendo 
que a de R$ 2 é a menor delas, com 
12,1 centímetros de largura por 6,5 
centímetros de altura. Já a de R$ 5 
tem 12,8 centímetros de largura por 
6,5 centímetros de altura. Todas as 
cédulas da Primeira Família do Real 
tinham 14 centímetros de largura 
por 6,5 centímetros de altura.

Herbert Clemente
Especial para A União
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Abraço de despedida

Caetano Veloso apresenta show da turnê com canções do último disco
em parceria com a BandaCê na bagagem, além de sucessos da carreira 
André Luiz Maia
Especial para A União

FOtO: Fernando Young

Um dos nomes conso-
lidados da história 
da música brasileira, 
Caetano Veloso dispensa 
apresentações. Dono de 
um caminhão de hits ao 
longo de quase 50 anos, 
o músico baiano apre-

senta hoje na Domus Hall, a partir das 
22h, o espetáculo com canções de seu 
álbum de estúdio mais recente, Abraça-
ço (Universal Music, 2012). Os ingressos 
podem ser adquiridos na bilheteria da 
Domus, no Manaíra Shopping, ou atra-
vés do site Ingresso Rápido, por valores 
que vão de R$ 50 (pista meia entrada) 
até R$ 1.200 (camarote privê).

Desde Cê (Universal Music, 2006), 
Caetano desenvolve um trabalho sonoro 
com a chamada BandaCê, formada pelos 
músicos Pedro Sá (guitarra), Ricardo 
Dias Gomes (baixo e teclados) e Marcelo 
Callado (bateria). Dois anos depois, Zii 
e Zie (Universal Music, 2009) trouxe 

uma aproximação maior da sonoridade 
para o samba. Com Abraçaço, 34º disco 
de estúdio, Caetano encerra o ciclo de 
experimentação com o grupo, abraçan-
do elementos da Bossa Nova, citada 
diretamente na primeira faixa, ‘A Bossa 
Nova é foda’.

Na música, referências a João Gilber-
to, expoente do gênero musical, e Bob 
Dylan (“o bardo judeu romântico de Mi-
nesota”) e sua reverência ao movimento 
que precedeu a Tropicália, o qual Cae-
tano fez parte. Em diversas entrevistas, 
ele fez questão de evidenciar a influência 
clara da bossa em sua música.

Outro momento de destaque do disco, 
que terá uma boa porcentagem de suas 
canções apresentadas logo mais à noite, 
ao lado de sucessos da carreira de Caeta-
no, é ‘Funk melódico”, canção que une as 
batidas do funk ao violão compassado da 
bossa. Não é a primeira vez que Caetano 
faz uma incursão pelo gênero musical das 
periferias, tendo como destaque ‘Miami 
maculelê’, do excelente Recanto , álbum de 
Gal Costa totalmente produzido por ‘Caê’, 
como é costumeiramente apelidado.

Por sinal, a presença da música ele-
trônica, acentuada em Recanto, também 
têm suas reverberações em Abraçaço, 
que usa elementos de música 8-bit no 
fim de ‘Funk melódico’, com aquela so-
noridade característica dos videogames. 
Faixas como ‘Vinco’ e ‘Quando o galo 
cantou’ se aproximam mais da sonori-
dade tradicional da bossa nova, e músi-
cas como ‘Estou triste’ (apresentada na 
turnê ao lado de ‘Triste Bahia’, do disco 
Transa (1972), considerado um dos LPs 
mais emblemáticos de sua carreira) e 
‘O império da lei’, que viajam pelo rock 
alternativo trazido pela Cê. 

Duas faixas em específico têm uma 
relação estreita com a internet. ‘Um 
abraçaço’, que também dá título ao 
disco, é a expressão que Caetano usa 
nas despedidas de cada e-mail. Já ‘Pa-
rabéns’ é a transposição literal de um 
e-mail que recebeu do diretor Mauro 
Lima (de Meu Nome Não É Johnny), 
que dizia “Tudo mega bom, giga bom, 
tera bom / Uma alegria excelsa pra 
você / No paraíso astral que começa / 
Hehehe”, uma brincadeira com as pala-

vras que se traduziu em uma melodia 
também irreverente.

‘Um comunista’, canção mais longa 
do disco, tem mais de oito minutos e é 
uma homenagem ao guerrilheiro baiano 
Carlos Marighella, assassinado em 1969, 
numa emboscada planejada pela ditadu-
ra militar. O próprio Caetano já declarou 
em entrevista que a longa duração e 
o tom narrativo da faixa é proposital, 
lembrando canções francesas sobre 
política e seguindo a lógica das músicas 
de protestos tradicionais. 

Além das novas, o show também 
apresenta alguns sucessos que fogem 
dos hits óbvios, como ‘Eclipse oculto’, do 
aclamado disco Uns, de 1981, além de ‘A 
luz de Tieta’, no bis. As apresentações 
do espetáculo começaram em março 
no Rio de Janeiro e João Pessoa será 
uma das últimas cidades a receberem o 
show na turnê nacional. Após a grava-
ção do DVD Multishow Ao Vivo no Rio 
de Janeiro, que acontece próximo mês, 
o cantor fará um tour pela América 
Sul, passando pelo Equador, Colômbia, 
Uruguai e Argentina.

O cantor e compositor baiano 
vai interpretar músicas de
Abraçaço, disco que faz 
referências à Bossa Nova 
e uma homenagem a Carlos 
Marighella
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Vivências
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O homem pode viver em muitos espaços dife-
rentes e até desiguais em tamanho, importância e 
destaque na demografia – aspectos  que definem os 
ajuntamentos sociais, mas jamais deve esquecer o 
lugar onde nasceu e viveu seus primeiros anos, as-
sim como a primeira professora e  o primeiro amor, 
lembrados para sempre.

Certamente isso  aconteceu  com Delosmar 
Mendonça ao  propiciar aos leitores do seu  livro de 
memórias, momentos de encantamento e ternura 
não apenas por pessoas – como seria de supor, mas 
principalmente por Jaguaribe, o pedaço da cidade 
que lhe viu nascer e se transformar em importante 
figura  da província.

Comigo ocorreu coisa parecida. Nestes escri-
tos domingueiros elegi Jaguaribe como assunto 
principal e ao fazer dele o meu mundo, tento pas-
sar aos leitores os tempos em que ali vivi, entre a 
infância e a adolescência. De vez em quando, entre 
lembranças, sonhos e devaneios, ouso  manifestar 
o amor que ainda hoje nutro por aquele rincão da 
cidade.

Ao longo de mais de dez anos, as crônicas (ou 
artigos?)  se cristalizaram de tal forma que difícil é 
retirar deles a sua marca principal – o querido bair-
ro onde abri os olhos para o mundo e   que me acom-
panhou em anos fundamentais da minha vida. 

Talvez, por isso, eu possa afirmar que “O vale 
do Jaguaribe”, de Delosmar Mendonça, também 
é meu  e dizer  -  parodiando o filme e a canção 
famosos -  como era verde o nosso vale,  cheio de 
plantas, capins e bichos – num tempo em que isso 
ainda existia.

A leitura do seu livro nos remete a uma época 
em que (por favor, não me acusem de saudosismo) 
as pessoas se conheciam, se falavam e conversa-

Ele não devia ter feito aquilo. 
Recusar-se a cumprimentar a pre-
sidente, numa cerimônia oficial, 
na frente do Papa! Ele não era ele. 
Era um ministro de um tribunal 
superior, assim como ela não era 
ela: era a Presidente da República, 
a primeira mandatária do País, 
a reina do Brasil. Como se não 
bastasse essa condição, a moça 
tinha sido a liderança principal 
do Comando de 
Libertação Na-
cional (Colina) 
durante a dita-
dura militar.

Essa últi-
ma qualificação 
é maior que a 
primeira, pois 
foi com a luta e 
o sacrifício de 
uma juventude 
denodada que 
o Brasil teve de 
volta a demo-
cracia, e os seus 
presidentes 
e seus vereadores puderam ser 
eleitos pelo povo, depois de três 
décadas de autoritarismo abu-
sado, de censura, de tortura, de 
corrução, de entreguismo, sem 
que ninguém soubesse de nada ou 
pudesse dizer nada.

Mas o magistrado não levou 
nada disso em consideração; 
acercou-se do papa, cumpri-
mentou-o secamente, deu uma 
rabissaca e saiu sem sequer olhar 
para a presidente. Fez como 

Garrincha fazia: fez queia pela 
direita e foi pela direita, sem dar 
a mínima bola para a inquilina 
do Palácio, que estava à esquer-
da do papa, fazendo as honras 
da dona da casa, recebendo os 
cumprimentos que sobravam do 
beija-mão.

Foi uma falta de respeito 
muito grande para com o Sumo 
Pontífice, líder de uma religião 

que prega o amor ao 
próximo e à concórdia. 
Uma demonstração e 
exibição de grossura, 
um gesto que estragou a 
festa do Bispo de Roma. 
A indelicadeza do mi-
nistro foi a única nota 
dissonante na visita do 
papa ao Brasil. Não hou-
ve nenhuma manifesta-
ção que perturbasse o 
caminho de Sua Santi-
dade, que fez seu trajeto 
urbano a bordo de um 
carro popular, com a 
janela aberta, por onde 

apertava a mão do povo, como 
apertou a do ministro.

Foi uma falta de respeito 
para com o povo brasileiro, pois, 
naquele momento, o ministro 
também representava o povo. Se 
o ministro se comportou daquele 
jeito, sem maneiras, o papa pode 
sair pensando que todo brasileiro 
é grosso com o ministro, como o 
cano do saneamento, digo, o cano 
do esgoto. O ministro é pós-gra-
duado na Europa, fala não sei 

quantas línguas, não podia ser 
mal comportado na frente do 
papa.

Era para ele ter dado um 
axé na presidente, ter tocado 
seu ombro direito no ombro 
esquerdo da moça, e o esquerdo 
no direito, ter dito “axé” à meia 
voz, mostrando ao papa como o 
povo negro é bem educado e sabe 
tratar suas autoridades. O minis-
tro faltou com respeito princi-
palmente ao povo negro, que tem 
nele o primeiro e único ministro 
negro num tribunal superior do 
Brasil. O papa pode sair pensan-
do que os negros brasileiros são 
grosseiros, são rudes. Os negros 
brasileiros podem ser pobres, 
mas não são grossos como o mi-
nistro do Supremo.

Se fosse para ele melar da-
quele jeito era melhor não ter ido 
à cerimônia, inventava que estava 
com uma crise de coluna e ficava 
em casa, vendo pela televisão. 
Mas ele gosta de ir a campover 
os brasileiros suarem a camisa, e 
fez questão de ver o papa ao vivo 
e em cores. O fato e o ato é que 
melou, na cara do papa. Pior ainda 
que o papa é argentino, e já existe 
um despeito recíproco entre os 
dois povos, acentuado pela reli-
gião do futebol.

Se houvesse um juiz em 
campo, teria dado um cartão ao 
ministro.

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

A flor do cemitério
Naquela manhã fria de maio, Marina 

Coeli acordou chorando. Tivera um sonho 
agoniado e pavoroso. Um desconhecido 
lhe aparecera durante o sono e a convidara 
para acompanhá-lo por uma estreita alame-
da do cemitério de Bananeiras. Para ganhar 
sua confiança, confidenciara que fora amigo 
de sua mãe. Dito isto, se dirigiu a um mau-
soléu que ficava na última fila do campo 
santo, voltado para o muro dos fundos, ao 
contrário dos demais. Envoltos na penum-
bra da noite, o percurso foi feito pelos dois 
personagens até a sepultura. Convidada a 
entrar na catacumba, Marina se assustou 
ao presenciar o “dono da casa” desaparecer 
inesperadamente. No endereço eterno do 
desconhecido, conseguiu ver na lápide de 
granito uma mensagem. Era assinado por 
uma mulher, com o nome de uma flor. Acor-
dou alarmada. A alma do outro mundo que-
ria levá-la para o seu convívio.

No dia seguinte o assunto dominou as 
conversas da família e dos vizinhos mais 
próximos. Surgiram teorias e conselhos. 
Aquela alma queria reza. Uma missa em 
favor do desconhecido, seria um santo re-
médio. O problema era justamente esse: um 
desconhecido. Como endereçar orações em 
favor de um ente qualquer do além túmulo... 
Ficou, porém, acertado, que Marina deveria 
rezar um terço. O seu visitante onírico, por 
certo, ficaria agradecido. As orações pode-
riam também servir para evitar a repetição 
desse devaneio aterrador. Marina prometeu 
seguir ao pé da letra as recomendações dos 
amigos.

Na noite seguinte, bastou Marina cair 
no sono e o visitante bateu novamente à 
sua porta, digo melhor, ao seu sono. O cená-
rio era o mesmo e o roteiro foi repetido. O 
homem insistia para que ela o acompanhas-
se ao  sepulcro que ocupava. Desapareceu 
campa à dentro, e Marina,  ainda  leu na laje,  
que o defunto tinha o nome parecido com 
Belchior. O nome da mulher era uma flor, 
mas ela não lembrava qual.  O sonho voltou 
por três vezes. Era preciso tomar uma atitu-
de a respeito. Marina estava com os nervos 
à flor da pele.

O vizinho mais próximo ouviu a história 
e resolveu por o assunto em pratos limpos. 
No jeep de seu Arlindo, partiram para o ce-
mitério.  Logo da entrada, na  via principal 
da necrópole municipal, Marina apontou  o 
jazigo visto nos seus sonhos.

– É aquele ali, gritou nervosa.
Os visitantes contornaram a tumba e 

puderam ler, cortado no granito: “Aqui jaz, 
Zelino Beckman, saudades de sua esposa, 
Hortência”.

Hortência era o nome da flor que Ma-
rina não lembrava. O morto, soube-se de-
pois, era um professor mineiro que veio 
trabalhar sem a família no Patronato Agrí-
cola Vidal de Negreiros, e faleceu longe dos 
seus. Alguns anos depois, a esposa veio a 
Bananeiras e mandou construir o túmulo 
onde deixou gravada a sua mensagem de 
saudade.

Os mais velhos lembraram a passagem 
de Zelino pela cidade. Os mais novos, como 
Marina, mandaram celebrar várias missas 
em favor de sua alma. A partir de então, 
Marina passou a dormir sem sobressaltos. 
Zelino, o visitante dos  sonhos de Marina, 
famoso depois que essa história veio a pú-
blico, recebe, todos os anos, no Dia de Fina-
dos, gente caridosa que  acende muitas ve-
las ao redor de sua cova. 

Ramalho 
Leite“O meu vale do Jaguaribe”(*)

Axé

O ministro faltou 
com respeito 
principalmente ao 
povo negro, que 
tem nele o 
primeiro e único 
ministro negro num 
tribunal superior 
do Brasil

FAROLITO

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.com

Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

Crônica

vam tranquilas, sentadas em cadeiras nas calçadas. 
Eram chamadas pelos nomes e no bairro todos se 
cumprimentavam, fosse em dias de festa, fosse 
em dias comuns. Ir à barbearia de “Seu” Amâncio, 
alugar as bicicletas do “Seu” Cosminho, jogar sinuca 
no bar de Alcântara, comprar remédios na Droga-
ria Villar ou, simplesmente, frequentar as noites 
da Festa do Rosário, assistir às matinais do Cine 
Jaguaribe, jogar pelada no campinho da Cruzada de 
Frei Albino ou comprar carne de segunda no resto 
da feira de quarta-feira – isso é o que fazia Jaguari-
be diferente dos outros bairros da cidade.

E é exatamente esse veio que Delosmar soube 
explorar, com propriedade e segurança, usando 
linguagem simples – própria dos seus livros, capaz 
de ser entendida por todos, mesmo aqueles que não 
viveram (como nós), os bons tempos de Jaguaribe 
no século passado.

“O meu vale do Jaguaribe” é  mais do que um 
simples depoimento de alguém que resolveu botar 
no papel as lembranças de um lugar querido em 
que viveu. E’, também,  um canto de amor a um 
bairro que habita na nossa memória como um lugar 
de sonhos, vividos noutro tempo e, agora, revividos 
no livro de Delosmar que fez muito bem  ao lhe dar 
merecido destaque  nas suas memórias.

Saudemos, pois,  as memórias de Delosmar 
Mendonça e, mais do que isso, nos quedemos ale-
gres e felizes pelo vigor intelectual desse jaguari-
bense da gema,  jovem e ativo nos seus 75 anos de 
vida muito bem vivida.

(*) Como homenagem ao amigo Delosmar 
que nos deixou na semana passada, republico 

crônica que há cinco anos escrevi sobre o “nosso 
vale de Jaguaribe”. Que Deus o tenha..

(Sitônio Pinto escreve neste espaço 
às terças, quintas e sábados.)
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Roteiro

Orquestra de Violões faz concerto 
amanhã na Estação Cabo Branco

Música

A Orquestra de Violões 
da Paraíba (OVPB) encerra o 
mês de aniversário de cinco 
anos da Estação Cabo Branco 
com uma apresentação gra-
tuita amanhã, a partir das 19h, 
no auditório do prédio prin-
cipal da Estação. O concerto 
inclui um repertório variado, 
com obras de Pixinguinha, Ze-
quinha de Abreu, Antônio Ma-
dureira, Isaac Albèniz, Astor 
Piazzolla e Sivuca.

Algumas obras vão ga-
nhar interpretações solo, em 
duo e em trio. “Se é verda-
de que o todo é maior que a 
soma das partes, é importante 
mostrar a força individual de 
cada uma a fim de se alcançar 
o equilíbrio artístico”, resume 
o maestro Cyran Costa.

A Orquestra de Violões 
da Paraíba foi criada em 1992, 
quando começou a fazer con-
certos em diversas regiões do 
Nordeste. Gravou dois CDs, 
com vendas pelo Brasil e Eu-
ropa. Entre 1997 e maio de 
2005, ficou parada, mas, por 
iniciativa dos maestros Carla 
Santos e Cyran Costa, os traba-
lhos foram retomados. Desde 
então, passou a realizar con-
certos mensais em espaços 
públicos e privados da cidade, 
além de realizar uma série de 
programas em parceria com a 
Rádio Tabajara FM.

Em 2009, a OVPB lançou 
seu terceiro CD, Orquestra de 
Violões Interpretando a Pa-
raíba, com composições nova-

Apesar das ruas... (II)

lll Médicos contestam o Programa “Mais Médicos” do 
Governo Federal, mas a Paraíba está precisando de quase 900 
desses profissionais.

lll Deu na imprensa: “Salários e regalias da bancada 
federal custam R$ 22,5 milhões”. E tem parlamentar que ainda 
acha que ganha pouco. É mesmo pra lamentar! 

lll Também está na mídia: “Criticada pelo presidente 
do Supremo, a proposta que cria quatro novos tribunais fe-
derais foi promulgada pelo Congresso”. O custo anual, apenas 
com a manutenção, deve passar de R$ 1 bilhão. Será que a Jus-
tiça brasileira ganhará celeridade?

lll Pesquisa da Transparência Internacional revelou 
que 81% dos brasileiros apontaram os partidos políticos como 
as instituições mais corruptas do Brasil, zil, zil, zil... O irmão 
siamês – Congresso Nacional – vem logo em seguida com 72%!

lll Pesquisa de opinião pública contratada pelo Palá-
cio do Planalto constatou que protestos não afetaram a ima-
gem do “premier” do Brasil, o genialíssimo Lula. Por conta 
disso, o movimento “volta Lula” se fortalece, apesar desses 
cartazes vistos nas ruas: “Até quando o MPF protegerá Lula?”, 
“Lula ladrão”, “Lula, se a Justiça falhar, a de Deus não falha”, 
“Contra a corrupção, cadeia Lulladrão”.  

lll Também cartaz de rua: “Um povo que elege corrup-
tos não é vítima, é cúmplice”.

lll Outro cartaz: “Tirar os bandidos da Rocinha foi mo-
leza; eu quero ver quem consegue tirar os de Brasília”.

lll Mais um: “Já que a bomba é de efeito moral, joga no 
Congresso Nacional”.

lll Presidente em exercício do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu 
quarta-feira, 24, em caráter liminar, o processo de perda de 
mandato do vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Do-
mingos, pelo acúmulo de cargos por ter assumido, também, a 
Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa.

Mudando de rota
lll Ninguém ainda se manifestou contra a decisão da 

Petrobras de retirar o Porto de Cabedelo da rota de desembar-
que de combustíveis. E também retirar tanques de Cabedelo, 
para reduzir custos de logística. O prejuízo do porto cabede-
lense é de mais de R$ 300 milhões.

lll O  presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Combustíveis e Derivados de Petróleo (Sindipetro-PB), Omar 
Hamad Filho, alertou para a necessidade de mobilização da 
classe política para não permitir que essa estratégia da Petro-
bras seja levada adiante. 

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

Mídias em destaque

FOtO: Divulgação

A Orquestra de Violões vai interpretar obras de grandes ompositores, como Pixinguinha 

Em cartaz
O Cavaleiro
Solitário

Filme com Johnny Depp está em cartaz em João Pessoa

John é um advogado que 
acaba de retornar à sua cida-
de-natal, onde vive seu irmão 
Dan, a cunhada Rebecca e o 
sobrinho Danny.  John está 
disposto a cumprir a Justiça 
ao pé da letra, levando os cri-
minosos ao tribunal, apesar da 
resistência local. O índio Tonto 
o encontra e, ao perceber que 
um cava lo  branco  esco lhe 
John, passa a ajudá-lo.

FOtO: Divulgação 

OnE hIt wOndER

BARtOLO

humor 

Igo tadeu

Cristovam tadeu
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mente de ilustres nome da Pa-
raíba, como Sivuca, Glorinha 
Gadelha, Vital Farias e Chico 
César, Lúcio Lins e Canhoto da 
Paraíba. O álbum é marco de 
uma nova fase sob regência 
da dupla e com direção mu-
sical do compositor Rogério 
Borges.

O grupo é formado por 
quatro alas de violões. A pri-
meira conta com os músicos 
Thiago Bandeira, Michel Soa-
res, Thiago Oliveira e Leandro 
Charles. A segunda é formada 

por Clednaldo Alves, Bruno 
Lubambo e Lidiano Vieira. Na 
terceira formação, Magnum 
Sousa, Michel Costa e Ma-
theus Andrade compõem o 
grupo. Por último, Jéssica Pes-
soa, Leonardo Neto e Daniel 
Aires completam o corpo de 
violonistas.

No show, o grupo tam-
bém contará com várias par-
ticipações especiais, como 
os vocais da cantora Maria 
Juliana Linhares, o acordeão 
de Lucas Tadeu, a flauta da 

musicista Thallyana Barbosa 
e a percussão de Wênia Xavier 
e Thiago Martins. Na bateria, 
Caio César do Nascimento 
toca em conjunto com o bai-
xista José Ilton Nunes.

DOSSIÊ JANGO (BRA, 2012). Gênero: Documentário. 
Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Paulo Henrique Fontenelle, com Flávio Tavares, Zelito 
Viana, Luiz Carlos Barreto. João Goulart havia sido 
eleito democraticamente presidente do Brasil, mas 
foi expulso do cargo após o golpe de Estado de 1 de 
abril de 1964. Depois disso, Jango viveu exilado na 
Argentina, onde morreu em 1976. As circunstâncias 
de sua morte no país vizinho não foram bem explica-
das até hoje. Seu corpo foi enterrado imediatamente 
após a sua morte, aumentando as suspeitas de 
assassinato premeditado. Este documentário traz 
o assunto de volta à tona e tenta esclarecer publi-
camente alguns fatos obscuros da história do Brasil. 
CinEspaço 1: 21h40.

MEU MALVADO FAVORITO 2 (Despicable Me 2, EUA, 
2013). Gênero: Animação. Duração: 98 min. Classifi-
cação: 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 1: 14h, 15h50, 17h50 e 19h50. Manaíra 1: 
15h20, 17h45 e 20h. Manaíra 7/3D: 12h15, 14h30, 
16h45 e 19h. Manaíra 8: 13h15, 16h e 18h10.  Tambiá 
5: 13h40, 15h30, 17h20, 19h10 e 21h. 

MINHA MÃE É UMA PEÇA (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração 85 min. Classificação: 12 anos. Direção:  
André Pellenz, com Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães, 
Herson Capri. Dona Hermínia é uma mulher de meia 
idade que está aposentada e não tem muitas ocu-
pações, sendo que sua maior preocupação é achar 
o que fazer. Ela é uma mãe dedicada e está sempre 
preocupada com os filhos, só que eles cresceram, e 
já não precisam tanto dela, o que a deixa entediada. 
Sem um trabalho, um companheiro ou filhos peque-
nos 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 
4: 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 jus-
tiça 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 2: 21:15. Tambiá 2: 20h20.

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, Bernardi-
nho 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 antecipa-
damente 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 3:  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 compre-
endê-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. Manaíra 3: 12h, 15h, 18h 
e 21h. Manaíra 6: 12h30, 15h15, 18h30 e 22h. 
Manaíra 7/3D: 21h15. Manaíra 8: 20h30.  Tambiá 3: 
15h, 17h50 e 20h40.

TRUQUE DE MESTRE (Now You See Me, EUA/FRA, 
2013). Gênero: Suspense. Duração: 115 min. Clas-
sificação: 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. Manaíra 1: 21h.

TURBO (EUA, 2013). Gênero: Animação. 
Duração: 96 min. Classificação: Livre. Direção: 
David Soren. Turbo é um caracol que sonha em 
se tornar um astro das 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 de-
vagar 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. Manaíra 1: 11h50, 14h, 16h15 e 18h20. 
Tambiá 2: 14h20, 16h20 e 18h20. Tambiá 
6/3D: 14h10.

UNIVERSIDADE MONSTROS (Monsters University, 
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 universidade, 
estes dois monstros se detestavam. O longa revela 
o segredo de como Mike e Sulley superaram 
suas diferenças e se tornaram grandes amigos. 
CinEspaço 4: 16h.

WOLVERINE – IMORTAL (The Wolverine, EUA, 
2013). Gênero: Ação. Duração: 128 min. Classi-
ficação: 12 anos. Direção: James Mangold, com 
Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima. 
Deprimido devido à morte de Jean Grey, Wol-
verine vaga pelos bares e becos, sem grandes 
motivos para viver. Procurado por um homem 
que teve sua vida salva por ele décadas atrás, 
Wolverine viaja ao Japão para vê-lo. Lá recebe 
uma oferta tentadora: em gratidão por ter salvo 
sua vida no passado, ele oferece a Wolverine 
torná-lo mortal. O herói aceita a oferta, sem 
imaginar que os vilões Samurai de Prata e Viper 
estavam apenas aguardando esta oportunidade 
para matá-lo. CinEspaço 3/3D: 14h, 16h30, 19h e 
21h30. Manaíra 2: 12h, 14h45, 17h45 e 20h45. 
Manaíra 4: 13h45, 16h30, 19h15 e 22:15
Manaíra 5/3D: 13h, 15h45, 18h45 e  21h45. 
Tambiá 1: 14h, 16h20, 18h40 e 21h. Tambiá 6/3D: 
16h, 18h20 e 20h40.

SErViçO

Concerto da Orquestra de Violões
Local: Auditório da Estação Cabo 
Branco
dia: Amanhã (28/7)
horário: 19h
Entrada gratuita 
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Obra que congrega discursos e artigos sobre o legado de Joacil de Brito 
Pereira é lançada na segunda em Centro Cultural na Praça Dom Adauto

Uma obra que reúne ar-
tigos e crônicas sobre 
o legado do jornalista, 
historiador, biógrafo, 
memorialista e ensaísta 
Joacil de Brito Pereira 
será lançada na segunda, 
29, às 18h, no Centro 

Cultural que leva o nome do homena-
geado, localizado na Praça Dom Adauto. 
Organizado por Ana Isabel Andrade, 
Socorro Aragão, Neide Medeiros e pelo 
neto de Joacil, Rodrigo Clemente de 
Brito Pereira, Joacil de Brito Pereira: O 
Homem das Letras, das Artes, da Política 
e do Direito (Ideia, 200 páginas, R$ 40) 
é uma coletânea constituída por textos 
escritos na repercussão do óbito do 
autor, em agosto de 2012. 

Natural de Caicó, no Rio Grande 
do Norte, ainda criança Joacil de Brito 
Pereira veio morar em João Pessoa. 
O autor publicou mais de vinte livros 
e era detentor dos títulos de cidadão 
dos municípios de Alagoinha, Bayeux, 
Guarabira, João Pessoa e Teixeira. Além 
de membro da Academia Paraibana 
de Letras, Joacil de Brito Pereira foi 
presidente da Casa das Letras paraiba-
nas, durante dez anos, da Associação 
Paraibana de Imprensa, da Academia 
Brasileira de Letras Jurídicas e da Aca-
demia de Letras e Artes do Nordeste 
Brasileiro. 

A obra registra, desde os discursos 
proferidos em seu velório, na sede da 
Academia Paraibana de Letras; depoi-
mentos e mensagens concedidos por 
políticos, familiares e amigos; votos 
de pesar proferidos pela Assembleia 
Legislativa da Paraíba, Tribunal de 
Justiça do Estado, Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba, dentre outros; até 
os textos mais importantes veiculados 
nos meios de comunicação e artigos de 
intelectuais, retratando vários aspectos 
do legado de Joacil de Brito Pereira. 

Além desse trabalho de resgato do 
material veiculado na época, o livro 

Homenagem póstuma 
Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

FOtO: Ortilo Antônio

traz ainda análises de pronunciamen-
tos realizados na ocasião. Dentre eles 
destacamos: ‘Joacil e a cultura parai-
bana’, de Socorro Aragão; ‘O infanto 
e o adolescente Joacil’, de Neide Me-
deiros; ‘Um nome que ecoará ao longo 
dos tempos’, de Jairo Targino; ‘Pre-
sença de Joacil no Instituto Histórico 
e Geográfico Paraibano’, de Joaquim 
Osterne Carneiro; e ‘Declamação a um 
patriota’, de Lindalva Amaro. A última 
sessão é composta por homenagens 
realizadas na Academia Paraibana 
de Letras com destaque para os dis-
cursos do seu filho, Eitel Santiago de 
Brito Pereira. 

“Muitos artigos foram publicados nos 
jornais locais na ocasião do falecimento de 
Joacil de Brito Pereira. Os textos aborda-
vam o legado e a atuação do escritor, por 
isso resolvemos reunir esse material e lan-
çar esse livro. A obra ainda conta com um 
material fotográfico selecionado pelo seu 
filho Eitel Santiago de Brito Pereira a partir 
dos acervos da família. Tentamos abarcar 
as quatro áreas de atuação de Joacil de 
Brito Pereira.”, explicou, em entrevista ao 
Jornal A União, Neide Medeiros, uma das 
organizadoras da coletânea que resgata, 
registra e preserva as mais recentes home-
nagens prestadas a esse representante das 
Letras, das Artes, da Política e do Direito. 

 

Há sete anos a jornalista e poe-
ta paulista Elisa Andrade Buzzo es-
creve crônicas para o site Digestivo 
Cultural. Agora ela decidiu reunir 
esses textos em livro. Assim surgiu 
Reforma na Paulista e um Coração 
Pisado (Oitava Rima, 272 páginas, 
R$ 35), que tem prefácio do jorna-
lista e professor Sérgio Villas-Boas. 

Como todo cronista, Elisa 
Andrade é uma observadora aten-
ta do cotidiano. E no livro, ela 
retrata o dia a dia de São Paulo. 
Ela escreve sobre os bairros, a 
arquitetura, o transporte público, 
a culinária, os pontos de cultura 
da cidade, as transformações pela 
qual a capital paulista passou ao 
longo dos anos. 

 “A crônica ‘à moda brasileira’ 
é única no mundo. Permite que se 
recolha qualquer fragmento que 
integre o cotidiano – e acolhe até 
ficção (no sentido de ficção mes-

FOtO: Branco Lucena

mo). Os leitores adoram, colecionam, 
experimentam. Todo brasileiro é meio 
treinador de futebol e meio cronista. 
Na era digital, mais ainda. Hoje ela 
está ao alcance de todos. Blogs e redes 
sociais elevaram-na à condição de ‘o 
gênero das nossas vidas’”, diz o jorna-
lista Sérgio Vilas-Boas, no prefácio da 
obra.

Jiro Takahashi resume o livro de 
Elisa Andrade Buzzo em um único 
parágrafo. “Lemos essas crônicas 
como se caminhássemos ao lado de 
Elisa, pelo centro, pela Paulista — 
sempre em reforma, física ou cultu-
ral —, pelas livrarias, nos encontros 
com escritores, amigos e cidadãos 
anônimos da paulicéia. No passeio, 
ela vai contando que “lilases lindos 
preenchem os vãos dos prédios e 
se desprendem dos luminosos dos 
bancos — ainda assim, nesta cidade 
cinza, a noite é colorida”. Particular-
mente, é colorida porque sua sensi-

Neide Medeiros é uma das 
organizadoras da obra que mostra 
a trajetória e o legado 
de Joacil de Brito Pereira

A autora retrata a cidade de São Paulo

bilidade vai tingindo as paisagens 
com as cores de suas palavras ao 
longo de seus passos. A autora vai 
flagrando intimidades da cidade, 
poeticamente, e não temos como 
evitar uma relação enriquecedora 
com os ‘Ecos ao longo dos meus 
passos’, de Guilherme de Almeida, 
homenageado ele próprio na bela 
crônica ‘As janelas de Guilherme’, 
presente neste livro.

A autora
Elisa Andrade Buzzo nasceu 

em São Paulo, em 1981. Formada 
em Jornalismo pela Universidade 
de São Paulo (USP), foi coeditora 
da revista “Mininas”. Estreou na 
literatura com Se Lá no Sol (2005), 
sendo seu último livro de poesias 
Vário Som (2012). Participou de 
várias antologias e teve poemas 
publicados em revistas e suple-
mentos literários.

FOtO: Divulgação
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Francisco lamenta por família carente e violência
Rio de Ja-

neiro – “Com a 
Cruz, Jesus se 
une ao silên-
cio das vítimas 
da violência, 
que já não po-
dem clamar, 
sobretudo os 
inocentes e in-
defesos; nela 
Jesus se une às famílias que passam 
por dificuldades, que choram a perda 
de seus filhos”, diz o  papa Francis-
co após chegar no palco principal na 
Praia de Copacabana, depois que cru-
zou novamente a Avenida Atlântica, 
no fim da tarde de ontem, em meio a 
uma multidão de fiéis que acenavam 
para ele e tentavam, de várias manei-
ras, chamar sua atenção. Muitos joga-
ram bandeiras dentro do papamóvel e 
entregaram presentes aos seguranças 
que acompanhavam o pontífice. No 
local, o pontífice fez um discurso, após 
acompanhar o terceiro ato central da 
JMJ e a encenação da Via-Sacra.

Em um dos pontos altos da 
passagem pela praia, o papa aben-
çoou uma imagem de São Francisco 
de Assis na Avenida Atlântica, e pôs 
uma pomba branca, também escul-
pida, na mão da imagem. Francisco 
também abençoou uma imagem pe-
quena de Nossa Senhora de Luján, 
padroeira da Argentina. Antes de dei-
xar o Forte de Copacabana, onde co-
meçou o percurso pela orla, feito no 
papamóvel, o santo padre começou 
a cumprimentar os que o esperavam 
na base militar. No calçadão, muitos 
jovens correram para acompanhar o 
papamóvel ao longo do percurso de 
três quilômetros. 

No meio dos fiéis, bandeiras de di-
ferentes países e da maioria dos esta-
dos brasileiros, de organizações católi-
cas e até de clubes de futebol coloriram 
o caminho do papa Francisco, que pas-
sou também pelas estações da Via Sa-
cra, montadas entre a Rua Paula Freitas 
e o Hotel Windsor. Em uma delas, que 
terá participação de cadeirantes na 
encenação, o papa desceu novamente 
do papamóvel para cumprimentá-los. 
Como já virou costume na Jornada 
Mundial da Juventude, o papa beijou 
várias crianças pequenas e bebês. Ape-
sar dos transtornos dos últimos dias, 
que devem durar até amanhã, muitos 
moradores de Copacabana esperaram 
a passagem do papa na janela de seus 
apartamentos, com bandeiras. Ao me-
nos quatro hotéis usaram luzes para 
desenhar cruzes em suas fachadas. 

No Leme, no entanto, perto do 
palco, um morador pôs uma faixa 
que dizia: “Brasil, Estado laico”. Mais 
cedo, no Palácio São Joaquim, sede 
da Arquidiocese do Rio de Janeiro, 
no bairro da Glória, o pontífice rece-
beu de presente uma imagem de São 
Francisco de Assis feita pelo artista 
plástico mineiro Hélio Petrus. A ima-
gem foi entregue ao papa pelo presi-
dente da Embratur, Flávio Dino. Com 
o presente, explicou Dino, a Embratur 
quis divulgar a cultura brasileira e ho-
menagear os artistas sacros do país. 
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Cachaça da Paraíba ganha 
prêmio nacional em concurso 
realizado em Santa Catarina

Em um dos pontos 
altos da passagem 
pela praia, o pontí-
fice abençoou uma 
imagem de São 
Francisco de Assis e 
acolheu uma pomba 
branca na mão

Rio - O papa Francisco 
pede que a sociedade abra 
espaço e valorize o diálo-
go entre jovens e idosos, 
reforçando sua mensagem 
de que ninguém deve ser 
“descartado”.  Na oração 
do Ângelus no Palácio São 
Joaquim no Rio, no dia 
de onteml, o pontífice fez 
questão de insistir na impor-
tância dos mais idosos para 
a sociedade. Ele pede um 
diálogo entre as gerações, 
“um tesouro que deve ser 
conservado e alimentado”. 
O papa lembrou que, hoje 
para a Igreja, comemora-se 
o Dia dos Avós e a Festa de 
São Joaquim e Sant’Ana, e 
fez questão de dedicar sua 
oração a esse segmento. 
“Como os avós são impor-
tantes na vida da família, 
para comunicar o patrimô-
nio da humanidade e de fé 
que é essencial para qual-
quer sociedade”, declarou. 
“Nesta Jornada Mundial da 
Juventude, os jovens que-
rem saudar os avós e agra-
decem pelo testemunho de 
sabedoria que nos ofere-
cem continuamente”, disse.
Antes, o papa se reuniu com 
cinco detentos. O Centro 
de Coordenação de Defesa 
de Área modificou o pla-
nejamento para a Jorna-
da Mundial da Juventude, 
devido à transferência dos 
eventos programados para 
o final de semana, de Gua-
ratiba para Copacabana.

Palácio teve 
oração do 
Ângelus
Alana Gandra
Da Agência Brasil

Rio de Janeiro - O papa Fran-
cisco ouviu na manhã de ontem a 
confissão de cinco jovens partici-
pantes da Jornada Mundial da Ju-
ventude, na Quinta da Boa Vista, 
na zona norte da cidade do Rio de 
Janeiro. Três brasileiros, um ve-
nezuelano e um italiano se con-
fessaram para o pontífice em um 
confessionário montado espe-
cialmente para o evento. Francis-
co chegou à Quinta da Boa Vista 
com meia hora de antecedência, 

por volta das 9h30, e deixou o lo-
cal às 10h15.

A venezuelana Estefani Les-
cano, de 21 anos, disse que o 
encontro com o papa e o dia de 
céu azul, depois de uma semana 
de chuva, são sinais de alegria. 
Ela contou que fez sua confissão, 
como manda a tradição, e apro-
veitou para convidar o papa a co-
nhecer seu país de origem. “Ele 
me pediu para que mantenha mi-
nhas orações e me absolveu, não 
tenho pecados”, brincou.

De acordo com o padre Leo-
nardo Lopes, da organização da 
jornada, responsável por selecio-

nar os jovens para se confessa-
rem com o pontífice, o momento 
“foi uma experiência divina e hu-
mana”. 

“O papa mexe com todo mun-
do porque ele faz com que a gente 
se sinta à vontade e próximo dele, 
a sensação é a de que estamos em 
casa com ele.”

Com instalação de 68 cabines 
portáteis feitas pelo arquiteto es-
panhol Ignácio de Ozono, a Quin-
ta da Boa Vista funciona como um 
grande confessionário. Lá, pa-
dres de diversas nacionalidades, 
fluentes em mais de uma língua, 
se revezavam na escuta.

Rio de Janeiro - Depois de al-
moçar com um grupo de jovens 
no Salão Redondo do Palácio São 
Joaquim, sede da Arquidiocese 
do Rio de Janeiro, no bairro da 
Glória, o papa Francisco seguiu 
por volta das 14h30, em carro 
fechado, para descansar na re-
sidência Assunção, no Sumaré, 
onde está hospedado.

Às 17h45, o papa chegou de 

helicóptero ao Forte de Copacaba-
na, para cumprir a última etapa de 
sua agenda ontem no Rio. A exem-
plo da última quinta-feira, Fran-
cisco fez no papamóvel o percurso 
entre o forte e o altar montado na 
Praia de Copacabana, na altura 
do Leme, de onde acompanhou a 
encenação da Via Sacra, uma das 
grandes atrações da Jornada Mun-
dial da Juventude (JMJ).

As principais vias do bairro 
de Copacabana já estão interdi-
tadas, no mesmo esquema ado-
tado na última quinta-feira para 

a Festa da Acolhida. Bares e res-
taurantes ficaram lotados de pere-
grinos, com imensas filas do lado 
de fora. Os peregrinos suportaram 
a espera com paciência, entoando 
cânticos em vários idiomas.

No percurso, o papamóvel, 
acompanhado de batedores, pas-
sou pela Rua Barata Ribeiro, uma 
das principais vias do bairro, em 
direção ao Forte de Copacabana. 

Muitas pessoas ficaram eu-
fóricas e alegres, acharam que o 
papa Francisco estivesse no ve-
ículo.

Rio de Janeiro – O chefe do 
Setor de Voluntários da Jorna-
da Mundial da Juventude (JMJ), 
padre Ramon Nascimento, dis-
se ontem, estar satisfeito com o 
trabalho dos 60 mil voluntários 
selecionados para a jornada. “A 
gente está muito feliz. O pessoal 
tem respondido”, avaliou o padre.

Do total de voluntários que 

atuam no Rio de Janeiro, 45 mil 
são da própria capital fluminen-
se, 7,5 mil são de todo o Brasil e o 
restante de outros países. Segun-
do o diretor da JMJ, “ser voluntá-
rio é ser testemunha do amor e 
da misericórdia de Deus, pois Ele 
quer transformar sua vida em um 
canal de transformação do outro”.

As principais funções dos vo-

luntários consistem em dar aten-
ção aos peregrinos em estações 
ferroviárias, na rodoviária, nas 
barcas e nos aeroportos. Cabe 
ainda aos voluntários auxiliar no 
cuidado do acolhimento em pa-
róquias e outras instituições da 
arquidiocese do Rio de Janeiro 
ou do poder público, que servem 
para o alojamento de peregrinos.

Papa ouve confissão de jovens

Descanso antes da Via Sacra

Trabalho de voluntários na JMJ

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

Paulo Virgilio e Flávia Villela
Da Agência Brasil

Papa Francisco foi mais uma alvo de carinhos de multidões de fiéis que acenavam e tentavam de várias maneiras chamar sua atenção na Avenida Atlântica, no Rio 
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A União lança livro e Correio especial
em campina grande

Novas edições integram 
as comemorações aos 120 
anos do jornal a União

A União - Superintendên-
cia de Imprensa e Editora lan-
çou na última quinta-feira no 
auditório do fórum da Justiça 
Federal, em Campina Grande, o 
livro “A União 120 anos - Uma 
viagem no tempo”, que faz par-
te das comemorações da mar-
ca histórica atingida pelo jor-
nal, que foi fundado em 1893. 
Na ocasião, também foi lança-
da a edição especial da revista 
Correio das Artes, que home-
nageia o político e intelectual 
paraibano Félix Araújo.

Organizado por Juca Pon-
tes e Alarico Correia Neto, o li-
vro foi lançado em um box que 
contém uma cópia da primei-
ra edição do Jornal A União, 
de 2 de fevereiro de 1893. 
“Nele reunimos textos varia-
dos e inéditos que relembram 
fatos históricos envolvendo a 
história do jornal e, de certa 
forma, a história da República, 
considerando que os dois sur-
giram praticamente ao mesmo 
tempo”, disse Alarico. De acor-
do com o organizador, no livro 
também há uma análise edito-
rial, jornalística e publicitária 
da primeira edição do jornal, 
além de entrevistas com ex-
superintendentes e um texto 
fictício escrito por Fernando 
Moura, atual superintendente 
do jornal.

Para o superintendente, 
o lançamento deste livro é um 
marco na história do jornal, 
uma vez que acontece num 
período em que está passando 
por um processo de reformu-
lação empresarial, administra-
tiva e editorial. “Desde 2011, 
estamos conseguindo avanços 
neste processo e acredito que 
em breve conseguiremos al-
cançar uma nova etapa, com 
a modernização do parque 
editorial e a disponibilização 
on-line dos arquivos do Jornal”, 
disse Fernando Moura.

O superintendente des-
taca também que apesar do 
crescimento das mídias on-li-
ne, A União continuará exis-
tindo, atuando paralelamente 
aos novos meios de comunica-
ção. “A internet não atua como 
adversária do impresso, e sim 
como colaboradora, desde 
que saibamos usar a ferra-
menta de forma adequada,” 
concluiu Fernando.

proUni abre adesão 
à lista de espera

goiânia aprova passe 
livre para estudante

Brasília – Estudantes ma-
triculados em qualquer nível de 
ensino das redes pública e privada 
de Goiânia (GO) poderão usar gra-
tuitamente o  transporte coletivo 
da cidade. O projeto que institui o 
Passe Livre Estudantil foi aprovado 
na última quinta-feira pelo prefeito 
Paulo Garcia e a expectativa é que 
a decisão seja publicada no Diário 
Oficial do município na semana 
que vem. A partir da publicação, a 
prefeitura terá 30 dias para regula-
mentar a lei. A Lei 9.322 institui o 
direito ao passe livre aos estudan-
tes que moram em Goiânia e este-
jam matriculados no Ensino Funda-
mental, Médio e Superior, das redes 
pública e privada. Beneficia também 
os alunos dos cursos de Educação 
para jovens e adultos, bem como de 
cursos técnicos e profissionalizan-
tes reconhecidos pelo Ministério da 
Educação. A gratuidade valerá para 
todos os dias da semana, durante 
todo o ano. Para ser beneficiado, o 
estudante deverá estar cadastra-
do. A lei não contempla crianças e 
jovens que moram ou estudam na 
região metropolitana. 

Brasília – Os candidatos que 
ficaram de fora das duas convocações 
do Programa Universidade para Todos 
(ProUni) podem aderir até a próxima 
segunda-feira à lista de espera no 
site do ProUni. A lista estará dispo-
nível para consulta pelas instituições 
de educação superior integrantes do 
programa em 1º de agosto. No dia 
seguinte, será feita a primeira con-
vocação dos estudantes pelas insti-
tuições. O selecionado terá até o dia 
7 do mesmo mês para a comprovação 
dos documentos e matrícula. Em 12 
de agosto, será feita a segunda con-
vocação. O prazo para aferição dos do-
cumentos e matrícula vai até o dia 15. 
Criado em 2005, o ProUni oferece bol-
sas de estudos no Ensino Superior em 
instituições particulares a estudantes 
do Ensino Médio da rede pública. Tam-
bém são atendidos bolsistas integrais 
da rede particular. As bolsas integrais 
são para os estudantes com renda 
bruta familiar, por pessoa, de até um 
salário mínimo e meio. Bolsas parciais, 
no valor de 50% da mensalidade, são 
destinadas aos candidatos com renda 
bruta familiar de até três salários mí-
nimos por pessoa.

Júri de carandiru 
retoma julgamento

São Paulo – A segunda parte 
do Tribunal do Júri do Massacre do 
Carandiru começa na próxima se-
gunda-feira, às 9h, na capital pau-
lista. Serão julgados, no Tribunal da 
Barra Funda, os 26 policiais milita-
res (nove deles ainda na ativa) inte-
grantes do 1º Batalhão de Choque, 
acusados da morte de 73 detentos 
no terceiro pavimento do Pavilhão 9 
do antigo presídio. Fernando Pereira 
Filho, promotor de Justiça, decla-
rou que, para essa segunda fase, 
existem provas materiais ainda 
mais evidentes do que no primeiro 
julgamento da existência de um 
massacre dos policiais. 

No primeiro julgamento fo-
ram condenados 23 dos 26 policiais 
acusados da morte de 13 detentos 
no segundo pavimento. O promo-
tor Eduardo Olavo Canto destacou 
o fato de quase 70% do total das 
mortes do massacre terem ocorrido 
no terceiro pavimento. “Não só pela 
quantidade de tiros: os exames 
mostram o excesso criminoso. Te-
mos os disparos feitos dentro das 
celas, há trechos do laudo dizendo, 
claramente, que houve tiros em ra-
jadas”, disse ele. 

Diogo Almeida
Especial para A União

Superintendente Fernando Moura (1O à esquerda) diz que novas edições são marcos históricos do Jornal que passa hoje reestruturação  

Rômulo Gouveia, em discurso, disse que o jornal divulga fatos de uma sociedade democrática; no detalhe, livro lançado durante o evento

FOTOS: Divulgação

Sobre o lançamento da revista es-
pecial Correio das Artes, em homena-
gem a Felix Araújo, o vice-governador 
Rômulo Gouveia destaca a importân-
cia do político para a história da Paraí-
ba. “a União está vivendo um excelen-
te momento, e lançar esta revista com 
o resgate da memória de Félix é uma 
grande contribuição para o povo cam-
pinense e paraibano”, disse Rômulo. 

Rômulo ressaltou que os princi-
pais acontecimentos da Paraíba e do 
país foram retratados nas páginas da 
a União, registrando a história e sen-
do também personagem histórico. “O 
jornal faz esse resgate e atua de forma 
republicana, divulgando os fatos de 
uma sociedade plural e democrática”, 
frisou o vice-governador ao se referir 
a trajetória histórica do Jornal a União.

O vice-governador também expli-
ca que Félix, apesar de sua morte pre-
coce, atuou defendendo o patrimônio 
do povo, deixando um legado como 
vereador, secretário de governo e tri-

buno. “Félix combateu defendendo o 
povo, não só como político, mas tam-
bém como poeta e humanista. Fica 
aqui nesta revista a lembrança de sua 
trajetória que tanto contribuiu para o 
povo paraibano”, completou Rômulo. 
O advogado e ex-prefeito campinen-
se Félix Araújo Filho comenta sobre a 
alegria que a família sente pelo resga-
te da história que a União do seu pai. 
“Falar de Félix é falar da experiência, 
da liberdade e da democracia que ele 
defendeu durante toda sua vida”, dis-
se Félix Filho. O advogado agradeceu 
à direção do jornal pelo presente, so-
bretudo no momento em que faz 60 
anos do falecimento de Félix.

Também participaram da solenida-
de o reitor da UFCG, Edilson Amorim, o 
coordenador de Comunicação da Pre-
feitura de Campina Grande, José Araú-
jo, dirigentes do Instituto Histórico e 
Geográfico de Campina e da Academia 
de Letras, além de parlamentares, jor-
nalistas e leitores da ‘União’. 

Homenagem a Félix Araújo

Brasília – Das 18.450 
inscrições registradas pelo 
Programa Mais Médicos, 
8.307 apresentaram núme-
ros inválidos de registros em 
Conselhos Regionais de Me-
dicina, o equivalente a mais 
de 45% do total. Perguntado 
se o dado está relacionado 
à suspeita de sabotagem ao 
programa, organizada por 
meio das redes sociais, o mi-
nistro da Saúde, Alexandre 
Padilha, disse que entre as 
inconsistências pode haver 
casos de erros de digitação 
e inscrição de profissionais 
recém-formados, que ainda 
não têm o registro atualiza-
do nos Conselhos Regionais 
de Medicina (CRMs) e podem 
corrigir os dados até ama-

nhã. Os médicos brasileiros 
têm até a meia-noite de ama-
nhã para finalizar o cadastro, 
corrigir dados e concluir a 
entrega dos documentos. Os 
estrangeiros terão até 8 de 
agosto para entregar os do-
cumentos. 

“O Ministério da Saú-
de criou filtros para impe-
dir que uma pessoa que não 
queira atender a população 
na perifeira e municípios do 
interior possa atrasar a che-
gada de médicos para essa 
população. Esse filtro identi-
ficou que tem 8 mil CRMs in-
consistentes, e eles têm até o 
dia 28 para corrigir e confir-
mar os dados. Tem médicos 
que o CRM foi emitido esta 
semana. 

Dos inscritos, 45% têm 
os registros inválidos 

prOgrama maiS mÉdicOS
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Cachaça da PB ganha prêmio nacional em Santa Catarina

Concurso de destilados

A cachaça Cigana, da empresa 
R. Fernandes & Companhia Ltda, foi 
a única bebida destilada da Paraíba 
que ganhou prêmio categoria prata 
no 10º Concurso Nacional de Vinhos 
Finos e Destilados, que ocorreu entre 
os dias 2 a 5 de julho no Resort Costão 
do Santinho, em Florianópolis, palco 
da grande prova pelo segundo ano 
consecutivo. Este ano o evento con-
tou com a inscrição de mais de 250 
amostras de todo o Brasil, onde 194 
eram de vinhos e 63 de destilados. 
Cerca de 40% das amostras inscritas 
de vinhos são da Serra Gaúcha, 30% 
de Santa Catarina, 20% da região da 
Campanha (RS) e os 10% restantes 
com amostras do Paraná, Vale do São 
Francisco, Bahia e Minas Gerais.

Entre os destilados houve uma 
boa amostragem da produção nacio-
nal, com rótulos de 10 estados: Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, 
Alagoas, Ceará, Pernambuco, Paraí-
ba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Bahia.

Os vinhos e destilados foram 
avaliados às cegas e dentro dos rígi-
dos critérios internacionais, por um 
júri formado por especialistas do 
Brasil e de outros 6 países. Entre os 
estrangeiros estavam Rudolf Knoll 
da Alemanha, Peter de Leeuw da 
Suíça, Juko Iwamoto do Japão, Isa-
bel Mazzuchelli do Uruguai e Silvia 
Cava do Chile. Na lista dos degus-
tadores brasileiros, a sommelier e 
colunista do jornal “O Globo” Deise 
Novakosky, o colunista do “Jornal do 
Comércio” de Porto Alegre e autor 
de site Affonso Ritter, o enófilo e au-
tor de livros e site Sérgio Inglez de 
Souza e o enófilo e palestrante Rena-
to Frascino, entre outros.

Ganhadores de prêmios
Foram premiados 58 vinhos 

e 21 cachaças. Entre os vinhos, 10 
conquistaram medalha Grande Ouro 
(acima de 95 pontos), 31 ficaram com 
Ouro e 17 com Prata. Dos vinhos pre-
miados, 41 são do Rio Grande do Sul, 
9 de Santa Catarina, 4 do Paraná, 2 de 
Pernambuco e 2 de Minas Gerais. Na 
avaliação de destilados, foram con-
cedidas 4 medalhas Grande Ouro, 9 
medalhas de Ouro e 8 de Prata. Das 
cachaças premiadas, 8 são gaúchas, 
7 do Estado do Rio de Janeiro, 3 de 
Minas Gerais, 1 de São Paulo, 1 do Rio 
Grande do Norte, 1 da Paraíba e 1 de 
Alagoas.

Raquel Nunes
Assessora de imprensa do Clube do Vinho

Os 14 jurados convidados, do 
Brasil e de outros 5 países, avaliaram 
em 3 dias os 266 rótulos inscritos 
de todas as regiões do Brasil, dentro 
dos rígidos critérios internacionais, 
e puderam testemunhar a evolução 
dos produtos brasileiros. “É impres-
sionante o dinamismo da indústria 
vitivinícola do Brasil”, comentou 
Baudouin Havaux, presidente do 
Concours Mondial de Bruxelles, que 
há 10 anos aposta no potencial dos 
produtos do Brasil e realiza, aqui, 
esse concurso com a MP Eventos. 
“Cada vez mais esse concurso se re-
vela uma grande vitrine dos vinhos e 
destilados brasileiros para os merca-
dos interno e externo”, avalia Zoraida 
Lobato, organizadora do concurso.  
Nesta 10ª. edição, além da alta qua-
lidade dos rótulos avaliados, chamou 
a atenção a diversidade de regiões re-
presentadas, com boas surpresas de 
estados cuja produção vitivinícola é 
pouco conhecida, como Minas Gerais.

Lançamento
Na cerimônia de encerramen-

to do concurso com a revelação dos 
produtos premiados, os organizado-

res lançaram o Concurso Mundial de 
Destilados (Spirits Selection Interna-
tional) que será realizado em 2014 
no Brasil, também no Costão do San-
tinho, em Florianópolis, avaliando 
centenas de amostras de destilados 
de todas as regiões do mundo, às vés-
peras da Copa. Em 2013 foi o ano que, 
pela primeira vez em sua história, o 
Spirits Selection foi realizado fora da 
Europa, em Taiwan, e com agenda se-
parada do grande Concurso Mundial 
de vinhos de Bruxelas.

GRANDE OURO
Harmonie Schnaps  Cachaça Prata Harmonie Schnaps   RS
Weber Haus  Cachaça envelhecida em Canela Sassafrás  RS
Pendão   Cachaça Tonel de Umburana Pendão  MG
Pendão   Cachaça Pendão Premium   MG

OURO
Pendão   Cachaça Pendão Premium   MG
Fazenda Soledade   Cachaça Fazenda Soledade Jequitibá  RJ
Harmonie Schnaps  Cachaça Harmonie Schnaps   RS
ECX Cachaças Artesanais Cachaça Werneck Prata   RJ
Fazenda São Miguel   Cachaça São Miguel Cerejeira   RJ
Weber Haus  Cachaça Premium Black   RS
Gogó da Ema  Cachaça Gogó da Ema    AL
Fazenda da Quinta  Cachaça da Quinta    RJ
Flor do Vale  Cachaça Flor do Vale Extra Premium  RS
Casa Bucco  Licor de Cachaça Casa Bucc   RS

PRATA
ECX Cachaças Artesanais Cachaça Werneck Tradicional   RJ
Marcelo Nordskog  Cachaça Reserva do Nosco   RJ
Remus & Bettinelli  Cachaça Prata Nova    RS
Vidalvo Dada Costa  Cachaça Samanaú Prata    RN
Marcelo Nordskou  Cachaça Reserva do Nosco Envelhecida  RJ
Weber Haus  Cachaça Premium Weber Haus   RS
Casa do Engenho  Cachaça Premium Casa do Engenho  SP
R. Fernandes & Cia.  Cachaça Cigana    PB

MEDALHAS PARA DESTILADOS 

Cachaça Cigana ficou inserida entre os 22 rótulos da bebida consideradas as melhores do Brasil no 10O Concurso Nacional de Vinhos Finos e Destilados

Brasil vai se-
diar o Con-
curso Mundial 
de Destilados 
ás vésperas da 
Copa 2014 que 
ocorrerá em 
Florianópolis

Brasília - Balanço divulgado 
ontem pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) confir-
mou a expectativa de migração de 
usuários, da segunda geração (2G) 
para a terceira geração (3G) de 
serviços de telefonia móvel. Entre 
agosto de 2012 e abril de 2013, a 
agência contabilizou um aumen-
to de 14,53 milhões de pontos de 
tecnologia 3G, ao mesmo tempo 
em que houve uma queda de 8,42 
milhões de pontos 2G. A quarta 
geração (4G), iniciada mais recen-
temente, registrou pouco menos 
de 48,5 mil pontos instalados. Com 
isso, o saldo contabilizado pela Ana-
tel de adições líquidas agregadas 
de tecnologias é 6,15 milhões de 
pontos no período. “Como os dados 
de internet 2G e 3G estão desagre-

gados no relatório, confirmamos 
a tendência de migração dessas 
tecnologias. O usuário agora quer 
mais do que voz. Quer a internet no 
seu celular, e este é o desafio que as 
operadoras terão para melhorar a 
prestação de serviços”, disse o pre-
sidente da Anatel, João Batista de 
Rezende, ao apresentar a avaliação 
trimestral do setor. A avaliação fei-
ta pela Anatel ocorre um ano após o 
período de proibição de vendas de 
novos chips das operadoras, devido 
à má qualidade na prestação dos 
serviços. A suspensão das vendas 
ocorreu entre 23 de julho de 2012 
e 3 de agosto. Segundo a avaliação, 
as quatro operadoras atingiram as 
metas nos serviços 3G, mas no 2G 
apenas a Claro atingiu o parâmetro 
de referência.

Anatel registra expansão 
de nova tecnologia no país 

TELEFONES CELULARES

Brasília – A pesquisa de opinião encomenda-
da pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
ao Ibope aponta que 91% das pessoas entrevis-
tadas consideram a carga tributária brasileira 
alta demais. Outro dado apresentado pela CNI, 
mostra que 53% dos entrevistados acreditam que 
maior parte dos recursos arrecadados vão para o 
Governo Federal. Além disso, as pessoas ouvidas 
têm a percepção que a maior parte dos tributos 
vão para o Governo Federal. 

A pesquisa CNI/Ibope mostra, também, que 
51% dos entrevistados acreditam que os estados 
e municípios não têm recursos para proverem os 
serviços públicos principais. No entanto, as pes-
soas ouvidas apontaram que em dois estados há 
recursos suficientes para investimentos públicos. 
Segundo os dados consolidados, o Rio de Janeiro 
foi apontado por 60% dos entrevistados e Goiás, 
por 51%. Os dados mostram que esses foram os 
dois estados com a menor taxa de avaliação dos 
governos como bom ou ótimo, com 12% e 21%, 

respectivamente. Rio de Janeiro e Goiás também 
foram avaliados com os piores índices de confian-
ça nos governadores, 25% dos fluminenses dizen-
do que confiam e 29% dos goianos com a mesma 
opinião. Na avaliação das prefeituras, 62% dos 
entrevistados responderam que acreditam que 
seus governos municipais precisam de ajuda do 
Governo Federal para realizarem os serviços pú-
blicos, enquanto 31% disseram que a prefeitura 
tem recursos suficientes. 

O gerente de pesquisa da CNI, Renato da Fon-
seca, diz que é um erro considerar que a população 
não entende de questões tributárias e sobre como 
isso interfere na vida das pessoas. “A minha inter-
pretação é que, no todo, as pessoas entendem que 
o governo já tem os recursos suficientes, mas não 
distribui bem esses recursos do Governo Federal 
para os governos estaduais e municipais”, disse. 
Na média do país, 74% acreditam que os recursos 
são mal utilizados pela presidente Dilma Rousseff 
e seus ministros, os governadores e secretários. 

91% consideram impostos altos 
PESQUISA CNI/IBOPE

FOTO: Divulgação
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Amigas

EZILDA ROCHA e 
Roziane Coelho convi-
dando para mais uma 
tarde descontraída na 
próxima segunda-feira 
no Sonho Doce, com a 
realização do encon-
tro mensal do Clube 
Amigas Para Sempre.

O encontro terá 
desfile da Maison Nor-
ma Pedrosa, comemo-
ração com as aniver-
sariantes de junho e 
julho, além de ação 
filantrópica em prol da 
Amem com doação de 
fraldas geriátricas ou 
leite em pó.

Empresários José Farias. 
Alda Tereza Neiva Gou-
veia, Zélia Mesquita, Nair 
Morais, Leonardo Galvão 
Ruffo e Rita Ângela de 
Albuquerque Luna, ad-
vogado Manoel Batista 
Medeiros, ex-deputado 
Rodrigo Soares, executi-
vos Mário Heitor Negócio 
e Morena Galina, 

Parabéns Dois Pontos
Zum Zum Zum
   O Sebo Cultural foi palco ontem do lançamento do livro “Os Sertões infinitos de 
Rosa e Suassuna: a estética hiper-regional na Literatura Brasileira”, tese de mestrado de 
Peterson Martins Alves Araújo, com capa do artista plástico Bruno Steinbach. 

Estimados João e Aureny Albuquerque, sempre presentes nos nossos eventos sociais

As “robertetes” 
em passeio 
memorável 
e animado 
organizado 
por Roberta 
Aquino para 
Campina Grande

  Fugindo à sua tradição dos 
vestidos superestampados, o es-
tilista André Lima surpreendeu com 
o modelo criado para a cantora Fafá 
de Belém se apresentar para o papa 
Francisco.
    O modelito estilo monásti-
co, foi feito de crepe amarelo, que 
é a cor do Vaticano e tem desenho 
de manto, simples nos detalhes, 
sem rendas ou bordados.

FOTO: Goretti Zenaide

Bem Querer II
O ESCRITOR E IMORTAL  da Academia Paraibana 

de Letras, Evalgo Gonçalves envia-me vários exemplares 
do seu mais novo livro “Crônicas do Bem Querer II   - da 
Jaramataia ao Planalto” que, num ato de extrema ge-
nerosidade, destina suas vendas para a Amem.

A obra, editada pela Ideia, com capa de Magno Nico-
lau e apresentação dos também imortais Ângela Bezerra 
de Castro e Gonzaga Rodrigues, reúne suas crônicas 
publicadas na imprensa paraibana. Numa das orelhas do 
livro, significativo e emocionante texto sobre sua sau-
dosa filha Verônica, que foi uma das grandes voluntárias 
da Amem e que deixou sua marca na instituição em prol 
dos idosos carentes.

   Ontem foi dia de festa para Lívia Meira Rodrigues de Aquino por conta do seu 
aniversário. Ela, ao lado do esposo Sagno e da filha Manuela, recebeu familiares para 
comemorar a data.

“Se alguém me ofende 
procuro elevar minha 
alma para que a ofensa 
não a atinja”

“Todos os dias, a 
qualquer hora, o corpo 
manda recados e a alma 
também”

CHARLES DICKENS ROSEANA MURRAY

Hilda e José Farias, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide

Direito do Trabalho
 FOI LANÇADO, na última quinta-feira na sede da 

Associação dos Magistrados do Trabalho, o livro Dimen-
sões da Precarização do trabalho (Ensaios de Sociologia 
do Trabalho), do escritor Giovanni Alves, professor da 
Unesp, de Marília, SP. O autor está na Paraíba para minis-
trar o curso “Temas Polêmicos em Direito do Trabalho.

A ADVOGADA  parai-
bana Socorro Brito segue 
na próxima quarta-feria 
para o Estado do Rio de 
Janeiro, onde fará uma pa-
lestra na cidade de Miguel 
Pereira sobre a violência 
contra a mulher.

Após o evento, ela es-
tende a temporada no Rio 
onde vai se encontrar com 
o noivo Afonso Ropertto, 
só retornando no dia 8 de 
agosto.

Palestra
SERÁ REALIZADO 

HOJE o Arraiá da Soli-
dariedade, tendo como 
atração principal o forro-
zeiro Walter Luiz e Banda 
e organizado por Augusto 
Fernandes.

O evento, que acon-
tece por traz da Praça 
Cristo Rei, em Mangabeira, 
é gratuito e tem por fi-
nalidade arrecadar alimen-
tos para serem doados a 
entidades carentes.

Arraiá

Vera e Manoel Batista Medeiros, ele está aniversariando hoje

FOTO: Dalva Rocha

A Casa do Julgamento
A CIA PARAIBANA de Teatro Abner está apresen-

tando até hoje a oitava edição do espetáculo A Casa 
do Julgamento 2013 com o tema “Maria da Penha”, 
baseada na Lei no 11.340/2006.

A apresentação acontece no Ginásio O Ronaldão, 
no bairro do Cristo em João Pessoa, das 16h às 23h, 
onde cada cena é formada por um pequeno grupo de 
pessoas que assiste ao espetáculo dentro do cenário. 
Ao todo são sete cenários e as cenas têm duração 
de 7 minutos cada. 

Vem aí o SIM Paraíba
O IV SALÃO IMOBILIÁRIO da Paraíba está com 

data marcada para acontecer dias 18 a 20 de outubro, 
desta vez na Domus Hall, no Manaíra Shopping.

O evento é promovido pelo Sindicato da Indústria 
da Construção Civil de João Pessoa, sob a coordena-
ção dos empresários Fábio Sinval, Clóvis Cavalcanti, 
Fernando Cavalcanti e do publicitário Alberto Arcela.

Que país é esse?

A BANDA ANGELLUS vai realizar um show em home-
nagem à banda Legião Urbana, sucesso do rock brasileiro 
nos anos 80 e 90, quando foi extinta com a morte de seu 
líder e vocalista Renato Russo. 

O show “Que país é esse - Tributo à Legião Urbana” 
será no dia 23 de agosto, na casa Vila do Porto, localizada 
no Centro Histórico de João Pessoa. Ingressos nas lojas 
Furtacor e Música Urbana.

   O restaurante Panorâmico, do Clube Cabo Branco, promove hoje mais um animado 
jantar dançante com o músico Ricardo Guimarães, seguido da banda Sonata.

   A Codisma-Cooperativa Cultural Universitária da Paraíba  está com inscrições 
para os cursos de idiomas cujas aulas começam no dia 1 de agosto. 
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Trauma registra 2,8 mil 
acidentes de moto este 
ano em João Pessoa
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Prefeitura da capital divulga
atrações culturais do evento 
apenas na próxima 2a feira

Programação religiosa começa hoje
fesTa das neves

Começa hoje a Festa de 
Nossa Senhora das Neves, pa-
droeira da Arquidiocese da Pa-
raíba, do Estado, do município 
de João Pessoa e da Paróquia 
de Nossa Senhora das Neves. 
Com o tema “Maria, a mulher 
do sim, do serviço e do amor”, 
a programação religiosa será 
aberta às 18h30, com missa ce-
lebrada pelo padre Rui Braga 
e pelo monsenhor Robson Be-
zerra, na Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Neves.

O novenário se estenderá 
até o dia 4 de agosto e, no dia 
5, em que se comemora o Dia 
de Nossa Senhora das Neves, 
a programação religiosa será 
encerrada com missa solene, 
às 9h, celebrada pelo arce-
bispo da Paraíba, dom Aldo 
Pagotto, e procissão, às 16h, 
seguida de missa na Basílica.

Esta é a 428ª edição da 
festa e, segundo o padre Rui 
Braga (pároco da Sé Basílica 
de Nossa Senhora das Ne-
ves) e o monsenhor Robson 
Bezerra (vigário paroquial), 
é um momento importante, 

porque também se comemo-
ram os 100 anos da Arquidio-
cese da Paraíba.

Programação
De acordo com a progra-

mação divulgada pela Arqui-
diocese da Paraíba, a missa de 
abertura do novenário da Fes-
ta das Neves terá como con-
vidados todas as paróquias e 
suas comunidades, serviços, 
pastorais e associações, além 
de todos os avôs e avós, Poder 
Judiciário, Governo do Estado 
e do município. Todas as cele-
brações vão ser realizadas na 
Catedral Basílica de Nossa Se-
nhora das Neves

Amanhã, a missa será 
celebrada às 19h, pelo padre 
Antônio Souza da Silva, tendo 
como convidados catequistas 
de crianças, jovens e adultos, 
EJC e Segue-me. Nos demais 
dias de novenário, as missas 
serão celebradas sempre às 
19h, sendo que na segunda-
-feira o celebrante será o pa-
dre Reynaldo Segundo, e os 
convidados serão religiosos, 
religiosas e Seminário Arqui-
diocesano.

A quarta noite do Nove-
nário das Neves terá como 
convidados o padre Alexan-
dre Magno e pastorais sociais, 
enquanto o celebrante será o 
padre Jorge Ivan. Já na quarta-
-feira, a missa será celebrada 

pelo padre Deivison Silva de 
Santana e será dedicada aos 
diáconos, aspirantes e Escola 
Ministerial. E na quinta-feira, 
dia 1º, será celebrada a Missa 
da Luz, pelo padre Hélio Fer-
reira, com a presença de to-
dos os Grupos de Liturgia da 
Região Centro e ministros da 
Sagrada Comunhão.

A sétima noite do no-
venário constará de missa 
celebrada pelo padre Saulo 
de Tarso, tendo como con-
vidados monsenhor Ednal-
do Araújo e Apostolado da 
Oração. No sábado, o cônego 
Geraldo Magela será o ce-
lebrante da missa, que será 
dedicada ao setor Família. 
O novenário será encerrado 
no domingo, dia 4, com mis-
sa celebrada pelo arcebispo 
da Paraíba, dom Aldo di Cillo 
Pagotto, e terá como  convida-
dos as novas comunidades.

No dia 5 de agosto, data 
em que se comemora o dia 
de Nossa Senhora das Neves, 
haverá missa solene às 9h e 
recitação do Terço de Nossa 
Senhora (pelos Coroinhas) às 
15h. Em seguida, às 16h, será 
realizada a procissão condu-
zindo a imagem de Nossa Se-
nhora das Neves pelas princi-
pais ruas do centro da capital, 
encerrando com a Santa Missa 
presidida por Dom Aldo di 
Cillo Pagotto.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Embora a programação 
religiosa da Festa das Neves 
comece hoje, a parte cultural 
será divulgada pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa na 
próxima segunda-feira, pelo 
prefeito de João Pessoa, Lu-
ciano Cartaxo, e o secretário 
executivo da Fundação Cul-
tural de João Pessoa (Funjo-
pe), Maurício Burity, às 10h, 
no gabinete do prefeito, no 
Paço Municipal. Na ocasião 
também será anunciado um 
pacote de ações e obras para 
a cidade de João Pessoa, em 
comemoração aos seus 428 

anos de fundação.
O diretor executivo ad-

junto da Funjope, André Coe-
lho, adiantou que a programa-
ção acontecerá entre os dias 
1º e 5 de agosto, a exemplo 
do ano passado. No entanto, 
ele não antecipou as possíveis 
atrações culturais, mas infor-
mou que a programação mu-
sical será realizada no Ponto 
de Cem Réis, enquanto a parte 
de cultura popular e exposi-
ção fotográfica nas praças Rio 
Branco e Dom Adauto.

Os demais setores en-
volvidos na Festa das Neves, 

como a Secretaria de Mobili-
dade Urbana (Semob), tam-
bém não adiantaram seus 
planos para os dias dos fes-
tejos da padroeira da capital. 
Até agora, a Prefeitura de João 
Pessoa só anunciou o número 
de ambulantes que poderão 
instalar suas barracas. A Se-
cretaria Municipal de Desen-
volvimento Urbano (Sedurb) 
disponibilizou 330 vagas para 
os comerciantes de eventos 
que desejam trabalhar na Fes-
ta das Neves 2013. Eles foram 
escolhidos de acordo com os 
critérios adotados em edital.

Shows, cultura popular e exposições
Festa será aberta oficialmente às 18h30, com missa na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves

FOTO: Evandro Pereira
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Trauma registra 2,8 mil acidentes 
de moto este ano em João Pessoa
Motociclistas realizam
hoje protesto contra
a violência no trânsito

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@gmail.com

1 – Mantenha a motocicleta sempre em ordem. Verifique a ca-
libragem e o estado geral dos pneus; cheque o funcionamen-
to do farol, setas, lanterna e luz de freio; verifique o cabo, 
lonas, ou pastilhas, fluido e a regulagem se for freio hidráu-
lico; confira o cabo, e a regulagem da folga ideal do sistema 
hidráulico; revise os amortecedores traseiros e as bengalas 
dianteiras quanto a vazamentos; verifique a vela, cachimbo e 
cabo; troque periodicamente o conjunto de coroa, corrente e 
pinhão; tenha sempre a mão a CNH e o CRLV; utilize o prote-
tor de pernas (mata-cachorro) e a antena anti-cerol; 

2 – Pilote utilizando equipamentos de segurança; 

3 – Reduza a velocidade. Quanto menor a velocidade, maior 
será o tempo disponível para lidar com o perigo de uma con-
dição adversa ou situações inesperadas, como mudança súbi-
ta de trajetória de outro veículo;

4 – Atenção e concentração. O ato de pilotar motocicletas exi-
ge muita atenção do motociclista, por isso evite se distrair;

5 – Respeite a sinalização de trânsito; 

6 – Cuidado nos cruzamentos. Os cruzamentos são os locais 
de maior incidência de acidentes de trânsito, então redobre a 
atenção e reduza a velocidade ao se aproximar dos mesmos, 
principalmente nos cruzamentos sem sinalização de semáforos; 

7 – Cuidado nas ultrapassagens. Sinalize as manobras com 
antecedência e certifique-se de que você realmente foi visto 
pelo motorista a ser ultrapassado. Tenha cuidado ao passar 
entre veículos, principalmente ônibus e caminhões;

8 – Cuidado com pedestres. Lembre-se de que o pedestre tem 
prioridade no trânsito urbano. Seja cordial e fique alerta para 
os pedestres desatentos, principalmente crianças e idosos;

9 – Seja visto. Ao pilotar à noite, use roupas claras e com ma-
teriais refletivos; 

10 – Alcoolismo. Está comprovado que bebida e direção não 
combinam. Então, se beber, não pilote. Fique vivo no trânsito; 

11 – Mantenha distância. É imprescindível manter uma dis-
tância segura dos veículos à frente (cerca de cinco metros), 
principalmente em avenidas e rodovias; 

12 – Cuidado com a chuva. Redobre a atenção, reduza a velo-
cidade e evite freadas bruscas; lembre-se de que nestas condi-
ções o tempo de frenagem é duas vezes maior que o normal.

Fonte: Associação Brasileira de Motociclistas

Somente este ano, 2.808 
motociclistas se envolveram 
em acidentes em João Pessoa. 
Esse número, porém, infor-
mado pelo Hospital de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, não reflete 
completamente a realidade, 
pois engloba apenas aqueles 
motociclistas que, por terem 
sofrido um acidente um pou-
co mais grave, acabam sendo 
direcionados para o hospital. 
Mesmo assim, a média é de 

pelo menos 15 acidentes por 
dia. Hoje é comemorado o Dia 
do Motociclista, e, em protes-
to contra a violência, ocorrerá 
uma “motorreata” com saída 
prevista para as 8h.

Se comparado com o 
mesmo período do ano ante-
rior, o número de acidentes 
aumentou 2,7%: de janeiro 
a junho de 2012, foram re-
gistrados 2.734 casos (se le-
vado em consideração o ano 
inteiro, esse número sobe 
para 5.642). Algumas atitu-
des como uma maior precau-
ção no trânsito, reduzindo a 
velocidade, respeitando a si-
nalização de trânsito e tendo 
um maior cuidado nos cruza-
mentos, porém, podem evitar 
grandes acidentes. 

De acordo com relatório 
divulgado nesta semana pelo 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), 252.662 
pessoas estão habilitadas a 
dirigir moto na Paraíba. O nú-
mero de condutores com ha-
bilitação tipo AB (que permite 
dirigir motocicletas ou carros 
com até oito passageiros) é 
de 220.160. Essa modalidade 
aparece em segundo lugar em 
número de CNHs (Carteira 
Nacional de Habilitação) no 
Estado. O primeiro lugar fica 
para o tipo B (apenas carro), 
com 273.039. Já os habilita-
dos na categoria A, específica 
para motociclistas ou condu-
ção de veículos motorizados 
de três rodas, com ou sem 
carro lateral, somam 32.502.

O estudante Diego Por-
to, que há cinco anos é moto-
ciclista, não pestaneja quan-
do questionado sobre o que 
prefere, se um carro ou uma 
moto: "A moto, com certeza", 
diz ele. Desde que tirou sua 
carteira de habilitação, diri-
ge sua moto e é apaixonado 
por ela. "Meu pai sempre 
teve moto, transporte com o 

qual sempre tive muito con-
tato e, consequentemente, 
paixão", declara. Sua paixão, 
porém, não o deixa cego. Em 
relação aos principais pro-
blemas enfrentados no dia 
a dia, ele diz: "A quantidade 
de acidentes incomoda, mas 
muitas vezes é fruto dos ex-
cessos dos próprios motoci-
clistas".

Uma "motorreata" com 
saída prevista para às 8h, da 
sede do Detran, em Manga-
beira, será realizada hoje. Os 
motociclistas passarão pelos 
bairros de Mangabeira, Ban-
cários, Castelo Branco e Mi-
ramar, até a avenida Epitácio 
Pessoa, onde será realizado 
um comando de saúde das 
9h30 às 11h.

De lá, os participantes 
seguem em direção ao cen-
tro, até outro ponto da Epi-
tácio Pessoa, onde será reali-
zado um comando educativo, 
com distribuição de material 
sobre a Lei Seca. A "motorre-
ata" terá o apoio do Batalhão 
de Policiamento de Trânsito, 
Polícia Rodoviária Federal e 
Semob.

Paixão de pai para filho

“Motorreata” toma as ruas

Segurança

Os 12 Mandamentos do Motociclista

Construído na dé-
cada de 1950 para abri-
gar o antigo Instituto de 
Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado 
(Ipase) e posteriormente 
o Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), 
o prédio que hoje é re-
fúgio para moradias e 
comércios irregulares se 
tornará habitações e co-
mércio formal. Ainda no 
mês de agosto o projeto 
final para transformar o 
local em habitação será 
entregue à Caixa Econô-
mica Federal, que abrirá 
chamamento público 
para licitação de constru-
toras para a obra.

De acordo com Da-
niela Bandeira, superin-
tendente da Gerência Re-
gional do Patrimônio da 
União na Paraíba, o pré-
dio foi comprado pelo 
Governo Federal com o 
intuito de transformá-lo 
em moradia. “O Minis-
tério das Cidades abriu 
um chamamento públi-
co para saber quais mo-
vimentos pró-moradia 
tinham o interesse em 
morar no local. O movi-

Caixa recebe projeto no próximo mês
antigO inSS vai virar MOradia

mento já foi selecionado e, 
hoje, o projeto tão bem fei-
to e estruturado pela Prefei-
tura de João Pessoa está em 
vias de aprovação pela Caixa 
Econômica Federal”.

Ela disse ainda que, as-
sim que o projeto for apro-
vado, a Caixa abre chama-
mento público para licitação 
da construtora. “Não tenho 
como estabelecer prazos, 
pois agora eles dependem 
dos trâmites dentro da Cai-
xa. Apesar de já fazer alguns 
anos que esses projetos estão 
sendo realizados, conside-
ramos que estamos em um 
estado bem adiantado, pois 
foi muito difícil transformar 
um prédio criado para uma 

finalidade em um empreen-
dimento habitacional”.

A secretária de Habita-
ção de João Pessoa, Socorro 
Gadelha, disse que, até o 
final de agosto, o projeto, 
que está em vias de ajustes 
junto ao Iphan, será entre-
gue à Caixa. “O Movimento 
pró-moradia Fetamoc já foi 
selecionado. Em princípio 
serão 62 moradias, além 
do comércio no térreo, mas 
esse número ainda depen-
derá dos ajustes finais com o 
Iphan, pois, como o prédio é 
da década de 1950, a institui-
ção pode querer fazer algum 
tipo de ajuste. Assim que o 
Iphan liberar o projeto, nós 
o enviaremos para a Caixa, 

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Prédio localizado no centro deve abrigar inicialmente 62 famílias

Sem passarela, população corre constante risco de atropelamento

De acordo com relatório do Detran, 252.662 pessoas estão habilitadas a dirigir moto na Paraíba

que abrirá o chamamen-
to. Esse envio deve ser 
ainda em agosto”.

Também está em 
fase final o projeto de 
transformação em mora-
dia e comércio de nove 
casarões no Centro His-
tórico de João Pessoa. 
“Esse projeto também 
está no Iphan e desses 
nove casarões serão fei-
tas 15 moradias, além 
de comércio no térreo. 
Quem se inscreveu no 
projeto Moradouro terá 
prioridade, pois esse pro-
jeto será financiado pela 
Caixa, para pessoas que 
tenham renda entre três 
e seis salário mínimos”. 

Sobre o prédio 
O edifícil sede do 

Ipase começou a ser 
construído em 1949 e 
terminou em 1951. Ele 
é um dos marcos da 
verticalização da capital 
do Estado. É um repre-
sentante da arquitetura 
moderna. E esse moder-
nismo impressionou a 
população na época da 
sua construção, quando 
ainda não existia sequer 
o viaduto Damásio Fran-
ca. Ele tem sete andares, 
além do subsolo.

O trecho da BR-101 no 
km 98,2, que fica localizado no 
município do Conde, será in-
terditado amanhã, a partir das 
7h, para o içamento de uma 
passarela de pedestres provi-
sória. A informação é da Supe-
rintendência do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit).

A passarela que existia 
neste trecho foi derrubada 
após a colisão com uma car-
reta em 19 de julho de 2012, 
deixando duas pessoas feridas 
que foram socorridas pelo Cor-
po de Bombeiros. A passarela  
que desabou foi retirada da 
pista somente no dia seguinte.

O içamento da passarela 

será realizado no período da 
manhã. O tráfego no local irá 
operar com desvios nos dois 
sentidos da rodovia. A previsão 
é que a partir das 13h o trânsi-
to seja retomado normalmen-
te. Segundo informações do 
Dnit, a Polícia Rodoviária Fede-
ral já foi convocada.

O superintendente do 
Dnit, Gustavo Adolfo, informa 
ainda que a passarela defini-
tiva deverá ficar pronta até o 
final do ano. A empresa Proen-
ge está sendo responsável pela 
confecção da passarela defini-
tiva.

A população do Conde 
está se arriscando para atra-
vessar a rodovia há mais de um 

Dnit interdita amanhã trecho da BR-101 
no Conde para instalar passarela provisória

ano. Ao lado da passarela que 
desabou existem paradas de 
ônibus dos dois lados e diaria-
mente pessoas de todas as ida-

des têm que atravessar onde os 
veículos normalmente transi-
tam numa velocidade de 100 
quilômetros por hora.

Foto: ortilo Antônio

Foto: Evandro Pereira

Foto: Marcos Russo



Governo discute Pacto Social 
com prefeitos do Seridó e Cariri

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 27 de julho de 2013

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu ontem a 
prefeita de Juazeirinho, Car-
leusa Marques, e os prefeitos 
de Cubati, Eduardo Dantas, e 
de Barra de Santana, Amauri 
Ferreira.  Os gestores discuti-
ram sobre os projetos apro-
vados dentro da 2ª edição do 
Pacto Social, que vai investir 
R$ 100 milhões em  projetos 
de 216 municípios. 

Na primeira audiên-
cia,  o governador recebeu 
na Granja Santana a prefeita 
Carleusa Marques, que este-
ve acompanhada do seu pai, 
o deputado estadual Carlos 
Dunga, do vice-prefeito Jo-
nilton Fernandes, dos secre-
tários municipais Fred Ma-
rinheiro e Antônio Batista, 
do vereador Martins Júnior 
e lideranças do comércio e 
religiosos para tratar de as-
suntos de interesse do muni-
cípio.  O reforço na segurança 
de Juazeirinho, a construção 
da estrada ligando a BR-230 
a Tenório e os projetos de 
construção da unidade de 
beneficiamento de leite e a 
construção do centro de co-
mercialização da agricultura 
familiar foram projetos apro-
vados dentro do Pacto Social. 

A prefeita Carleusa Mar-
ques disse que a audiência 
foi muito positiva por tratar 
dos assuntos prioritários do 
município e o governador Ri-
cardo Coutinho se colocou à 
disposição em atender as rei-
vindicações. Ela destacou a 
garantia do governo na aber-
tura da licitação da estrada 
ligando Juazerinho a Tavares 

Previsão de investimento 
é de R$ 100 milhões em 
projetos em 216 municípios

no mês de agosto.   
Carleusa também ressal-

tou a importância do Pacto 
Social como instrumento que 
vem se consolidando e aju-
dando o desenvolvimento dos 
municípios. “Por isso, estamos 
elaborando os projetos que são 
essenciais para o desenvolvi-
mento da agricultura e do nos-
so comércio”, avaliou a prefeita. 

O prefeito de Cubati, 
Eduardo  Dantas, apresentou 
ao governador as plantas dos 
projetos aprovados dentro 
do Pacto Social para amplia-
ção do Centro de Capacita-
ção dos Professores e para a 
construção de uma unidade 
de fisioterapia no município. 
Ele disse que já apresentou 
os dois projetos na Secreta-

ria de Articulação Municipal 
e irá centrar esforços nesse 
que considera “um dos me-
lhores projetos já implanta-
das na Paraíba”. 

“O nosso município está 
sendo muito bem contempla-
do no Pacto Social e acerta-
mos os detalhes desses dois 
projetos que são fundamen-
tais para a melhoria da quali-

dade da educação e da saúde 
com a abertura de serviços 
de fiosioterapia e laboratório 
de análises clínicas que vão 
referenciar municípios vizi-
nhos”, completou Eduardo. 

O prefeito de Barra de 
Santana, Amauri Ferreira,  
também discutiu sobre me-
didas para conter a seca da 
adutora e dos mananciais 

que abastecem a zona rural 
e sobre o plano municipal de 
saneamento básico, abasteci-
mento de água e esgotamen-
to sanitário aprovado den-
tro do Pacto Social. O gestor 
agradeceu a atenção dispen-
sada pelo governador Ricar-
do Coutinho “que demonstra 
todo interesse em ouvir e dia-
logar com os prefeitos”.

Gestores discutiram com o governador Ricardo Coutinho sobre os projetos aprovados dentro da 2ª edição do Pacto Social. Primeira audiência aconteceu na Granja Santana

FOTO: Secom-PB

Começam na próxima se-
mana os cursos profissionali-
zantes de Técnicas Básicas de 
Garçom, no Presídio Regional 
de Cajazeiras, e de Cozinha 
Básica, que será oferecido nas 
Penitenciárias Padrão Romero 
Nóbrega (Patos) e Silvio Porto 
(João Pessoa), e no presídio 
de Catolé do Rocha. Os cursos 
fazem parte do projeto Cida-
dania é Liberdade, desenvolvi-
do pela Gerência Executiva de 
Ressocialização da Secretaria 
de Estado da Administração 
Penitenciária (Seap).

A temporada de cursos 
teve início na segunda-feira 
(22), na Colônia Penal da ci-
dade de Sousa, no Sertão do 
Estado, com a aula inaugural 
do curso de Instalador Elétrico 
Residencial, com carga horária 
de 200 horas. O curso está con-
templando 36 reeducandos 
durante os dois expedientes. 
Na oportunidade, foi distribuí-
do um kit de material esporti-
vo. Já na terça-feira (23), foi a 
vez da Penitenciária Dr. Romeu 
Gonçalves Abrantes – PB1 dar 
início ao cronograma do curso 
de Cozinha Básico, com carga 
horária de 60 horas, contem-
plando 20 reeducandos. Os 
cursos acontecem em unida-
des prisionais das cidades de 

João Pessoa, Patos, Catolé do 
Rocha, Sousa e Cajazeiras.

Para o secretário de Ad-
ministração Penitenciária, 
Wallber Virgolino, esta é mais 
uma ação que promove mais 
uma programação de cursos 
profissionalizantes, dentre 
tantos outros que a Seap vem 
oferecendo, “uma vez que a 
capacitação e o trabalho den-
tro do sistema penitenciário 
não podem ficar restritos à fa-
bricação de bolas, como acon-
tece normalmente, temos que 
avançar nas políticas públicas 
de ressocialização e a nossa 
meta é atingir 80 por cento da 
população carcerária da Paraí-
ba com estes cursos até 2014”.

A gerente de Ressociali-
zação da Seap, Ziza Maia, afir-
mou que a qualificação pro-
fissional dos reeducandos é 
um direito e condição primor-
dial para o fortalecimento do 
processo de ressocialização. 
Sobre os cursos de Cozinha 
Básica implantados, o coorde-
nador do Programa Cidadania 
é Liberdade, acrescentou que, 
além da melhoria da qualida-
de da alimentação dentro das 
casas de detenção, estes cur-
sos objetivam a capacitação 
dos participantes e a inserção 
deles no mercado de trabalho.

Cursos profissionalizantes 
acontecem em presídios

NA PARAÍBA

O Ministério Público da 
Paraíba, através da Promo-
toria de Piancó, celebrou na 
quinta-feira (25) dois termos 
de ajustamento de condu-
ta (TAC) com os gestores do 
Município de Catingueira. 
Os termos dizem respeito 
ao transporte noturno de 
estudantes universitários e 
às condições estruturais do 
conselho tutelar.

O primeiro TAC firmado 
pelo promotor Elmar Thiago 
Pereira de Alencar com o pre-
feito Albino Felix de Sousa e 
com o presidente da Câmara 
José Leite visa regulamentar, 
até o final de agosto, o pará-
grafo único do artigo 5º da 
Lei Federal de n.º 12.816/13, 
no Município de Catingueira. 
Essa regulamentação objetiva 
viabilizar o transporte notur-
no para a cidade de Patos dos 
estudantes universitários ca-
tingueirenses, desde que não 
haja prejuízo para os alunos 
da rede básica, nem, tampou-
co, gastos extraordinários 
para a Prefeitura, à exceção 
do combustível, da deterio-
ração natural do veículo e da 
remuneração do motorista.

De acordo com o promo-
tor de Justiça Elmar Thiago 
Pereira de Alencar, essa so-

lução atende aos anseios da 
comunidade, que se mobili-
zou para que tal serviço fosse 
restabelecido, assim como, 
de acordo com a nova regu-
lamentação do assunto, pôde 
ser construída, sem gerar 
gastos excessivos para o mu-
nicípio ou comprometimento 
da assistência ao Ensino Fun-
damental, conforme lei local 
que deverá prever essas con-
dições. Em caso de descum-
primento, será aplicada multa 
diária de pessoal ao gestor no 
valor de R$ 500.

No outro TAC, prefeito de 
Catingueira se comprometeu 
a readequar as condições es-
truturais de funcionamento 
de Conselho Tutelar, seguindo 
os parâmetros estabelecidos 
pela Resolução n.º 75 do Con-
selho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(Conanda), disponibilizando, 
no prazo de 45 dias, uma sede 
exclusiva (própria ou locada) 
para o Conselho Tutelar, com 
salas para atendimento re-
servado, banheiros, recepção, 
sala de secretaria e arquivo, 
telefone, fax, veículo à dispo-
sição e demais materiais de 
escritório. Caso seja descum-
prido, o gestor pagará multa 
diária de R$ 300.

MP celebra TAC com 
gestores de Catingueira

tRANsPoRte de estudANtes

A Polícia Militar 
desarticulou um ponto 
de venda de drogas e 
prendeu um traficante 
na cidade de Cuité, no 
Agreste do Estado. O 
flagrante aconteceu na 
madrugada de ontem, 
quando uma viatura da 
rádio patrulha realiza-
va rondas no bairro da 
Bela Vista e foi infor-
mada pela população 
que haveria um ponto 
de venda de entorpe-
centes no local.

No total, foram 
apreendidas duas facas 
peixeiras, um facão, seis 
pedras de crack, uma 
pequena quantidade de 
maconha pronta para 
consumo e dinheiro. 
Conforme as informa-
ções prestadas ao Centro 
Integrado de Operações 
Policiais (Ciop), todo o 
material estava dentro 
da casa de Francisco das 
Chagas, 49 anos, que foi 
preso em flagrante.

Antes de entrar no 
local, no entanto, os po-
liciais informaram que vi-

ram uma movimentação 
estranha na casa e uma 
pessoa, aparentemente 
menor de idade, saindo 
com uma sacola. O ado-
lescente fugiu ao ver a 
polícia, adentrando em 
um matagal. No local, a 
PM achou a sacola com 
uma certa quantidade 
de droga e foi até a casa 
suspeita para verificar a 
procedência do material, 
realizando o flagrante.

Francisco das Chagas 
foi levado para a delega-
cia de Cuité e, em segui-
da, encaminhado para a 
cadeia pública da cidade.

Desarticulado ponto 
de venda de drogas

em Cuité

Foram apreen-
didas duas 
facas peixeiras, 
um facão, seis 
pedras de crack, 
maconha e 
dinheiro
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Pela cidade

A PMCG alega não estar recebendo repasses 
federais por causa de contas não prestadas pela 
gestão Veneziano dos exercícios 2011 e 2012, de 
modo que tem cabido ao Município arcar com toda a 
despesa de manutenção dos restaurantes e cozinhas 
comunitárias.

l CAMPANhA 

O vereador Miguel Rodrigues apresentou 
requerimento na Câmara Municipal de Campina 
Grande solicitando à Secretaria de Assistência Social do 
Município a realização de uma campanha de arrecadação 
de alimentos para as vítimas das chuvas na cidade.

l APelo 

Segundo Miguel, as chuvas castigaram Campina 
Grande durante estes últimos dias, causando inúmeros 
transtornos. “Para tentar minimizar os problemas 
causados pela chuva, apelamos para a solidariedade 
daqueles que não tiveram prejuízos”, disse Miguel.

Inesquecível  
Este sábado, 27, marca o aniversário de 60 anos 

da morte de Félix de Souza Araújo, duas semanas após 
ter sido ferido por um funcionário da prefeitura, gestão 
cujas contas o jovem vereador de 30 anos investigava. 
Nascido em Cabaceiras, Félix é um dos nomes mais 
brilhantes da história política da Paraíba, mesmo tendo 
exercido apenas parte de um mandato na Câmara 
Municipal, da qual é patrono. Félix Araújo foi jornalista, 
poeta, pracinha voluntário da Segunda Guerra e cursava 
Direito quando morreu.

Negativa

O vereador Sargento Régis desmentiu que tenha 
planos de deixar o PMN para cair na Rede da ex-ministra 
Marina Silva, conforme vem sendo especulado nos 
corredores da Câmara Municipal de Campina Grande. Até 
cinco vereadores estariam de olho na sigla. 

Mais barato
O botijão de 13 quilos do gás de cozinha manteve 

o mesmo percentual de variação de preços (14,2%) 
encontrado na pesquisa realizada no mês de maio. Mas, 
segundo o Procon, desta vez o produto apresentou 
redução de preço de R$ 2 em quatro estabelecimentos 
pesquisados. O órgão realizou a coleta de preços em 
vinte pontos de venda do gás de cozinha. Entre os 
valores, o menor preço encontrado do botijão de cozinha 
foi de R$ 35 em um posto de combustíveis localizado no 
bairro do Alto Branco. 

Mais caro

Ainda de acordo com os números do Procon 
Municipal, o maior preço do gás de cozinha foi 
verificado em um posto de combustíveis, no Centro, 
ao valor de R$ 40. Nos demais estabelecimentos, o 
produto é comercializado com valores entre R$ 37 
a R$ 39. A pesquisa completa, com os endereços 
dos estabelecimentos e preços praticados, pode ser 
consultada através do site www.proconcg.pb.gov.
br ou pessoalmente, na sede do órgão, que fica 
localizada à Rua Afonso Campos, 304, Centro de 
Campina Grande.

Crítica

O ex-prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital 
do Rêgo (PMDB), através de sua assessoria, afirmou 
lamentar a possibilidade da Prefeitura fechar os dois 
restaurantes populares e as nove cozinhas comunitárias 
implantadas na cidade durante sua gestão.

Desatenção 

Segundo Veneziano, “a decisão de fechar as unidades 
é um gesto de total desatenção com a população, sobretudo 
a mais carente” e “a desculpa utilizada pela gestão atual, de 
que não está havendo repasse do Governo Federal para a 
manutenção das unidades, não convence”.

o caso

Igualdade racial tem 1ª conferência
Por uMA CIDADe AfIrMAtIvA

Abertura do evento no Centro 
Cultural Lourdes Ramalho, 
Teatro Rosil Cavalcante 

“A educação é a arma 
mais poderosa que você pode 
usar para mudar o mundo”, 
estas palavras do líder Nelson 
Mandela, que também foi pre-
sidente da África do Sul, servi-
ram de referência para discus-
sões em debates de Campina 
Grande. Neste final de sema-
na, ocorre a ‘I Conferência 
Municipal da Igualdade Ra-
cial: Por uma Campina Grande 
Afirmativa’, no Centro Cultural 
Lourdes Ramalho (Auditório 
do Teatro Rosil Cavalcante). O 
evento é gratuito e aberto ao 
público em geral.

Hoje, o início é às 8h, com 
um cerimonial de abertura. Às 
8h30, ocorre uma apresenta-
ção cultural com capoeiristas 
do Projeto Capoeira nas Es-
colas. Após a composição da 
mesa e cumprimentos, será 
iniciada a palestra “Repara-
ção e Promoção da Igualdade 
Racial para o Fortalecimento 
da Democracia” ministrada 
pelos palestrantes Ariosval-
ber de Souza Oliveira e Dalmo 
da Silva.

O momento também é di-
vidido em quatro eixos, cujas 
discussões se baseiam em: 
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Estratégias para o desenvolvi-
mento e o enfrentamento ao 
racismo; Políticas de igualdade 
racial no Brasil: avanços e de-
safios; Arranjos Institucionais 
para assegurar a sustentabili-
dade das políticas de igualda-
de racial e, Participação Políti-
ca e controle social. 

Conforme Moisés Alves, 
idealizador do evento e inte-
grante do Conselho Municipal 
de Educação, ao término da 
conferência um documento 
será elaborado e encaminhado 

para o poder estadual e poste-
riormente, nacional. É objetivo 
também a definição dos cami-
nhos das relações sociais. 

“É preciso que sejam 
discutidas as leis 10.639 e 
a 11.645, como também a 
opressão vivenciada pelo mo-
vimento negro no mercado de 
trabalho, no convívio social, e 
os próprios poderes públicos 
que ainda tratam com distan-
ciamento o caso”, disse Moisés.

Alves ainda ressaltou o 
motivo em se debater a pales-

tra sobre a Política da Igualda-
de. “Somos os protagonistas 
de histórias diferentes, e, seres 
humanos. A igualdade deve 
estar inserida em nossa cons-
ciência”, concluiu.

O encerramento está 
previsto para as 17h, com a 
aprovação das propostas que 
irão modificar os documen-
tos a serem apresentados. 
Em seguida, a eleição e homo-
logação dos delegados para 
a Conferência Estadual de 
Igualdade Racial. 

FICG 2013: 
samba e pop 
são os ritmos 
de hoje

O Festival de Inverno 
de Campina Grande (FICG-
2013), cujo evento está 
ocorrendo desde o último 
dia 23, durante este final de 
semana, deverá movimen-
tar a cidade com músicas de 
diversas bandas. O ritmo do 
Samba e o Pop Rock prome-
tem ‘sacudir’ os populares. 

Cabruêra, Maracagrande, 
Coletivo Alfenim de Teatro, 
Grupo Arubemba e o Ballet 
Municipal do Rio de Janeiro 
são algumas das atrações 
esperadas para este sába-
do, 27. Na Praça da Ban-
deira, centro de Campina 
Grande, a programação vai 
desde o samba de Gitana 
Pimentel, passando pelo 
pop rock de Igor Di Caval-
cante, ao regionalismo de 
Cabruêra.

“Experimento Pina”
As apresentações de 

dança começam a partir das 
10h da manhã na Feira Cen-
tral, com o espetáculo “Ex-
perimento Pina” da Paralelo 
Cia de Dança. Já em horário 
noturno, às 21h, no Teatro 
da Facisa, um espetáculo 
de música clássica “Grand 
pas-de-deux” de O Quebra-
-Nozes, Dom Quixote, Car-
naval de Veneza, Sherazade, 
Talismã e outros serão en-
cenados por solistas e bai-
larinos. 

No Teatro Municipal 
Severino Cabral, o Grupo 
Arupemba apresenta “Ri-
torno da Carolina” às 21h e 
o Coletivo Alfenim de Teatro 
no Miniteatro Paulo Pon-
tes, apresenta o espetáculo 
“Brevidades”.

FoTo: Divulgação



Políticos prestigiam homenagens
JOÃO PESSOA

Familiares e autoridades do
Estado lembram importância
de João Pessoa para a PB 
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Ricardo e Cássio reagem 
à decisão da Petrobras 
sobre Porto de Cabedelo
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Por iniciativa do Memo-
rial da Justiça Eleitoral da Pa-
raíba, com a curadoria da Se-
cretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, 
a exposição “Direito à memó-
ria e à verdade – a ditadura 
militar no Brasil de 1964 a 
1985” estará disponível para 
visita pública na sede do Tri-
bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba), no período de 1º a 
30 de agosto, e na Fortaleza 
de Santa Catarina, entre os 
dias 07 a 19 de setembro.

Na sede do TRE, na Ave-
nida Princesa Isabel, Centro, 
a visitação estará aberta de 
segunda a quinta-feira, das 
13 às 18h, e sexta-feira, de 
8h às 13hs. Já exposição na 
Fortaleza de Santa Catarina, 
em Cabedelo, será realizada 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 17hs, e será organi-
zada pelo cartório eleitoral 
da 57ª Zona.

Além da exposição, a co-
missão do Memorial elaborou 
uma programação especial, 

sempre às quartas-feiras, que 
contará com palestras, deba-
tes, apresentações culturais 
e uma homenagem à juíza 
Helena Alves, que este ano 
completou 90 anos e foi uma 
dos magistrados cassados 
pelo AI-5. A magistrada terá 
uma exposição paralela sobre 
a sua história no hall do Tri-
bunal.

A solenidade de abertura 
acontece na próxima quinta-
-feira (1º), às 16h, na sala de 
sessões do TRE, pelo presi-
dente da Corte, o desembar-
gador Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque e pela profes-
sora da Universidade da Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
Lúcia Guerra. Na ocasião, o 
artista José Rufino proferirá 
a palestra intitulada “Arte e 
Política”.

A homenagem à juíza 
Helena Alves ocorre no dia 
8 de agosto, com saudação 
feita pelo presidente Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque, 
pelo juiz e historiador Hum-

berto Melo e pelo desembar-
gador Júlio Aurélio Coutinho. 
A apresentação cultural fica 
por conta do Quinteto de so-
pro Musarum, da UFPB.

Destaque da programa-
ção também é a mesa temáti-
ca “Perseguição Política”, com 
os perseguidos políticos da 
Paraíba, no dia 21 de agosto, e 
a mesa temática com os mem-
bros da Comissão Estadual da 
Verdade, no dia 28 de agosto.

Para o presidente do 
TRE, desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque, a 
exposição é uma oportunida-
de dos cidadãos conhecerem 
mais de sua história. “Como 
sabemos, o período do gover-
no militar no Brasil, compre-
endido entre 1964 a 1985, 
ainda é uma página da histó-
ria recente a ser muito estu-
dada. É através de iniciativas 
como esta, expondo acervo, 
documentos, imagens e li-
vros, que se pode saber mais 
a respeito da história recente 
do Brasil”, disse. 

Exposição retrata a ditadura
MEMÓRIA E VERDADE

Já está no ar, a nova pá-
gina de internet do Tribunal 
Regional da Paraíba. Com 
novo layout e mais funciona-
lidades aos usuários, o novo 
site segue o padrão adota-
do pela página do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e 
outros portais regionais do 
país, criando uma identidade 
única para os sites da Justiça 
Eleitoral. O endereço conti-
nua www.tre-pb.jus.br.

Conforme explicou Dió-
genes Antônio Tavares Pai-
va, da seção de análise e de-
senvolvimento de sistemas 
do TRE e responsável pelo 
projeto de atualização do 
site, o novo portal do TRE 

foi construído para promo-
ver maior agilidade na loca-
lização de informações e au-
mentar a interatividade com 
os usuários.

“As páginas se tornaram 
mais intuitivas e os serviços 
semelhantes foram agrupa-
dos. Desta forma, este portal 
funciona como via de acesso a 
um conjunto ordenado, inde-
xado, representativo, funcio-
nal, atual e dinâmico de infor-
mações da Justiça Eleitoral”, 
explicou Diógenes.

No centro da página, o in-
ternauta encontrará um espa-
ço dedicado às notícias, com 
destaque para as três princi-
pais notícias mais recentes do 

Tribunal. Ao abrir a página de 
notícias será possível acessar 
aquelas publicadas em anos 
anteriores, o que facilita as 
pesquisas por parte de advo-
gados, jornalistas e eleitores.

Os vídeos também ga-
nharão espaço ao lado direito 
da página e as outras notícias 
de destaque ficam abaixo do 
box principal para serem vi-
sualizadas com mais rapidez.

 No canto superior es-
querdo estará a opção “Ser-
viços ao Eleitor”, onde é pos-
sível obter, por exemplo, a 
certidão de quitação eleitoral, 
certidões e saber mais sobre 
o recadastramento biométri-
co na Paraíba. 

TRE inaugura nova página na Net

A morte do vereador 
Félix de Souza Araújo está 
completando 60 anos nes-
te final de semana. Nasci-
do em 22 de dezembro de 
1922, em Cabaceiras, Félix 
morreu quatorze dias após 
ter sido ferido com um tiro 
nas costas, na esquina das 
avenidas Floriano Peixoto 
e Maciel Pinheiro, próximo 
ao antigo prédio da prefei-
tura, quando entrava em 
um táxi. Até hoje, a morte 
do jovem parlamentar sus-
cita discussões. 

O autor dos disparos, 
João Alves de Brito, mais 
conhecido como João Ma-
deira, era funcionário da 
prefeitura, tendo sido no-
meado pelo prefeito Plínio 
Lemos, de quem Félix fora 
aliado, vindo a romper, e 
cujas contas administrati-
vas o vereador investigava 
minuciosamente. 

Após atirar em Félix, 
João Madeira fugiu para a 
casa do prefeito, que não 
se encontrava na cidade. O 
assassino acabaria sendo 
linchado na cadeia, o que, 
para muitos, soou como 
queima de arquivo. Plínio, 
que depois seria eleito de-
putado federal, sempre ne-
gou participação no crime e 
jamais foi condenado pela 
Justiça.

Apesar de ter vivido 
pouco mais de trinta anos, 
Félix Araújo deixou um le-
gado relevante e expressi-
vo, ainda muito vívido em 
Campina Grande. Seu nome 
designa diversos logradou-
ros na cidade, além de es-
colas, creches e a biblioteca 
municipal. 

Câmara  dos Vereadores 
planeja sessão especial

FÉLIX ARAÚJO

PT e PMDB 
fazem encontros
hoje em cidades
diferentes da PB

O PMDB vai realizar hoje 
o 4º Ciclo de Debates Pensan-
do a Paraíba, no auditório PAX 
da Escola Normal Francisca 
Mendes , no município de Ca-
tolé do Rocha, na região do 
Sertão. O evento está sendo 
realizado em parceria com a 
Fundação Ulysses Guimarães 
e contará com a presença do 
presidente do Diretório Esta-
dual, José Maranhão; do pre-
sidente da Fundação, Raniery 
Paulino e de diversas lideran-
ças da legenda no Estado.

O objetivo do ciclo é de-
bater os principais problemas 
da Paraíba e, ao mesmo tem-
po, discutir soluções viáveis 
para estes problemas. Além 
disso, o ciclo também discuti-
rá a formatação de propostas 
com foco em seu desenvolvi-
mento. 

O próximo encontro 
ocorrerá na cidade de Rio 
Tinto. Além destas cidades, 
outros ciclos serão realizados, 
em datas a serem definidas 
posteriormente, de modo a 
contemplar todas as regiões 
do Estado.

Em João Pessoa, o encon-
tro será do Partido dos Traba-
lhadores e começa a partir das 
13hs, no auditório do Sindica-
to dos Trabalhadores em Edu-
cação do Estado da Paraíba 
(Sintep). Durante o “Encontro 
Regional dos Estudantes da 
Legenda”, os participantes vão 
discutir a realidade da educa-
ção, os avanços e desafios.

O secretário nacional da 
Juventude do PT, Jefferson 
Lima, fez uma convocação à 
militância jovem do partido, 
direções estaduais, dirigentes 
da UNE e UBES, assim como 
representantes das entidades 
de classe e de movimentos 
sociais para participarem das 
etapas estaduais do Encontro 
Nacional de Estudantes do PT.

Também vão participar 
do encontro o secretário de 
Educação do município de 
João Pessoa, Luiz de Souza Jú-
nior, e o vice-diretor do Centro 
de Ciências Humanas, Letras e 
Artes da Universidade Federal 
da Paraíba, professor Rodrigo 
Freire. 

A juventude petista vai 
avaliar ainda os avanços da 
educação durante os dez anos 
do governo petista e debater 
uma nova concepção política 
para o movimento estudantil. 
Também serão deliberadas 
demandas para a educação no 
atual momento vivido pelo país. 

se conformou com aquela vio-
lência. Ele lutou contra o coro-
nelismo na Paraíba”, comenta 
o historiador.

Como representante dos 
familiares no evento, Nara 
Gouveia discursou em home-
nagem ao ex-presidente do 
Estado da Paraíba. “Esse é um 
reconhecimento que dignifica 
a memória dos paraibanos. 
Pelos exemplos de homem 
e político que nos legou o 
presidente João Pessoa, tão 

necessários à vida pública, a 
família Pessoa cumpre o seu 
dever cívico indispensável à 
valorização da nossa história. 
A nossa admiração pelo már-
tir de 1930 se justifica pelo 
que os anais e livros isentos 
de maledicências registram, a 
verdade dos verdadeiros his-
toriadores”. 

Em seguida, Nara exal-
tou o espírito de luta de João 
Pessoa e rechaçou as tenta-
tivas de mudanças do nome 

da capital paraibana. “Hoje, o 
‘Nego’ da nossa bandeira não 
significa somente a rebeldia 
e o brio de João Pessoa ante 
a opressão e a imposição dos 
que se consideravam donos 
da República, mas o grito 
permanente do povo àqueles 
que eventualmente se insur-
gem contra o nome da nossa 
capital. Todavia, quanto mais 
tentam, mais se frustram, pois 
uma vez pessoense, sempre 
pessoense”, concluiu.
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Morte completa 60 anos hoje

Rômulo Gouveia (PSD) representa o Governo no aniversário da morte do presidente João Pessoa 

O Governo Estadual pro-
moveu ontem, na capital, uma 
solenidade cívica em home-
nagem aos 83 anos da morte 
do então presidente do Esta-
do da Paraíba, João Pessoa. 
Assassinado por seu adver-
sário político João Dantas, 
sua morte foi uma das causas 
para a Revolução de 1930, 
que culminou em seguida 
com o golpe de Estado. O jor-
nal A União de ontem circu-
lou com um caderno especial 
sobre a morte de João Pessoa. 

Familiares dele e re-
presentantes dos governos 
municipal e estadual presti-
giaram o evento. Antes da so-
lenidade na praça que recebe 
o nome do ex-governador, foi 
realizada uma celebração eu-
carística na Igreja da Miseri-
córdia, no Centro. Em seguida 
os participantes visitaram o 
mausoléu onde foi enterrado 
João Pessoa, no jardim do Pa-
lácio da Redenção.

Representando o Gover-

no do Estado, o vice-governa-
dor Rômulo Gouveia falou so-
bre a importância do evento 
para a preservação da memó-
ria. “Reverenciamos a histó-
ria do paraibano João Pessoa 
para que as novas gerações 
tenham conhecimento e pos-
sam, através dos fatos desse 
momento, reconstituir. O Go-
verno da Paraíba vem, junto 
com a família de João Pessoa, 
sociedade e historiadores, 
preservando essa data”, disse.

Rômulo Gouveia desta-
cou o caderno especial do jor-
nal e disse que João Pessoa, 
quando governador do Esta-
do, teve um papel importante 
na imprensa e na divulgação 
do jornal, na linha editorial 
que ele adotou naquela épo-
ca”, revelou.

História
O historiador Wellington 

Aguiar afirmou que a morte 
de João Pessoa causou gran-
des protestos na cidade, prin-
cipalmente pela admiração 
que ele tinha da população. 
“Quando se soube da notícia 
da morte, as multidões que 
idolatravam João Pessoa saí-
ram às ruas em sinal de pro-
testo. O povo paraibano não 

Felipe Gesteira
Especial para A União

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

Lenildo Ferreira
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Félix é patrono da Câ-
mara Municipal, que, no 
entanto, assim como vem 
acontecendo há anos, igno-
rou mais uma vez a data. 

O presidente do Legis-
lativo campinense, vere-
ador Nelson Gomes Filho 
(PRP), não se pronunciou 
a respeito do caso, mas sua 
assessoria garante que ha-
verá uma solenidade espe-
cial alusiva aos 60 anos da 
morte do patrono, embora 
esta semana não tenha ha-
vido qualquer menção a Fé-
lix Araújo. 

O jornal A União lan-
çou uma edição especial 
do Correio das Artes, em 
homenagem ao “mártir do 
dever e da coragem”, como 
Félix foi chamado por um 
dos autores que escreve-
ram sobre sua vida.

Félix Araújo foi radialis-
ta, jornalista, poeta, um dos 
mais brilhantes oradores da 
sua geração, e, quando fale-
ceu, cursava direito. Casado 
com Maria Douettes, deixou 
dois filhos, Tamar e Félix 
Araújo Filho, este que viria 
a ser vereador, presidente 
da Câmara Municipal e pre-
feito de Campina Grande de 
1993 a 1996.

Estudantes vão 
movimentar 
o encontro que 
o Pt realiza 
hoje na sede 
do Sintel, em 
João Pessoa
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Governador vai à Petrobras
em defesa do Porto paraibano

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 27 de  julho de 2013

GERAL

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

A Paraíba, o Porto e o Terminal 
da Petrobras: o que fazer?

Frases do Papa 

“Sempre ouvi dizer que o carioca não gosta de frio 
e de chuva. A fé de vocês é mais forte que o frio e a chuva. 
Parabéns!”

“Quero encorajar os esforços que a sociedade brasileira tem 
feito para integrar todas as partes do seu corpo, incluindo as mais 
sofridas e necessitadas, através do combate à fome e à miséria. 
Nenhum esforço de ‘pacificação’ será duradouro, não haverá 
harmonia e felicidade para uma sociedade que ignora, que deixa à 
margem, que abandona na periferia parte de si mesma”.

“Mas o que podemos fazer? ‘Bote fé!’ A Cruz da Jornada 
Mundial da Juventude peregrinou através do Brasil inteiro com este 
apelo. ‘Bote fé!’ O que significa? Quando se prepara um bom prato e 
vê que falta o sal, você então ‘bota’ o sal; falta o azeito, então ‘bota’ 
o azeite... ‘Botar’, ou seja, colocar, derramar. É assim também na 
nossa vida, queridos jovens: se queremos que ela tenha realmente 
sentido e plenitude, como vocês mesmos desejam e merecem, 
digo a cada um e a cada uma de vocês: ‘bote fé’ e a vida terá um 
sabor novo, terá uma bússola que indica a direção; ‘bote esperança’ 
e todos os seus serão iluminados e o seu horizonte já não será 
escuro, mas luminoso”. 

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) está 
anunciando que irá convidar a bancada federal 
paraibana para uma reunião emergencial e discutir a 
questão levantada esta semana sobre a possibilidade do 
fechamento do terminal de distribuição de combustíveis 
da Petrobras no Porto de Cabedelo.

Por medidas de economia, a Petrobras está 
transferindo o seu terminal para o Porto de Suape, em 
Pernambuco. Isso pode ser bom para a Petrobras, mas 
é péssimo para o governo e a economia da Paraíba, 
principalmente para sua população. 

Cássio informou ainda que vai procurar na 
condição de coordenador da bancada paraibana no 
Senado, a presidência da Petrobras Distribuidora e 
convidar para participar da reunião da bancada afim 
que seja esclarecida essa questão, que segundo ele 
representaria mais um duro grande golpe na economia 
da Paraíba. 

Conforme estudos preliminares do Governo do 
Estado, os prejuízos, caso se efetive esta mudança, 
podem alcançar os 300 milhões de reais por ano. 

O senador declarou também que esta causa 
une toda a representação  política da Paraíba e 
por isso mesmo vai convidar representantes do 
Governo do Estado, da Assembleia Legislativa e da 
Câmara e Prefeitura  Municipal de Cabedelo, além de 
representantes dos trabalhadores do Porto.

“Este é mais um momento de união de toda a 
representação política da Paraíba que não irá ficar de 
bracos cruzados com mais essa tentativa de golpear a 
nossa economia”, declarou o senador. 

Ele elogiou toda a bancada federal da Paraíba que 
não tem medido esforços em defesa do Estado e suas 
grandes bandeiras a exemplo da transposição de águas 
do Rio São Francisco e a defesa em torno do Fundo de 
Participação do Estado e Municípios.

Veja o que disse o governador Ricardo Coutinho 
sobre a possibilidade de mudança do Terminal da 
Petrobras do Porto de Cabedelo para o Porto de Suape, 
em Pernambuco:

“Eu prefiro trabalhar e tentar resolver os 
problemas, ao invés de tratá-los na mídia. Encaminhei 
um pedido de informações à Petrobras e ainda não 
houve resposta. Na essência, é preciso ter muita 
tranquilidade para não semear terrorismo”, disse 
Ricardo. 

E adiantou o governador: “O Governo do Estado vai 
reagir se por acaso isso for verdade. Não aceitaremos 
em hipótese alguma uma retirada desse terminal que 
causaria um prejuízo tão grande à Paraíba e a outros 
estados. Isso está sendo feito, já solicitei audiência, mas 
melhor do que falar é fazer”, garante.

Em momento como este, onde há uma ameaça do 
Estado perder mais de R$ 300 milhões em impostos, 
é preciso que a classe política, o governo, a oposição, 
empresários e trabalhadores se unam em defesa de uma 
causa nobre como é esta. 

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

Uma mobilização que 
envolve políticos dos mais 
diversos partidos, entre eles 
o governador Ricardo Couti-
nho (PSB) e o senador Cássio 
Cunha Lima(PSDB) foi inicia-
da ontem na Paraíba contra a 
desativação do terminal de 
distribuição de combustí-
veis do Porto de Cabedelo. A 
Petrobras planeja transferir 
essas operações para o Porto 
de Suape, em Pernambuco.

O governador Ricardo 
Coutinho já solicitou au-
diência com a presidente da 
empresa, Maria das Graças 
Foster, para tratar do assun-
to e disse que “a Paraíba não 
pode aceitar tal perda”. Ele 
ressaltou que ainda não foi 
oficialmente informado sobre 
o assunto e que só a partir da 
audiência com a presidente é 
que vai definir a estratégia do 
Governo para manter a distri-
buidora em Cabedelo.

O governador Ricardo 
Coutinho defendeu uma mo-
bilização de toda a Paraíba 
no sentido de assegurar a 
permanência do terminal de 
combustíveis no Estado por 
sua importância na geração 

de empregos e ICMS. “Exis-
tem notícias desencontradas 
sobre o fechamento da dis-
tribuidora da Petrobras na 
Paraíba, Rio Grande do Norte 
e Alagoas. 

Docas/PB - Se for ver-
dade, toda a Paraíba vai 
se mobilizar pois seria um 
grande equívoco que traria 
prejuízos para os três esta-
dos. Já estamos trabalhando 
para evitar que ocorra. Não 
é hora de o Governo Federal 
restringir ações e fazer com 
que a Petrobras fique menor. 
É hora de consolidar o que o 
Brasil já tem e ampliar suas 
riquezas”, completou.

O presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, 
Wilbur Jácome, explicou que 
desde o início das especula-
ções tem buscado respostas 
junto à estatal. “A Companhia 
Docas está atenta, seguindo 
as orientações do Governo, 
inclusive para que se renove 
o contrato de arrendamento 
da Petrobras. Também esta-
mos cobrando a necessidade 
de novos investimentos para 
ampliação das operações no 
Estado”, garantiu. Ricardo Coutinho (PSB) diz que o Estado não pode perder o terminal

Ruy prevê aumento de preços 
O deputado fede-

ral Ruy Carneiro (PSDB) 
também se manifestou 
bastante preocupado 
com a notícia e disse 
que uma das conse-
quências vai ser o au-
mento considerável nos 
preços de combustíveis.  

Segundo ele, o Sin-
dicato do Comércio Va-
rejista de Combustíveis 
e Derivados de Petróleo 
(Sindipetro-PB), a Pe-
trobras pretende con-
centrar suas atividades 
no Porto de Suape, em 
Pernambuco, e os gastos 
com transportes certa-
mente vão aumentar os 
custos e os preços.

“Com isso, o preço da 
gasolina pode subir aqui 
na Paraíba. E quem vai 
pagar a conta somos nós 

consumidores. É questão 
de logística. Vamos ter 
que comprar gasolina em 
Pernambuco”, previu Ruy.

Com a concentração 
da distribuição da região 
na Refinaria Abreu e Lima, 
em Pernambuco, outras 
capitais do Nordeste tam-
bém podem enfrentar o 
mesmo problema, como 
Natal (RN), Maceió (AL) e 
Aracaju (SE). “Soube que 
esses estados também es-
tão correndo o risco de 
perder a distribuição dire-
ta da Petrobras. Essa con-
centração em Pernambu-
co poderá prejudicar não 
só a Paraíba, mas todo o 
Nordeste”, reclamou.

Agora, Ruy Carneiro 
quer a união dos parla-
mentares desses estados 
em defesa do mesmo in-

teresse. “Não podemos 
permitir essa agressão aos 
consumidores, pois no fi-
nal das contas quem vai 
pagar mais somos nós. 
Além disso, proponho 
uma reunião com todos 
os parlamentares dos es-
tados afetados para pedir 
à diretoria da Petrobras 
e ao ministro de Minas e 
Energia a suspensão dessa 
operação”, sustentou.

O Sindipetro-PB 
constatou a redução da 
quantidade de combus-
tível destinada à Paraíba 
nos últimos meses. “Sou-
be que reduziram em 
cerca de 50% a quanti-
dade desembarcada em 
Cabedelo. O que está 
acontecendo? A Paraí-
ba quer saber”, concluiu 
Ruy Carneiro.

Prefeito descarta
doença como a
razão da licença
de quinze dias

Campina Grande – O 
prefeito Romero Rodrigues 
(PSDB), desmentiu, durante 
uma solenidade de entrega 
de equipamentos, a onda de 
boatos que tem se espalhado 
pela cidade dando conta de 
que sua licença de duas se-
manas, tirada no início des-
te mês, teria sido necessária 
para tratar de uma doença. 

“Na verdade, quem esta-
va doente mesmo era a Pre-
feitura de Campina Grande, 
até o dia 31 de dezembro 
último. Essa, sim, era um do-
ente terminal, mas que eu já 
tirei da UTI”, ironizou Rome-
ro. Ao se licenciar do cargo, o 
prefeito explicou que o obje-
tivo era permitir que o vice, 
Ronaldo Cunha Lima Filho 
(PSDB), assumisse a chefia 
do Executivo para encerrar 
o Maior São João do Mundo 
2013.

Desde que voltou da li-
cença, reassumindo o man-
dato na última segunda-fei-
ra, 22, Romero Rodrigues já 
respondeu diversas vezes 
a críticas de adversários a 
respeito do seu afastamen-
to da prefeitura. “É bom 
lembrar que essa foi uma 
licença sem custo ao erário 
público. Isso não aconteceu 
somente agora. Enquanto 
deputado estadual e, de-
pois, como deputado fede-
ral, me licenciei sem remu-
neração, e lembro isso para 
que sirva de exemplo para 
outros gestores”, disse. 

Uma dessas críticas ha-
via partido da deputada es-
tadual Daniella Ribeiro, cujo 
partido, o PP, compõe o pri-
meiro escalão do governo do 
PSDB em Campina Grande, 
através de Gustavo Ribeiro, 
primo da parlamentar, que é 
secretário de Juventude, Es-
porte e Lazer.

FotoS: Arquivo

Cássio propõe mobilização
O senador Cássio 

Cunha Lima (PSDB) foi 
um dos primeiros polí-
ticos a se manifestar so-
bre o assunto e, ontem, 
durante entrevista por 
telefone, ele revelou-
-se indignado com in-
tenção anunciada pela 
Petrobras. Para tentar 
estancar essa possibili-
dade, ele já propôs uma 
mobilização da banca-
da federal paraibana e 
de representantes da 
sociedade civil do Esta-
do no sentido de reagir.

“É inadmissível que 
a Paraíba perca esse 
fluxo de combustível”, 
afirmou o senador, ao 
acrescentar que se faz 
necessário uma grande 
mobilização que envol-
va a bancada federal no 
Congresso, o governa-
dor do Estado, a nossa 
Assembleia Legislativa, 
além do prefeito de 
Cabedelo e de todos os 

sindicatos e associações 
possíveis para chamar 
atenção de que a Paraíba 
não aceita que isso acon-
teça já que nosso Estado 
já é muito prejudicado”, 
disse ele.

Cássio comentou 
ainda que o descaso 
que a Paraíba sempre 
sofreu por parte do Go-
verno Federal é um mal 

histórico. “O Governo 
Federal sempre foi de-
vedor de benefícios ao 
nosso Estado, já que a 
Paraíba nunca recebeu 
investimentos federais 
que alavancassem nossa 
economia e não é pos-
sível que ainda teremos 
que perder agora o pou-
co do que temos”, acres-
centou ele.

Cássio reage indignado com com a iniciativa do Governo Federal
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Encontro com o ex-presidente  
teve reclamações do aliado 
PMDB e do próprio PT

Dilma se reúne com Lula e 
decide não cortar ministérios

A presidente Dilma Rous-
seff não cortará nenhum dos 
39 ministérios nem pretende 
mexer no primeiro escalão 
agora. Em conversa de três 
horas com o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, na 
última quinta-feira, 24, Dilma 
mostrou preocupação com a 
queda de popularidade do go-
verno, observada após os pro-
testos de junho, mas disse que 
não vai ceder, nesse momento, 
a pressões por mudanças na 
equipe.

A portas fechadas hou-
ve muita reclamação sobre 
o comportamento do aliado 
PMDB e também do PT. Não 
foi só: Dilma pediu ajuda a 
Lula para "enquadrar" o PT, 
que, no seu diagnóstico, não 
está colaborando como deve-
ria para defender o governo e 
o plebiscito da reforma políti-
ca. Para a presidente, divisões 
na seara petista e o coro do 
"Volta Lula" prejudicam a go-
vernabilidade.

Embora a última pesqui-
sa Ibope, feita por encomenda 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), tenha sido di-
vulgada na quinta, 25, Dilma 
e Lula já sabiam dos números 
quando se reuniram, em Salva-
dor, para analisar o cenário po-
lítico. Apreensiva, a presidente 
chegou a perguntar a auxilia-
res qual seria a repercussão 
na mídia da má avaliação do 
governo, em meio à visita do 
papa Francisco ao Brasil.

O levantamento do Ibo-
pe-CNI mostra que o porcen-
tual dos que consideram o go-
verno Dilma “ótimo” ou bom” 
caiu de 55% para 31% em um 
período de um mês, após as 
manifestações de rua. Além 
disso, a avaliação pessoal da 
presidente despencou de 71% 
para 45% e metade dos entre-
vistados não confia nela.

Segundo a reportagem 
apurou, Dilma e Lula expres-
saram contrariedade não só 
com o racha no PT, mas tam-

bém com a atitude do presi-
dente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), 
que pregou o corte de ministé-
rios como solução para a crise 
política. A avaliação reservada 
é a de que o PMDB quer “sur-
far” na onda dos protestos.

A proposta de Alves pre-
vê o corte de 14 dos 39 mi-
nistérios. Sem mencionar o 
número de pastas que deve-
riam ser extintas e ressalvan-
do que a decisão é de Dilma, o 
vice-presidente Michel Temer 
considerou “razoável” a ideia 
de diminuir o tamanho da Es-
planada.

Menos de uma semana 
depois, porém, o senador Ri-
cardo Ferraço (PMDB-ES) afir-
mou que seu partido deveria 
entregar os cinco ministérios 
que ocupa (Minas e Energia, 
Previdência, Agricultura, Tu-
rismo e Secretaria da Aviação 
Civil) para dar o exemplo. “Há 
uma grande desfaçatez de lí-
deres do PMDB, que exigem 
o enxugamento da máquina, 
mas não abrem mão de seus 
postos”, criticou Ferraço.

Corte de cargos
O governador da Bahia, 

Jaques Wagner (PT), disse que 
o corte linear de cargos não é 
solução. “Não é reduzindo mi-
nistério que se dá eficiência à 
máquina pública. É preciso sa-
ber para que cada ministério 
foi construído e isso todos nós 
sabemos. Quando criamos a 
Secretaria para Mulheres, por 
exemplo, é porque sabíamos 
que era preciso ter foco no 
que foi abandonado ao longo 
da história”, argumentou ele.

Wagner e o presidente do 
PT, Rui Falcão, participaram 
de uma parte da reunião entre 
Lula e Dilma. O ex-presidente 
contou como foi sua conversa, 
no fim de junho, com o gover-
nador de Pernambuco, Eduar-
do Campos (PSB), possível ad-
versário de Dilma na disputa 
de 2014. Na avaliação de Lula, 
Campos só não lançou ainda a 
candidatura ao Planalto para 
não ficar com uma “flecha” so-
bre sua cabeça, sendo alvo de 
ataques.

Santiago de Cuba 
(Cuba) - O presidente 
de Cuba, Raúl Castro, li-
derou ontem na cidade 
de Santiago um ato em 
comemoração pelo 60º 
aniversário do assalto ao 
quartel Moncada, consi-
derado o início da revo-
lução no país, com a pre-
sença de líderes de oito 
países latino-americanos 
e do Caribe.

O evento principal 
de celebração começou 
às 7h15 locais (8h15 de 
Brasília) no antigo Quar-
tel Moncada, que em 26 
de julho de 1953 foi alvo 
da primeira, e fracassa-
da, ação armada de Fidel 
Castro contra o ditador 
Fulgencio Bastista.

Esse levante, que in-
cluiu além disso o quartel 
Carlos Manuel de Céspe-
des, na cidade de Baya-
mo, e que contou tam-

bém com a participação 
do atual presidente Raúl 
Castro, é uma das datas 
emblemáticas do calen-
dário político cubano ao 
lado do triunfo revolu-
cionário de 1º de janeiro 
de 1959, e é celebrado na 
ilha como o "Dia da Re-
beldia Nacional".

Os 60 anos do "26 
de julho", como ficou 
conhecido depois o mo-
vimento guerrilheiro de 
Fidel Castro, reuniu em 
Santiago de Cuba oito lí-
deres da região, a maio-
ria membros da Aliança 
Bolivariana para as Amé-
ricas (Alba).

Participaram do ato 
os presidentes da Vene-
zuela, Nicolás Maduro; 
Bolívia, Evo Morales; Ni-
carágua, Daniel Ortega; 
o chanceler equatoria-
no, Ricardo Patiño; assim 
como os primeiros-minis-

tros e líderes de quatro 
países do Caribe insula-
no: Antígua e Barbuda, 
Dominica, São Vicente e 
Granadinas e Santa Lúcia.

Uma das presenças 
mais simbólicas neste 
ato é a do presidente do 
Uruguai, José Mujica, 
ex-guerrilheiro tupama-
ro que passou quatorze 
anos na prisão durante a 
ditadura de seu país.

Mujica está desde a 
última quarta-feira em 
Cuba, em sua primeira 
visita oficial como presi-
dente do Uruguai à ilha, 
onde se reuniu tanto com 
Raúl Castro como com seu 
irmão Fidel, o líder da re-
volução cubana e que dei-
xou o poder em 2006.

Cerca de 10.000 pes-
soas, segundo a imprensa 
oficial cubana, assistiram 
ao ato realizado no Quar-
tel Moncada. 

Solenidade pelo 60o aniversário 
do início da revolução cubana

Maquinista de trem 
acidentado é preso

Divergências pode 
atrapalhar a paz

No mesmo dia em que oficiais 
do governo israelense confirmaram 
que as negociações com a Palestina, 
interrompidas há mais de três anos, 
devem se reiniciar na próxima terça-
feira (30/07), em Washington, as de-
savenças entre as duas partes foram 
evidenciadas, podendo inviabilizar 
novamente o processo.

O ministro de Energia e Água 
de Israel, Silvan Shalom, afirmou, em 
entrevista coletiva em Jerusalém, que 
os negociadores da Palestina (Saeb 
Erekt) e de Israel (Tzipi Livni) devem 
viajar aos Estados Unidos na próxima 
semana para discutir a agenda de ne-
gociações, cujo ponto de partida são 
as fronteiras de antes de 1967, que 
seu país não reconhece.

Entretanto, mais tarde, fontes 
ligadas ao grupo de negociação infor-
maram que os palestinos não vão com-
parecer à reunião inicial, a menos que 
Israel recue e se comprometa a libertar 
os prisioneiros palestinos detidos desde 
antes dos Acordos de Oslo, inclusive os 
de cidadania israelense, além de aceitar 
as fronteiras anteriores a 1967 como 
limites entre as duas nações.

Uma fonte citada pelo jornal 
israelense Haaretz afirmou que o 
primeiro-ministro do país, Benjamin 
Netanyahu, não citou as fronteiras de 
1967, nem a interrupção dos assenta-
mentos ou a liberação dos prisioneiros 
veteranos e que, nessa situação, “é 
impossível começar as conversas”.

“Nós deixamos claro para os 
norte-americanos que não vai ser pos-
sível começar a negociação sem um 
comprometimento efetivo por parte 
de Israel”, disse a fonte. A pessoa 
acrescentou ainda que o presidente da 
Palestina, Mahmoud Abbas, esclareceu 
algumas vezes que “não vai aceitar a 
divisão dos prisioneiros em catego-
rias” para a libertação.

Santiago de Compostela/Madri, 
- O maquinista do trem acidentado na 
última quarta-feira em Santiago de 
Compostela está oficialmente detido, 
enquanto o governo pede prudência 
sobre as causas do desastre. A polícia 
espanhola confirmou hoje que, após o 
maquinista figurar como acusado na 
quinta-feira (25), ele está agora em 
condição de detido.

O maquinista está internado em 
um hospital em Santiago e foi acusado 
de "imprudência", disse o chefe superi-
or da polícia da região da Galícia, Jaime 
Iglesias. Concretamente, Iglesias disse 
que o maquinista é "acusado por um 
fato delitivo vinculado com a autoria do 
acidente", que pode fazê-lo testemun-
har a qualquer momento" e que isto irá 
ocorrer "o mais rápido possível", sem 
informar o local ou a hora.

Desde o momento da detenção 
policial pode transcorrer até 72 ho-
ras para ser colocado à disposição da 
Justiça. Por sua vez, a vice-presidente 
do governo, Soraya Sáenz de San-
tamaría, reivindicou hoje "prudência e 
respeito" na investigação para deter-
minar as causas do descarrilamento 
do trem em Santiago de Compostela, 
que causou a morte de pelo menos 78 
pessoas.

Na entrevista coletiva poste-
rior ao Conselho de Ministros, Soraya 
ressaltou que neste momento seria 
muito irresponsável dizer quais foram 
as causas do acidente e insistiu que 
será a autoridade judicial e o Comitê de 
Acidentes Ferroviários que irão deter-
minar os motivos.

Brasília - A secretária de 
Orçamento Federal (SOF) do 
Ministério do Planejamen-
to, Célia Corrêa, negou on-
tem que deixará o cargo por 
desgaste com a ministra da 
pasta Miriam Belchior, em 
razão do corte orçamentário 
de R$ 10 bilhões, anunciado 
na última segunda-feira. Em 
entrevista à Agência Brasil, a 
secretária disse que sua saí-
da estava “combinada” des-
de 2010.

“Nunca houve divergên-
cia [alguma] com a ministra 
Miriam [Belchior]. Sempre 
trabalhamos em parceria e 
sempre respeitei as decisões 
tomadas. Eu disse que, quan-
do completasse o tempo da 
minha aposentadoria, eu sai-
ria e não ficaria até o final do 
mandato da presidenta [Dil-

ma Rousseff]. Esse foi o com-
binado”, explicou.

A secretária permane-
ce no cargo até o envio do 
Projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual (Ploa) de 2014 ao 
Congresso Nacional, que tem 
como prazo limite o dia 31 de 
agosto. “Já conduzo o proces-
so orçamentário com olhar 
de quem está saindo”, disse. 
Com férias marcadas para 
setembro, a saída oficial do 
governo só ocorrerá no final 
de setembro.

Após seis anos e sete 
meses à frente da SOF, a se-
cretária disse que ainda não 
sabe quem assumirá o pos-
to. “A ministra [Miriam Bel-
chior] disse que ainda não 
tem nome em vista. Eu saio 
com a sensação de que con-
tribuí muito e fiz o que pude. 
Agora escolhi cuidar um 
pouco de mim e da minha fa-
mília”, finalizou.

Célia Corrêa diz que 
sai, mas nega desgaste

ORÇAMENTO FEDERAL

Luciene Cruz
Da Agência Brasil

O pai do ex-técnico da CIA 
Edward Snowden, Lon Snow-
den, disse ontem que se sentia 
“muito decepcionado e zanga-
do” porque a verdade não está 
sendo dita ao povo america-
no, mas que ela “está por vir”. 
“Estou muito decepcionado e 
zangado”, disse hoje o pai do ex-
-técnico da Agência Nacional de 
Segurança (NSA) à rede NBC.

Lon Snowden afirmou que 
viu “de perto os 36 membros 
dos dois comitês de inteligência 
(do Congresso) e o povo ameri-
cano não sabe toda a verdade” e 
que “a verdade está por vir”.

“Houve um esforço de mui-
tos destes congressistas para 
demonizar meu filho, para cha-

mar a atenção para meu filho, e 
não falar sobre sua responsabi-
lidade para garantir que estes 
programas fossem constitucio-
nais. Foram ou cúmplices ou 
negligentes”, afirmou.”Tenho 
confiança em meu filho”, disse 
o pai do jovem. “Estou absolu-
tamente seguro de que está di-
zendo a verdade.”

Enquanto muitos funcio-
nários do governo insistem que 
os programas revelados por 
Snowden são cruciais para a se-
gurança nacional, seu pai vê um 
motivo mais obscuro.

“Muitas dessas pessoas 
voltarão e dirão que devemos 
financiar estes programas 
obscenamente caros que pro-

duzem enormes lucros para 
empresas como Booze Allen 
Hamilton (companhia terceiri-
zada da NSA para a qual traba-
lhava Snowden)”, acrescentou.

O governo americano pe-
diu esta semana às autoridades 
russas que esclareçam o status 
do jovem, após a aparição de 
versões contraditórias sobre a 
situação do ex-técnico da CIA.

Snowden se encontra ainda 
à espera dos trâmites burocráti-
cos para receber o documento 
que lhe permitirá deixar a zona 
de trânsito do aeroporto mos-
covita de Sheremetyevo, onde 
permanece desde 23 de junho, 
e entrar no território da Rússia, 
país para o qual pediu asilo.

Pai afirma: “Verdade está por vir”
CASO SNOWDEN

Dilma se mostrou preocupada com a queda da popularidade do governo durante o encontro com Lula

FoTo:  Valter Campanato/ABr
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Treze enfrenta hoje o 
Fortaleza em busca de
reabilitação na Série C

COPA PARAÍBA SUB-15

Campeão será conhecido hoje
Femar, de João Pessoa, e 
Messias, de Mari,  decidem 
no estádio da Graça

A Copa Paraiba Sub-15 
de Futebol 2013 vai conhe-
cer hoje o seu campeão. Fe-
mar, de João Pessoa e Esco-
linha do Messias, da cidade 
de Mari, decidem o título da 
competição às 16h30, no Es-
tádio Leonardo da Silveira, 
campo da Graça, no bairro 
de Cruz das Armas, em João 
Pessoa. Às 15h, CSP e Escoli-
nha do Emanuel, de Campina 
Grade, brigam pela terceira 
posição.

Promovido pelo Go-
verno do Estado, através 
da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB), a Copa Paraíba 
Sub-15 de Futebol 2013 teve 
início no mês de abril. “Esta-
mos chegando ao final deste 
torneio cheio de novidades, 
a começar pela revelação 
de mais de 25 garotos para 
grandes times do cenário es-
portivo brasileiro”, afirmou 
Tibério Limeira, secretário 
estadual de esportes.

“Foi impressionante o 
quantitativo de atletas que 
conseguiram ir pra clubes 
renomados do Brasil. Dessa 
Copa Paraíba tivemos garo-
tos transferidos para o Goiás, 
Santos, Joinvile, Sport Recife, 
Grêmio, entre outros times”, 
garantiu o secretário. Para 
chegar a final do torneio, o 
Femar passou pelo CSP no 
último sábado ao vencer o 
Tigre pelo placar de 1 a 0. A 
Escolinha do Messias che-
gou a decisão ao despachar 
a Escolinha do Emanuel na 
cobrança de pênaltis por 3 a 
2, após empate sem gols no 
tempo normal de jogo.

A Copa Paraíba Sub-15 
contou com a participação de 
64 equipes de 30 municípios 
das regiões do Brejo, Agres-
te e Litoral. Os clubes foram 
divididos em duas Regiões: 
Grande João Pessoa e Campi-
na Grande, cada um com 32 
times, divididos em oito cha-
ves de quatro. 

O secretário de Juventu-
de, Esporte e Lazer, Tibério 
Limeira, afirmou que a reali-
zação da Copa deixou vários 
desportistas de inúmeros 
municípios satisfeitos, gra-
ças ao empenho do Governo 
do Estado. “Com essa compe-
tição conseguimos sacudir o 
esporte nessas três regiões 
da Paraíba e nos jogos que fui 
assistir, sempre fui abordado 
pelos técnicos e até pais de 
atletas agradecendo ao Go-
verno do Estado a realização 
do evento. A Copa Paraíba 
Sub-15 já está carimbada no 
calendário do esporte parai-
bano”, frisou.

A segunda edição da 
competição foi aberta na úl-
tima quinta-feira na cidade 
de Patos, Sertão paraibano. 
A Copa atenderá escolinhas 
nas regiões do Sertão, Curi-
mataú e Cariri. “Agora será 
a vez das equipes dos mu-
nicípios que fazem parte do 
Sertão, Cariri e Curimataú 
lutarem para ganhar a se-
gunda edição da Copa. Em 
Patos, será o lançamento, 
pois a meta é atingir todos 
os quatro cantos do Estado”, 
finalizou o secretário.

Cerca de 100 atletas dis-
putam a partir das 14h de 
hoje, o Campeonato Paraiba-
no Juvenil de Atletismo 2013, 
seletivo para várias compe-
tições nacionais. As disputas 
ocorrem na pista de atletis-
mo do Centro Universitário 
de João Pessoa (Unipê), no 
bairro de Água Fria, na capi-
tal no masculino e feminino. 
“O evento promete muito. 
Teremos a presença de vários 
atletas de cidades do interior 
do Estado”, afirmou ontem o 
diretor técnico da Federação 
Paraibana de Atletismo, Pe-
dro Almeida.

O Paraibano Juvenil de 
Atletismo terá disputas em 
praticamente todas as ca-
tegorias determinadas pela 
Confederação Brasileira de 
Atletismo – CBAt. São corre-

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação

Jogadores do Femar durante o aquecimento antes do jogo diante do CSP, vencido pelo time de Ferreira, por 1 a 0 que garantiu vaga na grande final da competição hoje

Thafynnis disputa Pan-Americano em Porto Rico
A paraibana Thafynnis 

Milka, 14 anos, atleta do Tijuca 
Tênis Clube do Rio de Janeiro, 
embarca no próximo dia 14 
para Porto Rico, na América 
Central, para as disputas do 
Campeonato Pan-Americano 
de Categorias de Natação 2013. 
Ela vai competir na prova de 
dueto de nado sincronizado e 
foi convocada pelo presidente 
da Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos, Coaracy 
Nunes Filho.

Direto do Rio de Janeiro, 
ontem, a atleta que já integrou 
a equipe do Grêmio Cief da Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho, na 
capital, disse que seu sonho 
está se tornando realidade e 
que ele será concretizado caso 
seja convocada para as Olim-
píadas Rio 2013. “Já estive re-
presentando o Brasil este ano 
no Sul-Americano do Chile, 
quando fui medalha de ouro e 
agora vou para o Pan-America-
no. Espero fazer uma boa com-
petição e trazer ou ouro para o 
Brasil e, especialmente, para a 
Paraíba”, afirmou a atleta.

Thaffnnys Milka compe-
tirá com atletas da seleção ju-
venil (Sub-17), mesmo tendo 

NADO SINCRONIZADO

apenas 14 anos de idade. Seu 
desempenho no Sul-Ameri-
cano do Chile lhe credenciou 
para nova convocação, des-
ta feita para o Campeonato 
Pan-Americano. Além dela, a 
equipe juvenil que represen-
tará o Brasil na competição 
tem ainda as atletas Maria 
Clara Lobo Coutinho e Julia-
na Damico. A técnica é Ro-
berto Perillier.

De acordo com o presi-
dente da Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos, 

a delegação do país que se 
fará presente em Porto Rico, 
durante o Campeonato Pan
-Americano é formada por 14 
atletas, sendo 11 da categoria 
junior e 3 juvenil e mais três 
técnicas, sendo uma específi-
ca para as atleta do juvenil e 
outras duas para as juniores, 
totalizando assim uma dele-
gação de 17 pessoas. A convo-
cação de todas elas foi feia no 
dia 27 de maio pelo presiden-
te da Confederação, Coaracy 
Nunes Filho.

Componentes

Delegação brasileira
Técnicas Seleção Junior
Twila Cremona – Principal
Pricila Pedron – Auxiliar
Técnica da Seleção Juvenil
Roberta Perillier
Atletas seleção Juvenil
1 – Maria Clara Lobo Coutinho 
– CRF
2 – Juliana Damico – FFC
3 – Thaffnnys Milka – TTC
Atletas seleção Junior
1 – Sabrine Manzoli Lowy – CPM

2 – Marcella PimenteL – FFC
3 – Luiza M. B. Powalowski 
Gomes – CPM
4 – Jully Castro- FFC
5 – Larissa Cerruti – CRF
6 – Luisa Muzbeck Pinto – CRF
7 – Sofia Pinheiro Franco da 
Costa- CPM
8 – Giovana Cerino – FFC
9 – Tayna Caldas – CPM
10 – Rafaella Santos – CPM
11 – Mariana Giorgio – CPM

A paraibana Thafynnis é atleta do Tijuca Tênis Clube do Rio

Paraibano de Atletismo acontece no Unipê
dores nas provas de 100, 200, 
400, 800, 1.500, 5 mil e 10 mil 
metros; lançamento de peso, 
de dardo e de disco; salto com 
vara; 3 mil metros com obstá-
culos, dentre outras provas.

“O nível dos atletas é dos 
melhores possíveis. Alguns 
deles tiveram participando 
de competições nacionais, 
Troféu Brasil, Grand Prix de 
Atletismo, Campeonatos de 
Menores, e outras disputas 
promovidas pela Confedera-
ção Brasileira de Atletismo”, 
disse Pedrinho. 

 O dirigente da fede-
ração informou que o atletis-
mo paraibano na atualidade 
passa por uma reformulação, 
haja vista que novos quadros 
estão se formando no Esta-
do para o cenário esportivo 
brasileiro e mundial. “De-

pois de Andressa Morais, do 
lançamento de disco, das ir-
mães Jailma e Jucilene Sales 
e de Basílio Emídio de Mo-
rais, a Paraíba ficou carante 
de atletas. A mais recente foi 
Ednalva Laureano da Silva, 
Pretinha, que está afastada 
das competições. Precisamos 
renovar nossos quadros”, dis-
se Pedrinho.

O Campeonato Paraiba-
no Juvenil de Atletismo 2013 
é promovido pela Federação 
Paraibana com supervisão 
da Confederação Brasileira. 
“Nossa entidade máxima des-
te esporte no país está atenta 
ao evento, principalmente 
pelo fato de surgir alguma 
surpresa, ou seja, a revelação 
de algum atleta ou, até mes-
mo, a quebra de algum recor-
de”, finalizou Pedro Almeida.Provas vão ocorrer na tarde de hoje e vão reunir cerca de 100 atletas



Em crise na Ferrari, Massa já
admite abandonar a Fórmula 1

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba, SÁBADO, 27 de julho de 2013

A via crucis do Esporte...
Depois de ter sido excluído do Campeonato Paraiba-

no da Segunda Divisão deste ano, pela Federação Parai-
bano de Futebol,  que alegou inicialmente inadimplência 
financeira do clube, e agora cobra a prestação de contas 
do mesmo,

O Esporte de Patos não desistiu e continua a sua 
via crucis na tentativa da sua reinclusão no Campeonato 
Paraibano da Segunda Divisão.

 Depois de sanar parte das suas dívidas com a casa 
da Bola, o clube ainda sofre para liquidar a última parte 
da dívida que é no valor de R$ 15 mil reais, para só assim 
poder cobrar o seu retorno à competição.

Faltando apenas cinco dias para a devida quitação, 
pásmem os senhores, que a diretoria do Esporte decidiu 
pedir ajuda a torcedores, poder público e empresários 
para conseguir levantar o valor necessário.

O acordo para o pagamento da última parcela 
termina no próximo dia 31, e caso não pague, o Patinho 
do Sertão vai ficar de fora, e perderá a oportunidade do 
retorno à Primeira Divisão do ano que vem.

O presidente do clube Marco César, até chegou a 
solicitar a intervenção do Ministério Público para retornar 
à Segunda Divisão, mas a FPF ainda não decidiu sobre o 
caso, e a competição permanece com apenas Queima-
dense, Santa Cruz de Santa Rita e Sport Campina, com 
início previsto para 25 de agosto.

E por falar em Segunda Divisão, enquanto a via 
crucis do time sertanejo continua, o Santa Cruz de Santa 
Rita e a Queimadense, vão se reforçando cada vez mais, 
e pelo andar da carruagem deverão ser os novos inte-
grantes da primeirona do ano que vem.

Se o Esporte de Patos entrar, o caldo poderá en-
grossar, porém com todo respeito ao tradicional Esporte, 
e ao Sport Campina, que nunca vi jogar e pra mim será 
apenas um mero participante, acredito mesmo, que pelo 
trabalho antecipado e o cuidado que o time de Santa 
Rita e o de Queimadas estão tendo, as vagas ficarão 
com os dois.

Agradecimentos
Quero agradecer com carinho aos meus vários ami-

gos que ontem me proporcionaram um dia diferente com 
as inúmeras mensagens que recebi por ocasião do meu 
aniversário.

A todos, o meu muito obrigado e como agradeci-
mento, pedi a Deus conforto, paz e saúde para cada um.

Mais mulheres
A ANAF solicitou e a CBF resolveu ampliar o número 

de indicações de árbitras e árbitras assistentes que po-
derão ser feitas pelas federações para as competições 
masculinas, sem alterar, entretanto, o número de vagas 
para o gênero oposto.

A proposta foi aceita e já faz parte da nova redação 
das normas para ingresso à RENAF 2013/2014, cujo docu-
mento oficial foi homologado no dia 16/07/2013.

A partir de agora, as federações poderão indicar 
mulheres para até 30% (trinta por cento) das vagas. Na 
normativa anterior, as árbitras e árbitras assistentes 
ocupavam no máximo 10% das vagas.

“É uma vitória significativa para o gênero feminino 
que busca com muita dedicação a sua valorização”, disse 
o presidente da ANAF, Marco Antônio Martins.

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

OutRAs
modalidades

Felipe Massa deixou claro 
ontem, em entrevista para a 
Globo, que uma possível saída 
da Ferrari, no final deste ano, 
por uma não renovação do atu-
al contrato, deverá significar o 
fim da carreira do piloto brasi-
leiro, de 32 anos de idade, na 
F1. Mais uma vez, o piloto vive 
um momento delicado após 
acumular resultados ruins nas 
últimas corridas da tempora-
da. O próprio piloto admitiu a 
situação desconfortável logo 
após o GP da Alemanha: “Já saí 
muitas vezes do buraco, tenho 
certeza de que mais uma vez 
vou sair”.

Nas últimas semanas au-
mentaram os rumores sobre 
pilotos que poderão substituir 
Felipe, no caso de uma subs-
tituição para 2014. Entre os 
candidatos estão: Jules Bianchi 
[Marussia], Paul di Resta [For-
ce India] e, mais recentemente, 
até Nico Hülkenberg [Sauber].

 “Eu quero continuar na 
F1, mas para competir. Não 
apenas para participar”, decla-
rou Massa em Hungaroring, 
Budapeste, onde está para a 
disputa do GP da Hungria. “Se, 
por alguma razão, não puder 
permanecer na Ferrari, tenta-
rei outra equipe”, seguiu.

“Mas se eu tiver chances 
apenas em equipes pequenas, 
não estou interessado”, afir-
mou o brasileiro.

Mais do que o desem-
penho apagado nas últimas 
etapas desse ano, o piloto bra-
sileiro vive uma ‘crise’ maior 
na carreira. De acordo com re-
portagem do UOL Esporte, Fe-
lipe vive longa seca de vitórias 
na Fórmula 1. São 76 GPs sem 
frequentar o lugar mais alto do 
pódio. É o maior jejum de um 
piloto da Ferrari na história.

Novo piloto da Red Bull
A decisão sobre o nome do 

novo companheiro de Sebas-
tian Vettel, na equipe Red Bull, 
para a temporada de 2014, 
deverá acontecer logo após o 
GP da Hungria e o recesso de 
verão da F1 [que termina dia 
25/8]. A informação é do pró-
prio Christian Horner – chefão 
da RBR.

“Nós, provavelmente, 
usaremos as férias para refle-
tir sobre esse assunto”, decla-
rou Horner. “Então, a decisão 
acontecerá em Spa [Bélgica] 
ou Monza [Itália]. Com certeza 
não acontecerá tarde. Nisso eu 
não acredito”, prosseguiu o di-
rigente.

As informações que cir-
culam pelo paddock da F1 in-
dicam que a RBR analisa três 
possibilidades para a substi-
tuição de Mark Webber [que 
se transfere para o Mundial 
de Endurance ao final do ano]: 
Kimi Räikkönen, da Lotus, além 
de Daniel Ricciardo e Jean-Éric 
Vergne – ambos da Toro Rosso.

Na última semana, toda-
via, após o bom desempenho 
de Ricciardo nos testes para 
jovens pilotos em Silverstone, 
na Inglaterra, o nome do aus-
traliano ganhou força nos bas-
tidores. Some-se a isso o fato 
de que o dono da Red Bull tem 
simpatia pelo piloto da STR.

Dietrich Mateschtiz, bi-
lionário austríaco, elogiou o 
desempenho do piloto. “Ainda 
não há nenhuma decisão, isso 
continua sendo discutido den-
tro da equipe. Será anunciado 
depois de Budapeste”, disse à 
Autosport.

A maioria dos atletas 
de MMA teve a primeira luta 
em cima do octógono. Mas 
com a brasileira Jéssica An-
drade foi diferente. Nascida 
no interior do Paraná, desde 
cedo ela fez trabalhos bra-
çais, na roça, em uma farmá-
cia, como motorista e até em 
um Pesque-pague. Depois 
disso, quando virou lutado-
ra, enfrentou também lutas 
contra o preconceito, tanto 
por ser mulher quanto por 
ser homossexual. Mas tudo 
foi superado e agora ela 
fará história: hoje,  às 22h, 
em Washington, Jéssica es-
treará na maior organização 
de MMA do mundo e fará a 
primeira luta inteiramente 
gay na história do Ultima-
te Fighting Championship 
(UFC), contra a americana 
Liz Carmouche.

Jéssica tem apenas 21 
anos e se tornará a quarta 
pessoa mais jovem compe-

tindo atualmente no UFC. 
Realmente tudo sempre foi 
rápido para ela: além de 
ter trabalhado desde cedo, 
a paranaense começou a 
lutar há apenas dois anos. 
Começou com o judô na es-
cola, passou para o jiu-jitsu, 
experimentou o muay-thai 
e logo começou a fazer su-
cesso no MMA por misturar 
todas essas artes marciais. 
Mas não sem antes enfren-
tar outra pequena “luta” 
em casa: “minha mãe sem-
pre teve medo de mim, que 
eu me machucasse”, con-
tou ela, em entrevista ao 
site do UFC.

Assim como todos luta-
dores de MMA, Jéssica tem 
um apelido, “Bate Estaca”, 
que já virou comum. É o 
nome de um golpe permiti-
do no UFC, mas proibido no 
jiu-jitsu. E foi exatamente 
em uma luta da “arte sua-
ve” que ela resolveu utili-

zá-lo, batendo as costas da 
adversária no tatame. Então 
criaram o apelido, que ela 
não gostou no início e por 
isso rapidamente “pegou”.

O que também fun-
cionou rapidamente foi a 
vontade de entrar no UFC 
- Jéssica estreou no MMA 
no final de 2011, fez uma 
sequência incrível de onze 
lutas em pouco tempo e 
conquistou nove vitórias. 
Por causa desse bom cartel 
ela foi chamada em cima 
da hora para enfrentar Car-
mouche. Coincidentemen-
te, a americana também é 
assumidamente gay e ativis-
ta da causa homossexual.

Jéssica assume publica-
mente no Facebook e é casa-
da com Ana Carolina Celeri. 
“Bate Estaca” se preocupa 
com o preconceito que ou-
tros gays sofrem, mas diz 
que no MMA isso não é um 
problema.

Brasileira é destaque na primeira 
luta gay de MMA em Washington

O brasileiro anda perturbado com a sua situação na Ferrari, onde não consegue superar Alonso 

A paranaense Jéssica Andrade assume publicamente a sua sexualidade através do facebook
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Brasileiro volta a viver
outro momento difícil e  
descarta equipe pequena



Jogo da reabilitação para o Treze
brasileiro da série c

FUTebol 
ParaÍba
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alvinegro enfrenta o 
Fortaleza e tenta sair
da zona da degola

“A luz vermelha, de 
alerta, começou a piscar”. A 
frase do técnico Vica antes 
de deixar Campina Grande 
ilustra bem a atual situação 
do Treze no Campeonato 
Brasileiro da Série C. 

Logo mais, às 16h, no 
Estádio Presidente Vargas, 
na capital do Ceará, o Galo 
encara o Fortaleza, pela 
sexta rodada do Grupo A. 
Com quatro pontos em cin-
co jogos, o alvinegro está 
na incômoda nona posição, 
abrindo a zona de rebaixa-
mento.

No duelo desta tarde, 
as duas equipes vêm de 
resultados negativos. Os 
paraibanos já somam duas 
derrotas seguidas, sendo 
uma em casa. Já o Tricolor 
do Pici chega para a parti-
da vindo de três derrotas e 
um empate, contando ainda 
uma eliminação inesperada 
na Copa do Brasil.

Entretanto, para os do-
nos da casa, a situação na 
tabela ainda oferece alívio. 
O Fortaleza tem 10 pontos 
e está na quarta colocação. 
Hoje, o técnico do Leão, Hé-
lio dos Anjos, deve contar 
com o estreante atacante 
Waldison, e com os meias 
Joilson e Jackson Caucaia, 
que voltam de suspensão.

Pelo lado trezeano, a 
expectativa é de estreias e 
várias mudanças. De acordo 
com o coletivo realizado na 

tarda da última quarta-fei-
ra, Vica vai usar o goleiro 
Cléber e o volante Rodrigo 
Celeste pela primeira vez.

O esquema de jogo não 
vai sofrer tanta alteração, 
porém a formação da equi-
pe terá peças diferentes. 
Mais uma vez sem poder 
contar com Cristian, o trei-
nador vai mudar a camisa 
10. Wallace vai substituir 
Daniel Costa, que foi mal 
contra o CRB na rodada 
passada. Na zaga, Negretti 

volta a ter chance e deve fa-
zer companhia a Sandoval e 
João Paulo.

“Temos que reagir no 
campeonato o mais rápido 
possível. E vamos ter uma 
partida duríssima pela fren-
te, fora de casa. Só que te-
mos condições também de 
chegar lá e fazer um grande, 
trazendo um bom resulta-
do”, comentou Vica, que re-
encontra o Fortaleza após 
ser eliminado pelo Campi-
nense e deixar a equipe, em 

março, pelas semifinais da 
Copa do Nordeste.

A avaliação do treina-
dor galista passa pelo co-
nhecimento que tem sobre 
o adversário. Pelo discurso 
do comandante alvinegro, 
os jogadores vão ter que ti-
rar proveito do mal momen-
to vivido pelos cearenses.

“Conheço a forma deles 
atuarem, como eles tam-
bém nos conhecem. Vários 
jogadores que lá estão tra-
balharam comigo. A gente 

sabe que o momento lá é 
difícil também. 

Lógico que estão com 
10 pontos, bem melhor do 
que a gente. Porém a co-
brança lá é maior, estão na-
quela agonia para volta à 
Série B e precisamos tirar 
proveito disso”, analisou 
Vica.

A arbitragem para For-
taleza x Treze vem do Mara-
nhão. Paulo Santos Moreira 
é o árbitro central, com as 
assistências de Sérgio Cam-

pelo Gomes e Geilson Men-
des dos Santos.

Prováveis escalações
Fortaleza: João Carlos, 

Carlinhos, Fabrício, Charles 
e Guilherme Lazaroni; Jail-
ton, Esley, Joilson e Jackson 
Caucaia; Guaru e Assizinho. 
Técnico: Hélio dos Anjos.

Treze: Cléber, Negretti, 
Sandoval e João Paulo; Hud-
son, Jé, Rodrigo Celeste, Sapé, 
Wallace e Anderson Paim; Tú-
lio Renan. Técnico: Vica

Ano passado pela competição nacional, o Treze perdeu para o Fortaleza por 2 a 1  jogando no Presidente Vargas, e hoje necessita vencer para sair da zona da degola

Phillipy Costa
Especial para A União
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Botafogo e Auto Espor-
te (Sub-21) fazem hoje, a 
partir das 15h30, no Estádio 
Almeidão, um jogo treino 
para as duas equipes que 
estão em disputas diferen-
tes no segundo semestre. 
O ingresso para o clássico 
custará R$ 10,00, com direi-
to a sorteio de uma camisa 
oficial do clube. O alvine-
gro da capital aproveita a 
folga na tabela do Grupo 
A4 do Brasileiro da Série 
D - jogará apenas no dia 4 
de agosto, diante do Vitória 
da Conquista/BA, às 16h, no 
Estádio Lomanto Júnior, no 
interior baiano, pela sétima 
rodada - para dar sequência 
ao trabalho de não deixar 
a equipe apenas treinando. 
O representante da Paraí-
ba na competição nacional 
ocupa a segunda posição 
do grupo, com 8 pontos ga-
nhos, perdendo para o Ser-
gipe, líder isolado, com 10, 
que enfrentará amanhã, às 
16h, o CSA/AL, no Estádio 
Fernando França, na capi-
tal sergipana. O Vitória da 
Conquista está na terceira 
posição, com seis. 

O Clube do Povo dis-
puta a Copa Ecohouse, que 
acontece no Estádio Ninho 
do Periquito, no município 
de São Gonçalo do Amaran-
te, Rio Grande do Norte. O 
alvirrubro empatou (0 a 0), 
contra o Centro Sportivo Pa-
raibano (CSP), na estreia dos 
representantes paraibanos 

na competição. Para o clás-
sico o Belo não contará com 
o zagueiro André Lima, com 
dores na coluna, e o goleiro 
Genivaldo, se recuperando 
de um estiramento na coxa 
direita, vetados pelo Depar-
tamento Médico. O primeiro 
deve retornar ao time no 
compromisso em solo baia-
no, enquanto o segundo, 
poderá novamente ficar de 
fora, mantendo Remerson 
no gol botafoguense. O “pa-
redão” sofreu uma lesão de 
grau 2 e vem fazendo fisio-
terapia em três turnos, com 
previsão de retornar em 
pelo menos 10 dias, tornan-
do difícil o atleta voltar a sua 
melhor forma física. 

“Infelizmente terei que 
ter paciência na recupe-
ração para voltar as ativi-
dades. Não adianta pressa 
para depois voltar a con-
tusão e ficar de fora nova-
mente. Quero estar 100% 
para ajudar o grupo a ven-
cer os desafios na Série D”, 
comentou Genivaldo. A boa 
notícia é o avanço na recu-
peração do atacante Tiagui-
nho, que realizou uma cirur-
gia no tornozelo esquerdo, 
após uma entrada violenta, 
no amistoso contra o Santa 
Cruz/PE, no dia 29 de junho, 
no Almeidão. A previsão do 
fisioterapeuta, Wellington 
Almeida, é de dois a quatro 
meses liberar o atleta a vol-
tar aos gramados e defen-
der novamente o campeão 
estadual deste ano. O res-
tante do elenco está a dis-
posição do treinador Marce-

lo Vilar, que deve manter a 
base que derrotou o Vitória 
da Conquista/BA (2 a 0), no 
Almeidão, pela quinta ro-
dada do Grupo A4. 

A novidade ficará por 
conta da entrada do za-
gueiro uruguaio, Mário, no 
lugar de André Lima, for-
mando a zaga com Marcel. 
As laterais serão ocupadas 
por Ferreira (direita) e Celi-
co (esquerda). No decorrer 
do clássico o comandante 
botafoguense fará mudan-
ças, como ocorreu em to-
dos os amistosos, para que 
possa observar os atletas e 
o posicionamento dos jo-
gadores em campo. “Temos 
que aproveitar os amisto-
sos para corrigir os erros da 
partida anterior. Teremos 
um compromisso difícil 
fora de casa e vamos bri-
gar para manter a segunda 
posição no grupo”, obser-
vou. Satisfeito e motivado 
para balançar novamente 
as redes do time baiano, 
o meia Lenilson - que fez 
os dois gols na vitória do 
Belo, contra o Vitória da 
Conquista/BA - aposta na 
evolução do grupo no de-
correr da competição. 

Ele sabe que não terá 
moleza na partida de vol-
ta, mas acredita que o Bo-
tafogo tem time para obter 
outro resultado positivo. 
“Temos um elenco de qua-
lidade, com jogadores que 
darão conta do recado. Ire-
mos no intuito de vencer 
e brigar pela liderança do 
grupo”, disse o meia. 

Botafogo e Auto Esporte fazem
amistoso hoje no Estádio Almeidão

Ele foi campeão pa-
raibano por três equi-
pes diferentes, Treze, 
Campinense, e este ano, 
pelo Botafogo. Além 
disto, foi artilheiro em 
duas edições. Aliás, foi 
artilheiro por onde pas-
sou e chegou até a jogar 
pela Seleção Brasileira e 
em grandes clubes do 
Brasil e do exterior. Seu 
potencial não se discu-
te, mas como todo ata-
cante, às vezes enfrenta 
também um jejum de 
gols. Estamos falando 
de Warley, um ídolo da 
torcida botafoguense, 
que ainda não encon-
trou o caminho das re-
des no atual Campeona-
to Brasileiro da Série D.

O último gol de 
Warley com a camisa 
do Botafogo foi na se-
mifinal do Campeonato 
Paraibano contra o CSP. 
De lá para cá, o Belo dis-
putou quatro partidas 
oficiais, pelo Brasileiro 
da Série D e marcou 5 
gols. Em nenhum teve 
a marca do artilheiro, e 
a pressão sobre o ata-
cante aumenta, sobre-
tudo agora que o Bo-
tafogo tem um elenco 
forte com grandes ata-
cantes no banco, como 
Fausto, que brilhou no 
Campeonato Paulista, 
e Romarinho, que fez 
um grande campeona-

Warley ainda sem marcar gol na série d

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

to paraibano pelo Auto 
Esporte, além de Pauli-
nho Macaíba, jogador 
de muita experiência, e 
que já atuou em vários 
clubes do país.

Experiente, War-
ley encara as cobranças 
com naturalidade. "Eu 
já tenho experiência su-
ficiente para saber que 
a qualquer hora o gol 
vai sair. Sou atacante 
e estou alí para fazer 
gols, por isto acho nor-
mal a cobrança. Mas 
tenho consciência de 
que estou trabalhando 
certo e tenho servido 

muito bem aos meus 
companheiros. Para 
mim, o mais importante 
é a equipe e o Botafogo 
está bem, no caminho 
certo para conseguir 
uma vaga na Série C do 
próximo ano", ressal-
tou Warley.

Apesar da falta de 
gols, os colegas do elen-
co têm em Warley uma 
referência e sabe que 
ele é muito importante 
para a equipe, porque 
além de chamar a mar-
cação para cima dele, 
abre espaço para os 
companheiros.

Atacante diz que a qualquer momento o gol vai sair
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NACIONAL
& Mundo

Atletas ficam de fora do 
clássico contra o Timão 
e treinam separados

São Paulo barra jogadores
LÚCIO E PAULO HENRIQUE GANSO

Jogos de hoje

Brasileirão

18h30 Vasco x Criciúma 

18h30 Portuguesa x Atlético-PR

21h Ponte Preta x Santos 

 

Série B

16h20 Paraná Clube x Ceará

16h20 Guaratinguetá x Palmeiras

16h20 Chapecoense x Avaí

16h20 Boa Esporte x América-MG

21h Figueirense x São Caetano

21h ABC x Paysandu-PA 

Série C

16h Fortaleza x Treze-PB
18h30 Mogi Mirim x CRAC-GO
19h Grêmio Barueri x Macaé 

 

Série D

15h Aracruz x Nova Iguaçu
16h Mixto x Brasília
16h Araxá x Resende
17h Botafogo-SP x J.Malucelli

18h30 Penapolense x Santo André

Supercopa da Alemanha

15h30 B. Dortmund x B. Munique

Amistosos

09h30 Man. City x Sunderland

10h30 Hamburgo x Inter-ITA

14h Valerenga x Barcelona

15h Milan x Valencia

15h Real Madrid x PSG

A paciência do técni-
co Paulo Autuori com o 
meia Paulo Henrique Gan-
so acabou. Incomodado 
com a fraca produção do 
meio-campista, o treinador 
resolveu tirá-lo da equipe 
titular que enfrentará o Co-
rinthians, amanhã às 16h, 
no Pacaembu, pelo Cam-
peonato Brasileiro. No trei-
no realizado no CT da Barra 
Funda ontem, o treinador 
montou o meio de campo 
com três volantes e apenas 
Jadson na armação. Autuori 
já havia anunciado o veto 
ao zagueiro Lúcio, que trei-
nou separado e sequer será 
relacionado para o duelo.

O treinador vai repetir 
o que fez na decisão da Re-
copa Sul-Americana, tam-
bém contra o Corinthians. 
Na ocasião, ele escalou três 
volantes. Um será Maicon. 
Restam duas vagas que se-
rão disputadas por Rodrigo 
Caio, Wellington e Fabrício, 
com maiores chances para 
os dois primeiros, já que 
Fabrício não está em plena 
forma física por ter ficado 
muito tempo sem treinar 
com bola após ser afastado 
pelo ex-técnico Ney Franco.

Na lateral esquerda, Cle-
mente Rodriguez voltou a 
sentir dores na coxa esquerda 
e foi vetado. Como Juan nova-
mente não será relacionado, 
a tendência é que Reinaldo 
ganhe a sua primeira opor-
tunidade como titular.  Uma 
segunda opção seria improvi-
sar o lateral direito Douglas, 

com Lucas Farias pela direita.
Como não abre mão do 

esquema 4-4-2, o técnico 
utilizará Osvaldo e Ademil-
son no ataque - Luís Fabia-
no, com uma contratura 
muscular na coxa direita, 

está vetado, e Aloísio terá 
de cumprir suspensão au-
tomática pelo terceiro car-
tão amarelo que recebeu na 
derrota para o Internacio-
nal, na última quarta-feira.

“Meus times não jogam 

com apenas um atacante. 
Muito difícil, quase impossí-
vel”, afirmou o treinador.

O Tricolor faz seu último 
treino antes do clássico nes-
te sábado, no CT. Caso não 
ocorra nenhum problema de 

última hora, a equipe jogará 
com: Rogério Ceni; Douglas 
(Lucas Farias), Rafael Toloi, 
Paulo Miranda e Reinaldo 
(Douglas); Wellington, Ro-
drigo Caio, Maicon e Jadson; 
Osvaldo e Ademilson.

O zagueiro Lúcio e o meia Ganso não vêm apresentando um bom futebol e foram vetados pelo treinador Paulo Autuori para o clássico

Novo reforço do Cruzeiro, Júlio 
Baptista chegou a Belo Horizonte 
na manhã de ontem e foi recepcio-
nado por centenas de torcedores 
no Aeroporto de Confins.

Feliz com o carinho, o meia 
prometeu retribuir a confiança  da 
torcida  celeste. “Até o momento 
de chegar ao Brasil, a gente não 
sabe como vai ser, mas é incrível o 
carinho do torcedor. Espero retri-
buir dentro de campo”, comentou. 

Júlio Baptista, de 31 anos, vol-

ta ao futebol brasileiro após lon-
ga passagem pela Europa, onde 
atuou em grandes clubes, como 
Real Madrid, Arsenal e Roma. Re-
velado pelo São Paulo, o jogador 
também defendeu Sevilla e Mála-
ga, seu último time, além da Sele-
ção Brasileira, inclusive na Copa do 
Mundo de 2010, na África do Sul.

Júlio ressalta o seu retorno ao 
país. “Quando retorno ao Brasil, 
o coração bate mais forte. Tenho 
certeza que venho para ajudar o 

grupo”, afirmou.
Após desembarcar em Con-

fins, o jogador seguiu para a sede 
do clube onde foi recepcionado 
pelo presidente Gilvan de Pinho 
de Tavares.

O meia assinou contrato por 
duas temporadas e será apresen-
tado oficialmente amanhã, no 
Mineirão, antes do clássico entre 
Cruzeiro e Atlético, às 16h, válido 
pela nona rodada do Campeonato 
Brasileiro

Júlio Baptista recebido com festa
NO CRUZEIRO

Jogador estava atuando no futebol europeu e retorna ao Brasil para defender a equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

O Vasco está pronto para 
o confronto contra o Criciúma, 
hoje às 18h30, em São Januário, 
pela 9ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. O time encerrou a 
preparação para o compromis-
so na tarde de ontem com um 
intenso trabalho de bolas pa-
radas comandado pelo técnico 
Dorival Júnior.

A atividade foi realiza-
da no CFZ (Centro de Futebol 
Zico), no Recreio, zona oeste 
do Rio de Janeiro. A equipe está 

definida e tenta a segunda vitó-
ria consecutiva com a seguin-
te formação: Diogo Silva; Nei, 
Jomar, Rafael Vaz e Henrique; 
Sandro Silva, Wendel, Juninho 
e Pedro Ken; Eder Luis e André. 
Emprestado pelo Vitória até o 
final do ano, o atacante Willie, 
de 20 anos, treinou no grama-
do com os novos companhei-
ros pela primeira vez. Ele fez 
trabalhos físicos com os profis-
sionais da comissão técnica e 
ao lado do volante Guiñazu.

Dorival Júnior define 
Vasco contra Criciúma

EM SÃO JANUÁRIO

A torcida do Bahia res-
pondeu em peso à campanha 
para associação em massa 
criada pela gestão do interven-
tor Carlos Rátis. No primeiro 
dia da ação, mais de nove mil 
torcedores se cadastraram 
para participar da vida polí-
tica do clube. Somente pela 
internet, cerca de 7.200 pes-
soas se registraram, enquanto 
os pontos físicos instalados 
em shoppings contabilizaram 
dois mil novos sócios.

No final da tarde da últi-

ma quinta-feira, o número de 
novos sócios era de quase seis 
mil. Carlos Rátis ainda esteve 
reunido na Arena Fonte Nova 
para buscar um espaço físico 
no estádio para instalar um 
balcão e associar torcedores 
na partida de domingo, contra 
o Goiás, pelo Campeonato Bra-
sileiro. O número de novos só-
cios é mais de 20 vezes maior 
do que o de antigos associados 
que se recadastraram para 
participar da assembleia que 
deve discutir um novo estatuto.

Bahia ganha nove mil 
sócios em apenas 1 dia

TORCIdA EM PESO

FOTOS: Divulgação
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Lewandowski confirma validade 
do Programa Mais Médicos

Brasília – O presidente 
em exercício do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro 
Ricardo Lewandowski, deu 
decisão provisória, no início 
da noite de ontem, confir-
mando a validade da medi-
da provisória que instituiu 
o programa Mais Médicos. O 
projeto do Executivo Federal 
foi questionado por meio de 
mandado de segurança da 
Associação Médica Brasileira 
na quarta-feira (24).

Depois de citar núme-
ros para destacar o mérito da 
iniciativa para suprir as de-
ficiências na área de saúde, 
Lewandowski informou que 
o Judiciário não pode discutir 
o mérito de políticas públicas, 
“especialmente no tocante ao 
reexame dos critérios de sua 
oportunidade e conveniência”.

O ministro ressaltou que 
não compete ao STF analisar 
os requisitos de urgência para 
edição de medida provisória, 
exceto em casos específicos 
de desvio de finalidade ou 
de abuso de poder. De acor-
do com ele, essa avaliação 
compete ao Executivo e ao 
Legislativo. “Não me parece 
juridicamente possível discu-
tir, com certeza e liquidez, cri-
térios políticos de relevância 
e urgência, na via estreita do 
mandado de segurança”.

Lewandowski determi-
nou a convocação de outras 
partes interessadas no pro-
cesso e a prestação de infor-
mações pela Presidência da 
República. Em seguida, os 
autos serão encaminhados à 
Advocacia-Geral da União.

Lewandowski deu a li-
minar na condição de plan-
tonista, pois o STF está de 
recesso até o início de agosto. 
O relator do caso é o ministro 
Marco Aurélio Mello.

Projeto Federal havia sido 
questionado por mandado 
de segurança da AMB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO NUNICÍPIO DE CURRAL VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARA-

ÍBA, de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna 
público a quem interessar que fará realizar às 10:00 horas do dia 12 de Agosto  de 2013, processo 
licitatório na modalidade de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, para contratação de 
empresa para realizar serviço de reforma e ampliação na Unidade Básica de Saúde, para implan-
tação da instalação do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para o município de Curral Velho-PB, 
conforme anexo ao Edital.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede da Prefeitura, situada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 26 de Julho de 2013.
KENNYA JULIANA ANGELO SÁ

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 076/2013

ERRATA
Objeto: AQUISIÇÃO DE TÍTULOS LITERÁRIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS
ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL 079/2013
LEIA-SE: PREGÃO PRESENCIAL 076/2013

Cuité/PB, 26 de julho de 2013.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 076/2013
ERRATA

Objeto: AQUISIÇÃO DE TÍTULOS LITERÁRIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS
ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL 079/2013
LEIA-SE: PREGÃO PRESENCIAL 076/2013

Cuité/PB, 26 de julho de 2013.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venancio

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2013
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contratação de consultoria, de acordo com o Pregão Presencial nº 07/2013. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de curso de formação inicial em 40 horas 

para professores/alfabetizadores do PBA – Programa Brasil Alfabetizado, edição 2012 e capaci-
tação de professores alfabetizadores e coordenadores, com 30 horas do Programa de Apoio ao 
Sistema de Ensino - PEJA.

VALOR DO LOTE 01 R$: 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).
VALOR DO LOTE 02 R$: 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais).
VALOR GLOBAL R$: 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Aguiar - PB, 26  de Julho  de 2013
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR-   Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇAO
TOMADA DE PREÇO  Nº 08/2013

OBJETO; Serviços de Locação de um caminhão compactador/coletor de Lixo com capacidade 
para no mínimo 06 toneladas, destinado a coleta do lixo urbano e o seu transporte para o aterro 
sanitário com distancia de 53 km  do município  de Pedra Branca

ONDE SE LÊ:
7. 1 Licença da SUDEMA;
7.2 Comprovação que o veículo é de sua propriedade,ou que está locado a Empresa  Sub- 

Locação.
LEIA – SE CORRETAMENTE;
7.1 Pelo menos um atestado de Capacidade Técnica da Licitante, emitido por entidade da 

Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/ou empresa privada que com-
prove, de maneira satisfatória aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.

7.2  No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados 
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa Proponente.

Pedra Branca – PB 25 de Julho de 2013
Braz de Sousa Lins
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Assunção através do Presidente da CPL, devidamente autorizada pela Portaria n.º 
01/2013 de 04 de janeiro de 2013, torna público que fará realizar a Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 
02/2013. OBJETO: Contratação de empresa para realização dos serviços de Ampliação da Unidade 
Básica de Saúde da Família Rita de Souza, Unidade de Saúde Maria Borges Ferreira, Unidade de 
Saúde João Francisco Xavier e Unidade de Saúde Severino Paulino da Silva, conforme projeto 
básico, com recursos do Ministério da Saúde e PMA-FMS.  DATA DA ABERTURA: 12/08/2013.  
HORÁRIO: 13h00min. LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação - Sede 
da Prefeitura Municipal a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 
3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Comple-
mentar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL.

Assunção-PB, 25 de Julho de 2013. 
João Paulo Galdino de Souza

PRESIDENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção através do Presidente da CPL, devidamente autorizada pela Portaria n.º 

01/2013 de 04 de janeiro de 2013, torna público que fará realizar a Licitação: TOMADA DE PREÇO 
Nº 03/2013. OBJETO: Contratação de empresa para realização dos serviços de Construção da 
Academia da Saúde, conforme projeto básico, com recursos do Ministério da Saúde e PMA-FMS.  
DATA DA ABERTURA: 12/08/2013.  HORÁRIO: 16h00min. LOCAL: Sala de Reuniões da Comis-
são Permanente de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/
nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD 
virgem na sede na CPL.

Assunção-PB, 25 de Julho de 2013. 
João Paulo Galdino de Souza

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015.2013

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Prego-
eiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada à Av. Dom Pedro II, 681 - Centro – Baia da Traição - PB, 
às 09h00min, do dia 09.08.2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
destinada a contratação de empresa do ramo pertinente para confecções parceladas de Próteses 
dentárias totais removíveis superiores e inferiores em acrílico, destinadas a atender a população 
carente do município. Recursos orçamentários constantes no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min 
as 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 26 de Julho de 2013.
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Dom Pedro II, 681 - Centro – Baia da Traição - PB, às 
13h00min, do dia 09 de Agosto de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para Aquisições parceladas de Materiais de Construção em geral, destinados a manutenção 
e o melhor funcionamento dos diversos setores da administração no exercício 2013. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 06/2007. Informações: no horário das 08h00min as 13h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (083) 3296-1100. 

Baia da Traição - PB, 26 de Julho de 2013
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013
Proc. Administrativo nº 145/2013

A Prefeitura de Nova Olinda-PB, torna público que realizará, Pregão Presencial, tipo menor 
preço, às 10:00 hs do dia 13/08/2013. Para contratação de pessoa física especializada em consul-
toria técnica contábil para acompanhamento de todos os procedimentos de notas de empenhos 
realizados pela Prefeitura Municipal de Nova Olinda, conforme características constantes no Anexo 
I deste Edital. O Edital e demais informações poderão ser obtidas nos dias úteis, no horário das 
08:00 às 13:00 hs no endereço: Rua Duque de Caxias, s/n, Centro ou pelo telefone 83-3459-1048. 
Regulamentação: Lei nº 10.520, de 17 De Julho de  2002.

Nova Olinda-PB, 26 de julho de 2013.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No286/2013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Adminis-

tração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 
e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito 
do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da 
Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, 
no dia 13/08/2013 às 14h para:

Contratação de serviços de empresa especializada para realização de analises físico-químicas, 
destinado a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos, meio Ambiente e Ciências e Tecnologia - 
SECHMARCT/ Fundação de Apoio  a Pesquisa da Paraíba - FAPESQ 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 - 13-01339-9
João pessoa, 27 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 No301/2013

 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Adminis-
tração, 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 09:00 horas para:

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e descartáveis, destinado a Empresa 
Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas - SEDAP/EMPASA , 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 - 13-01346-4
João pessoa, 27 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

KLAUDIEL BENTO SIMPLICIO – CNPJ/CPF N° 767.479.054-15 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 1935/2013 
em João Pessoa, 10 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 03 UNIDADES 
RESIDENCIAIS com respectivo sistema de tratamento dotado te tanques sépticos e sumidores, 
Na(o) – RUA PROJETADA – LOT. PLANO DE VIDA QD 23 LT 497A Município: SANTA RITA – UF: 
PB. Processo: 2013 – 002447/TEC/LO-5115.

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

Registro na CGE Nº 13-01344-1
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 004/2013, torna público que no dia 12 de agosto de 2013, às 09:00 horas, na Sala de 
Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 044/2013. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação dos serviços de Consultoria Contábil. 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, 25 de julho de 2013.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2090/2013 em João Pessoa, 23 de julho de 2013 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na comunidade 
de Malhada Grande, composta de adutora de água tratada, rede de distribuição, reservatório ele-
vado e 200 ligações domiciliares. Na(o) – MALHADA GRANDE município: QUEIMADAS - UF: PB. 
Processo: 2013-003191/TEC/LI-2189

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2091/2013 em João Pessoa, 23 de julho de 2013 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação de melhorias no sistema de tratamento de água 
da cidade de Pirpirituba – PB, construção da estação de tratamento de água, com produção de 
90m³/h (25 l/s), para atender a população local. Na(o) município: PIRPIRITUBA - UF: PB. Processo: 
2013-003192/TEC/LI-2190

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação n° 458/2012 – Com adendo ao projeto original, 
Sistema de Esgotamento Sanitário – (Povoado de Odilândia), Santa Rita - PB. Município – SANTA 
RITA UF: PB: Processo: 2013-004571/TEC/LI-2355

João Pessoa, 25 de julho de 2013.
PUBLICAÇÃO

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 2001/2013 
com vencimento em 18/07/2015 - Proc.2013-001334/TEC/LO-4847, para construção de conjunto 
residencial popular com 10 (dez) unidades, dotada de fossa séptica e sumidouro, no município de 
BAIA DA TRAIÇÃO - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação de LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Nº 2161/2012, através do Proc.2013-004477/TEC/LI-2339, construção do conjunto habitacional com 
40 (quarenta) unidades - Vila dos Idosos, no município de JOÃO PESSOA - PB.

EMILIA CORREIA LIMA
Diretora Presidente

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 

 O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. José Américo de 
Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seguinte 
licitação do tipo Menor Preço: 
 

Modalidade Data Hora Objeto 
CONCORRÊNCIA Nº 17/13 
Registro CGE Nº 13-01274-7 
 

 
27/08/13 

 
15:00 

Obras de Pavimentação da Rodovia PB-030, trecho: 
Entroncamento BR-230 / Pedras de Fogo. 
Valor estimado da obra:  R$ 17.318.943,24. 

 O respectivo Edital encontra-se à disposição dos interessados na CPL, onde também outras informações poderão ser 
obtidas, nos dias úteis, das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta. Informações pelo telefone (83) 3216 2813; email 
cpl@der.pb.gov.br. e site www.der.pb.gov.br. 
 

João Pessoa, 26 de julho de 2013. 
 
 

Eng.ª  Maria das Graças  Soares  de  O.  Bandeira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

       
 

 
GERAN CONSTRUÇÃO,  INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ Nº 15.812.262/0001-

28 , TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SUA LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO A SUDEMA, 
ATRAVÉS DO PROCESSO 2013-004068, PARA  CONSTRUÇÕES DE UNIDADES HABITACIO-
NAIS,  LOCALIZADA À R. CARLOS ALBERTO DA SILVA, QD. 148, LT. 442, GRAMAME, JP/PB

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 12.011.855/0001-
05, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SUDEMA,  AS SUAS LICENÇAS DE OPERA-
ÇÃO E INTALAÇÃO, ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE Nºs 2013-003829(LO) E 2013-003831(LI), 
PARA CONSTRUÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS,  LOCALIZADAS  AS RUAS, SEVERINA 
RAMOS DE AZEVEDO, QD. 147, LT. 22 , E JOSÉ MATIAS GUEDES, QD. 156, LT. 40, TODAS 
EM GRAMAME, JP/PB

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS
CNPJ - 00.371.600/0001-66 - Av. Pres. Epitácio Pessoa, n.º 4756 – Cabo Branco – João 

Pessoa/PB.
LICENÇA DE ALTERAÇÃO Nº 2066/2013

PBGÁS – COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – CNPJ/CPF Nº 00.371.600/0001-66,Torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Alteração nº 2066/2013 em João Pessoa, 23 de Julho de 2013 – Prazo: 686 dias. Para a atividade 
de: Ramal de Distribuição de Gás Natural (RDGN) com 10.296 m de extensão para atender os 
Bairros do Distrito Industrial, Liberdade, Catolé e Mirante (Projeto Borborema), incluindo Estação 
de Redução Secundária (ERS), Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM), Ca Na(o) – ZONA 
URBANA DA CIDADE DE C. GRANDE Município: CAMPINA GRANDE – UF: PB. Processo: 2013-
004260/TEC/LA-0342.

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 220313606 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013

DATA DE ABERTURA: 12/08/2013 - ÀS 14:00h.
REGISTRO CGE Nº 13-01345-6

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP OFFICEJET 6500 (HP 920) 
PARA A HEMORREDE DA PARAÍBA.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 398/2013 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por 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. 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: 072 – RECURSOS PRÓPRIOS. 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, 26 de julho de 2013.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 020/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e lei n.º 123/2006 que reali-
zará licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 13 de Agosto de 2013 
as 16:00 horas, tendo como objetivo: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO 
DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E 
PREFEITURA DE ARAÇAGI. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi, 25 de Julho de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 019/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e lei n.º 123/2006 que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 13 de Agosto de 2013 as 
14:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecer “link” de 
internet via rádio, para atender às necessidades das secretarias municipais. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela 
Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi, 25 de Julho de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FMS MUNICIPAL DE ARAÇAGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº: 016/2013.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei n.º 123/2006 
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 13 de Agosto 
de 2013 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de peças e automotivos destinados a 
manutenção dos  veículos da frota do fundo municipal de saúde de Araçagi. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela 
Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi, 25 de julho de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 020/2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, torna público para conhecimento dos interessa-
dos nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 12 de Agosto de 2013 as 10:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DOS  VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos  .Maiores Informações: na Prefeitura Municipal de Pilõezinhos 
sita a Rua Manoel Alvino Moura, 56 – Centro – PILÕEZINHOS/PB – CEP: 58.210-000 no horário 
de expediente normal de 13:00 hs: às 17:00 hs.

Pilõezinhos-PB, 26 de Julho de 2013.
Durval Monteiro Filho

Presidente da CPL

MARILENE DA CRUZ CORREIA – CNPJ Nº 16.867.091/0001-05, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – 
Bar com voz e violão ao vivo – AC: 9m² - Bairro dos Municípios - SANTA RITA – PB. Processo: 
2013-001722/TEC/LO-4941.

GUILHERME SILVA PIRES DE SA - CPF Nº 038.819.274-76, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Ed. 
Multifamiliar com 02 UNDS Habitacionais, AC: 114,30m² - SANTA RITA – PB.

ADAILTON PEREIRA DA SILVA – ME – CNPJ/CPF Nº 41.219.874/0001-11, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alte-
ração nº 2030/2013 em João Pessoa, 19 de julho de 2013 – Prazo: 600 dias. Para a atividade 
de: Substituição de um tanque de armazenamento subterrâneo de combustíveis. Na(o) Rua 
Irani Almeida de Menezes -  Nº 1055 Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-
003896/TEC/LA-0335.

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DOS NORDESTE LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.004.510/0275-40, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 2047/2013 em João Pessoa, 22 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio Varejista de produtos alimentícios e outros Na(o) – Avenida 
Flávio Ribeiro Coutinho, Nº 15, CENTRO  Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2013-
003482/TEC/LO-5410.

CONSTRUTORA MARQUISE S/A – CNPJ/CPF Nº 07.950.702/0007-70, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2064/2013 em João, 23 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Coleta de 
Resíduos e Lavagem e Abastecimento de Veículo – Veículos de Placas: HXK-6054, HXK-6014, 
HUV-4836, HWU-8587, HYK-4594, HYK-4564, HYU-6637, HYU-0727, HYU-0557, HYU-0467, 
NQU-7642, KYK-4624, NQS-3822, NQS-4732, OCR-6719, MOG-3345, OFA-6689, HZC-8265, 
OFA-5630, GMM-6256 E MNO-1623/JOÃO PESSOA, HUV-4856, NRA-8568, NRA-8958, 
KFQ-4224, KNG-3184 e DBL-6326/BAYEUX e NQU-7822, NQU-7292, HYZ-8712, HWU-8607, 
HWU-6877, HXK-5894 e OEZ-3797/CABEDELO Na(o) – Rua José Costa Pereira, S/N, ERNANI 
SÁTIRO Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-003692/TEC/LO-5466.

CONPLAQ CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.403.453/0001-
70, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação nº 1973/2013 em João Pessoa, 18 de julho de 2013 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Edificação de um Edifício Multifamiliar, constituído de pilotes, 
mezanino + 09 pavimentos num total de 63 apartamentos numa área de 4.130,91 metros 
quadrados, dotado do sistema sanitário – Cagepa. Na(o) – Rua Ivanildo Guedes Pessoa, ST 
03, QD 37, LT 0366 – JARDIM OCEANIA – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-002860/TEC/LI-1616.

CONSTRUTORA HEMA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.566.846/0001-03, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 2070/2013 em João Pessoa, 23 de julho de 2013 – Prazo: 360 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar com 248 (duzentos e quarenta e oito) Unidades Habitacionais, Térreo 
mais 33 Pavimentos, com sistema de Tratamento de Fossa Séptica e Sumidouro. Na(o) – Rua 
Moacir Rocha de Mendonça, S/N, AEROCLUBE Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-003745/TEC/LP-1664.

CONSTRUTORA HEMA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.566.846/0001-03, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 2071/2013 em João Pessoa, 23 de julho de 2013 – Prazo: 360 dias. Para a atividade de: 
Edificação Multifamiliar com 58 (cinqüenta e oito) Unidades Habitacionais, 01 semi subsolo, 
térreo mais 30 pavimentos com sistema de tratamento de fossa séptica e sumidouro. Na(o) 
– Rua Moacir Rocha de Mendonça, S/N, AEROBLUCE Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2013-003746/TEC/LP-1665.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA – CNPJ Nº 08.919.490/0001-36, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia – Sistema de esgotamento sanitário, extensão: 6000m – JUAREZ TÁVORA – PB. Pro-
cesso: 2013-004636/TEC/LP-1724.

EDILEUZA CANDIDO NEVES, CPF Nº 545.577.554-53, torna público que requereu a SUDEMA 
a sua Licença de Operação através do Processo Nº 2013-004190, da obra localizada à Rua 
Antonio Fernandes, QD. 96, LT 155 – GRAMAME, JP/PB.

Brasília – O Ministé-
rio das Relações Exterio-
res, Itamaraty, confirmou 
ontem que um brasileiro, 
que também tem a na-
cionalidade espanhola, 
está entre os 78 mortos 
no acidente do trem que 
descarrilou há três dias, 
em Santiago de Com-
postela, na Espanha. O 
Consulado do Brasil em 
Madri, capital espanho-
la, entrou em contato 
com a família do homem 
que morreu, mas os pa-

rentes disseram que não 
necessitam de apoio e 
pediram para evitar a di-
vulgação de detalhes.

O acidente ocorreu 
no último dia 24 com 
o trem que fazia a rota 
Madri e Ferrol. Há sus-
peitas de que o maqui-
nista Francisco José Gar-
zón Amo, de 52 anos, 
tenha extrapolado a ve-
locidade permitida. Ele 
está internado no Hospi-
tal Clínico de Santiago, 
sob custódia policial.

Um brasileiro está 
entre os 78 mortos

acidente de trem na espanha



 Responsavel.: GENIVAL DA SILVA PAULINO
 CPF/CNPJ: 024585984-55
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$229,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 045734
 Responsavel.: GRIFFE MATERIAL OTICO LTDA
 CPF/CNPJ: 012913026/0001-00
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.573,95
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 044571
 Responsavel.: HELTON MAGNO SILVA BORGES (PJ)
 CPF/CNPJ: 006292663/0001-03
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$509,37
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 045762
 Responsavel.: JOSE JAILSON RODRIGUES DE 
ARAUJO 05
 CPF/CNPJ: 014188097/0001-12
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$368,75
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046770
 Responsavel.: JADSON ALENCAR VIEIRA
 CPF/CNPJ: 048882734-56
 Titulo: DUP PRES SER IN  R$120,00
 Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046628
 Responsavel.: JOELSON REINALDO MUNIZ
 CPF/CNPJ: 009315678/0001-38
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$332,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046093
 Responsavel.: KENYA S/A TRANSPORTE E LOGISTI
 CPF/CNPJ: 003225625/0002-20
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$684,64
 Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046720
 Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
 CPF/CNPJ: 013585024/0001-00
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.714,50
 Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046360
 Responsavel.: LUZIA JACO GUEDES
 CPF/CNPJ: 176371634-15
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$185,00
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046468
 Responsavel.: MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS ME
 CPF/CNPJ: 013832413/0001-84
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$404,80
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046747
 Responsavel.: NAGIA NUNES PEREIRA
 CPF/CNPJ: 034668524-98
 Titulo: INDIC DUPLICATA  R$235,00
 Apresentante: SIDNEY C DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGER
  Protocolo: 2013 - 046003
 Responsavel.: STAR CONST  LTDA
 CPF/CNPJ: 013384372/0001-00
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$228,21
 Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046281
 Responsavel.: STAR CONST  LTDA
 CPF/CNPJ: 013384372/0001-00
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 32,88
 Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046261
 Responsavel.: SEVERINO BEZERRA BARBOSA
 CPF/CNPJ: 000141049/0001-64
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$850,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046149
Responsavel.: VIA MEDICINA COLEGIO E CURSO LTDA
CPF/CNPJ: 005768299/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046177
Responsavel.: ZELIO FRANCISCO DA CRUZ ME
CPF/CNPJ: 005514285/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$296,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046487
 Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492,
de 10 de Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas 
Fisicas e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos 
supra, no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, 
as razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

 Joao Pessoa,  27/07/2013
  Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

  - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ADEVALDO DAMIAO DE SOUZA ME
 CPF/CNPJ: 014410995/0001-73
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$192,30
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046078
 Responsavel.: ANCRE CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTD
 CPF/CNPJ: 015131435/0001-42
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.671,52
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046399
 Responsavel.: ALMERINDA DA SILVA FERNANDES ME
 CPF/CNPJ: 009488152/0002-30
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$264,96
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 044909
 Responsavel.: ADRIANA NOGUEIRA
 CPF/CNPJ: 083785068-19
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 044747
 Responsavel.: ANALINA AMARANTE DE O GUIMARAE
 CPF/CNPJ: 036457004-04
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$196,71
 Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 045105
 Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA
 CPF/CNPJ: 011118705/0001-24
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,00
 Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 045978
 Responsavel.: CARLOS ANTONIO PERES
 CPF/CNPJ: 021755944-16
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$792,20
 Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 043564
 Responsavel.: DERIVALDO ANDRADE MENESES
 CPF/CNPJ: 025481594-42
 Titulo: CHEQUE R$150,00
 Apresentante: GUSTAVO ADOLFO JUSCELINO DE 
QUEIROG
  Protocolo: 2013 - 046002
 Responsavel.: DAYSE OLIVEIRA DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 012530217/0001-92
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$483,35
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046567
 Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA ME
 CPF/CNPJ: 040971848/0001-82
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$145,04
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046413
 Responsavel.: ELIAS CESAR DE FREITAS DANTAS
 CPF/CNPJ: 012602716/0001-48
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$660,87
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 045778
 Responsavel.: EULALIA ALVES DA SILVA ME
 CPF/CNPJ: 012386284/0001-85
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$140,00
 Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 045266
 Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS 
SANTOS ME
 CPF/CNPJ: 008473082/0001-01
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.449,23
 Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046517
 Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS 
SANTO
 CPF/CNPJ: 008473082/0001-01
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.500,00
 Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 045891
 Responsavel.: PRESTA C S E LOC DE VEICULOS LTDA
 CPF/CNPJ: 000195747/0001-42
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 57,50
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 045577
 Responsavel.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS 
SANTO
 CPF/CNPJ: 008473082/0001-01
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.200,00
 Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 045893

João Pessoa > Paraíba > sábado, 27 de julho de 2013Publicidade
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NOTIFICAÇÃO N.º 001/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001/2013/CPL/PMM

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mari, Estado da Paraíba, no uso 
das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Prefeito Constitucional e, ainda, pela norma inscrita da 
Lei nº 8.666/93, alterada, NOTIFICA a empresa PLANCON – PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 17.268.623/0001-42, com sede na Rua Raimun-
do Braga Rolim Filho, 61, Sala 01, Dr. Zezé – Sousa – PB., para no prazo de 72 (setenta e duas) 
horas apresentar a documentação de regularidade fiscal e jurídica, com validade em 27 de junho 
de 2013, no endereço da CPL, visando apuração dos fatos narrados nos petitórios apresentados 
dentro do Processo Administrativo de Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 002/2013, 
bem a garantia do amplo direito de defesa. Obs. Enviar por E-mail e publicar.   

Mari, 25 de julho de 2013.
Felipe Silva de Medeiros - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013
OBJETO: Contratação de serviço de locação mensal de veículos, destinados a manutenção das atividades 

do município. Data e Local, às 10:30 horas do dia 08/08/2013, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete 
Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 26 de Julho de 2013. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA  
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE PUBLICAÇAÕ DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2013

OBJETIVO: Aquisição de equipamentos, material permanente da saude,conforme especificações 
do edital e seus anexos

ABERTURA: 12 de Agosto de 2013 as 09:30:00 horas.  INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na  
Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - PB. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.

Maturéia, PB 26 de Julho de 2013.
Denis Maia Silvino- Pregoeiro Oficial /PMM

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO DE CHAPAS

O Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba comunica que, de 19 a 21 de novembro 
de 2013, será realizada eleição para renovação de 2/3 (dois terços) de seu Plenário, abrindo-se o 
prazo de 10 (dez) dias, durante o período de 07/08 a 16/08, para registro de chapas, que deverão 
ser constituídas de 5 (cinco) Contadores efetivos e 5 (cinco) Contadores suplentes e de 3 (três) 
Técnicos em Contabilidade efetivos e 3 (três) Técnicos em Contabilidade suplentes, com mandato 
de 4 (quatro) anos com início em 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2017, de acordo com 
o disposto nas instruções aprovadas pela Resolução CFC n.º 1.435/13 e pelo Regulamento Geral 
dos Conselhos de Contabilidade. 

(Publicado no Jornal A União página 19 Edição de 26.07.2013)
Republicado por Incorreção

FLAVIANO FALCONE RIBEIRO COUTINHO - CNPJ/CPF Nº 442.039.854-04. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
nº 2055/2013 em João Pessoa, 22 de julho de 2013 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: LOTE-
AMENTO RESIDENCIAL COM 15 QUADRAS E 359 LOTES, COM ÁREA TOTAL DE 10 HA. Na(o) 
– ROD. PB 075 KM 24 Município: CUITEGI - UF: PB. PROCESSO: 2013-004265/TEC/LP-1700.

MASTER SUMÉ INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 10.846.854/0001-47. Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ins-
talação nº 2054/2013 em João Pessoa, 22 de julho de 2013 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL COM 15 QUADRAS E 190 LOTES, COM ÁREA TOTAL DE 6,21 HA. 
Na(o) – TERRAS DESMEMBRADAS DA FAZENDA CRAIBEIRAS, PB 214, KM 01, ESTRADA SUMÉ 
– CONGO, ZONA URBANA Município: SUMÉ - UF: PB. PROCESSO: 2013-004051/TEC/LI-2292.

PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ/CPF 04.067.463/0001-21 torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Alteração 
para a atividade de: AMPLIAÇÃO INTERNA DO SHOPPING MANAÍRA REFERENTE AO TRECHO 
DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, INCLUINDO A CASA DE ENTRETENIMENTOS DOMUS HALL, 
situado na AV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO Nº 200, LOTEAMENTO PARQUE VERDE – Município: 
CABEDELO/PB. Processo 2013-004240/TEC/LA-0341.

PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ/CPF 04.067.463/0001-21 torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Alteração 
para a atividade de: AMPLIAÇÃO INTERNA DO SHOPPING MANAÍRA REFERENTE AO TRECHO 
DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, situado na AV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO. Nº 805, MANA-
ÍRA – Município: JOÃO PESSOA/PB. Processo 2013-004236/TEC/LA-0340.

 Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045864
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013585024/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            936,09
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046046
Responsavel.: MARIA BERNADETE MELO SORRENTIN
CPF/CNPJ....: 951276404-06
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$         18.784,76
Apresentante: 3G7 ASSESSORIA E ORGANIZACAO 
DE DEC
Protocolo...: 2013 - 045669
Responsavel.: MARIA DAS NEVES B. DE GOUVEIA
CPF/CNPJ....: 910357914-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            577,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045613
Responsavel.: MERIFANE JANUARIO DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 739164804-30
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            220,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046049
Responsavel.: OTICA VISAO GRADUADA LTDA
CPF/CNPJ....: 008045805/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             25,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045725
Responsavel.: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 006120660/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.313,86
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045967
Responsavel.: RODRIGO RODRIGUES MAIA
CPF/CNPJ....: 016708769/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.102,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044956
Responsavel.: SILVA E MOREIRA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 013569830/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            268,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046086
Responsavel.: UBIRAJARA SOUTO CASADO
CPF/CNPJ....: 008563274-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046618
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,  27/07/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALDEIZA DINIZ DE SOUZA ME
CPF/CNPJ....: 002759277/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            426,94
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045920
Responsavel.: ANA G D C BRITO
CPF/CNPJ....: 028393502-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044495
Responsavel.: ANTONIETA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 009280031/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            333,63
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045981
Responsavel.: CONSTRUTORA LACERDA
CPF/CNPJ....: 015121808/0001-02
Titulo......: CHEQUE           R$          5.000,00
Apresentante: ROGERIO ANTONIO PIMENTEL GUI-
MARAES
Protocolo...: 2013 - 044878
Responsavel.: ERICA MARQUES DA SILVA PAULINO
CPF/CNPJ....: 011202135/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.156,13
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045843
Responsavel.: FRANCIELLY LEME FERREIRA
CPF/CNPJ....: 070164474-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045420
Responsavel.: GDS PRODUTOS OTICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 007275115/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,42
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045919
Responsavel.: GUTEMBERG DINIZ DE SOUZA ME
CPF/CNPJ....: 001590406/0002-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.900,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046174
Responsavel.: LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS
CPF/CNPJ....: 046211304-39
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            540,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045275
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013585024/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            490,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045857
Responsavel.: LPA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013585024/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            712,00

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2013.
2° CHAMADA

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 15h00min, do dia 09 de Agosto 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parce-
ladas de Leite NEOCATE 400g, de acordo Decisão Interlocutória do Processo de n.° 0002270-
91.2013.815.0181 da 2ª Vara da Comarca de Guarabira. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 13h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 25 de Julho de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 042/2013, referente a Lici-

tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 023/2013 de 05 de Julho 
de 2013, com abertura para 19 de Julho de 2013, às 09:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 320, CENTRO - MONTE 
HOREBE, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais 
(ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos 
do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
ANTONIO ANDRE DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF n.º 179.110.568-89, e RG nº. 244174891 SSP 
SP, estabelecida à Rua Pedro Gondim,S\N - Centro, Monte Horebe, Estado da Paraíba , cujo valor 
da proposta é de R$ 21.000,00(Vinte e Um Mil Reais), FRANCISCO GOMES FERREIRA, inscrita 
no CNPJ/MF n.º 000.914.744-69, e RG nº. 1728073 SSP pb, estabelecida à Rua Pedro Gondim,s\n 
- Centro, Monte Horebe, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 21.000,00(Vinte e Um 
Mil Reais), JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO, inscrita no CNPJ/MF n.º 072.243.174-03, e RG 
nº. 3011344 SSP pb, estabelecida à Rua Capitão Joao Pedro,625 - Centro, Monte Horebe, Estado 
da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 21.000,00(Vinte e Um Mil Reais), JOSE DIOGENES 
DIAS HOLANDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 089.648.524-27, e RG nº. 3722292 SSP pb, estabelecida 
à Rua Pedro Godim,s\n - Centro, Monte Horebe, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de 
R$ 21.000,00(Vinte e Um Mil Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura 
do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 24 de Julho de 2013
CLAUDIA APARECIDA DIAS

Prefeito(a) Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
24 de Julho de 2013

PROCESSO Nº 042/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013

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 MONTE HOREBE, Estado da Paraíba
ANTONIO ANDRE DA SILVA
21.000,00(Vinte e Um Mil Reais)
FRANCISCO GOMES FERREIRA
21.000,00(Vinte e Um Mil Reais)
JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO
21.000,00(Vinte e Um Mil Reais)
JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA
21.000,00(Vinte e Um 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 Fazenda

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 84.000,00(Oitenta 
e Quatro Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.36 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 23/10/2012
SIGNATÁRIOS

CLAUDIA APARECIDA DIAS  Pela Prefeitura Municipal de Monte Horebe, PB
ANTONIO ANDRE DA SILVA                Pela Contratada
FRANCISCO GOMES FERREIRA        Pela Contratada
JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO   Pela Contratada
JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA     Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A empresa DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, ganhadora 
da TP nº 004/2013, foi devidamente convocada através de publicação no Diário Oficial do Estado 
e Jornal de Grande Circulação nos dias 20 e 25 de julho de 2013, para assumir suas obrigações 
contratuais. A referida empresa não compareceu e não prestou esclarecimentos de sua ausência, 
tornando-se inadimplente, pelo que rescindo o contrato firmado entre este Órgão e a empresa 
DENTAL MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

Ibiara – PB, 26 de julho de 2013
Hosana Gonçalo da Silva  

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2013, que objetiva: 
Construção de uma Academia de Saúde ao Ar Livre no Município de Cajazeiras; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PRODUZ CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 184.900,00.

Cajazeiras - PB, 26 de Julho de 2013
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de uma Academia de Saúde ao Ar Livre no Município de Cajazeiras.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2013.
DOTAÇÃO: Ministerio da Saúde PROPOSTA DA ACADEMIA Nº 11902.878000/1110-02. 6.01 

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1007.2120 - MANTER AS ATIV. DA SECRETARIA DE 
SAÚDE 2 - RECEITA DE IMP. E TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE 33.90.39.01 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.2026.2066 - MANTER AS ATIV. DO FUNDO 
MUNICIPAL 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00113/2013 - 26.07.13 - PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 

184.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2013, que objetiva: Aquisições de Brinquedos 
e Materiais Educativos Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 23.227,85.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2013
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2013, que objetiva: Aquisições 
de Equipamentos para Implantação de Sistema de Câmeras nos diversos Prédios Públicos do 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: KLEVENY JOSÉ 
SOUSA RIBEIRO - R$ 336.400,00.

Guarabira - PB, 26 de Julho de 2013
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

SIGNOVE TECNOLOGIA S.A.
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária - 2013

A Diretoria da companhia SIGNOVE TECNOLOGIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
registrada no CNPJ sob o nº 10.832.003/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, 675, Prata, Mu-
nicípio de Campina Grande – PB, CEP: 58400-565, representada pelo Diretor-presidente e Diretor 
Administrativo e Financeiro, Sr. Glauber Vinicius Ventura de Melo Ferreira, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei 6.404 e pelo Estatuto Social, cumprindo o que prevê o artigo 13 do 
Estatuto Social, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o nº 25300009900, em 
13.05.2009, considerando o encerramento do mandato do atual Conselho de Administração em 
03.04.2013, vem convocar todos os acionistas da companhia, em caráter de urgência e amparado 
pelo disposto no artigo 15, parágrafo terceiro do Estatuto Social, para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a se realizar no dia 12 de agosto de 2013, às dezoito horas, (12.08.2013, às 18h), 
na sede da SIGNOVE TECNOLOGIA S.A. para: a) eleger o Conselho de Administração para o 
mandato de 2 (dois) anos, conforme disposições estatutárias (artigo 20 do Estatuto Social); e b) 
deliberar sobre as contas dos administradores. Ainda conforme as disposições estatutárias (artigo 
18 do Estatuto Social), a Assembleia Geral Ordinária instaurar-se-á, em primeira convocação, com 
o quorum mínimo de 50% do capital social com direito a voto, e, em segunda convocação, poderá 
se instalar com qualquer número, meia hora depois da primeira convocação. As pessoas presentes 
na Assembleia, para exercitarem os respectivos direitos, deverão provar a qualidade de acionista 
ou representante de acionistas. Sendo que, no caso de representação, os representantes deverão 
estar munidos de procuração, na qual constem poderes específicos para os fins acima expressos 
(artigo 16 do Estatuto Social). O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por pro-
curador, constituído há menos de 06 (seis) meses, desde que o instrumento de mandato tenha sido 
depositado na sede social, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data para realização da Assembleia 
Geral (artigo 16, parágrafo único do Estatuto Social). Este edital de convocação será publicado na 
sede da Companhia e enviado por meio de correio eletrônico e por carta com aviso de recebimento.

Campina Grande – PB, em 26 de julho de 2013.
Glauber Vinicius Ventura de Melo Ferreira

Diretor-presidente / Diretor Administrativo Financeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre - PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 
001/2013, Tipo Menor Preço Global, objetivando a Complementação da construção da 1ª Etapa 
do Campo de Futebol. Data de Abertura: 13/08/2013 às 10:30hs, na sala de reuniões da CPL. O 
Edital encontra-se a disposição dos interessados na Rua Pedro Feitosa. nº 06, centro, São João 
do Tigre – PB, maiores informações através do tel: (83) 3352-1122, no horário das 08:00 às 12:00h.

São João do Tigre - PB, 26 de julho de 2013.
José Arnóbio Pereira de Melo

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2013

A Prefeitura Municipal de São João do Tigre - PB, TORNA PÚBLICO a Tomada de Preços nº. 
002/2013, Tipo Menor Preço Global, objetivando a Complementação da construção de passagens 
molhadas . Data de Abertura 13/08/2013 às 14:00hs, na sala de reuniões da CPL. O Edital encontra-
-se a disposição dos interessados na Rua Pedro Feitosa. nº 06, centro, São João do Tigre – PB, 
maiores informações através do tel: (83) 3352-1122, no horário das 08:00 às 13:00h.

São João do Tigre - PB, 26 de julho de 2013.
José Arnóbio Pereira de Melo

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 12:00 horas do dia 07 de 
Agosto de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de reserva, emissão e venda de passagens aéreas e terrestres, 
nacionais e/ou internacionais, destinadas as secretarias do município de Cajazeiras - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 26 de Julho de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Arsênio Rolim de Araruna, S/N - Cocodé - Cajazeiras - PB, às 12:30 horas do dia 07 de Agosto 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa para prestação de serviços de reserva, emissão e venda de passagens aéreas e terrestres, 
nacionais e/ou internacionais, destinadas ao Fundo município de Saúde de Cajazeiras – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 26 de Julho de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 13:00 horas do dia 07 de Agosto 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa para prestação de serviços de reserva, emissão e venda de passagens aéreas e terrestres, 
nacionais e/ou internacionais, destinadas ao Fundo município de Ação Social de Cajazeiras – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 26 de Julho de 2013

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeiro Oficial

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Comissão Permanente de Licitação
 TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°008/2013 – Registro de Preços 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº096/2013

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico, para atender todas 
as Secretarias do Município.

ADJUDICO os itens: 06, 08, 09, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 
80, 81, 83, 84, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130 r 131 no valor total de R$ 522.430,00 para a empresa A3 – GRÁFICA E EDITORA 
LTDA – ME, para os itens: 01, 07, 10, 15, 17, 19, 31, 32 e 44 no valor total de R$ 69.986,00 para a 
empresa FABRÍCIO DA SILVA BATISTA – ME (FORTE GRÁFICA), para os itens: 02, 12, 13, 14, 26, 
30, 36, 40, 132, 133, 134, 135, 136 e 137 no valor total R$ 82.270,00 para a empresa INTERGRAF 
– GRAFICA E EDITORA LTDA e para os itens: 03, 04, 05, 24, 34, 37, 52, 54, 57, 60, 66, 68, 69, 71, 
75, 77, 82, 85, 86, 88 e 89 no valor total de R$ 97.787,00 para a empresa GRÁFICA E EDITORA 
SANT´ANA LTDA. Perfazendo um total geral da licitação R$ 772.473,00 (Setecentos e setenta e 
dois mil quatrocentos e setenta e três reais).
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PUBLICADO POR INCORREÇÃO

Santa Rita, 06 de maio de 2013.
Lucicleide Alves dos Santos

Pregoeira Oficial
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base no parecer e adjudicação anexas ao processo, Homologo a presente licitação. 
Santa Rita, 06 de maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/2013 - SRP

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor de KROMME IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUS-
TRIAL LTDA CNPJ 02.427.729/0001-74 no valor total de R$ 126.710,00, JUSSARA NEVES DE 
FREITAS NAZION EPP CNPJ 07.220.883/0001-94 no valor total de R$ 26.480,00 e GRAFIPEL 
EDITORA GRAFICA LTDA ME CNPJ 40.953.788/0001-75 no valor total de R$ 950,00. Demais 
informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 26 de julho de 2013. 
Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/2013 - SRP

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 
licitação em favor das empresas KROMME IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL 
LTDA CNPJ 02.427.729/0001-74 no valor total de R$ 126.710,00, JUSSARA NEVES DE FREITAS 
NAZION EPP CNPJ 07.220.883/0001-94 no valor total de R$ 26.480,00 e GRAFIPEL EDITORA 
GRAFICA LTDA ME CNPJ 40.953.788/0001-75 no valor total de R$ 950,00. Em consequência, 
ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 
64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 26 de julho de 2013. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00 (hora 
local) do dia 08/08/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de 
Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. 

Cuité/PB, 26 de julho de 2013. 
Bruce da Silva Santos– Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SANEANTES DOMISSA-

NITÁRIOS E SACOLAS PARA LIXO COMUM E HOSPITALAR DESTINADOS AOS PROGRAMAS, 
SECRETARIAS E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 14:30h 
(hora local) do dia 08/08/2013. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 
de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 
12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacaocuite@yahoo.com.br. 

Cuité/PB, 26 de julho de 2013. 
Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2013
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento do Pregão Presencial n° 07/2013, para contratação de empresa para realização de 
curso de formação inicial em 40 horas para professores/alfabetizadores do PBA – Programa Brasil 
Alfabetizado, edição 2012 e capacitação para professores alfabetizadores e coordenadores, 30 
horas do PEJA – Programa de Apoio ao Sistema de Ensino, e ADJUDICO o seu objeto à empresa 
INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS – CNPJ nº 14.564.472/0001-81, com proposta no valor global 
de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais).

Aguiar - PB, 25 de Julho de 2013.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  LICITAÇÃO DESERTA

LEILÃO  Nº 03/2013
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação e Leiloeiro, 

torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade LEILÃO Nº 03/2013, 
não compareceu nenhum interessado. Sendo considerada como licitação DESERTA.

Aguiar-PB,  26  de Julho  de 2013
FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CESAR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 079/2013

ERRATA
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMAS FAWLER PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE
ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL 076/2013
LEIA-SE: PREGÃO PRESENCIAL 079/2013

Cuité/PB, 26 de julho de 2013.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita
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