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Sertão

29o Máx.
20o  Mín.

32o   Máx.
15o  Mín.

34o   Máx.
17o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,269 (compra) R$ 2,270 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,180 (compra) R$ 2,320  (venda)
EURO   R$ 3,008 (compra) R$3,009    (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasill UEPB abre inscrições para o concurso Vestibular 2014 com 2.884 vagas

l Anderson Mariano se apresenta hoje no Projeto Violadas na Usina Cultural

l PRF realiza até amanhã em Patos campanha de doação de sangue

l Prazo de pagamento do IPVA de veículos com placa final 9 termina amanhã

R$ 1,00

R$ 160,00
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Governo do Estado entrega 
mais 50 viaturas para a PM
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Comissão da 
Verdade terá 
audiências na 
próxima semana

em campina  

Vítimas da Ditadura Mili-
tar torturadas em granjas na 
região de Campina Grande 
serão ouvidas durante as 
audiências marcadas para a 
próxima semana. PágInA 18

Os novos veículos são des-
tinados às atividades operacio-
nais e ao transporte de tropas 
da Polícia Militar. Em apenas 
dois anos, o Governo do Estado 
investiu mais de R$ 40 milhões 
na corporação. PágInA 4

Festival de Areia tem hoje 
as peças Donzela Guerreira 
e Clown Bar PágInAs 5 E 8

Começa montagem da estrutura da Festa das neves PágInA 14

Copa Paraíba sub-15 revelou 
mais de 40 jovens atletas para 
grandes clubes de futebol do 
país PágInA 24

César Cielo é bicampeão 
mundial dos 50 metros livres 
no Mundial de Esportes 
Aquáticos PágInA 22

Esportes

8

8

Ano CXX
Número 151

0.8m

ALTA

ALTA

10h15

23h00

1.9m

1.8m

baixa

baixa

16h43

04h09

0.9m

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

2oCaderno
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o presidente da Companhia Docas, Wilbur Jácome, frisou que a mudança do terminal de combustíveis da Petobras 
para Pernambuco ainda é especulação. Uma reunião amanhã, em Brasília, vai discutir o problema. PágInA 17

  Paraíba gera 
quase 55 mil 
novos empregos
em dois anos

Médicos fazem 
novo protesto 
hoje contra o 
Governo Federal

PágInA 14 PágInA 15

Restaurantes populares podem 
deixar de funcionar em Campina

SEM DINHEIRO

PágInA 16

Decisão sobre terminal sai amanhã
Viaturas são dotadas de xadrez móvel ideal para atividades de rádio patrulhamento e representam investimento anual de R$ 2 milhões



Para além de suas disputas eleitorais e de 
fronteiras partidárias, a classe política da Pa-
raíba está sendo convocada para uma grande 
mobilização em defesa do Porto de Cabedelo. 
É que, de algum tempo pra cá, ganharam for-
ça as especulações sobre uma suposta inten-
ção da Petrobras de desativar o terminal de 
distribuição de combustíveis que se localiza 
no ancoradouro paraibano. 

A Paraíba, que figura entre os três ou 
quatro estados brasileiros que mais precisam 
de investimentos federais, não pode aceitar 
passivamente mais esta perda. Sob o aspecto 
econômico, seria um golpe altamente danoso 
aos interesses de sua gente e uma verdadei-
ra ducha de água fria sobre os esforços que 
atualmente vêm sendo feitos para o soergui-
mento de suas potencialidades e da retomada 
do desenvolvimento. 

Embora as autoridades estaduais não te-
nham sido oficialmente comunicadas desta 
decisão pela Petrobras, o governador Ricardo 
Coutinho preferiu não esperar que o prejuízo 
se concretize e na semana passada solicitou 
audiência à presidente da estatal, a executi-
va Maria das Graças Foster, a quem dirá que 
esta medida será insuportável para os parai-
banos. Somente depois é que irá definir qual 
a estratégia para manter a distribuidora em 
Cabedelo. 

O governador defende uma mobilização 

geral para enfrentar esta questão e isso, cer-
tamente, não se restringe à classe política, 
mas abrange setores organizados da socieda-
de, como empresários, movimentos sociais e 
representações da classe trabalhadora. 

Se a notícia da desativação se confirmar, 
acredita o chefe do Executivo que toda a Pa-
raíba vai se mobilizar, pois seria um grande 
equívoco, com prejuízos não só para os pa-
raibanos, mas também para potiguares e ala-
goanos, uma vez que Alagoas e Rio Grande do 
Norte também seriam atingidos por idêntica 
decisão. “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”, ponde-
ra o governador Ricardo Coutinho.

Há notícias da formação de uma ampla 
frente de mobilização em defesa do Porto de 
Cabedelo e da economia paraibana, como já 
informou o presidente do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Derivados de Petróleo 
no Estado da Paraíba que também está bus-
cando apoio para o movimento. Por outro 
lado, a bancada federal igualmente se arti-
cula para uma reunião emergencial a fim de 
discutir a questão. Este é mais um momento 
de união de toda a representação política da 
Paraíba que não irá ficar de braços cruzados 
com mais essa tentativa de golpear a nossa 
economia.

Editorial

Crônica

Questão de justiça

 Mobilização por Cabedelo

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

Sim, leitor, eu me orgulho de ter 
assistido ao nascimento do Correio das 
Artes, suplemento de repercussão nacio-
nal. Seu lançamento na manhã de domin-
go, de 17 de março de 1947, pelo jornal A 
União, fez inveja a muita gente lá de fora, 
sobretudo da imprensa pernambucana, 
onde o poeta Mauro Mota mantinha uma 
página sobre Letras. 

Mas, a quem devemos realmente o 
lançamento do Correio das Artes?  De-
vemos a um grupo, liderado por Simeão 
Leal, homem de muito prestígio no 
Ministério da Educação e que, ao lado 
do poeta pernambucano Edson Regis, a 
quem confiou a feitura do suplemento, 
com uma dedicação extraordinária, reali-
zaram o grande feito. Nessa época quem 
dirigia este jornal A União era Sílvio Por-
to, sendo governador do Estado Osvaldo 
Trigueiro, um homem que muito nos im-
pressionava pela postura. Um verdadeiro 
diplomata, que fez questão de oferecer 
um almoço no Palácio da Redenção em 
homenagem ao Correio das Artes. 

Foi um momento de muita confra-
ternização. O governador parabenizava 
a todos, um a um, não só pela moderna 
feição do suplemento, mas pelo alto nível 
das colaborações. 

Muitos escritores do sul, assim como 
poetas e pintores, fizeram questão de co-
laborar com o Correio das Artes, aberto 
a todas vocações. Hermano José, nosso 
artista plástico, ilustrou várias páginas 
do suplemento com os seus belos dese-
nhos. O romancista paraibano José Lins 
do Rego fez questão de trazer sua presti-
giosa colaboração. 

Sob o titulo “Antologia dos Poetas 

Paraibanos” o Correio abrigava as cola-
borações de muitos poetas de valor. Até 
um inédito do nosso Augusto dos Anjos 
foi divulgado. O musicista João da Veiga 
Cabral mantinha uma coluna sobre músi-
ca erudita, que veio valorizar ainda mais 
o suplemento. Outro grande colaborador 
foi o poeta e livreiro, autor de livros, 
Eduardo Martins, com os seus “haicais”. 

Coube-me a direção da página “Na 
Espadana Branca”, título sugerido pelo 
poeta Edson Régis. Neste espaço eu fazia 
o noticiário de livros. O primeiro número 
do Correio trouxe um conto meu, inti-
tulado “Noturno”, seguindo de outros. 
Acontece que minha primeira esposa, 
Carmen, mostrou-se meio enciumada 
com os personagens do sexo feminino, 
que eu narrava nos meus contos,e ela 
queria saber “em quem eu estava me 
inspirando?”. Isso foi o bastante para 
eu tentar outros gêneros e a crônica me 
pareceu o melhor, com o qual venho me 
dando bem. 

Mas, voltando ao “Correio das Artes”, 
que recentemente foi repaginado, dei-
xando de ser suplemento para ser uma 
revista, por sinal muito bem feita, o seu 
surgimento teve repercussão nacional. E 
estou aqui com uma coleção encadernada 
do Correio das Artes, que guardo com 
uma preciosidade. 

É preciso lembar que o último núme-
ro dessa coleção traz uma entrevista que 
fiz com o então deputado, escritor João 
Lélis, ex-diretor deste matutino. E, por 
uma questão de justiça, na história de 
Correio das Artes, não devemos esquecer 
o governador Oswaldo Trigueiro, o Dr. 
Simeão Leal, nem o poeta Edson Régis.

Como não se pode evitar que na esteira da onda de manifestações 
surjam equívocos, fragilidade própria da quantidade, qualquer 
manifestação contra a privatização de Rodoviárias pode incor-
rer em erros e colidir com a realidade em que vive o mundo. Os 
governos  hoje vêm eliminando de suas atribuições setores  que 
podem ser tocados pela iniciativa privada para melhor focar nas 
suas obrigações essenciais. Rodoviária é um desses.
Em vários estados brasileiros a privatização dos terminais  rodoviários está na pauta e vem se con-
sumando. Rio, Paraná, Sergipe, São Paulo, são alguns estados onde a iniciativa vem se consolidando. 
A Paraíba agora abre a possibilidade de abrir concessão a empresas privadas da administração dos 
terminais rodoviários e há quem conteste.
É preciso abrir concorrência pública amarrando tudo dentro dos conformes. A privatização desses ter-
minais, bem coordenada e fiscalizada, tira o ônus do Estado e melhora o serviço prestado à população. 
Essas parcerias entre a administração pública têm dado certo  e melhorado a prestação de serviços. 
A taxa de embarque deve ser bem empregada para a prestação de um melhor serviço, coisa que, por 
conta de atividades múltiplas do Estado, acaba não ocorrendo. Quanto aos movimentos contestató-
rios, cabe relembrar as palavras recentes do Papa Francisco, para quem os jovens devem e têm que 
protestar sempre. Todavia, nunca devem ser usados como massa de manobra.

A rede 4G, que ainda levará muito tempo para chegar à 
Paraíba,  possui apenas 48,5 mil pontos instalados no 
País, conforme balanço da Anatel divulgado recente-
mente. Também, pudera! A tecnologia esbarra no alto 
preço das mensalidades cobradas pelas operadoras, na 
falta de aparelhos compatíveis e com a baixa cobertu-
ra, problema que não surpreende o usuário de 3G. Em 
alguns estados em que teoricamente chegou a tecnolo-
gia, na prática,  o 4G é quase inexistente: funciona em 
poucas localidades. Muitas vezes, nem isso; e o usuário 
fica na dependência do 3G, o que não é muito reconfor-
tante. Mesmo assim, esta rede, entre agosto de 2012 
e abril de 2013, a Anatel contabilizou um aumento de 
14,53 milhões de pontos de acesso.

A sorte vem a domicílio. O “Caminhão da Sorte”, que durante o São João esteve em Campina Grande, 
chega agora a João Pessoa onde ficará até o dia 3 de agosto. Nele serão sorteadas  as chamadas “Lo-
terias da Caixa”.  Enquanto estiver na capital paraibana o “Caminhão da Sorte” da CEF ficará baseada 
no Ponto de Cem Réis, onde se processarão os sorteios.

Campina Grande está mantendo 
uma assombrosa média de 22 
vitimas de acidentes com motos 
por dia. No  primeiro semestre 
deste ano 7.3361 pessoas foram 
atendidas pelo Hospital de Trau-
ma da cidade, além daqueles que 
morrem antes de serem atendi-
dos. Essa epidemia acentuou-se 
à medida em que foram liberadas 
permissões para a exploração do 
serviço de mototáxis na cidade.

EPIDEMIA

RESGATANDO

LOTERIAS AQUI

TECNOLOGIA CAPENGA

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

CAPITULAÇÃO VALEU A VISITA

PROTESTO E EQUÍVOCO

Ao abrir seu discurso no último 
sábado, em Catolé do Rocha, 
dentro de mais um encontro 
promovido pelo PMDB em seu 
périplo pelo Estado, o deputado 
Gervázio Maia disse que esses 
eventos tinham o objetivo de 
“procurar interagir com os pa-
raibanos”.  Ou seja, o  parlamen-
tar expressa o conhecimento 
tácito de que os 10 anos de 
governo não foram suficientes 
para o PMDB conseguir sintonia 
com a população. Agora, corre 
atrás.

Enquanto nós nos rendíamos 
aqui ao encanto do Papa ar-
gentino, na Argentina, o jornal 
Clarin, na edição de sábado,  en-
golia o orgulho esportivo e des-
tacava:  “As equipes brasileiras 
estão ficando indestrutíveis 
na Copa Libertadores. Quem 
os para?”  Nos últimos quatro 
anos só deu equipes brasileiras 
levantando a taça desta com-
petição. E olha que não é fácil 
para um argentino reconhecer a 
supremacia brasileira em qual-
quer tipo de esporte.

O Papa foi embora mas deixou 
vários conselhos. Segui-los sig-
nifica fazer o dever de casa para 
que o Brasil possa  dizer que é 
uma nação sem desigualdades. 
Ouvir a juventude, amparar os 
idosos; menos exclusão e mais 
solidariedade. A jornada Mun-
diao da Juventude valeu mais 
que Copa das Confederações e 
jogos Pan Americanos. O Papa 
levou e deixou saudades e pro-
vou que o chefe da Igreja pode 
deixar de ser uma figura sotur-
na, intocável.  O papa é pop!

Muitos escritores do sul, assim como poetas e pintores, fizeram ques-
tão de colaborar com o Correio das Artes, aberto a todas vocações.”



Paulo Gomes Pereira 
Prefeito de Areia

Nos caminhos do 
frio e da cultura

município de Areia iniciou ontem a sua programação do 
“Caminhos do Frio 2013”, que acontece paralelamente 
ao 14o Festival de Artes de Areia até o dia 4 de 
agosto, com o tema “Paraíba Feminina de Cultura”. 
O evento tem como objetivo colocar em destaque o 
protagonismo das mulheres na política, nas artes e na 
sociedade em geral. De acordo com o prefeito Paulo 
Gomes, a indústria do turismo é hoje o carro chefe da 
economia do município, que é rico em atrativos culturais, 
urbanos e rurais. Em Areia, o turista poderá fazer uma 
viagem no tempo em visitas aos históricos museus, 
teatros, igrejas, casarios e engenhos seculares que 
ainda estão em pleno funcionamento. O investimento 
na área do turismo foi iniciado assim que a nova 
gestão assumiu a prefeitura e criou a Secretaria de 
Turismo e Eventos, por entender a necessidade de uma 
melhor condução das ações do município. Areia, por 
ser uma cidade histórica que abriga um rico patrimônio 
artístico e cultural, além das belezas naturais e do 
clima serrano, recebe um fluxo constante de turistas, 
caravanas advindas de municípios paraibanos e 
também de outros estados. Na entrevista a seguir, o 
prefeito fala sobre as ações que vêm sendo realizadas, 
destaca os investimentos turísticos que o Governo 
do Estado tem feito em benefício dos municípios e 
revela que a programação dos dois eventos incluem 138 
atividades, entre artes visuais, audiovisual, circo, cultura 
popular, danças, literatura, música e teatro. Dentro 
da programação serão realizados shows, espetáculos, 
mostras, cortejos, vernissages, mesas redondas e 
oficinas e também com atividades voltadas a debater 
outras áreas da cultura.

A segunda parada da Rota 
Cultural Caminhos do Frio foi 
iniciada ontem no município de 
Areia. Qual a novidade deste ano?

A programação que prossegue 
até o dia 4 de agosto próximo, coin-
cide com a realização também do 
14º Festival de Artes de Areia.  Este 
ano o tema é “Paraíba Feminina 
de Cultura”, já que o evento abor-
dará o universo feminino a partir 
de diversos olhares, colocando em 
destaque o protagonismo das mu-
lheres na política, nas artes e na 
sociedade em geral.

O que motivou a escolha do 
tema?

Na verdade a escolha do tema 
objetiva colocar em destaque o pa-
pel das mulheres, artistas ou não, 
para o desenvolvimento do pensa-
mento e das expressões contempo-
râneas, o aprofundamento da polí-
tica e a conquista de espaços.

Como foi elaborada a pro-
gramação?

A programação é de caráter 
multicultural. Unindo os Caminhos 
do Frio com o Festival de Artes, se-
rão feitas 138 atividades, incluindo 
artes visuais, audiovisual, circo, 
cultura popular, danças, literatura, 
música e teatro. Dentro da pro-
gramação serão realizados shows, 
espetáculos, mostras, cortejos, 

vernissages, mesas redondas e 
oficinas e também com atividades 
voltadas a debater outras áreas da 
cultura, como Arte Contemporâ-
nea, Economia Criativa e Cidadania 
Feminina.

Quais as atrações musicais 
este ano?

Este ano nós teremos duas 
grandes artistas de reconhecimen-
to nacional e internacional, que 
são Zélia Duncan e Zizi Possi, bem 
como de grupos e artistas regionais 
a exemplo de Sandra Belê (Zabelê), 
Lucy Alves (João Pessoa), Eleonora 
Falcone (João Pessoa), Sex On The 
Beach (Campina Grande), A Troça 
Harmônica (João Pessoa), Camera-
ta Philipéia (João Pessoa) e Dusou-
to (RN).

Como o senhor vê os investi-
mentos do Governo do Estado no 
setor turístico?

Eu acho que tem sido bastan-
te positivo, a exemplo do projeto 
Rota 101 Nordeste onde nós tive-
mos participação no primeiro salão 
do projeto que aconteceu no início 
desse mês em Natal, Rio Grande do 
Norte. O evento foi muito impor-
tante porque nós participamos de 
diversas palestras e oficinas e tive-
mos oportunidade de aprender bas-
tante, além do que ficamos sabendo 
o que está acontecendo em termos 

O

de turismo e tudo que ele pode ofe-
recer para a economia do município.

O que o turismo pode ofere-
cer para economia do município?

O turismo é essencial para a 
economia de Areia porque a cidade 
passou muito tempo tendo como 
maior investimento a plantação da 
cana-de-açúcar e ficou estacionada, 
tornando-se uma cidade pequena e 
pobre de recursos. Então, agora nós 
estamos observando que a saída 
para o crescimento do município, 
pela sua história cultural, nos dias 
atuais é o investimento no turismo, 
ou seja, o turismo passa a ser a nos-
sa indústria de agora por diante, 
sendo a melhor saída não somente 
para Areia como para toda a região 
do Brejo paraibano.

A população local tem investi-
do na cadeia logística do turismo?

Já existe uma participação mui-
to grande não somente da popu-
lação local bem como das cidades 
vizinhas, a exemplo de Campina 
Grande, João Pessoa e até mesmo 
dos estados do Rio Grande do Norte 
e Pernambuco. Ou seja, essa dedica-
ção ao turismo é hoje uma realida-
de em diversas localidades e nós te-

mos que nos aperfeiçoar e investir 
cada vez mais no turismo regional 
paraibano.

Qual o fluxo de turistas hoje 
no município?

O fluxo é bastante intenso, 
principalmente nos finais de sema-
na, porém, cotidianamente o muni-
cípio recebe caravanas de diversas 
localidades que vem conhecer os 
nossos atrativos cultural, urbano e 
rural, incluindo visitas aos museus, 
teatro, igrejas, casario e engenhos 
seculares que ainda estão em pleno 
funcionamento.

O município está inserido no 
projeto Roteiros Turístico do 
Brejo paraibano. Em que consiste 
esse projeto?

Na verdade esse projeto foi de-
senvolvido pelo Sebrae da Paraíba 
em parceria com a Associação dos 
Amigos de Areia – Amar, Prefeitura 
Municipal e o patrocínio da Repre-
sentação da Unesco no Brasil, Banco 
Interamericano de Desenvolvimen-
to, Programa Monumenta, Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan), Ministério da 
Cultura e do Governo Federal. O 
projeto buscou implementar ações 

voltadas para a conservação e dina-
mização do município e fomentou 
junto a população local, principal-
mente a escolar, o conhecimento e 
reconhecimento do patrimônio cul-
tural de Areia, que foi tombado em 
2005 pelo Iphan como patrimônio 
nacional, devido  ao seu conjunto 
histórico, urbanístico e paisagístico.

Quais os investimentos tu-
rísticos realizados pela atual ad-
ministração municipal?

A primeira ação foi realiza-
da logo no primeiro dia da minha 
gestão com a criação da Secretaria 
de Turismo e Eventos, cujo secre-
tário é Adriano Nunes, porque ela 
é fundamental para o turismo de 
qualquer cidade. A recém-criada 
secretaria ainda está concluindo 
a sua fase de implantação, mesmo 
assim o secretário é muito dedica-
do e nós estamos sempre presente 
em todas as ações que envolvam o 
turismo. Eu acredito que tudo que 
fizemos com esforço, inteligência a 
partir de um trabalho com dedica-
ção tudo dará certo. Nós não temos 
o potencial que é hoje o Festival de 
Gramado, mas nós temos tudo que 
favorece essa transformação, a co-
meçar pelo clima do município.
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Governo entrega mais 50 viaturas
PARA A POLÍCIA MILITAR

No dois últimos anos o 
Estado investiu mais de 
R$ 40 mi na corporação

O governador Ricardo 
Vieira Coutinho presidiu na 
tarde de ontem, no Parque So-
lon de Lucena (Lagoa), a sole-
nidade de entrega de mais 50 
novas viaturas para as ativi-
dades operacionais da Polícia 
Militar da Paraíba. Os veícu-
los, do tipo spin, equipados 
com xadrez móvel ideal para 
o rádio patrulhamento, foram 
locados e custará ao Governo 
do Estado um investimento 
anual de aproximadamente 
dois milhões de reais.

Também foram entre-
gues dois ônibus (sendo um 
rodoviário e outro urbano) e 
três micro-ônibus com capa-
cidade para 30 passageiros 
cada, totalizando um inves-
timento de R$ 1.239.300 mi-
lhão. Todos os veículos serão 
utilizados para reforçar as 
atividades da Polícia Militar, 
incluindo as rondas e o trans-
porte do contingente para 
eventos de grande porte. 

Segundo o chefe do Exe-
cutivo, a entrega de mais es-
ses equipamentos comprova 
a grande determinação, com-
prometimento, seriedade e 
transparência dessa gestão 

A licitação aberta 
pelo Governo do Estado 
que visa repassar a admi-
nistração das rodoviárias 
de João Pessoa e Campi-
na Grande para empre-
sas privadas pelo período 
mínimo de 15 anos foi 
suspensa ontem após a 
violação de uma das pro-
postas. 

Segundo o diretor de 
administração do Depar-
tamento de Estradas de 
Rodagem do Estado da 
Paraíba (DER-PB), Felipe 
Braga, um integrante do 
“Movimento Passe Livre”, 
presente no momento da 
abertura das propostas, 
pegou o envelope de 
uma das empresas e o ras-
gou, impossibilitando a 
continuidade do processo 
licitatório. 

O diretor da autar-
quia estadual informou 

que uma nova data para 
apresentação das pro-
postas das empresas será 
definida em reunião in-
terna. Por enquanto, o 
certame segue sem defi-
nição de quando vai ter 
prosseguimento.

A terceirização da 
administração das rodo-
viárias tem por objetivo 
melhorar os serviços ofe-
recidos nos dois locais. Fe-
lipe explicou que a empre-
sa que vencer a licitação 
terá que investir R$ 2,5 
milhões em reforma na 
estrutura pessoense e R$ 
1,04 milhão também em 
melhorias na estrutura da 
rodoviária de Campina. 

Além das reformas, a 
empresa vencedora deve-
rá pagar pelo menos 3% 
do faturamento mensal 
ao DER e entregar para 
o Governo do Estado a 
quantia de R$ 500 mil re-
ferente ao título de outor-
ga antecipada.

Rodoviárias têm suas 
licitações suspensas

CAPITAL E CAMPINA
Treze é o 2º 
representante 
da Paraíba na 
Copa do Brasil

A Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) definiu on-
tem, que o Treze será o segun-
do representante paraibano 
- o primeiro é o Botafogo por 
ter conquistado o título Esta-
dual/2013 - na Copa do Bra-
sil/2014. O indicado seria o 
campeão da Copa Paraíba, mas 
devido à falta de clubes suficien-
tes - inscreveram apenas Cam-
pinense, Treze e Centro Sporti-
vo Paraibano (CSP) - a entidade 
acabou a “novela” e confirmou 
o vice-campeão Estadual deste 
ano na disputa nacional. 

Com apenas três equipes 
a competição não atenderia os 
critérios da Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF), que 
exige no mínimo quatro clubes 
para servir de seletiva estadual 
para ocupar a segunda vaga na 
Copa do Brasil. Na última quin-
ta-feira, prazo final de inscri-
ção, ficaram apenas três equi-
pes, com a possibilidade de 
prorrogar o prazo até amanhã, 
mas depois de ouvir a assesso-
ria jurídica da FPF, foi decidido 
que o Treze será o segundo 
time paraibano na disputa.

com a modernização da PM. 
Em apenas dois anos e meio, 
já foram investidos mais de 
R$ 40 milhões em condições 
de trabalho para os policiais 
militares. Entre as aquisi-
ções estão 426 viaturas, 11 
caminhões reboque, 226 mo-
tocicletas, 4.317 coletes ba-
lísticos, 3.500 armas (entre 
pistolas, submetralhadoras 
e espingardas de grosso ca-
libre) e 800 mil munições de 
diversos calibres.

Além da presença de vá-
rias autoridades civis e mili-
tares, o evento contou com 
a presença do secretário de 
Segurança e Defesa Social, 

Cláudio Lima, e do coman-
dante geral da PMPB, coronel 
Euller de Assis Chaves.

Segways 
Na solenidade também 

foram entregues à Polícia 
Militar três Segways, dispo-
sitivos de locomoção indivi-
dual elétrico. Os equipamen-
tos somam um investimento 
mensal de R$ 7.050 e semes-
tralmente de R$ 42.300 - pela 
locação. O novo instrumento 
de combate ao crime tem 4 
horas de autonomia e a PMPB 
é a segunda Corporação no 
Nordeste a utilizar este  meio 
de policiamento.

Os veículos, do tipo spin, são equipados com xadrez móvel 

FOTO: Marcos Russo

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Herbert Clemente
Especial para A União
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O filme Eles Voltam, de 
Marcelo Lordello, será 
exibido hoje em Areia

  

Lau Siqueira participa 
do Sesc das Letras, 
que será aberto hoje

Espetáculo Clown Bar 
é uma das atrações do 
Festival de Areia
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LITERATURA CIRCO

As primeiras 
apresen-
tações em 
teatro e 
dança do 
14º Festival 

de Artes de Areia acontecem hoje. O 
espetáculo Donzela Guerreira, da Cia 
paulista Mundu Rodá de Teatro Físico, 
se apresenta às 19h, no Polo Senhora 
Cena, que fica localizado no Teatro Mi-
nerva. Já Senzala Urbana, da pessoense 
Ensaio Cia de Dança Teatro é encenada, 
às 20h, no Polo Armaria Mainha, na ten-
da de circo. Promovido pelo Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Cultu-
ra, o Festival, que começou ontem, vai 
até o domingo, 4 de agosto, oferecendo 
gratuitamente 138 atividades artísticas 
entre espetáculos, shows, cortejos, 
vernissages, oficinas, mesas redondas, 
exposições, dentre outros. 

Paraíba Feminina de Cultura é a 
temática dessa edição que pretende 
discutir o papel das mulheres na socie-
dade e na arte, entendendo o feminino 
a partir do seu subjetivismo humano, 
sem os rótulos entre o que pertence a 
mulher e o que pertence ao homem. A 
proposta do Festival de Artes de Areia 
é homenagear as Mestras das Artes, 
abrangendo várias representantes nas 
oito linguagens abordadas na 14ª edi-
ção: artes plásticas, audiovisual, circo, 
cultura popular, dança, literatura, músi-
ca e teatro. 

O evento traz também duas no-
vidades nesse ano. A primeira é que 
acontece no mesmo período da rota 
cultural Caminhos do Frio na cidade de 
Areia. A outra é que inclui uma maior 
participação dos artistas locais, seja 
do próprio município do Brejo parai-
bano, seja da Paraíba. Em destaque os 
representantes nacionais que foram 
selecionados pela curadoria do Festi-
val, agregando valor ao evento, e ainda 
possibilitando um intercâmbio cultural 
entre os artistas.

No teatro
Donzela Guerreira nasceu da 

pesquisa entre a Cia Mundu Rodá, as 
técnicas para o trabalho de ator e as 
Danças Tradicionais Brasileiras, trazen-
do em cena um espetáculo que funde 
dança, teatro, música e cultura popu-
lar.  Em seus treze anos de atuação, o 
Grupo fundado pelos artistas Juliana 
Pardo e Alício Amaral constrói a sua 

Vanessa Queiroga

 
vanessaqueiroga@gmail.com

No palco e no circo
FOTO: Roberta Guimarães

Companhia paulista Mundu Rodá de Teatro Físico e a pessoense Ensaio 
Cia de Dança são as atrações de hoje no 14o Festival de Artes de Areia

linguagem cênica a partir desse diálo-
go. O destaque reside na corporeidade 
brasileira combinada com a pesquisa 
pelas manifestações tradicionais, tea-
tro, dança e música.  

O espetáculo apresentado hoje no 
Festival de Artes de Areia traz em cena 
os fundadores da Cia sob a direção de 
Jesser de Souza e dramaturgia de Suzi 
Frankl Sperber. Em Donzela Guerreira, é 
narrada a trajetória de uma jovem que 
se disfarça de homem para substituir o 
seu pai durante um combate. Mesmo 
disfarçada, a jovem se apaixona pelo 
seu capitão e, dessa forma, eles passam 

a travar os seus próprios conflitos. As-
sim como nas narrativas orais, mais do 
que a própria história, a ênfase da peça 
está em proporcionar uma reflexão so-
bre os papéis do homem e da mulher. 

Debaixo da lona
Logo após a apresentação de Don-

zela Guerreira, da Cia Mundu Rodá, é 
encenado o espetáculo Senzala Urbana, 
da Ensaio Cia de Dança Teatro. Com co-
reografia e direção artística de Marcos 
Brandão, o trabalho coloca em cena 
oito intérpretes: Adailson Costa, An-
drêssa Ataíde, Angélica Lemos, Anaíse 

Nóbrega, Jean Oliveira, Maria Bethânia, 
Maurício Barbosa e Naiara Misa. 

Estreado esse ano, Senzala Urbana 
dialoga com as principais tragédias da 
humanidade, criando uma relação entre 
essas épocas de sofrimento e o nosso 
cotidiano, apresentando um espetáculo 
de dança contemporânea que trata da 
vida encarcerada e enclausurada do ho-
mem moderno. A proposta do trabalho 
é abordar a ideia de que o homem ain-
da vive como escravo dos preconceitos, 
dos seus próprios desejos e principal-
mente da força religiosa. A coreografia 
traça um paralelo entre várias épocas 
da história e os dias atuais, mostrando 
que os períodos de repressão e perse-
guição não acabaram completamente, 
apenas mudaram de formato. 

“Vejo o Festival de Artes de Areia 
como uma confraternização entre os 
artistas, tanto locais como nacionais. 
Afirmo que esse encontro nos propicia 
um intercâmbio cultural, onde podemos 
aprender coisas novas. A busca do novo 
deve estar sempre presente em nossas 
pesquisas para que possamos nos enri-
quecer academicamente e culturalmen-
te”, apontou o diretor Marcos Brandão 
em entrevista ao jornal A União.

Donzela Guerreira, da Cia 
paulista Mundu Rodá (ao lado), 
e Senzala Urbana, da Ensaio, 
são as atrações de hoje nas 
áreas de teatro e dança
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Os ângulos perversos da vida, como diria o ex-go-
vernador Pedro Gondim, alcançaram o Vaticano. Ja-
mais se admitiria que a corrupção, um deslize comum 
na classe política, se infiltrasse na mais alta corte da 
religião católica. No entanto ele estava lá, deslustrando 
a estirpe que deveria ser exemplo de decência e lisura 
para o universo.

Surpreendeu a renuncia de Bento XVI, o apóstolo es-
colhido para bem governar a igreja que o Cristo confiou 
ao discípulo Pedro, o pescador de almas.

 Eleito o cardeal e jesuíta argentino Jorge Mário 
Bergoglio, tomou o nome de Francisco, e como papa 
assumiu o lema de mostrar a beleza e a simplicidade do 
Cristianismo. É de seu dever como chefe da Igreja Ca-
tólica continuar a obra de sua reforma moral voltada à 
essência da mensagem de Cristo e ser o seu modelo.

Voltar o olhar para os pobres e sofredores, tornando-
se igual a eles.  Reconhecer para as mulheres um papel 
central na Igreja e na sociedade civil. Reiniciar nova 
evangelização através da mídia. Potencializar o diálogo 
inter-religioso na direção definitiva em busca da paz, fo-
ram os temas anunciados pelo papa Francisco, ao iniciar 
sua missão pontifícia.

Anunciado em março deste ano (2013), realiza o 
papa Francisco, neste mês, durante a Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ), no Rio de Janeiro, sua primeira via-
gem internacional. Em visita ao Brasil, o Sumo Pontífice 
pões à prova sua popularidade, conquistada em pouco 
mais de quatro meses de exercício na liderança da Cúria 
Romana.

Em sua missão evangélica aportou no Brasil, num 
clima de insurreição. Como ministro de Deus não temeu 
o que encontraria e se deu ao apostolado que se propôs 
trazer para os brasileiros, como representante de um 
bilhão e duzentos mil (1.200) fiéis da igreja de Cristo. 
Pelo carisma compara-se a João Paulo II, já beatificado, 
que arrastou multidões da América Latina quando de 
suas visita ao torrão de clima tropical. Até 1980 fora con-
siderado o país mais católico entre as nações, mas tem 
declinado dessa posição nos últimos anos.

O papa não foi ao sepultamen-
to de Dominguinhos. Vai ser difícil 
para o Sumo Pontífice achar outro 
artista do mesmo calibre e com-
parecer às suas exéquias – mesmo 
morando na Europa, o continente 
da arte e da cultura. O protocolo 
podia ter improvisado no roteiro do 
papa e incluído de repente o Nor-
deste na agenda de Sua Santidade. 
Ele diz que é o papa dos 
pobres, foi à favela, foi 
ao Rio de Janeiro, mas 
não foi ao Nordeste, país 
das secas. Seria a vez do 
papa conhecer uma das 
maiores secas de todos 
os tempos.

Quem foi maior: a 
seca de 22 ou a seca de 
77?

O romeiro: “Meu 
pai dizia que na terra 
dele, na seca de 77 só 
escaparam dois bichos: 
padre e jumento.” O padre: “Seu pai 
era padre ou jumento?”

Nessa seca de 13 felizmente 
não morreu ninguém de fome 
nem de sede. Na seca de 58 ma-
taram um pedreiro no Cariri para 
beberem a água do nível. Mas o 
problema da água mais ou menos 
potável foi parcialmente resolvi-
do com a construção dos grandes 
açudes como Orós e Curemas, e 
com a abertura das estradas por 
onde chegam os carros pipas. As 
obras de emergência, que recruta-
vam a mão de obra desocupada e 
faminta, não são mais necessárias 
depois das bolsas-famílias. Essas 
acodem o pobre o tempo todo, 

quer chova ou caia sol, mas está 
viciando o povo, como previu Luiz 
Gonzaga:

“Mas Doutor uma esmola / 
para o homem que é são / ou lhe 
mata de vergonha / ou vicia o 
cidadão.”

Tá viciando, pois muitos 
homens não querem mais botar 
uma roça, nem muitas mulheres 

não querem mais 
uma lavagem de 
roupa, pois estão 
aposentados em 
plena idade útil. 
O governo podia 
criar uma bolsa-
roçado para ser 
dada a quem bo-
tasse uma roça, 
acrescentada se o 
ano fosse seco. A 
bolsa-seca seria, 
assim, cheia da 
farinha e do fei-

jão que o pobre compraria no estio 
da chuva e do trabalho.

O fato é que o papa perdeu de 
ver o mangue do Recife, com seus 
milhares de pobres atolados na 
lama, e os pobres da seca, salvos 
pelas bolsas e pelas estradas por 
onde chegam a água e a farinha. 
Podiam ter levado Sua Santidade 
até a terra de Lula, que é a mesma 
de Dominguinhos, e mostrado a seca 
vista de Garanhuns – ou de Caetés, 
antigo distrito de Garanhuns, onde 
o companheiro Lula nasceu. Caetés 
virou cidade, Lula virou presidente 
e já deixou de ser, mas pode tor-
nar a ser outra vez. A vida é assim. 
Francisco virou papa depois que 

o outro renunciou. No Brasil, um 
presidente suicidou-se, outro foi 
deposto, outro renunciou, outro foi 
cassado, e um operário foi eleito, 
tudo dentro de 50 anos.

E agora, quando é que vai vir 
outro papa, outra seca e morrer 
outro Dominguinhos, para se 
trazer um papa dos pobres até 
o Nordeste? O papa de plantão 
disse que volta em 1917, quer 
dizer, daqui a quatro anos. Como 
as secas se sucedem pelo menos 
de cinco em cinco anos, pode ser 
que a desgraça volte junto com 
o papa. Até quando essa ruína se 
abaterá sobre os pobres, os ricos, 
as águas, os matos e os bichos 
do Nordeste? Quando levarem o 
São Francisco para a Paraíba, Rio 
Grande do Norte e o Ceará? Não 
resolve, pois as margens do São 
Francisco também sofrem com as 
secas, e todas as águas do Nor-
deste só dão para irrigar um por 
cento do sequeiro. 

A seca se acabará quando 
seguirem a sugestão de Arrojado 
Lisboa, primeiro superintendente 
doIfocs: “indústria compatível”. 
Quando se criar bodes em vez de 
bois, jumentos em vez de cavalos, se 
usar a algaroba como sombra para 
a palma e o capim buffel, consorcia-
dos com o feijão de rola, e se seguir 
os conselhos de Guimarães Duque – 
tão bem explicados em “O Nordeste 
e as lavouras xerófilas”, título que já 
diz tudo. Aí podem trazer o papa. Só 
Dominguinhos não volta.

 (Sitônio Pinto escreve às 
terças, quintas e aos sábados)

Domingos morreu na seca

Francisco, o papa

Farolito

lourdinha luna Escritora, membro da academia de letras de areia e da aflap - lourdinhaluna@uol.com.br

Sitônio Pinto sitoniopinto@gmail.com

artigo

No conclave da Jornada Mundial da Juventude, todos 
os continentes estão representados. Um exemplo edi-
ficante está com o grupo de 10 descendentes de portu-
gueses da antiga colônia de Macau, hoje parte integrante 
da China que, com sacrifício financeiro, e 33 horas de 
viagem chegaram às celebrações no Rio de Janeiro,  
confirmando o axioma de que: “a fé um tesouro de almas 
eleitas.”

Sente-se que há confiança no papa Francisco para 
o soerguimento da Igreja Católica. Ele é um cristão de 
qualidades supremas, desprendido, alegre e que confia 
no seu rebanho. Não tem medo do povo e dele se apro-
xima como igual, desde que parte do princípio de que 
todos somos irmãos, pois filhos do Deus todo poderoso, 
criador do céu e da terra. Amável com as crianças, não se 
dispensando de abençoá-las e beijá-las.

Criativo, doou aos brasileiros as mais sábias e opor-
tunas sentenças: Colhi em seus discursos: “a juventude 
é a janela pela qual o futuro entrará no mundo”.  Aos 
desanimados aconselhou: “Não deixem que lhe roubem 
a esperança”. Aos acomodados: “A igreja não pode se 
restringir aos ritos religiosos, tem de ir à ação.” Aos indi-
ferentes: “Cuidem dessas duas pontas da vida: os idosos 
e os jovens.” E sugeriu aos moços: “Não percam a sensibi-
lidade e enfrentem a injustiça e a corrupção.” E na fala à 
juventude, em Copacabana: “O jovem pode ser testemu-
nha corajosa do Evangelho.” E mais: “Nos seus projetos 
bote fé, esperança e amor.” E encerrando sua homilia na 
tarde chuvosa e de vento constante  na praia de “encan-
tos mil”: “A fé realiza em nossa vida uma revolução. Jesus 
espera por nos e conta conosco.”

Ele mesmo se propõe “a fazer uma política endere-
çada aos pobres, não como elemento de estatística, mas 
com vista à pessoa humana.” Um governador da Paraíba 
de antigamente, emitiu frase semelhante: “vamos fazer a 
política dos pobres, porque a dois ricos já está feita.” 

Abençoado papa Francisco, que preside e destaca a 
Santa Sé, com coragem e ensinamentos, a\o enfrentar 
a adversidade e dar sentido e direção a chefia da Igreja 
Católica. Amém.

A “felicidade” de 
ser prostituta

O ministro Alexandre Padilha fez dupla cirurgia 
no Ministério da Saúde, na semana passada. Primeiro, 
cortou a propaganda que supostamente se propunha a 
alertar para a importância do uso de camisinha, mas que, 
na realidade, mais parecia uma apologia à prostituição. 
Nela se vê uma mulher e se lê a seguinte frase: “Eu sou 
feliz sendo prostituta”. Na segunda operação, exonerou 
o principal “instrumentista” no setor de DSTs, o diretor 
Dirceu Greco. Nada temos contra as prostitutas que são, 
pela natureza do ofício, muito vulneráveis a doenças 
sexualmente transmissíveis (DST). Além de vítimas, 
tornam-se involuntariamente transmissoras de doenças. 
Louvável na intenção, a campanha que custou o cargo do 
diretor, era totalmente inadequada na forma. Promover 
a saúde entre as profissionais da prostituição é diferente 
de promover a prostituição. A mensagem do Ministério 
da Saúde – “Eu sou feliz sendo prostituta” – não é ruim 
por ferir dogmas religiosos. É ruim por ser propaganda 
enganosa. E foi irresponsável por induzir jovens a seguir 
uma profissão que pode ser perigosa à saúde.

Perda de bagagem
Com o aumento do fluxo de passageiros nos aero-

portos, multiplicam-se os problemas. E um dos mais 
presentes é a perda ou a avaria de bagagens. Recente-
mente, a Justiça mineira determinou que uma empresa 
aérea nacional pagasse R$ 15 mil de indenização a um 
passageiro que teve a bagagem extraviada. O caso foi o se-
guinte: o soldador Paulo Santos teve uma mala extraviada 
em agosto de 2011, quando voou de São Paulo a Belo 
Horizonte. Ele voltava de Boston (EUA), onde mora. Na 
petição, Santos alegou que levava na bagagem videoga-
me, notebooks, webcams e ternos, entre outros produtos, 
avaliados em cerca de R$ 9.800. Ao receber a mala nove 
dias depois, percebeu que os itens haviam sido trocados 
por sandálias, chinelos e até calcinhas!

Ele trazia presentes para a minha família e, quando 
a mala chegou, todo mundo estava reunido em torno 
dele para ganhar as coisas já anunciadas. Quando abriu 
a mala, ninguém acreditou. Foi decepção geral! Além do 
valor perdido (que ainda deve ser corrigido), a Justiça 
determinou que a companhia pagasse R$ 6.000 como 
reparação por danos morais. O desembargador relator 
do processo afirmou na decisão que Santos teve a honra 
ofendida e que o extravio de bagagens tem se tornado 
“fato corriqueiro”.

Decotes e coxas: limites
O mundo da Justiça é mesmo bizarro! Vez ou outra 

se encontram pérolas como esta: o Fórum Regional 
– I de Santana, em São Paulo (SP) passou a proibir o 
ingresso de mulheres “com decotes profundos a ponto 
de deixarem mais da metade do colo dos seios visíveis” 
e com saia “que não cubra pelo menos 2/3 (dois terços) 
das coxas”. Também são considerados incompatíveis 
com a dignidade forense trajes “transparentes a ponto 
de permitir entrever-se partes do corpo ou de peças 
íntimas”, e que “deixem a barriga ou mais de um terço 
das costas desnudas”. Igualmente, é vedado o uso, pelos 
homens, de “camiseta com gola ‘U’ ou ‘V’ que deixe mais 
da metade do tórax exposto”. A assessoria de imprensa 
do TJ de São Paulo esclareceu que a regulamentação 
sobre o uso de vestimentas fica a critério de cada juiz 
diretor de fórum. Mas, não custa nada a Corregedoria do 
Tribunal dar uma avaliada no estado mental de algumas 
autoridades...

Arbitragem trabalhista
A Comissão de Juristas que elabora o anteprojeto 

para a nova Lei de Arbitragem e Mediação tratará de dois 
temas polêmicos em reunião em Brasília, ainda neste 
mês. Decidirá se cabe arbitragem para as causas traba-
lhistas e também para aquelas que envolvem investidores 
em sociedades anônimas. O grupo já bateu o martelo 
de que a arbitragem vale para contratos na área públi-
ca e nos casos relacionados ao direito do consumidor. 
Tema debatido em fóruns e Universidades, a arbitragem 
ganha mais força nos dias de hoje devido à descrença 
da população com a demora na prestação jurisdicional 
judicante.

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Vasconcelos

O fato é que o papa 
perdeu de ver o mangue 
do Recife, com seus 
milhares de pobres 
atolados na lama, e os 
pobres da seca, salvos 
pelas bolsas e pelas 
estradas por onde 
chegam a água e a farinha
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Humor 

Cristovam Tadeu

Thaïs Gualberto

Projeto Sesc de Letras começa hoje e traz 
uma série de oficinas e rodas de conversa

Literatura

Interessados em discu-
tir editoração digital, ilus-
tração, animação literária no 
ambiente escolar, escassez 
de concursos que priorizem 
a renovação de talentos têm, 
a partir de hoje, um ponto 
de encontro: o auditório do 
Sesc Centro, na capital. Até 6 
de agosto, de forma gratuita, 
acontecem quatro oficinas 
e quatro rodas de conversa 
por meio do Sesc de Letras, 
projeto implementado esse 
ano e que vem mobilizando 
profissionais que dialogam 
com a Literatura, vídeo e 
ilustração. 

“Esse projeto é um res-
gate de um público que exis-
te no Sesc da capital. Por três 
vezes, nós sediamos as aná-
lises técnicas do prêmio Sesc 
Literatura. Então, ansiamos 
por mobilizar esse público, 
os escritores e os interes-
sados em Literatura. O Sesc 
pretende contribuir com a 
formação desses profissio-
nais. A ideia é continuar esse 
projeto no Aldeia Sesc, que 
irá ocorrer em outubro, com 
intervenções literárias, ofi-
cinas e rodas de conversa”, 
comentou Chico Noronha, 
coordenador de cultura do 
Sesc Paraíba, em entrevista 
ao jornal A União.

Considerado uma das 
principais referências do 
movimento audiovisual pa-
raibano, Carlos Dowling, ci-

Protagonismo é a marca dos 
quadrinhos paraibanos

Mídias em destaque

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

O poeta Lau Siqueira é um dos convidados do evento

Foto: Divulgação

neasta e professor de cinema 
da Universidade Federal da 
Paraíba, ministra aulas de Ví-
deo Literário, a partir de hoje 
até a sexta feira, dia 2 de agos-
to, das 15h às 17h.  O ilustra-
dor e cartunista Izaac Brito 
comanda a oficina de Ilustra-
ção – Essa outra história, hoje 
e amanhã, das 9h às 12h. Ain-
da de hoje até a sexta-feira, 

2 de agosto, Archidy Pica-
do Filho, contista, poeta e 
artista visual, das 17h às 
19h, destaca, na oficina 
Contos Literários, o conhe-
cimento sobre o fazer dos 
escritores, suas preocupa-
ções e estudos. 

A última oficina é 
Animação Literária para 
educadores ministra-

da pela arte educadora e 
atriz, Elba Goes, a partir 
de hoje até a sexta, 2 de 
agosto, das 15h às 17h, na 
qual vai abordar as dificul-
dades que os professores 
enfrentam no cotidiano es-
colar ao buscar caminhos 
diferentes para estimular 
o prazer da leitura em seus 
alunos. Dentre as rodas de 
conversa, que acontecem a 
partir das 19h30, é ofere-
cida hoje a temática Edição 
Digital e outras ideias para 
agilizar a difusão literária 
pelo blogueiro e poeta Lau 
Siqueira. Literatura digital, 
redes sociais e instrumen-
tos evolutivos da web são 
os pontos debatidos nes-
sa palestra de abertura do 
Sesc de Letras.

A Literatura influen-
ciando outras artes será a 
roda de conversa realizada 
pelo ator Thardelly Lima na 
quinta, 1 de agosto, visando 
criar um ambiente de troca 
e vivência da leitura e trei-
namento técnico voltado a 
representação extra cotidia-
no. As duas últimas rodas de 
conversa abordam a Litera-
tura e Fé: uma leitura laica a 
respeito do Novo Testamen-
to, na sexta, 2 de agosto, co-
mandada pelo escritor José 
Leite Guerra e Shakespeare 
ao alcance da maioria, no dia 
06 de agosto, ministrada por 
Marcel Vieira, professor da 
UFPB e autor do livro Adap-
tação intercultural: o caso 
de Shakespeare no cinema 
brasileiro. 

Em cartaz
Minha Mãe
É Uma Peça

Comédia brasileira continua nos cinemas da capital

Dona Hermínia é uma mulher de 
meia idade que está aposentada e não 
tem muitas ocupações, sendo que sua 
maior preocupação é achar o que fazer. 
Ela é uma mãe dedicada e está sempre 
preocupada com os filhos, só que eles 
cresceram, e já não precisam tanto dela, 
o que a deixa entediada. Sem um traba-
lho, um companheiro ou filhos pequenos 
para se ocupar, dona Hermínia passa o dia 
todo desabafando sobre seus problemas 
com a tia idosa, a vizinha fofoqueira e a 
amiga confidente.

Foto: Divulgação  / Globo Filmes

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. Dura-
ção: 87 min. Classificação: 12 anos. Direção: Pedro 
Vasconcellos, com Fábio Porchat, Sabrina Sato, 
Danton Mello. Caio, Rogério Carlos, Bernardinho 
e Freitas vieram de várias partes do país para o 
Rio de Janeiro, onde irão fazer a prova para um 
importante concurso público. Eles se conhecem 
na cidade maravilhosa, em meio aos estudos, 
mas logo percebem que apenas têm chances de 
passar na prova se conseguirem antecipadamente 
o gabarito. Para tanto eles entram em contato com 
o submundo, se envolvendo em várias confusões 
por estarem em uma cidade bem maior do que 
as que estão acostumados. CinEspaço 2: 14h10, 
16h10, 18h10, 20h10 e 22h. Manaíra 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 pe-
dem que ele jamais demonstre seus poderes, mesmo em 
situações de emergência, já que nem todos conseguirão 
compreendê-lo por ser diferente das demais pessoas. Ao 
crescer, Clark se torna uma pessoa isolada e frustrada. 
Em meio aos seus problemas emocionais, ele resolve 
usar seus poderes para ajudar a humanidade e se torna 
o Super-Homem. 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. Classificação: 12 
anos. Direção: Louis Leterrier, com Jesse Eisenberg, 
Mark Ruffalo, Woody Harrelson. Michael Atlas é o 
carismático líder do grupo de ilusionistas chamado The 
Four Horsemen. O que poucos sabem é que, enquanto 
encanta o público com suas mágicas sob o palco, o 
grupo também rouba bancos em outro continente e 
ainda por cima distribui a quantia roubada nas contas 
dos próprios espectadores. Estes crimes fazem com 
que o agente do FBI Dylan Hobbs esteja determinado 
a capturá-los de qualquer jeito, ainda mais após o 
grupo anunciar que em breve fará seu assalto mais 

audacioso. 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 con-
formar. Então um acidente que envolve uma 
queda no motor de um carro, transforma 
misteriosamente a devagar vida desse 
caracol em um extraordinária aventura 
que vai contra qualquer destino que Turbo 
achava que estava fadado a viver: correr 
contra os melhores pilotos na Indianapolis 
500. 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 conhe-
ceram 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. 
Classificação: 12 anos. Direção: James Man-
gold, com Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila 
Fukushima. Deprimido devido à morte de Jean 
Grey, Wolverine 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.

Desde sua origem em 1963, com As aventuras do Fla-
ma por Deodato Borges, os quadrinhos paraibanos têm 
na ousadia da autoedição sua marca fundamental. Se no 
mercado nacional não há lugar para os autores das me-
trópoles, imagine para um estado periférico como a Pa-
raíba! Entre nós, nunca tivemos editoras que se interes-
sassem pelos quadrinhos, muito menos uma forma eficaz 
de circulação que desse sustentabilidade a esse tipo de 
produção.

A aventura de nossos quadrinhos começa pela au-
toedição, que sucede o árduo trabalho de criação e pro-
dução. Lembremos que até há bem pouco, todo autor de 
quadrinhos era autodidata, tinha que depender da intui-
ção, de certo talento e de muita observação. Só recente-
mente temos estúdios e escolas que oferecem cursos de 
história em quadrinhos, formando uma geração com ins-
trumental teórico e prático necessário para um bom nível 
de produção.

É com surpresa e satisfação que vemos surgir novos 
quadrinistas que não se intimidam com a falta de pers-
pectiva profissional para sua arte. Os quadrinhos pulsam 
na alma e é no papel que se materializa o sonho autoral 
de algumas crianças, que se encantaram com o mundo 
mágico dos quadrinhos. Esse sonho é uma realidade hoje 
para Jailson Barros, que lançou em 18 de julho de 2013 
sua revista em quadrinhos Eu & Outros Personagens.

Jailson sempre foi apaixonado por quadrinhos, des-
de criança consumia avidamente a Turma da Mônica, de 
Maurício de Sousa, a obra de Ziraldo e mesmo a perso-
nagem argentina Mafalda, de Quino. Essa leitura incon-
dicional deu-lhe lastro para tentar realizar suas próprias 
criações. Entre 1997 e 2002 foi cartazista num supermer-
cado no Rio de Janeiro, onde criou uma mascote para a 
rede. De volta à Paraíba, onde reside em Bayeux, partiu 
para outras investidas, lançando de forma independente 
A turminha pré-histórica, um livro de contos rimados e 
ilustrados para colorir.

Com Eu & Outros Personagens Jailson parte para 
um trabalho mais filosófico, abordando de forma leve e 
bem humorada a questão mais profunda da humanidade: 
quem sou eu? A obra de Jailson pretende fazer cada leitor 
refletir sobre sua própria personalidade. Com traço fir-
me, dinâmico e criativo, Jailson prova que com uma boa 
ideia e força de vontade é possível fazer circular sua arte, 
que terá o alcance de sua determinação.

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com
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Clown Bar será apresentado hoje no Polo Armaria Mainha, espaço 
dedicado ao universo circense no 14o Festival de Artes de Areia

Laboratório do riso

Eles Voltam, de Marcelo Lordello, já participou 
de vários festivais ao redor do país e chega ao 
interior da Paraíba pela primeira vez.

A última atração de hoje do 14o Festival de 
Artes de Areia é a exibição do longa-metragem Eles 
Voltam, do diretor pernambucano Marcelo Lordello, 
a partir das 21h, no Polo Senhora Cena, no Teatro 
Minerva. O filme, que será exibido pela primeira vez 
no interior da Paraíba, já ganhou diversos prêmios, 
como Melhor Filme, Prêmio da Crítica e Melhor Atriz, 
para a atriz-mirim de 12 anos Malu Tavares, no 45o 
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Marcelo 
Lordello já está em Areia e estará presente durante 
a exibição do filme esta noite.

O filme foi produzido com recursos de um 

curta, custando apenas R$ 47 mil, um recurso pe-
queno para um longa-metragem, adquiridos através 
do edital Firmo Neto de roteiros, além de receber 
verba do Edital do Audiovisual para ser finalizado. 
Na história, a pequena Cris, com apenas 12 anos, é 
deixada junto com seu irmão mais velho em uma 
beira de estrada por seus pais. Com o tempo, eles 
percebem que o “castigo” é algo muito maior do 
que imaginavam.

 Na tela, o espectador pode acompanhar a 
jornada de Cris em sua tentativa de retornar ao 
lar, sendo confrontada por realidades paradoxais 
e conflitos humanos. Nessa viagem, a menina en-
contra personagens do interior pernambucano que 
passam a ajudá-la a chegar ao lugar de onde veio.

Clown Bar, montagem do grupo Os Bufões de Olavo, tem direção José Tonezzi

O longa-metragem de Marcelo Lordello narra a história de uma menina deixada à beira da estrada

Filme de cineasta pernambucano conta 
a história de crianças abandonadas

FOTOS: Divulgação

O grupo 
Os Bufões 
de Olavo 
leva hoje 
até o 14º 
Festival de 

Artes de Areia a peça Clown Bar, 
a partir das 16h, no Polo Armaria 
Mainha, dedicado exclusivamente às 
atrações circenses. O elenco diri-
gido por José Tonezzi é composto 
por estudantes do curso de Teatro 
da UFPB e chega até o festival com 
quase três anos de estrada.

Clown Bar é um trabalho expe-
rimental, ambientado em um bar, 
onde os personagens se relacio-
nam. Com a sonoplastia de Larissa 
Hobbi, os personagens Cavalera 
(Nyka Barros), Gargalo (João Bran-
dão), Pinão (Flávio Lira), Mosquito 
(Angélica Lemos) e Tito (Sávio 
Farias) interagem entre si e com 
a plateia, arrancando risadas. “É 
muito bacana participar do Festi-
val de Areia. Nos apresentarmos 
no nosso Estado e ainda por cima 
em um espaço voltado especial-
mente para o circo é melhor ain-
da, procuramos uma proximidade 
maior com o público. É um prazer 
enorme e estamos com uma expec-
tativa bem grande para participar”, 

salienta o ator Sávio Farias.
O Bufões de Olavo surgiu no 

Núcleo de Estudos e Experimenta-
ções do Cômico (Neeco), promovi-
do pela UFPB, como uma forma de 
fazer experiências cênicas e tea-
trais voltadas principalmente para 
o riso. Clown Bar está na estrada 
desde 2010, já tendo se apresen-
tado também no 30º Encontro 
Internacional do Teatro Univer-
sitário, que aconteceu nos meses 
de fevereiro e março deste ano em 
Liège, na Bélgica. “Somos um gru-
po de pesquisa e de estudos, então 
sempre estamos pensando e modi-
ficando o espetáculo, sempre tor-
nando ele mais interessante para 
o público”, aponta o ator. O Bufões 
foi o único grupo representando o 
Brasil e a América Latina durante o 
encontro.

A peça já passou por outras ci-
dades brasileiras como Ouro Preto, 
Recife, Fortaleza, Salvador e Cam-
pina Grande. Em Blumenau, foi o 
único representante do Nordeste a 
participar do 25º Festival de Teatro 
Universitário (Fitub), recebendo in-
dicações de melhor ator para Sávio 
Farias e melhor atriz para Nyka Bar-
ros. “Em outubro deste ano, iremos 
nos apresentar em um festival na 
Colômbia, então Areia já começa a ser 
um preparativo para essa experiên-
cia”, revela Sávio Farias. 

André Luiz Maia

 
Especial para A União

Programação 
conta ainda com 
espetáculos de dança 
e música popular

Quem estiver em Areia hoje poderá confe-
rir uma série de atrações culturais, a maioria 
delas paraibana. Em três horários, às 14h30, 
15h30 e 16h30, o Grupo Pirralhim de João Pes-
soa promove no Polo Sonoras Erês, no Centro 
Social Urbano (CSU), apresentações de musica-
lização infantil. Paralelamente, das 15h às 18h, 
lançamentos de livros diversos acontecem no 
Polo Escrivaninha Secreta, dentro da Câmara 
Municipal de Areia, com o apoio de A União e 
da EduEPB.

Às 17h, a sonoridade do Grupo de Tradi-
ções Folclóricas Moenda, de Areia, leva o coco 
de roda para os espectadores do Polo Chão 
de Mestres, na Praça 3 de Maio, enquanto às 
17h30, o grupo de Xaxado da Fundação de 
Apoio ao Deficiente (Funad), de João Pessoa, se 
apresenta no Espaço do Artesão.

Hoje também ficam abertas até 3 de agosto 
diversas exposições, como a do Laboratório de 
Experimentação, coordenada por Edilson Par-
ra, contando com obras de artistas como Artur 
Maia (PE), José Felipe dos Santos (PB), Luiz 
Barroso (PB) e do francês Serge Huot. A Ex-
posição de Fotografia conta com nomes como 
Aurílio Santos, Diego Nóbrega, Everton David e 
Luciana Urtiga, todos paraibanos. Além delas, 
várias outras exposições podem ser encontra-
das no Polo Artéria das Artes, no Casarão José 
Rufino, com visitação das 9h às 18h.



Perda precoce da audição
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15 milhões têm problemas auditivos no Brasil

Os fones de ouvidos estão cada 
vez mais presentes na vida da po-
pulação que não perde a oportu-
nidade de criar a trilha sonora do 
dia. Andando nas ruas, praticando 
atividade física ou até mesmo tra-
balhando, os fones de ouvidos estão 
sempre lá nos ouvidos das pessoas, 
um costume que coloca a saúde au-
ditiva em cheque e pode provocar a 
perda auditiva precoce. A Organiza-
ção Mundial da Saúde estima que 
pelo menos 15 milhões de brasilei-
ros apresentem algum tipo de pro-
blema auditivo.

A perda da audição é um pro-
blema comum e relacionado, princi-
palmente, com a idade, na qual cerca 
de 70% da população desenvolve 
esse problema a partir dos 60 anos, 
se intensificando após os 65 anos 
de idade. Porém os maus hábitos, 
como a utilização de fones e do som 
alto, prejudicam o aparelho auditi-
vo, provocando agressões que po-
dem ser irreversíveis. Cerca de 20% 
da população mundial sofre com os 
zumbidos, aquele barulho nos ou-
vidos ou na cabeça que podem ser 
percebidos como um chiado, asso-
bio ou apito, segundo a Associação 
Brasileira de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cervicofacial (Aborl-CCF). 

A Associação alerta para estes 
incômodos como uma fragilidade 
auditiva que deve ser levada a sério 
por ser um sintoma de uma possível 
doença, porém, por estes zumbidos 
durarem, na maioria das vezes, al-
gumas horas, a população acaba não 
levando a sério. O uso de fones de ou-
vidos, paredões e, de um modo geral, 
a exposição a som alto tem levado 
milhões de pessoas à perda precoce 
da audição, segundo a Aborl-CCF a 
intensidade recomendada é de 85 
decibéis e, por no máximo, oito ho-

ras por dia. Mas a verdade é que um 
aparelho de MP3 pode chegar a 110 
decibéis e, nesse caso, o tempo reco-
mendado cai para 15 minutos. É co-
mum após um show o aparecimento 
de zumbidos que permanecem por 
algumas horas, mas se eles persisti-
rem no dia seguinte é fundamental 
procurar um otorrinolaringologis-
ta para que ele possa reverter este 
quadro, algo possível no período 
de 48 horas, e se não tratado cor-
retamente pode permanecer para 
sempre, segundo a Aborl-CCF. A re-
comendação é que as pessoas evi-
tem se expor a locais com som alto e 
evitar o uso do fone de ouvido, prin-
cipalmente, com o som elevado. Mas 
alguns profissionais como músicos, 
operadores de som, seguranças de 
festas e funcionários de fábricas 
acabam sendo vítimas no local onde 
trabalham. A Aborl-CCF recomenda 
a utilização de protetores de ouvido, 
exigidos nas fábricas, por exemplo, 
para qualquer pessoa que saiba que 
estará exposto ao som alto.

A exposição aos altos decibéis 
está associado a quadros de insô-
nia, depressão, hipertensão, tontura, 
dores de cabeça, problemas gástri-
cos e irritabilidade. Estes sintomas 
também devem ser observados e 
associados a esta exposição, sem fa-
lar que pessoas idosas com diabates, 
colesterol e pressão alta, problemas 
renais e do sistema circulatório, po-
dem atrapalhar a microcirculação 
do ouvido e desta forma prejudicar 
a recuperação, por isso o tratamen-
to pode ser multiprofissional.  Após 
permanecer exposto aos altíssimos 
decibéis é importante que a pessoa 
permaneça longe de ambientes com 
muito ruído, ou até mesmo proteja o 
ouvido com algodão ou um protetor 
específico. Esse repouso pode garan-
tir a saúde auditiva e preservar este 
aparelho, para que doenças ou até 
mesmo a perda da audição precoce 
não venha acontecer.
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Tecnologia da Informação é a 
chave para o desenvolvimento 
do Brasil, diz secretário do MCTI

Vanessa Braz
vanessabraz.comunicando@gmail.com

Cidade do Vaticano 
– O papa Francisco con-
denou ontem o “lobby 
gay” no Vaticano, mas 
disse que os homossexu-
ais não devem ser julga-
dos ou marginalizados. 
Afirmou, ainda, que 
deseja aprofundar o pa-
pel das mulheres na Igreja, mas rejeitou 
completamente a ordenação feminina. 
“O problema não é ter essa orientação 
homossexual. Devemos ser irmãos. O pro-

blema é fazer lobby por essa orientação, 
ou lobbies de pessoas invejosas, lobbies 
políticos, lobbies maçons, tantos lobbies. 
Esse é o pior problema”, disse. O papa fez 
essas declarações aos jornalistas no avião 
que o levava do Rio de Janeiro – onde es-
teve durante uma semana e participou da 
Jornada Mundial da Juventude, a Roma. 
“Vocês veem muito escrito sobre o lobby 
gay. Eu ainda não vi ninguém no Vaticano 
com um documento de identidade a dizer 
que é gay”, declarou. “Se uma pessoa é 
homossexual e procura Deus e a boa von-

tade divina, quem sou eu para julgá-la?”, 
disse, referindo-se ao catecismo da Igreja 
Católica, que “diz que os homossexuais 
não devem ser marginalizados por causa 
de o serem, mas que devem ser integra-
dos à sociedade”. 

Referindo-se ao papel das mulhe-
res, Francisco afirmou que não é possível 
“imaginar uma Igreja sem mulheres ati-
vas”, mas afirmou que a instituição disse 
“não à ordenação de mulheres”.“Esta 
porta foi fechada” por João Paulo II, disse 
a respeito desse pedido (da ordenação). O 

pontífice declarou que “a Igreja é femini-
na, mãe, e a mulher não é somente a ma-
ternidade, a mãe de família” e afirmou 
desejar “uma teologia aprofundada da 
mulher” que ainda não foi realizada. In-
terrogado sobre a questão dos divórcios, 
o papa desejou que “a reflexão no qua-
dro da pastoral do casamento” continue, 
indicando que há oito cardeais nomeados 
para este fim.

“É sempre um tema. Hoje, chegou o 
tempo da misericórdia. Uma mudança de 
tempo””, anunciou Francisco

A XXVIII Jornada Mundial da Juven-
tude, realizada de 23 a 28 de julho de 
2013 na cidade do Rio de Janeiro e que 
teve como lema “Ide e fazei discípulos en-
tre todas as nações” (Mt 28, 19), mal aca-
bou e os jovens que participaram já come-
çam a fazer planos para a próxima edição 
do evento, que irá acontecer na cidade 
de Cracóvia, na Polônia, em 2016. Para 
muitos, a Jornada foi não só a chance de 
se aproximar do papa Francisco, símbolo 
de humildade, e ver, em suas palavras, 
um exemplo a ser seguido, mas também 
a oportunidade de conhecer diversas ou-
tras culturas de todo o mundo. 

Para o assessor da Juventude da Ar-
quidiocese da Paraíba, padre Pedro Geral-
do Targino, a Jornada superou as expecta-
tivas não só em números – de acordo com 
a organização do evento, o evento reuniu 
mais de 3 milhões de fiéis – mas, também, 
em significado para aqueles que partici-
param (ou não). “Eu estava esperando 
um momento único na vida dos jovens 
que participaram. Mas até para aqueles 
que não foram para a Jornada se senti-
ram acolhidos por esse grande evento 
que foi a Jornada”, disse ele. A estudante 
do curso de Cinema da Universidade Fe-
deral da Paraíba Mariana Dutra confirma 
o que o padre disse. “Não só em termos 
de conhecer outras culturas o movimento 
foi importante, mas, também, em termos 
de fé. É uma experiência que só vive”, dis-

se ela, que desde a segunda-feira passada 
foi para o Rio e está retornando hoje. Em 
relação à infraestrutura do evento, ela se 
mostrou satisfeita: “No primeiro dia, nós 
tivemos problemas com o transporte, mas 
depois deu tudo certo”, relata.

Alguns, que foram de cidades do inte-
rior da Paraíba representando suas comu-
nidades, consideraram a Jornada um ver-
dadeiro presente. É o caso do estudante 
de Odontologia da UFPB Cássio Bispo, de 
Ouro Velho, interior paraibano. “A Jorna-
da serve para mostrar ao mundo a vivaci-
dade da nossa Igreja. O nosso amor por ela 
e pelo Santo Padre”, afirma.  E completa: 
“A JMJ Rio, a primeira que participei, me 
surpreendeu muito, até porque por não 
ter participado de outra, fui com uma ima-
ginação meio que surreal, sem ter a verda-

deira noção de como ela seria”.
Segundo ele, a humildade mostrada 

pelo papa Francisco foi o que mais lhe 
chamou a atenção. “O que me tocou e 
creio que essa opinião também seja a de 
muitos, foi a humildade mostrada pelao-
papa Francisco – uma alegria transpassa-
da e um amor ao próximo sem limites. 
Isso vem ao encontro da juventude para 
nos ensinar a sermos o espelho dele para 
levarmos isso ao mundo, afinal, somos o 
futuro da Igreja e devemos ser capacita-
dos. Exemplos assim nos fazem ser mais 
perseverantes em busca da continuidade 
de nossa Fé”, destaca. E para aqueles que 
foram, os planos de participar da próxima 
Jornada Mundial da Juventude já come-
çaram. É o que diz o estudante de Jorna-
lismo da UFPB Rodolfo Pedro Oliveira. 

Papa condena “lobby gay” no Vaticano

Jovens que participaram da JMJ têm fé renovada

APÓS REJEITAR A ORDENAÇÃO FEMININA

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@gmail.com

Depois dos 65 anos de idade, os problemas 
de audição se tornam mais comuns e podem 
levar à depressão. “Do mesmo jeito que nossa 
pele vai envelhecendo, nossos olhos vão tendo 
dificuldade para acomodar o foco visual, o ou-
vido também vai envelhecendo. É importante a 
família saber que aquele idoso que está amua-
do, no canto, que não gosta de falar e de sair,  
pode estar sofrendo de uma perda de audição,” 
diz Diderot Parreira, presidente da Associação de 
Otorrinolaringologia do Distrito Federal. Nesses 
casos, a recomendação é que o idoso seja avalia-
do por um otorrinolaringologista. Se a perda for 
identificada, o ideal é usar um aparelho auditivo, 
que basicamente amplifica som. De acordo com 
Parreira, o idoso volta ao convívio social que ti-
nha antes da perda.

“Um teste simples, audiometria, pode mo-
nitorar a necessidade daquele momento. Qual-
quer perda auditiva é passível de tratamento. 
Nós temos diversos tipos de exames pra detec-
tar o tratamento que deve ser utilizado, que 
pode ser desde uma simples prótese auditiva 
até uma cirurgia de implante coclear, que é 
mais elaborada.” Parreira adverte sobre o uso 
de cotonetes para a limpeza do ouvido. “Ge-
ralmente, as pessoas colocam o cotonete bem 
dentro do ouvido e isso pode lesionar o tímpa-
no, tira a proteção do ouvido que é a cera. Cera 
não é sujeira, é proteção. Isso deixa o ouvido 
mais exposto a infecções bacterianas ou fún-
gicas. A única limpeza que deve ser utilizada 
é a toalha depois do banho, só onde o dedo 
alcança,” aconselha.

Isolamento de idoso exige cuidados

Utilização de fones de ouvidos com volume elevado provoca agressões no aparelho auditivo que podem ser irreversíveis

FOTO: Divulgação
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Violadas oferece shows de ritmos hoje
VIOLÃO E GUITARRA

Projeto apresenta o professor 
Anderson Mariano na 
Usina Cultural da Energisa

O músico natalense An-
derson Mariano, que é pro-
fessor de violão e guitarra do 
Departamento de Música da 
Universidade Federal da Pa-
raíba, é a atração do quinto 
recital da temporada 2013 
do Projeto Violadas. O con-
certo - realizado pela PaVio 
(Paraíba Violões) - acontece 
hoje, a partir das 20h30, na 
Sala Vladimir Carvalho da 
Usina Cultural da Energisa, 
entidade parceira do even-
to e que se localiza em João 
Pessoa. O programa se ca-
racteriza pela diversidade 
e variedade, com o uso de 
três instrumentos: o violão 
tradicional, o folk (america-
no, encordoado com aço) e 
a guitarra elétrica. No reper-
tório música renascentista, 
barroca, MPB, um misto de 
ragtime, com bluegrass e 
rock progressivo, e música 
autoral. Os ingressos - aos 
preços de R$ 5 (inteira) e R$ 
2 (estudante) - não são ven-
didos antecipadamente, mas 
devem ser adquiridos pouco 
antes do início, na própria 
bilheteria.

“O projeto sai um pouco 
de seu formato habitual, pois 
além do violão tradicional, 
nesse mês de julho haverá, 
também, violão folk e gui-
tarra elétrica. Ampliamos 
um pouco o escopo porque 
Anderson Mariano tem uma 
produção que inclui os três 
instrumentos. Como o pro-
jeto não é fechado, há essa 
abertura”, disse para o jor-
nal A União o diretor-geral 
da PaVio, Bruno Marinheiro. 
“A partir desta temporada, a 
produção do evento cobrará 
um ingresso simbólico, cuja 

Tarifa de conexão 
aérea é proibida

Morosidade impede 
combate à corrupção

Brasília – O principal obstá-
culo para o Brasil recuperar mais ra-
pidamente o dinheiro desviado por 
corrupção ou lavagem de dinheiro é 
a morosidade do sistema judicial. A 
afirmação foi feita na última quar-
ta-feira pelo secretário Nacional 
de Justiça, Paulo Abrão, durante 
a comemoração dos dez anos de 
criação da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro. Segundo Abrão, para a 
efetiva repatriação dos recursos é 
preciso ter o trânsito em julgado da 
ação (quando não há possibilidade 
de novos recursos) dentro do ter-
ritório brasileiro, combinado com o 
trânsito em julgado da mesma ação 
no país onde os recursos estão 
depositados. Daí a dificuldade das 
autoridades.

Desde que adotou uma es-
tratégia nacional de combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro 
– há dez anos – o Brasil conseguiu 
recuperar R$ 40 milhões. Trezentos 
milhões, identificados como fruto 
de corrupção ou lavagem de dinhei-
ro, estão bloqueados pela Justiça 
em contas fora do Brasil. 

Brasília - O Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) sus-
pendeu no ultimo dia 26 decisão 
que permitia a cobrança de taxa 
de conexão aérea dos passagei-
ros, e não das companhias aéreas, 
conforme definido em lei. O desem-
bargador federal Souza Prudente 
acatou argumentos apresentados 
pela Advocacia-Geral da União para 
anular entendimento anterior da 
8ª Vara Federal do Distrito Federal. 
A cobrança da taxa de conexão foi 
instituída por lei federal aprova-
da no ano passado. Até então, as 
companhias aéreas podiam usar a 
estrutura dos aeroportos sem pa-
gar por isso. A lei foi específica ao 
informar que o valor deveria ser co-
brado das companhias aéreas, mas 
a medida foi questionada na Justiça 
pelo Sindicato Nacional das Empre-
sas Aeroviárias, que obteve decisão 
favorável em primeira instância. 
Ao questionar esse entendimento, 
a AGU argumentou que os consu-
midores não poderiam arcar com o 
valor porque as companhias optam 
por conexões como estratégia e in-
teresse comercial. 

Presidiárias mais 
que triplicam no país

Brasília – A população car-
cerária feminina aumentou 256% 
em 2012 informou o diretor do De-
partamento Penitenciário Nacional 
(Depen), Augusto Rossini, órgão 
vinculado ao Ministério da Justiça. 
O aumento no caso dos homens foi 
quase a metade no mesmo período, 
130%. Atualmente, 7% de todos os 
presos no Brasil são mulheres, o que 
corresponde a algo em torno de 36 mil 
detentas. Há mais de 550 mil pessoas 
em presídios no país e um déficit de 
240 mil vagas, das quais 14 mil são 
para mulheres. O diretor participou 
do seminário Inclusão Produtiva nos 
Presídios Femininos do Centro-Oeste, 
na 6º edição do Latinidades – Festival 
da Mulher Afro-Latino-Americana e 
Caribenha. Dois fatores importantes 
para o aumento da população carce-
rária feminina são o crescimento da 
participação da mulher em diversas 
atividades, inclusive na criminalidade, 
e o repasse de atividades criminosas 
à mulher, por cônjuges, namorados ou 
irmãos, quando eles mesmos são pre-
sos. A maioria das detenções estão 
relacionadas com o tráfico de drogas, 
sem registros de criminalidade asso-
ciado à violência.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Anderson é professor de violão e guitarra da UFPB e traz em seu repertório música renascentista, barroca, MPB, entre outros ritmos

renda da bilheteria será re-
vertida para o músico convi-
dado, estimulando a produ-
ção local”, ressaltou ele.

Anderson Mariano apre-
sentará o seguinte progra-
ma: Robert Johnson (1583 
– 1634) - Alman; J. S. Bach 
(1685 – 1750) - Prelúdio da 
Suíte nº1 para Violoncelo; 
Anderson Mariano - Constela-
ção Instante; Chico Buarque e 
Cristovão Bastos, com arranjo 
de Anderson Mariano, Todo 
Sentimento; Anderson Maria-
no - Meu Presente e Mergulho 
na Noite; Tom Jobim (1927 
- 1994) - Passarim, com ar-
ranjo de Anderson Mariano; 
Brincando de Lego - Bakthi e 
Steve Howe - The Clap. 

 
Música popular
Além de intérprete solo, 

Anderson Mariano - que re-
side em João Pessoa desde 
2009, onde é professor de 
guitarra elétrica e violão po-
pular do Departamento de 
Música da UFPB - ainda atua 
com artistas da música po-
pular local. O exemplo mais 
recente dessa ação foi sua 
participação - como acom-
panhante - do show Revis-
ta, da cantora paraibana 
Eleonora Falcone. Ele - cuja 
formação prévia ocorreu na 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), 
onde cursou o bacharelado 
e técnico em música - tam-
bém é produtor musical, 
arranjador e costuma apre-
sentar suas composições 
autorais em shows por ba-
res e restaurantes. 

Anderson Mariano coor-

dena, atualmente, o projeto 
de extensão “Guitarra Elétri-
ca: da UFPB para a comuni-
dade”. Como professor, lecio-
na nos cursos Sequencial em 
Música Popular, Bacharelado 
em Música e Licenciatura em 
Música, todos na mesma ins-
tituição de ensino superior. 
Em 2011, ele coordenou o 
Projeto Música em Perfor-
mance e, no ano passado, o 
Grupo de Estudos e Pesqui-
sas Aplicadas em Guitarra 
Elétrica (Gepage), ambos 
pela Universidade Federal da 
Paraíba, realizando palestras, 
workshops, masterclasses e 
recitais direcionados à área 
da guitarra elétrica. 

Série de concertos de 
violão clássico, o Violadas foi 
criado em 2009 e, ao longo 
destes quatro anos de exis-

tência, tem apresentando 
nomes consagrados, mas 
também estreantes do violão 
clássico oriundos não apenas 
da Paraíba, mas também do 
resto do Brasil e do mundo. 
Os recitais acontecem sem-
pre na última terça-feira de 
cada mês, na Sala Vladimir 
Carvalho da Usina Cultural 
Energisa, localizada na Ave-
nida Juarez Távora, 243, no 
bairro da Torre, em João Pes-
soa. O diretor-geral da PaVio, 
Bruno Marinheiro, antecipou 
que a próxima atração será 
o evento Violão Agosto, cuja 
programação inclui apresen-
tações - em linguagens eru-
ditas, contemporâneas e po-
pulares - nos dias 16, 17, 20, 
24, 27 e 28 do próximo mês, 
sempre a partir das 20h30, 
na Usina Cultural Energisa. 

FOTO: Divulgação

São Jorge (GO) – Durante 
o 13° Encontro de Culturas Tra-
dicionais da Chapada dos Vea-
deiros, entre 19 e 27 de julho, 
na Vila de São Jorge, em Goiás, 
comunidades tradicionais do 
Cerrado trataram das dificulda-
des que enfrentam para man-
ter preservados seus modos de 
vida e o ambiente que ocupam. 
O evento reuniu povos tradi-
cionais de Goiás e do Distrito 
Federal, como quilombolas, in-
dígenas, pequenos agricultores, 
extrativistas, geraizeiros (popu-
lações tradicionais que vivem 
no Norte de Minas), ribeirinhos 
e vazanteiros (que produzem na 
época das vazantes dos rios).

São movimentos sociais 
preocupados com questões só-
cio-ambientais e que podem 
trabalhar em integração, lutan-
do para que as políticas públicas 
visem a exploração sustentável 
do bioma. O Cerrado é o segun-
do maior bioma do país, atrás 
apenas da Amazônia. Abrange 
uma área que ocupa doze unida-
des da Federação. O índio Hipa-
ridi, da etnia Xavante, membro 
da Mobilização dos Povos Indí-
genas do Cerrado, faz parte da 

coordenação da Rede Cerrado e 
veio de Mato Grosso para par-
ticipar. Para Hiparidi, os princi-
pais problemas enfrentados pe-
los índios que vivem no bioma 
são a expansão do agronegócio 
e os grandes empreendimentos, 
como hidrelétricas e estradas, 
ao redor das terras indígenas e, 
até mesmo, dentro delas. “Com 
isso, a gente vai perdendo os ter-
ritórios, vai ocorrendo desmata-
mento. Aí começa a perder a lín-
gua, a cultura, começa a perder 
os conhecimentos tradicionais”.

Hiparidi também se diz preo-
cupado com a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 215, que 
transfere a função de demarcar 
territórios indígenas do Poder 
Executivo para o Congresso Na-
cional. Hoje, a demarcação de 
terras é feita pelo Ministério da 
Justiça, por meio da Fundação 
Nacional do Índio (Funai). César 
Victor, que representa também 
a Funatura, organização não go-
vernamental que luta pela con-
servação e uso sustentável da 
biodiversidade, aponta ainda a 
necessidade de um marco legal 
específico para o Cerrado. Segun-
do ele, o marco precisaria reco-
nhecer aspectos importantes que 
a lei geral não reconhece. Entre 
eles, a necessidade de se fazer um 

zoneamento do Cerrado, apon-
tando, por exemplo, áreas ocupa-
das por comunidades tradicionais 
e que precisam ser preservadas. 
César lembra que, tramita desde 
1995 no Congresso Nacional, uma 
PEC que reconhece o Cerrado e a 
Caatinga como patrimônios na-
cionais. “Seria um instrumento 
muito forte. Tanto do ponto de 
vista simbólico, quanto para a de-
finição de políticas públicas pro 
Cerrado”, acredita. 

O Instituto Chico Mendes da 
Biodiversidade (ICMBio), órgão 
responsável pela gestão de uni-
dades de conservação federais, 
também participou das reuniões. 
Para o diretor do ICMBio, João 
Arnaldo, a ameaça mais comum 
para o Cerrado é a substituição 
da vegetação original por ativi-
dades agropecuárias. Ele acredi-
ta que o bioma precisa de mais 
áreas de conservação, até mesmo 
para garantir o mínimo de 10% 
de preservação de cada bioma do 
país, previstos na Convenção da 
Diversidade Biológica da ONU, 
da qual o Brasil é signatário. Para 
ele, é preciso trabalhar junto com 
a sociedade para definir regiões 
prioritárias a serem preservadas. 
Desafio de todas as esferas de go-
verno, já que as unidades de pre-
servação podem ser municipais, 

estaduais ou federais. Um dos cri-
térios é o conceito de área insubs-
tituível, fragmentos do bioma 
que só existem em um determi-
nado local.  Além disso, as áreas 
ocupadas por comunidades tra-
dicionais, com seus saberes, com 
sua convivência sustentável com 
a natureza, merecem ser prote-
gidas. “Para garantir o sustento 
desses povos e a consolidação 
dos serviços ecossistêmicos que 
eles prestam ao povo brasileiro,” 
esclarece Arnaldo.

O diretor diz que é um equí-
voco permitir qualquer relação 
de conflito de estratégias entre a 
criação de unidades de conserva-
ção e a produção agrícola. “Por-
que não dá para ter uma parte da 
sociedade construindo a estraté-
gia de conservação e outra par-
te da sociedade disputando essa 
mesma área para outras finali-
dades. Então, ter isso como uma 
meta comum para o povo brasi-
leiro é o que vai garantir, inclusi-
ve, que daqui a alguns anos, nós 
possamos ter o orgulho de dizer 
que somos o celeiro do planeta, 
produzindo grãos e oferecen-
do alimentos para todo mundo, 
sem ameaçar nossa biodiversida-
de. Esse talvez seja o grande selo 
verde que nós podemos oferecer 
para nossa agricultura”, defende.

Povos têm dificuldades em manter os costumes
ÍndIOs, qUILOMbOLAs, RIbEIRInhOs E GERAIzEIROs

Pedro Henrique Moreira
Enviado especial da EBC
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Pesquisa é a chave para desenvolver o Brasil

Tecnologia da Informação
“O desenvolvimento econômico 

de um país é fortemente impactado 
pela pesquisa e desenvolvimento”, 
defendeu o secretário de Política de 
Informática do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (MCTI), 
Virgilio Almeida, durante palestra 
na 65ª Reunião da Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência, na 
Universidade Federal de Pernambu-
co (UFPE), em Recife. 

Ele citou o exemplo dos Estados 
Unidos, onde é possível perceber a 
clara ligação entre investimento em 
ciência e a geração de riqueza. “Lá, 
muitas indústrias foram criadas a 
partir da pesquisa e o conjunto das 
empresas que saíram de universi-
dades americanas geram receita de 
US$ 500 milhões por ano, especial-
mente com internet em computação 
em nuvem”, ressaltou.

Atento a essa realidade, lem-
brou ele, o governo brasileiro e, es-
pecificamente o MCTI, lançou uma 
série de iniciativas para impulsio-
nar ainda mais esse segmento, que 
representa 4% do Produto Interno 
Brasileiro (PIB). “A área de TI ganha 
grande importância neste cenário 
pelo fato de permear várias áreas”, 
sustentou.

Virgilio Almeida apresentou ao 
público, especialmente de estudan-
tes e pesquisadores, as estratégias 
traçadas para fomentar e ampliar o 
uso das tecnologias para a socieda-
de. “A produção científica brasileira 
cresceu muito nos últimos anos, 
mas ainda temos o desafio de fazer 
esse conhecimento ser transferido 
às empresas”, disse.

Ações
Nesse sentido, informou, as 

ações envolvem três frentes de apoio. 
Primeiramente, buscou-se fortalecer 
a produção de hardware, dispositivos, 
semicondutores e displays, a partir de 
iniciativas como a Lei de Informática, 
que completa 20 anos, e o Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Tec-
nológico da Indústria de Semicondu-
tores (Padis). O objetivo é reduzir a 
importação de produtos e estimular 
a indústria de equipamentos do país.

“A ideia é, por meio de incentivos 
e redução de impostos para as em-
presas que fazem manufatura aqui, 
fortalecer a cadeia produtiva de equi-
pamentos e o sistema de TI no país”, 

explicou o palestrante. “Um produto 
produzido no país significa que segue 
um PPB [Plano Produtivo Básico], ou 
seja, parte dos equipamentos pode ser 
importada, mas a produção e o uso de 
alguns equipamentos têm que ser fei-
tos no território nacional.”

Na segunda frente, voltada para 
software, o ministério lançou no ano 
passado o Programa Estratégico de 
Software e Serviços de TI (TI Maior). 
A terceira ação envolve a construção 
de uma infraestrutura cibernética no 
país, a partir da utilização da compu-
tação em nuvem para atender o sis-
tema de pesquisa. “Com todos esses 
instrumentos cria-se um atrativo e 

incentivo para as empresas investi-
rem no país”, destacou.

Investimentos
Somente com o programa TI 

Maior o governo prevê investimentos 
da ordem de R$ 500 milhões. Por meio 
da iniciativa Start-up Brasil espera-se 
fomentar 300 novos empreendimen-
tos na área de TI, especialmente envol-
vendo o público jovem e com a ajuda 
da iniciativa privada por meio das ace-
leradoras.

“Esse é um modelo usado no 
mundo inteiro. Empresas como o Face-
book e o Twitter sugiram de pequenas 
empresas”, exemplificou Virgilio. “Esse 

é um mecanismo que visa aumentar o 
número de empresas atuando no se-
tor de TI com inovação”, frisou.

Já com a Certics, a ideia é alavan-
car o desenvolvimento de software no 
Brasil com o uso de uma metodologia 
inovadora que comprova, com credi-
bilidade, o desenvolvimento e a inova-
ção tecnológica no país. “Esse certifi-
cado que é fornecido pelo CTI (Centro 
de Tecnologia da Informação Renato 
Archer, do MCTI), e significa que o de-
senho, a engenharia e a maior parte do 
produto foram feitas no país”, explicou 
o secretário. As duas iniciativas foram 
explicadas na 65ª SBPC pelo analista 
José Henrique Dieguez.

Brasília – Cientistas norte-america-
nos embarcam em um submarino mi-
niaturizado e injetado no corpo de Jan 
Benes, um colega de trabalho em coma. 
A equipe médica tem apenas uma hora 
para chegar ao cérebro e drenar o coá-
gulo. Após isso, o submarino minúsculo 
vai começar a voltar ao tamanho normal, 
podendo ser detectado pelo sistema 
imunológico de Benes e possivelmente 
destruído. A delicada operação pode 
salvar a vida do cientista, que descobriu 
uma tecnologia de última geração antes 
do seu problema de saúde.

O roteiro descreve um filme de fic-
ção científica de 1966, Viagem Fantás-
tica, que já anunciava princípios atuais 
da nanotecnologia. Ainda não é possível 
miniaturizar uma pessoa, como aconte-
ceu no filme, mas a tecnologia de per-
correr o corpo humano por meio de uma 
cápsula é possível quase 50 anos após 
estreia do filme. Atualmente, uma mi-
crocâmera filmadora com luz e bateria 

de dez horas de duração pode percorrer 
todo o sistema digestivo – esôfago, estô-
mago e intestino -  e identificar proble-
mas não reconhecidos por meio dos exa-
mes convencionais, como a endoscopia.  

A nanotecnologia refere-se ao bilio-
nésimo do metro e costuma ser compa-
rada com o tamanho de um átomo ou 
de uma bola de gude diante do planeta 
Terra. Com seu conhecimento em várias 
áreas da ciência, é possível produzir me-
dicamentos mais eficazes e com menos 
efeitos colaterais, materiais mais resis-
tentes, computadores com maior capa-
cidade de armazenamento.

“A gente pode dizer que está rodea-
do de nanotecnologia sem se dar conta 
disso. De fato, o revolucionário não sur-
ge na redução de tamanho [dos equipa-
mentos] ou no aumento da velocidade.  
Mas a miniaturização possibilita aplica-
ções que a gente nem imagina”, expli-
ca o professor de física da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), Peter 
Schulz. Segundo o coordenador de mi-
cro e nanotecnologias do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 

Flávio Plentz, a nanotecnologia envolve 
todos os setores econômicos e é capaz 
de manipular, sintetizar ou modificar a 
matéria. No entanto, destaca que, para 
carregar o nome nano, o conhecimento 
precisa gerar uma inovação.

“Tudo que se faz em termos de mo-
dificação, manipulação ou síntese de 
materiais nessa escala, a gente conside-
ra nanotecnologia. Para ser nanotecno-
logia aquilo que foi feito ou produzido 
nessa escala de tamanho tem que gerar, 
necessariamente, uma nova proprieda-
de ou função para aquele material”, diz 
o coordenador do ministério.

O físico Peter Schulz ressalta a ne-
cessidade de inovação e critica o uso 
da nanotecnologia apenas para atrair 
a atenção. “Nos últimos anos houve um 
movimento de patentear produtos com 
o nome nano. Quando iam investigar 
[esses produtos], não tinham nada de 
nanotecnologia. Estavam só surfando 
na onda do nome. É uma situação ainda 
de ajustes e vai ser assim por um bom 
tempo”, destacou o físico. A indústria 
cinematográfica também aproveitou o 

conceito de nanotecnologia em 2013. 
O filme Homem de Ferro 3, com ator 
Robert Downey Jr. trouxe às telas de ci-
nema a história do cientista e industrial 
que desenvolve uma armadura de ferro 
com capacidade de voar.

No filme, é aplicada uma substância 
no herói que desenvolve habilidades su-
per-humanas. O produto copia o sistema 
operacional do organismo, com o uso 
da nanotecnologia, para curar ferimen-
tos e até regenerar partes do corpo. A 
ficção ainda está distante da realidade, 
mas suscita o debate dos efeitos cola-
terais. Como o corpo humano reage 
a tais inovações? A área ainda não é 
regulamentada. Durante a semana, a 
Agência Brasil publicará uma série de 
reportagens sobre a nanotecnologia e 
sua aplicação no dia a dia do cidadão, 
em diversas áreas. Sem saber, as pessoas 
convivem praticamente durante todo o 
tempo com inovações que utilizam essa 
tecnologia. Entre elas, cosméticos, medi-
camentos em forma de adesivos aplica-
dos diretamente na corrente sanguínea, 
pasta de dente e pneus.

Uso de partículas está no cotidiano do cidadão
nanoTecnologIa

Rio de Janeiro – Os jo-
vens brasileiros da atuali-
dade são e serão a maior 
força de trabalho da histó-
ria do país, tanto em nível 
absoluto quanto relativo, 
indica estudo da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República 
e do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
divulgado no Rio. Nos próxi-
mos dez anos, a população 
jovem, de 15 a 29 anos, che-
gará a cerca de 50 milhões 
de pessoas, representando 
26% da população. O ta-
manho relativo fica muito 
próximo da média mundial. 
Para a maioria dos entre-
vistados (85,2%), educação 
de qualidade é o principal 
anseio, seguido por serviços 
de saúde (82,7%) e alimen-
tação de qualidade (70,1%). 
Ter um governo honesto e 
atuante é a quarta priori-
dade do jovem brasileiros 
(63,5%). O presidente do 
Ipea, Marcelo Neri, explicou 
que “essa onda jovem vai 
durar dez anos, mas já vem 
de dez anos antes. O Brasil 
já está fazendo mudan-
ças importantes em políti-
cas públicas, mas ainda há 
muito o que se fazer nesse 
campo”, disse Neri. “Essa 
pororoca jovem pede aten-
ção. É preciso ouvir quais as 
prioridades desses jovens”, 
acrescentou Neri. 

Jovens são a 
maior força 
de trabalho da 
história do país 
Flávia Villela
Da Agência Brasil

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Uma infraestrutura cibernética para atender o sistema de pesquisa é uma das prioridades no setor para o Brasil



Fenelon e Roma Medeiros também anfitriões do coquetel do QBistrô

Os anfitriões da Qoi e QBistrô: Flávia Falci e casal Adriana Lisboa e Omar Medeiros
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Social

Ele disse Ela disse

“Nossa vida é um caminho: 
quando paramos, não 
vamos para a frente”

“Quem conhece
a tempestade
enjoa na calmaria”

PAPA FRANCISCO DOROTHY PARKER

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A cantora e compositora 
norte-americana Miley Cyrus 
posou nua em campanha con-
tra o câncer de mama.
   A foto está estampada 
numa camiseta assinada pelo 
estilista Marc Jacobs e está 
sendo vendida em nove ci-
dades americanas com renda 
revertida para o Instituto de 
Câncer de Pele da Universida-
de de New York.

Zum Zum Zum
   Os médicos Teotônio e Janete Montenegro seguem em agosto para o Rio de 
Janeiro onde participam, no RioCentro,  do XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia 
e o XXX Congresso Pan Americano de Oftalmologia.

Bancário Arlindo Ca-
valcanti, empresários 
Windson Bandeira, 
Edileuza de Luna, 
Gislene Gentil Nery 
Dantas e Josélia 
Gomes Elias, sra. Vera 
Lúcia Moura Nóbrega, 
auditora fiscal Elaine 
Carvalho César.

FOTO:Goretti Zenaide
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   O empresário Clodoaldo França incluiu um cardápio executivo no restau-
rante Porto Madero, no almoço e jantar de terça a sexta-feira, com preços especiais.

oretti G Zenaide

FOTO: Goretti Zenaide

   O diplomata paraibano Braz Baracuhy estará em João Pessoa no próximo mês 
de agosto para ministrar o II Curso de Diplomacia e Relações Internacionais no Zarinha 
Centro de Cultura. O curso, que é bastante concorrido,  será dias 9, 10 e 11.

Badalado coquetel
FOI BASTANTE concorrido o coquetel de inaugu-

ração do restaurante QBistrô e da chocolateria Qoi, 
localizados na Av. Edson Ramalho, em Manaíra, realizado 
na última sexta-feira, numa iniciativa dos empresários 
Adriana Lisboa e Omar Medeiros.

O evento contou com a presença do vice-governa-
dor Rômulo Gouveia e vários convidados que puderam 
se deliciar com as maravilhas da franquia Qoi, chocolate 
dos mais refinados, e do QBistrô que passam a oferecer 
opções gastronômicas de qualidade em João Pessoa.

McDia Feliz
A ASSOCIAÇÃO 

Donos do Amanhã 
lança amanhã no Chop 
Time Street, no Bessa, 
a edição 2013 do McDia 
Feliz, a acontecer no 
dia 31 de agosto, onde 
as pessoas de bem 
que queiram ajudar as 
crianças portadoras de 
câncer poderão trocar 
os tíquetes do sanduí-
che Big Mac no McDo-
nald’s da Ruy Carneiro.

A grande festa 
terá como atrações 
o cantor Amazan e a 
banda As Marias.

Telmo Lopes, Omar Medeiros e Fátima Lisboa Lopes
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Tereza Neuman Vaz, Marizete Lacerda e os filhos Sérgio Lacerda e Laura Burity

FOTO: Goretti Zenaide

Clube do Gourmet
Stella Barros, vice-governador Rômulo Gouveia, Socorro Brito, José Eracliton Araújo Sousa e Lucinha 
Medeiros no badalado coquetel 

Economistas
A ASSEMBLEIA 

Legislativa vai realizar 
no dia 13 de agosto uma 
sessão especial para ho-
menagear o Dia do Eco-
nomista. Para isso, estão 
sendo acertados os 
detalhes do evento com 
o presidente do Corecon, 
Celso Mangueira, e o 
deputado Trócolli Júnior, 
propositor da sessão.

SEMPRE EM  busca de inusitadas novidades gas-
tronômicas, o maitre Heleno Araújo avisa que o pró-
ximo jantar do Clube do Gourmet da Paraíba terá um 
cardápio digno do “Poderoso Chefão”, com iguarias dos 
anos 40 inspiradas nas feitas pelo chef internacional 
Joe Cipola para os chefões do crime organizado.

O evento será realizado no próximo dia 7, no 
restaurante Marbeli, no Cabo Branco, mas o vinho não 
será italiano e sim um tinto português.

Hélia
EM NOSSAS  

mãos convite para o 
jantar em comemora-
ção ao aniversário da 
colunista social Hélia 
Botelho.

Será no próximo 
dia 13 de agosto, no 
Sonho Doce Recep-
ções, com a temática 
“Black & White”, onde 
os convidados deve-
rão dar preferência a 
indumentárias nestas 
cores.

Lançamento
O JORNALISTA 

Rubens Nóbrega lan-
çou, na última sexta-
feira, no Hotel Serra 
Golf, em Bananeiras, 
o livro “Histórias da 
Gente”.

A obra é fictícia e 
reúne diversos contos 
e crônicas que têm 
como cenário aquela 
cidade brejeira.

Arquitetos
O CIRCUITO AD da 

Paraíba, presidido por 
Eduardo Cabral, prepa-
ra nova viagem com os 
premiados arquitetos e 
empresários integrantes 
da entidade. Desta vez, 
será no dia 12 de agosto 
com destino para Belo 
Horizonte, onde visitarão 
o formidável Museu de 
Inhotim e depois a cidade 
de Ouro Preto.

Premiação do Descontão
ACONTECE HOJE, no auditório da CDL, a entrega dos 

30 prêmios da campanha “Descontão Premiado” que são 
um automóvel Renault Sandero, quatro motonetas e dez 
notebooks aos consumidores vencedores e mais quinze 
salários comerciais aos vendedores cujos clientes foram 
sorteados.

A promoção é uma co-realização da Câmara dos Dire-
tores Lojistas de João Pessoa e do Governo do Estado, com 
apoio da Prefeitura de João Pessoa, Banco do Nordeste, 
Banco do Brasil e a concessionária J. Carneiro.

Caminhos do Frio
HOJE, DENTRO DA programação da Rota Cul-

tural Caminhos do Frio, que acontece por toda a 
semana na cidade de Areia, serão realizadas oficinas 
culturais e apresentações do Grupo Funade e do 
Grupo de Tradições Folclóricas Moenda.

Na próxima quinta-feira, o destaque ficará para 
o show da grande Zélia Ducan.

   No próximo domingo a cantora e revelação pop nacional Anitta se apresenta 
no Forrock com o Show das Poderosas, onde também se apresentarão as bandas 
Furacão do Forró, Forró Santroppê  e a DJ Cris L. A estrela tem origem paraibana, pois 
sua mãe nasceu na cidade de Guarabira, no Brejo paraibano.

   “A fé se faz mais viva, quando é partilhada”. A frase do Papa Francisco foi 
mais do que comprovada com sua visita ao Brasil levando  milhões de brasileiros a voltar 
a acreditar em paz, solidariedade,  e que é possível lutar por um mundo sem violência e 
com muita fé nos ensinamentos de Cristo, o maior apaziguador de todos os tempos. Eu 
já era fã do Papa Francisco, agora fiquei mais ainda!
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Shows infantis são
a novidade da Festa
das Neves deste ano
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Estado foi o quarto do 
Nordeste em geração de 
emprego, segundo MTE

PB abriu 54,5 mil vagas em 2 anos
emPrego

A Paraíba gerou pelo me-
nos 54.523 novos postos de 
trabalho nos últimos dois anos, 
segundo dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego. A Relação 
Anual de Informações (Rais) de 
2011 aponta que, naquele ano, 
foram abertas 35.309 vagas no 
Estado. Os números de 2012 
ainda não estão disponíveis, mas 
o Cadastro Geral dos Emprega-

dos e Desempegados (Caged) já 
indica no mínimo 19.214 novos 
postos. Isso porque, enquanto a 
Rais considera todos os tipos de 
vínculos empregatícios (estatu-
tários, celetistas, temporários 
e avulsos), o Caged faz o levan-
tamento apenas dos empregos 
com Carteira de Trabalho assi-
nada (celetistas).

De acordo com os núme-
ros do Ministério do Trabalho, o 
setor de serviços liderou a cria-
ção de postos de trabalho nos 
últimos dois anos, com 22.456 
oportunidades. Em segundo lu-

gar ficou o setor da construção 
civil (13.860), seguido pelo co-
mércio (10.708). Completam a 
lista, ainda, os setores da indús-
tria de transformação (4.860) 
e da administração pública 
(3.953).

No Nordeste, a Paraíba é 
o quarto Estado com maior ge-
ração de emprego entre 2011 
e 2012, ficando atrás da Bahia, 
de Pernambuco e do Ceará, res-
pectivamente com os seguintes 
saldos: 164 mil, 160 mil e 122 
mil novos trabalhadores com 
carteira assinada.

Para a presidente da Com-
panhia de Desenvolvimento da 
Paraíba, Tatiana Domiciano, a 
perspectiva para os próximos 
anos é de que o segmento in-
dustrial possa gerar mais pos-
tos de trabalho com os inves-
timentos privados que estão 
sendo feitos. “Com a vinda de 
mais indústrias para o Estado, 
iremos incrementar o setor 
produtivo da nossa economia, 
fortalecendo nosso desenvolvi-
mento com bases sólidas e de 
projeção contínua”, destacou.

Esses novos investimentos 

já estão gerando empregos. É o 
que destaca o secretário Exe-
cutivo de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, Marcos 
Procópio. “Em um ano e meio 
as três unidade de call center 
estão conseguindo gerar 9 mil 
empregos para os paraibanos. 
O que representa uma conquis-
ta muito grande para nosso Es-
tado”, afirmou.

O Centro de Convenções 
será outra matriz importante 
para alimentar toda a cadeia do 
turismo de negócios na Paraí-
ba, de acordo com Marcos Pro-

cópio. “É nesta perspectiva de 
fortalecer grandes cadeias pro-
dutivas, e não apenas empresas 
específicas, que o governador 
Ricardo Coutinho tem pautado 
o nosso trabalho. Outro exemplo 
disso é a Indústria Náutica, com 
a qual estamos em negociações 
avançadas e poderemos movi-
mentar, entre outros, os setores 
da pesca comercial, do turismo, 
da tecnologia para fabricação de 
motores, além de escolas de na-
vegação e laminação das embar-
cações”, comentou o secretário 
Marcos Procópio.

A instalação da Brennand 
faz parte do plano de estrutu-
ração do Polo Cimenteiro da 
Paraíba, composto por outras 
quatro empresas e que deverá 
colocar o Estado como o se-
gundo maior produtor de ci-
mento do país. Com produção 
de 10 milhões de toneladas 
de cimento por ano, a Paraíba 
ficará atrás apenas de Minas 
Gerais, onde a produção anual 
é de 14 milhões de toneladas 
de cimento.

De acordo com a presi-
dente da Companhia de De-
senvolvimento da Paraíba 
(CINEP), Tatiana Domiciano, 

a formação do Polo Cimen-
teiro avança com as obras 
de construção, enquanto o 
estágio de contratação de 
funcionários para operar a 
empresa está começando. “É 
neste momento em que os 
impactos econômicos come-
çam a ser sentidos, quando 
a mão de obra local terá em-
prego regular nas indústrias 
e a renda dos municípios se-
guirá subindo de patamar”, 
comentou.

Além do Grupo Bren-
nand, outras quatro empre-
sas estão instalando-se no 
Litoral Sul da Paraíba para 

consolidar nosso Polo Ci-
menteiro. São elas: Cimpor II 
(na cidade do Conde), Elisa-
beth (na cidade de Alhandra) 
e Votorantim (na cidade de 
Caaporã) aliadas à amplia-
ção da Lafarge (na cidade de 
Caaporã). A produção cimen-
teira paraibana atual é de 2,5 
milhões toneladas/ano. E a 
projeção é de que o Estado 
produza 10 milhões de tone-
ladas/ano com o incremento 
das indústrias. Este potencial 
alimentará, entre outros, a 
cadeia de concreto e pré-
-moldados; construção civil e 
o setor imobiliário.

O Polo Cimenteiro da Paraíba ini-
ciou a contratação de funcionários para 
produção industrial. O grupo Brennand 
Cimentos está selecionando candidatos 
para as áreas administrativas e técni-
cas da sua nova fábrica, em Pitimbu. A 
construção da indústria está avançada e 
a previsão é de que ela comece a pro-
duzir no segundo semestre de 2014. As 
vagas são para analista fiscal, assistente 
técnico mecânico, analista de ativo fixo, 
técnico de planejamento civil, técnico 
de planejamento mecânico, técnico civil 
e técnico de planejamento elétrico.

As oportunidades são para contra-
tação imediata e as qualificações, bem 

como o salário, variam de acordo com 
o cargo. Entre outros critérios, é requisi-
tada experiência na área administrativa, 
de planejamento, programação de pro-
jetos e em obras, além de disponibilida-
de para viagens. E os benefícios aos tra-
balhadores incluem assistência médica e 
odontológica, seguro de vida, além de 
previdência privada, vale alimentação e 
transporte.

A seleção será composta por análi-
se curricular, entrevista técnica e avalia-
ção psicológica. Os interessados devem 
se inscrever ou buscar maiores infor-
mações no site da Brennand Cimentos 
(www.brennandcimentos.com.br).

Grupo Brennand inicia contratação 2o maior produtor de cimento do país
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Shows infantis são a novidade 
da Festa das Neves deste ano
Programação musical para 
as crianças abre com Galinha 
Pintadinha e Patati e Patatá

A tradicional comemora-
ção profana da Festa de Nos-
sa Senhora das Neves - pa-
droeira do Estado e da cidade 
de João Pessoa (que completa 
este ano 428 anos) - se inicia 
na próxima quinta-feira, dia 
1º de agosto, dando mais ên-
fase à programação infantil, 
com atrações estaduais e na-
cionais. Para o público adulto 
também foram reservados 
shows imperdíveis, que se 
iniciarão às 21h30, no Ponto 
de Cem Réis, a exemplo de 
Erasmo Carlos, Geraldo Aze-
vedo, Sidney Magal, Teatro 
Mágico e Cidade Negra, que 
encerra a programação festi-
va no dia 5 de agosto. Os par-
ques infantis da festa tam-
bém já estão sendo armados 
nas proximidades do Palácio 
do Bispo.

A programação voltada 
ao público infantil acontece-
rá no palco principal e no Cir-
co das Neves - que será mon-
tado na Praça Dom Adauto, 
com espetáculos circences, 
teatrais e de cultura popular 
- sempre a partir das 16h. A 
realização é da Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP), por 

meio de sua Fundação Cul-
tural (Funjope). As praças 
Rio Branco e Dom Adauto 
também serão palcos para a 
cultura popular e exposições 
histórica e fotográfica sobre 
a Festa das Neves.

A programação da Fes-
ta das Neves 2013 foi anun-
ciada na manhã de ontem 
pelo prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo, e pelo se-
cretário executivo da Funda-
ção Cultural de João Pessoa 
(Funjope), Maurício Burity, 
no gabinete do prefeito, no 
Paço Municipal. Na oportu-
nidade, o prefeito anunciou 
um pacote de ações e obras 
para a cidade, a exemplo da 
construção de 5 mil novas 
moradias e a assinatura de 
licitação para a execução da 
primeira etapa das obras de 
reforma do Parque Solon de 
Lucena (Lagoa).

Abertura
A abertura da Festa das 

Neves acontece na noite de 
1º de agosto, às 18h30. A 
partir desse horário, no Pon-
to de Cem Réis, se apresenta 
a Banda 5 de Agosto. Por vol-
ta das 21h, serão realizados 
shows religiosos. Enquanto 
isso, quem chegar mais cedo 
poderá visitar a Tenda Cul-
tural, montada na Praça Rio 
Branco, com acesso pela Ave-
nida Visconde de Pelotas. No 
local, a partir das 17h, o pú-

blico poderá conferir a “Ex-
posição Histórica e Fotográfi-
ca da Festa das Neves”.

Com uma programação 
voltada para a família, a Festa 
das Neves reservou um espa-
ço especial para o público in-
fantil, com o Circo das Neves. 
O local, que é uma das novida-
des de 2013, começa a funcio-
nar a partir do dia 2 de agosto, 
na Praça Dom Adauto. Lá se-
rão encenados espetáculos de 
circo, teatro e cultura popular, 
a partir das 16h. 

No palco do Ponto de 
Cem Réis, a criançada poderá 
assistir ao cover da Galinha 

Pintadinha, além da conhe-
cida dupla de palhaços Patati 
e Patatá. No domingo (4), as 
primeiras atrações também 
serão voltadas para as crian-
ças. Subirão ao palco princi-
pal Raissa Aranha e O Bom de 
Ser Criança e, logo em segui-
da, A Barca Maluka. Às 21h30 
o público adulto terá oportu-
nidade de assistir ao show do 
“Tremendão” Erasmo Carlos.

Tenda de cordéis 
Na programação há 

mais novidades. Uma delas 
é o Cortejo Épico, previsto 
para sair da Catedral Basí-

lica de Nossa Senhora das 
Neves, por volta das 18h, na 
noite do aniversário da cida-
de. Ele seguirá pela Avenida 
Visconde de Pelotas até che-
gar ao Ponto de Cem Réis, 
onde depois acontecem os 
shows. A Avenida Visconde 
de Pelotas também ganhará 
espaço para uma das mani-
festações mais tradicionais 
do Nordeste. Na Tenda do 
Cordel, o público poderá ver 
projeções sobre importan-
tes cordelistas e participar 
ainda de sorteios. No espaço 
também estarão disponíveis 
CDs e DVDs sobre tema.

Agende-se

  1o/08 (Quinta-feira)

l Ponto de Cem Réis
18h30 – Banda 5 de Agosto
21h – Shows religiosos (ministérios de 
música das comunidades Shalom, 
Consolação Misericordiosa e Doce Mãe 
de Deus)
l Praça Rio Branco/ Tenda Cultural
Horário: 17h às 22h
Evento: “Exposição Histórica e Fotográfica da 
Festa das Neves”

  2/08 (Sexta-feira)

l Ponto de Cem Réis
20h – Mamma Jaz
21h30 – Geraldo Azevedo
l Praça Dom Adauto/ Circo das Neves
Horário: a partir das 16h
Atrações: espetáculos de teatro e circo; mági-
cos e palhaços além da cultura popular, com 
violeiros, babaus e cirandas.
l Avenida Visconde de Pelotas/ Tenda do 
Cordel
Atividades: projeção sobre cordelistas; sor-
teios; cordéis, CDs e DVDs; shows de repentis-
tas e de grupo de forró pé-de-serra
l Praça Rio Branco/ Tenda Cultural
Horário: 17h às 22h
Evento: “Exposição Histórica e Fotográfica da 
Festa das Neves”

  3/08 (Sábado)

l Ponto de Cem Réis
16h – Galinha Pintadinha (cover)
17h – Patati e Patata
21h30 – Sidney Magal
l Praça Dom Adauto/ Circo das Neves
Horário: a partir das 16h
Atrações: espetáculos de teatro e circo; mági-
cos e palhaços além da cultura popular, com 
violeiros, babaus e cirandas.
l Avenida Visconde de Pelotas/ Tenda do Cordel
Atividades: projeção sobre cordelistas; sor-
teios; cordéis, CDs e DVDs; shows de repentis-
tas e de grupo de forró pé-de-serra
l Praça Rio Branco/ Tenda Cultural
Horário: 17h às 22h
Evento: “Exposição Histórica e Fotográfica da 
Festa das Neves”

  4/08 (Domingo)

l Ponto de Cem Réis
16h – Raissa Aranha e O Bom de Ser Criança
17h – A Barca Maluka
21h – Erasmo Carlos
l Praça Dom Adauto/ Circo das Neves
Horário: a partir das 16h
Atrações: espetáculos de teatro e circo; mági-
cos e palhaços além da cultura popular, com 
violeiros, babaus e cirandas.
l Avenida Visconde de Pelotas/ Tenda do Cordel

Atividades: projeção sobre cordelistas; sor-
teios; cordéis, CDs e DVDs; shows de repentis-
tas e de grupo de forró pé-de-serra
l Praça Rio Branco/ Tenda Cultural
Horário: 17h às 22h
Evento: “Exposição Histórica e Fotográfica da 
Festa das Neves”

  5/08 (Segunda-feira)

l Ponto de Cem Réis
18h – Concerto da Orquestra e Coral 
Villa Lobos
20h – Teatro Mágico
22h – Cidade Negra
l Praça Dom Adauto/ Circo das Neves
Horário: a partir das 16h
Atrações: espetáculos de teatro e circo; mági-
cos e palhaços além da cultura popular, com 
violeiros, babaus e cirandas.
l Avenida Visconde de Pelotas/ Tenda do Cordel
Atividades: projeção sobre cordelistas; sor-
teios; cordéis, CDs e DVDs; shows de repentis-
tas e de grupo de forró pé-de-serra
l Praça Rio Branco/ Tenda Cultural
Horário: 17h às 22h
Evento: “Exposição Histórica e Fotográfica da 
Festa das Neves”
l Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves
Horário: 18h
Evento: Cortejo Épico (seguindo pela Avenida 
Visconde de Pelotas até o Ponto de Cem Réis).

Termina amanhã o prazo 
para os proprietários de car-
ros, motos, ônibus e caminhões 
com placa final 9 efetuarem o 
pagamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) com direito ao 
desconto de 10% na cota úni-
ca. Aqueles que também opta-
rem pelo parcelamento em três 
vezes deverá quitar a primeira 
parcela sem qualquer acréscimo 

de multa ou juros até esta data.
Segundo dados estatísticos 

do Detran-PB, mais de 95,244 
mil veículos entre carros de 
passeios, comerciais leves (pi-
ck-up), motos, ônibus e cami-
nhões têm final de placa 9 na 
Paraíba.

Termina também no dia 31 
de julho, o vencimento das par-
celas dos veículos com finais de 
placas 7 e 8. Para quem dividiu 

em três vezes, os proprietários 
da placa final 7 deverão quitar 
a terceira e última parcela do 
IPVA, enquanto os veículos da 
placa 8 vão efetuar a segunda 
parcela das três existentes.

Isentos
Já os proprietários que 

estão dentro dos critérios de 
isenção do IPVA como os por-
tadores de deficiência, taxis-

tas, moto agrícola, transporte 
escolar com até 16 passageiros 
precisam comprovar os requisi-
tos para terem direito à isen-
ção. No dia 31 de julho, será a 
data limite para os proprietá-
rios de placa final 7. Eles ha-
viam solicitado a isenção do 
imposto no ano passado, mas 
precisam, agora, apresentar a 
documentação para garantir o 
benefício.

Prazo para pagamento do IPVA termina amanhã
veículo com plAcA fInAl 9

Pacote de obras 
de R$ 580 mi

Além da programação 
da Festa das Neves, o pre-
feito Luciano Cartaxo anun-
ciou ontem um pacote de 
obras e ações para o mês do 
aniversário de 428 anos de 
João Pessoa no valor total 
de R$ 580 milhões. Entre 
as obras estão a constru-
ção de 5 mil unidades ha-
bitacionais nos bairros de 
Gramame, Colinas do Sul, 
Jardim Verde (Jardim Vene-
za e Bairro das Indústrias), 
Saturnino de Brito e Grotão, 
próximas a escolas, USFs e 
equipamentos comerciais e 
culturais.

Cartaxo também garan-
tiu a primeira etapa da re-
vitalização do Centro Histó-
rico com o projeto da Casa 
da Pólvora e Arqueologia 
dos Casarões, drenagem e 
desassoreamento da Lagoa 
do Parque Solon de Lucena, 
proteção da falésia do Cabo 
Branco, com implantação 
de quebra-mar, e licitação 
das obras de infraestrutura 
e construção de 688 resi-
dências no bairro São José.

Também foram anun-
ciadas as licitações para 
construção das calçadas da 
orla do Cabo Branco (lado 
das residências e hotéis), 
para contratação da cons-
trução de infraestrutura do 
Bairro São José e do Viadu-
to Geraldo Mariz (paralelo à 
Avenida Epitácio Pessoa).

Durante o anúncio do 
pacote de obras e ações, o 
prefeito Luciano Cartaxo 
afirmou que o mês de agos-
to será de muitas ações. “Du-
rante 30 dias teremos inau-
gurações, assinaturas de 
ordem de serviço e outras 
medidas que vão melhorar 
muito a vida das pessoas e 
trazer benefícios para a ci-
dade em diversas áreas”.

Ainda entre as ações 
previstas estão a assinatura 
das ordens de serviço para 
a construção de quatro no-
vas Unidades de Saúde da 
Família (USF) e do Centro 
de Treinamento de Sele-
ções da capital. Também se-
rão iniciadas intervenções 
como a revitalização do 
Rio Sanhauá, a conclusão 
do restaurante popular de 
Mangabeira, a construção 
do Centro Quilombola em 
Paratibe e entrega do Cen-
tro de Tratamento da Dor 
no Ortotrauma em Manga-
beira e o início do serviço 
de cardiologia no Hospital 
Santa Isabel.

Já entre as inaugura-
ções estão o alargamento de 
trecho da Avenida Epitácio 
Pessoa (Praia/Ruy Carnei-
ro e Ruy Carneiro/Praia) e 
da iluminação do primeiro 
trecho da Avenida Panorâ-
mica na subida do Altiplano 
(passeio lateral e ciclovia).

Na área de emprego e 
renda, a Prefeitura anun-
ciou ontem que fará em 
agosto a entrega do Banco 
de Crédito Cidadão, com 
lançamento de 500 projetos 
por meio de parceria com 
a Caixa Econômica, na or-
dem de R$ 1,6 milhão. Além 
disso, será divulgado o edi-
tal do concurso público da 
educação para contratação 
de 1.300 profissionais.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Parques infantis da festa já estão sendo armados nas proximidades do Palácio do Bispo, no Centro

Foto: Evandro Pereira



Médicos paralisam as suas atividades 
hoje e amanhã contra caos da saúde
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Os médicos paraibanos 
irão suspender suas ativida-
des no período da manhã de 
hoje e amanhã, para protestar 
contra o caos da saúde e as 
recentes medidas do Governo 
Federal. Os atendimentos se-
rão normalizados no período 
da tarde e os casos de urgência 
e emergência serão atendidos 
normalmente por equipes de 
plantão. As cirurgias eletivas 
(marcadas previamente), con-
sultas e exames serão suspen-
sos durante o período da ma-
nhã e serão remarcadas.

O movimento é nacional 
e coordenado pelas entidades 
médicas (Conselho Regional 
de Medicina, Sindicato dos 
Médicos e Associação Médica). 
Os médicos protestam contra 
as últimas medidas do Gover-
no Federal, como o Programa 
Mais Médicos, e os vetos à Lei 
12.842 (Ato Médico), que re-
gulamenta a profissão. A cate-
goria não aceita a decisão do 
Governo Federal de trazer para 
o país médicos estrangeiros 
sem a revalidação do diploma, 
ou seja, sem realizarem a prova 
Revalida, que atesta o conheci-
mento da língua e os conheci-
mentos adquiridos em univer-
sidade que não seja brasileira.

“Não somos contra os 
médicos estrangeiros. Mas 

não podemos aceitar a vinda 
desses profissionais sem reva-
lidação de diploma. Além dis-
so, o problema maior da saúde 
brasileira não é a carência de 
médicos, e sim a falta de inves-
timento, gestão e infraestrutu-
ra”, destacou o presidente do 
CRM-PB, João Medeiros.

Hoje, os médicos estarão 
reunidos, a partir das 9h, na 
sede do CRM. Amanhã, eles se 
reúnem na Assembleia Legis-
lativa para debater o Programa 
Mais Médicos com os depu-
tados estaduais. “Queremos 
mostrar à população que os 
médicos estão conscientes do 
seu papel social e do seu dever 
como profissional. Não somos 
responsáveis pela falta de as-
sistência à saúde da popula-
ção”, completou o presidente 
do Sindicato dos Médicos da 
Paraíba, Tarcísio Campos.

Atendimentos serão normali-
zados à tarde e serão aten-
didas urgências e emergência

A Polícia Rodoviária Fe-
deral na Paraíba (PRF) ini-
ciou ontem, no município de 
Patos, no Sertão paraibano, 
uma campanha para fomentar 
a doação de sangue em todo 
o Estado da Paraíba. A ação 
coincide com o mês de aniver-
sário de 85 anos da instituição 
e de 60 anos de atuação no Es-
tado da Paraíba.

Criada em 24 de julho de 
1928 pelo então presidente 
Washington Luiz, a PRF tem 
como missão constitucional o 
patrulhamento ostensivo dos 
mais de 61 mil quilômetros de 
estradas e rodovias federais.

A presença ostensiva 
da PRF, ações de educação e 
conscientização, a fiscaliza-
ção incansável e o combate 
às condutas de risco têm o 
único objetivo de salvar vi-
das e preservar a integridade 

física de todos através de um 
trânsito mais seguro.

A missão dos policiais 
rodoviários não se encerra 
no âmbito das rodovias fe-
derais. Cumprindo com sua 
responsabilidade social e no 
exercício de sua cidadania, 
os policiais rodoviários fe-
derais da Paraíba se reúnem 
para promover a campanha 
intitulada “Salvar vidas está 
no nosso sangue”.

A campanha tem o obje-
tivo de sensibilizar a socie-
dade quanto à importância 
da doação de sangue e tam-
bém será realizada em João 
Pessoa e Campina Grande.

Para doar basta ser sau-
dável, ter mais de 18 anos de 
idade, peso acima de 50kg e 
comparecer em um dos pon-
tos de coleta portando um 
documento com foto.

PRF inicia a "Salvar vidas 
está no nosso sangue"

campanha

O Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria do Desenvol-
vimento da Agropecuária e Pesca 
(Sedap) e sua vinculada Emater, 
começou a distribuição de kits me-
didores para agricultores familia-
res beneficiários do Programa Ta-
rifa Verde em todo o Estado.

O primeiro contemplado foi 
o agricultor Rivaldo dos Santos 
Nascimento, do sítio Camará, mu-
nicípio de Remígio, região do Bre-
jo. Ele recebeu o kit das mãos do 
secretário Marenilson Batista, que 
estava acompanhado do coorde-
nador Demilson Lemos e do res-
ponsável pelo programa na Ema-
ter, Itaragil Marinho. Agricultores 
da comunidade Caina também 
prestigiaram o evento.

Rivaldo disse que a instala-
ção do medidor Tarifa Verde vai 
beneficiar sua produção agrícola 
quanto a otimização da irrigação 
nos seus 3,5 hectares, onde produz 
frutas como laranja pera, tangeri-
na, banana, abacate e jaca, que 
comercializa na feira livre e entre-
ga ao banco de alimentos Mesa 
Brasil do Sesc em Campina Grande, 
dentro do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA).

O agricultor entregava frutas 
à Prefeitura de Remígio, quando 
foi selecionado em um projeto do 
Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (Pnae) e recebeu cerca 
de R$ 5 mil. “Coisa que nunca tinha 
acontecido antes com os agriculto-
res da minha região. Agora estou 
me preparando para um projeto 
do PAA e espero receber R$ 6,5 
mil em um ano, e com a ajuda do 
Tarifa Verde, vou poder garantir a 
produção de frutas durante os pe-
ríodos de seca”, comemorou.

agroecologia
Produzindo dentro dos prin-

cípios da agroecologia, Rivaldo 
implantou em seu sítio um Siste-
ma Agroflorestal (SAF) e possui 
áreas de agricultura de seguran-
ça alimentar onde produz feijão 
milho, e fava, além das árvores 
frutíferas e florestais que possi-
bilitaram a recuperação de duas 
nascentes onde a água é canali-
zada para um pequeno barreiro 

Começa distribuição de kits medidores
programa Tarifa Verde

FOTO: Secom-PB

As cirurgias 
eletivas (marca-
das previamente), 
consultas e 
exames serão 
suspensos 
durante o período 
da manhã e serão 
remarcadas

Chegando ao penúltimo 
dia da XXXVIII edição do Fes-
tival de Inverno de Campina 
Grande (FICG-2013), o even-
to apresentará peças teatrais 
e, em horário noturno, o 
show musical com o cantor e 
compositor Lenine no Teatro 
Municipal Severino Cabral.  

Às 15 horas, o espetá-
culo “Boca da Rua” da Com-
panhia Fátima Ribeiro (CG) 
se apresentará no Presídio 
do Serrotão. A peça conta a 
história de uma professora 
chamada Anália de compor-
tamento pacato, responsável, 
que se viu vítima da vizi-

nhança por descobrirem sua 
aventura com um enteado. 

Adiante, na história, 
ocorre uma mudança com-
portamental, onde, para se 
vingar, passava toda a noite 
acordada vigiando tudo que 
acontecia na rua para no 
outro dia espalhar por toda 
vizinhança. Zefa que era a 
única pessoa de sua confian-
ça tornou-se para Anália sua 
principal vítima.

No palco da Praça da 
Bandeira, também serão 
apresentadas atrações de 
dança e música. A Lamira Cia 
de Dança (TO) traz o espetá-
culo “Repente” e Gesto Cia de 
Dança (RN) apresenta “Poe-
ma em Três Palavras”, além 

Lenine se apresenta no penúltimo dia
ficg 2013

Pontos de doação e datas

l Patos (Sertão)
Período: de 29 de julho a 31 de julho/2013
Hemonúcleo de Patos
Rua Juvenal Ledo, s/n - Belo Horizonte – Patos/PB

l Campina Grande
Período: de 30 de julho a 1o de agosto/2013
Homocentro Campina Grande
Rua Eutécio Vital de Ribeiro, s/n – Catolé – Campina Grande/PB

l João Pessoa (Capital)
Período: de 31 de julho a 2 de agosto/2013
Homocentro Paraíba
Av: Dom Pedro II, nº 1119 – Torre – João Pessoa/PB

Kalyenne Antero
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Programação de hoje

11h - Música: Túlio Portuareli - Praça da Bandeira

15h - Teatro: Cia Fátima Ribeiro (CG) “Boca de Rua” 
- Presídio Serrotão

17h - Dança: Lamira Cia de Dança (TO) “Repente” / Gesto Cia 
de Dança “Poema em Três Palavras” - Praça da Bandeira

18h - Boy Jazz - Praça da Bandeira

21h - Lenine “Chão” - Teatro Municipal Severino Cabral

das atrações musicais Túlio 
Portuareli e Boy Jazz. 

A programação do dia 
será finalizada com o show 
do cantor pernambucano Le-
nine, apresentando seu novo 

disco “Chão”, às 21h no Teatro 
Municipal Severino Cabral. 
Os ingressos estão à venda, 
na bilheteria do teatro, nos 
preços de R$ 25 (meia) e R$ 
50 (inteira).

e aproveitada na irrigação.
Na avaliação do técnico da 

Emater e responsável pelo pro-
grama, Itaragil Marinho, o Tarifa 
Verde vai possibilitar significati-
vo aumento na renda familiar do 
agricultor Rivaldo, já que os custos 
com a irrigação serão reduzidos 
drasticamente.

conde
O agricultor Ermenegildo dos 

Santos, mais conhecido por Baia-
no, do município do Conde, Litoral 
Sul do Estado, também foi contem-
plado com um kit Tarifa Verde. Ele 
explora, no assentamento Dona 
Antônia, 4,5 hectares de frutas e 
hortaliças, que fornece ao PAA, 
além da criação de vacas leiteiras 
para consumo próprio.

Para seu Ermenegildo, que diz 
acordar às quatro da manhã para 
fazer a irrigação de sua unidade 
produtiva, a grande preocupação 
dele e dos agricultores vizinhos 
é quanto a insuficiência da rede 
local de distribuição de energia, 
principalmente agora, que além 
de ter sido beneficiado com o kit 

medidor Tarifa Verde, comprou 
mais equipamentos para aumen-
tar a área irrigada.

O kit medidor do Tarifa Verde 
custa em média R$ 1,1 mil reais, 
mas pode ser adquirido gratuita-
mente por agricultores familiares 
que tenham Declaração de Apti-
dão ao Pronaf (DAP), que aderirem 
ao programa, realizando um sim-
ples cadastro junto aos escritórios 
da Emater de seu município. Para 
tanto, basta levar cópia do RG e do 
CPF e de um comprovante de resi-
dência (pode ser da conta de luz). 
Os técnicos da Emater verificarão 
a veracidade das informações dos 
agricultores no cadastro e, após se-
leção da Sedap, caberá à Energisa 
a instalação do kit Tarifa Verde.

cadastro
Os técnicos da Emater já cadas-

traram mais de 300 agricultores fa-
miliares irrigantes, em 45 municí-
pios. A meta, até 2015, é cadastrar 
e atender quatro mil. O Programa 
Tarifa Verde foi lançado há pouco 
mais de um mês pelo governador 
Ricardo Coutinho.

A instalação do medidor Tarifa Verde vai beneficiar a produção agrícola no interior
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Pela cidade

O clima não está dos melhores no seio da 
família Ribeiro, pelo menos quando se fala nas 
posições políticas do clã. A presença do PP no 
governo Romero Rodrigues é a raiz da discórdia, 
porque a parceria não é tolerada pela deputada 
estadual Daniella Ribeiro.

l HIstórICo
Daniella, que foi candidata em 2012 e ficou na 

terceira posição, adotou a neutralidade, mas seu partido, 
em massa, apoiou o candidato tucano, que, eleito, nomeou 
Gustavo Ribeiro, primo de Daniella, para comandar a 
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.

l  AzeduMe 
Atualmente, enquanto o PP participa do governo de 

Romero Rodrigues, a deputada estadual Daniella Ribeiro 
frequentemente fustiga, ataca e desqualifica o prefeito 
tucano e sua administração, uma postura dividida que 
parece ter azedado o ambiente familiar.

Perda de apoios 
O deputado estadual João Henrique (DEM) deverá 

ficar sem alguns apoiadores em Campina Grande nas 
eleições do ano que vem. Caso do jovem bancário 
Waldeny Santana, do mesmo partido, que foi candidato a 
vereador na cidade em 2012, somando 906 votos.

Conversas
Waldeny e um outro candidato a vereador do DEM 

em 2012, Roberto da Thiago (somou 624 votos), estão 
conversando com o vereador Arturzinho Cunha Lima, de 
Cabedelo, que é filho do ex-deputado Artur Cunha Lima e 
deverá disputar uma vaga na ALPB.

Modificações
Motoristas, motociclistas e pedestres precisam 

ficar atentos. A STTP fez inúmeras alterações nas 
imediações do Shopping Lindaci Medeiros, incluindo 
mudança na posição do estacionamento em uma das 
margens, faixa de pedestres e nova sinalização.

Facisa/FCM/esAC
Ocorre hoje, o segundo dia da Semana 

Pedagógica 2013.2. A partir das 8h, será realizado 
um workshop com o tema “Criação de Atividades 
Ludoeducativas Para Ensino o Superior” com a 
ministrante Prof ª Drª Vânia D’angelo Dohme. À 
noite, 19h, o tema será “Relações Interpessoais e 
sua prática no Ensino Superior”. O evento está sendo 
realizado no Teatro da Facisa, bairro do Itararé e se 
estende até o dia 2 de agosto.

Mais Médicos
O primeiro mês de inscrições foram encerradas 

na quinta-feira (25), com a adesão de 3.511 municí-
pios. Juntas, estas cidades apresentaram demanda 
e capacidade para terem 15.460 médicos atuando 
na atenção básica. A região Norte teve a maior 
participação de seus municípios (73%), seguida de 
Sul (68%), Nordeste (66%), Centro-Oeste (60%) e 
Sudeste (55%).

Formação permanente
Quarenta profissionais da Secretaria Municipal de Saúde 

de Campina Grande irão participar de um curso de formação 
permanente, voltado para os programas de atendimento 
aos usuários de crack e outras drogas. A atividade vai 
acontecer nesta quarta e quinta-feira e será realizada pela 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), por meio do 
Centro Regional de Referência (CRR), no auditório do Museu 
Assis Chateaubriand - MAC, no bairro do Catolé. 

temática
De acordo com o coordenador de redes da Secretaria 

de Saúde, Ranulfo Cardoso, o curso será dividido em ofici-
nas, onde serão abordados temas relacionados à prevenção, 
tratamento, efeitos e consequências do uso das drogas. 
Ranufo explica que a proposta do curso é fazer com que os 
profissionais possam contribuir no planejamento, acom-
panhamento e monitoramento das ações do Programa 
‘Crack, é Possível Vencer’, do Governo Federal.

desentendimento

Restaurantes populares podem fechar
FALtA de dINHeIro

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 30 de  julho de 2013

O motivo alegado é a falta 
de repasse do custeio 
feito pelo Governo Federal

O prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues, 
confirmou na manhã de on-
tem que os dois restaurantes 
populares e as nove cozinhas 
comunitárias da cidade po-
derão ser fechados definiti-
vamente, caso a prefeitura 
não receba os repasses para 
custeio dos equipamentos. 
“É um programa do Governo 
Federal, o Fome Zero. Se é do 
Governo Federal, evidente-
mente que deveria receber 
mensalmente recursos do 
Governo Federal. Ocorre que, 
até hoje, nós não recebemos, 
ainda, absolutamente nada, 
nem de alimentos, nem de re-
cursos para pagar as pessoas 
que trabalham. Então, a ri-
gor, a prefeitura está bancan-
do um programa do Governo 
Federal, e a prefeitura é li-
mitada, tem muitas dificul-
dades”, declarou o prefeito, 
que foi enfático: ou chegam 
os recursos ou os restauran-
tes serão definitivamente 
fechados. “Faço um apelo ao 
Governo Federal, que libere 
os recursos, ou serei levado à 
necessidade de fechar os res-
taurantes”, disse.

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

UEPB abra as 
inscrições do 
Vestibular 2014: 
são 2.884 vagas

A Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) deu início 
ontem ao período de inscrição 
do Vestibular 2014 da insti-
tuição. Este ano, estão sendo 
ofertadas 2.884 vagas, sendo 
50% destinadas para a cota 
universal e 50% para a cota de 
inclusão (estudantes oriundos 
da rede pública de ensino da 
Paraíba). As outras 2.884 vagas 
para acesso à Universidade são 
ofertadas pelo Enem-SiSU, con-
forme as normas da Resolução 
UEPB/CONSEPE/013/2013.

As inscrições vão até o dia 
14 de agosto e estão sendo fei-
tas, exclusivamente, mediante 
preenchimento de formulário 
eletrônico de inscrição, através 
do endereço eletrônico www.
comvest.uepb.edu.br. A taxa de 
inscrição do Vestibular 2014 é 
de R$ 105. O boleto bancário 
pode ser pago até o dia 16 de 
agosto. As provas serão realiza-
das nos dias 1º e 2 de dezem-
bro, das 8h às 13h. No primeiro 
dia serão aplicadas as provas 
de Produção Textual, Língua 
Portuguesa, Literatura Brasi-
leira e Língua Estrangeira para 
todas as áreas.

No segundo dia, os candi-
datos da área I farão provas de 
Química, Física e Matemática, 
além de Biologia para os can-
didatos inscritos para o Curso 
de Ciências da Natureza. Os 
concorrentes da área II fazem 
provas de Química, Física e 
Biologia; os da área III fazem 
provas de História e Geografia, 
além de Matemática para os 
inscritos nos cursos de Admi-
nistração e Ciências Contábeis. 
E os candidatos da área IV res-
pondem às questões das pro-
vas de Química, Física, Biologia 
e Matemática.

Em nota distribuída por 
sua assessoria, o ex-prefeito 
de Campina Grande, Venezia-
no Vital do Rêgo, criticou a 
possibilidade de fechamento 
dos restaurantes e cozinhas 
comunitárias. De acordo com 
a nota, Veneziano “lamentou 
a decisão da Prefeitura de 
Campina Grande de fechar os 
dois restaurantes populares 
e as nove cozinhas comuni-
tárias implantadas na cidade 
durante sua gestão. Segundo 
ele, a determinação de fechar 
as unidades de alimentação 
significa um gesto de total 
desatenção com a popula-
ção campinense, sobretudo 
a mais carente”. O peeme-
debista ainda desqualificou 
a justificativa apresentada 
por Romero e declarou que 
o argumento “não convence, 
simplesmente porque o fun-
cionamento dos restaurantes 
e das cozinhas independe de 
repasses federais. Ele lem-
brou que o Governo Federal 
entra com a verba para a ins-
talação das unidades, mas a 
manutenção fica por conta 
da Prefeitura”.

Os comentários do ex-
-prefeito foram rebatidos 
pelo atual chefe do Poder 
Executivo. Romero lembrou 
que já encontrou os restau-
rantes fechados e voltou a 
dar conta da existência de 
uma elevada dívida com 

fornecedores. “Recebi, na 
última sexta-feira, um ofí-
cio, com um fornecedor do 
ano passado me cobrando 
pagamento da ordem de 
mais de R$ 2,1 milhões, só 
de mercadorias. Além disso, 
todo mundo lembra que os 
restaurantes populares fe-
charam em novembro. Até 
porque, na prática, quem es-
tava bancando a conta não 
era a prefeitura, eram os 
fornecedores. E todo mun-
do lembra que, mesmo com 
os equipamentos tendo sido 

fechados em novembro, pa-
gamos, este ano, mais de 
R$ 700 mil de pessoas que 
trabalharam no Fome Zero 
no ano passado”, afirmou o 
prefeito. O tucano concluiu, 
de modo enfático: “Faço o 
apelo porque, do contrário, 
se o Governo Federal não se 
sensibilizar e não repassar 
dinheiro para o Fome Zero, 
vou ser obrigado a fechar 
os restaurantes, porque não 
se trata de um programa da 
prefeitura, é do Governo Fe-
deral”.     

Romero Rodrigues: “Até hoje não recebemos absolutamente nada”

FOtO: Divulgação



Decisão sobre Terminal sai hoje
DOCAS-PB

Medida causa desempregos 
e fará com que Cabedelo e o 
Estado percam ISS e ICMS 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 30 de  julho de 2013

Comissão da Verdade 
da Paraíba já prepara as 
audiências de Campina
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O presidente da Compa-
nhia Docas da Paraíba, Wilbur 
Holmes Jácome, esclareceu, 
ontem, que a mudança da dis-
tribuição dos combustíveis da 
Petrobras para Pernambuco, 
ainda é uma especulação, e 
que, qualquer definição so-
bre o assunto só será possível 
de saber amanhã, depois de 
uma reunião que terá, às 16h, 
em Brasília, com o secretário 
Especial de Portos, Leônidas 
Cristino.

“Precisamos concentrar 
a distribuição da Petrobras 
aqui no Porto de Cabedelo 
porque ela sozinha é respon-
sável por 40% da movimenta-
ção portuária, além ainda de 
gerar 500 empregos diretos 
com a distribuição do granel 
líquido”, comentou Wilbur.

Ele acrescentou que está 
indo conversar com o secre-
tário de Portos para tratar  

dessa possibilidade de trans-
ferência e espera que isso não 
chegue a ser concretizada 
pela Petrobras.

O desemprego seria 
apenas um dos fatores que 
preocupam o presidente das 
Docas. Ele explicou que os 
governos Estadual e Muni-
cipal também iriam ter uma 
grande queda nas suas arre-
cadações de Imposto sobre 
Operações relativas à Circu-
lação de Mercadorias (ICMS) 
e de Prestações de Serviços 
(ISS) e também na área de 
Transporte Interestadual e 
Intermunicipal. 

“Com a mercadoria en-
trando pelo Porto de Cabe-
delo, o produto chega mais 
rápido nas distribuidoras e os 
nossos preços são melhores”, 
lembrou ele.

Wilbur disse ainda que 
nos últimos meses o porto 
paraibano vem batendo re-
cordes de movimentação. De 
acordo com dados da Secre-
taria de Portos da Presidência 
da República, nos primeiros 
três meses deste ano, ocorreu 
um  aumento de 78%, em re-
lação ao mesmo período do 

ano passado, sendo o maior 
do país. Foram 651 mil tone-
ladas, superando a movimen-
tação dos portos de Recife e 
Natal e, nos meses seguintes, 
a meta de crescimento vem 

sendo mantida. A possibilida-
de da transferência dos com-
bustíveis começou a ser venti-
lada com o início das operações 
da refinaria da Petrobras em 
Abreu e Lima dentro do com-

plexo industrial do Suape, no 
Estado de Pernambuco. Uma 
mudança no processo logístico 
através da cabotagem, o trans-
porte de carga do país, especial-
mente do granel liquido.

O prefeito do mu-
nicípio de Caiçara, Cíce-
ro Francisco, disse nesse 
final de semana que “o 
governador está revo-
lucionando a Paraíba e 
que, por isso, deve ser 
reeleito para um novo 
mandato no Palácio da 
Redenção. “Trata-se re-
almente de um grande 
administrador e a Paraí-
ba só tem a ganhar com 
ele”, declarou.

Em entrevista con-
cedida ao site PbAgora, 
Cícero também destacou 
algumas ações desempe-

nhadas pela sua gestão 
em Caiçara. “Estamos fa-
zendo um consórcio para 
conquistar um aterro sa-
nitário em nossa cidade. 
Avançamos na saúde, na 
educação e na infraestru-
tura e todos os setores da 
cidade têm andado e a 
parceria com o Governo 
do Estado”, disse.

Ele também de-
monstrou estar engaja-
do em carrear recursos 
tanto em âmbito estadu-
al quanto federal e seu 
sentimento é comparti-
lhado pelo vice-prefeito, 

Tarcísio Roberto, que sa-
lientou que esta é uma 
nova maneira de fazer 
política.

“Existe uma mudan-
ça de relacionamento. 
Independente de prefe-
rências políticas, todos 
são tratados da mesma 
forma com políticas pú-
blicas voltadas à popula-
ção”, declarou Tarcísio, 
ao acrescentar que a 
vitória que tivemos por 
um voto mostra o quan-
to cada cidadão é im-
portante para decidir o 
rumo de sua cidade.

Prefeito aprova ação do Governo
MAIS APOIO

O prefeito Luciano 
Cartaxo(PT) confirmou, on-
tem, marcar presença na ses-
são de reabertura das ativida-
des de plenário que a Câmara 
de João Pessoa realiza hoje a 
partir das 9h30. “Já tomamos 
todas as providência e nesta 
terça a Câmara estará pronta 
para recepcionar o prefeito, 
demais condados e o povo 
em geral”, afirmou, ontem, o 
presidente da Casa, vereador 
Durval Ferreira(PP).

Durval disse que espera, 
a exemplo do primeiro, um 
semestre bastante positivo e 
com mais produtividade tam-
bém nas comissões, especial-
mente nas principais que são 
a de Constituição e Justiça e 
de Orçamento. 

“Já tivemos uma reunião 
prévia e todos os vereadores 
estão dispostos a contribuir 
no que for possível pra isso, 
tendo em vista que a cidade 
precisa muito, especialmente 

Vereadores retomam trabalho
hoje com a presença do prefeito

TRE altera dias
de sessões e já 
tem novas regras 
para Soledade

O Pleno do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba re-
aliza, excepcionalmente, esta 
semana, duas sessões ordiná-
rias. Além da sessão da quinta-
-feira (1º), os membros farão 
uma sessão hoje, às 16h30, em 
substituição à sessão ordiná-
ria que seria realizada ontem.

 As sessões serão trans-
mitidas em tempo real pela 
internet. O link de acesso 
pode ser aberto acessando a 
página do TRE-PB (www.tre-
-pb.jus.br), localizando o box 
de serviços judiciais no can-
to esquerdo do site, clicando 
em “sessões de julgamento” 
e logo em seguida em “sessão 
de julgamento ao vivo”, ou di-
retamente através do link: 
http://www.tre-pb.jus.br/
servicos-judiciais/sessoes-
-de-julgamento/sessao-de-
-julgamento-ao-vivo

Conforme prevê o Re-
gimento Interno do TRE em 
seu artigo 53, os membros 
do Tribunal devem se reunir, 
ordinariamente, no mínimo, 
oito vezes por mês, em dias 
previamente determinados 
e, extraordinariamente, sem-
pre que necessário.

Soledade
As regras para a arreca-

dação e os gastos de recursos 
por partidos, candidatos e co-
mitês financeiros, bem como 
para a prestação de contas 
da eleição suplementar para 
prefeito e vice-prefeito de So-
ledade já foram definidas pelo 
Tribunal.

As exigências legais são 
as mesmas das eleições ordi-
nárias, realizadas em outubro 
de 2012. “A diferença basica-
mente será apenas de adap-
tação ao tempo mais curto em 
que se realizará o processo, 
uma vez que a eleição suple-
mentar em Soledade está mar-
cada para o dia 1º de setem-
bro”, explicou o presidente do 
TRE, desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque.

Os partidos, comitês fi-
nanceiros e candidatos só po-
derão movimentar recursos 
financeiros da conta criada 
especificamente para a cam-
panha. Quem realizar qual-
quer movimentação fora da 
conta específica, a exceção do 
Fundo Partidário, implica na 
desaprovação das contas de 
campanha e posterior envio 
aos autos ao Ministério Públi-
co Eleitoral para a propositura 
da ação cabível.

As doações à campanha 
poderão ser feitas por pesso-
as físicas (no limite de 10% 
de seus rendimentos, exce-
tuando as doações estimá-
veis em dinheiro relativas à 
utilização de bens móveis ou 
imóveis de propriedade do 
doador que não ultrapasse R$ 
50.000,00), por pessoas jurí-
dicas (no limite de 2% sobre 
o faturamento bruto).

As contas de candidatos, 
de comitês financeiros e de 
partidos deverão ser presta-
das depois do pleito junto à 
comarca local.

Os parlamentares estadu-
ais e federais das bancadas de 
oposição e situação resolveram 
unir esforços e lutar pela per-
manência da distribuição dos 
combustíveis na Paraíba. On-
tem, eles realizaram uma reu-
nião no município de Cabedelo 
para traçar estratégias e reivin-
dicar junto ao Governo Federal 
a manutenção dos serviços.

Em Brasília, o deputado 
federal Wilson Filho (PMDB) 
também participou ontem de 
outra reunião com represen-
tantes do Ministro de Minas 
e Energia e Secretaria Nacio-
nal dos Portos para discutir 
sobre a possível transferência 
de tanques de distribuição de 
combustíveis da Petrobras do 
Porto de Cabedelo para Suape, 
em Pernambuco.

“Já agendei para a próxi-
ma semana, uma reunião tam-
bém com o ministro de Minas 
e Energias, Edison Lobão, e 

representantes da Secretaria 
Nacional dos Portos. Devemos 
unir forças”, disse.

Para Wilson Filho, caso 
seja confirmada a retirada do 
terminal de combustível do 
Porto de Cabedelo, a Paraíba 
terá um prejuízo gigantesco 
na economia. “Não podemos 
deixar que isso aconteça. O 
Porto de Cabedelo tem uma 
importante posição geográ-
fica, estratégica e econômica 
para ser minimizado dessa 
forma. Teremos um prejuízo 
financeiro grande para a eco-
nomia paraibana caso a gente 
perca os tanques para Suape, 
que sempre recebe investi-
mentos”

Conforme o deputado, “a 
bancada paraibana vai se reu-
nir em Brasília para que possa 
impedir que essa transferên-
cia aconteça”. A data da reu-
nião, segundo ele, deverá ser 
agendada em breve”

O senador Cícero Luce-
na (PSDB) defendeu, ontem, 
a manutenção da tancagem 
da Petrobras no Porto de 
Cabedelo, na Paraíba. Cícero 
classificou como “inadmissí-
vel” a possibilidade do por-
to perder as atividades de 
distribuição combustível da 
bandeira da Petrobras.

“Essa decisão amplia o 
fosso da desigualdade regio-
nal que ainda existe no Bra-
sil. Isso é inaceitável e nós 
não vamos ser expectadores 
passivos desse golpe à eco-
nomia paraibana. Essa deci-
são poderá reduzir a oferta 
de combustível na Paraíba e 
consequentemente elevar o 
preço do combustível para o 
consumidor”, lembrou.

Para Cícero Lucena, nos 
últimos anos, a região Nor-
deste sofreu com a amplia-
ção das diferenças entre os 
estados. “Alguns com muito 

e outros com pouco. Lem-
bro que quando ministro de 
Políticas Regionais identifi-
quei um muro que dividia o 
Nordeste do restante do Bra-
sil. Hoje, esse muro divide o 
Nordeste dos estados ricos e 
o Nordeste dos estados po-
bres”, reclamou.

Lucena assegurou en-
gajamento no movimento 
da bancada federal pela ma-
nutenção da tancagem da 
Petrobras em Cabedelo. “Va-
mos nos reunir em caráter 
emergencial”, assegurou.

Ainda de acordo com o 
senador, o Brasil possui uma 
dívida histórica com a Paraí-
ba. “Não podemos perder o 
pouco que temos. Qual foi o 
grande investimento privado 
trazido pelo Governo Federal 
para a Paraíba?”, questionou 
ele, ao lembrar que outros 
estados ganharam montado-
ras, refinarias e estaleiros.

Bancada reage contra

Cícero: “É inaceitável”

no que se refere às comunida-
des mais carentes da popula-
ção”, completou.

A sessão ordinária de 
hoje começará justamente 
com o pronunciamento do 
prefeito Luciano Cartaxo, 
que no primeiro semestre 

também esteve presente 
na abertura dos trabalhos. 
“Como vereador que foi, 
esse era mesmo o compor-
tamento que o Poder Legis-
lativo esperava do atual pre-
feito”, finalizou o presidente 
da Câmara.  

Luciano Cartaxo(PT) atende convite da Mesa Diretora da Casa

Gledjane Maciel
gledjane@yahoo.com.br

Presidente da Docas-PB, Holmes Jácome, garante que Porto de Cabedelo vem batendo recordes
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Comissão da Verdade prepara
audiência de Campina Grande
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Vítimas de Campina e do
congresso da UNE estarão
nas próximas audiências

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Ricardo vai à Petrobras em 
defesa do Porto de Cabedelo

A Igreja está mudando

A Igreja não pode julgar os gays por sua opção sexual e nem 
marginalizá-los. O alerta é do papa Francisco que, quebrando um 
verdadeiro tabu, deixa claro que estende sua mão a esse segmento 
da sociedade. “Se uma pessoa é gay e procura Deus e tem boa 
vontade, quem sou eu pra julgá-lo”, declarou. “O catecismo da Igreja 
explica isso muito bem. Diz que eles não devem ser marginalizados 
por causa disso, mas devem ser integrados na sociedade”, 
insistiu.

As declarações foram dadas em uma entrevista concedida 
pelo papa aos jornalistas que o acompanharam no avião, entre eles 
a reportagem do Estado. Na conversa, a garantia do argentino de 
que o Vaticano tem como papa uma “pessoas normal”, um “pecador” 
e que vive junto com os demais religiosos porque morar no Palácio 
Apostólico o geraria problemas psicológicos.

30 minutos depois de o voo decolar do Rio, o papa deixou sua 
primeira classe e cumpriu uma promessa que havia feito no voo de ida 
de Roma ao Brasil: responderia perguntas dos jornalistas. Mas poucos 
imaginaram que a conversa duraria quase uma hora e meia.

Para o papa, o problema não é a existência do “lobby gay” 
dentro da Igreja, mas de qualquer lobby. “o problema não é ter essa 
tendência. Devemos ser como irmãos. O problema é o lobby dessas 
tendências de pessoas gananciosas, lobby político, mações e tantos 
outros lobbies. Esse é o principal problema”, disse.

Pela primeira vez, Francisco ainda deixa claro que, para ele, 
abusos sexuais contra menores por parte de religiosos não são 
apenas pecados, mas crimes que devem ser julgados.

Mas se a posição sobre os gays e sobre o abuso sexual pode 
representar uma mudança, Francisco deixa claro que não haverá 
uma nova opinião do Vaticano sobre a presença das mulheres na 
Igreja, sobre o aborto ou sobre o casamento homossexual. (Jamil 
Chade)

Finalmente parece que a Paraíba acordou em 
torno da ameaça da Petrobras de transferir o Terminal 
petroleiro que tem no Porto de Cabedelo para o Porto 
de Suape, em Pernambuco. Deputados estaduais e 
federais, senadores esqueceram as diferenças políticas 
e caíram em campo em defesa da manutenção do 
equipamento da Petrobras no Estado. 

De Brasília, o senador Cássio Cunha Lima partiu 
na frente e convidou a bancada de deputados e 
senadores paraibanos para uma reunião, um esforço 
para evitar prejuízos para o Estado. Na Assembleia 
Legislativa deputados estaduais também se 
mobilizaram para evitar que a Petrobras cumpra o que 
prometeu. 

Segundo a avaliação do deputado Trócolli 
Júnior (PMDB) o maior prejudicado será o povo da 
Paraíba, que vai pagar mais caro pelo combustível. 
“Ora, uma coisa é pegar gasolina em Cabedelo e 
levar para o interior do Estado. E outra e pegar em 
Pernambuco, depois do Recife, onde fica o Porto de 
Suape”, diz ele.

O deputado acredita que o custo do transporte 
será transferido para o preço do combustível e quem 
paga a conta é quem estiver na ponta do negócio, 
no caso em questão, o consumir final. “O preço da 
gasolina e do óleo diesel vai aumentar”, garante o 
deputado. 

Já o governador Ricardo Coutinho (PSB) anunciou 
que já pediu audiência à presidente da Petrobras, 
senhora Maria das Graças Foster para tratar do assunto. 
“A Paraíba não pode aceitar tal perda”. Segundo os 
primeiro cálculos, com a transferência do Terminal da 
Petrobras, a Paraíba perderá recursos da ordem de R$ 
300 milhões por ano. 

“Existem notícias desencontradas sobre a 
transferência dos terminais da Petrobras na Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Alagoas”, avisa o governador 
Ricardo Coutinho, para quem ainda não há uma palavra 
oficial por parte da Petrobras. 

Em momentos assim o Estado precisa unir forças 
para que não perca empregos e impostos através da 
cobrança de ICMS. A Paraíba será a maior prejudicada 
por conta dessa ação. 

Depois das primeiras 
audiências com agriculto-
res e ex-lideranças das Ligas 
Camponesas, em Sapé, no 
Brejo paraibano, a Comissão 
da Verdade da Paraíba já pro-
grama para a próxima sema-
na, uma série de audiências 
também em Campina Grande 
e onde vai ouvir pessoas tor-
turas em granjas da cidade e 
também estudantes paraiba-
nos que foram presos no 30º 
Congresso da UNE, em Ibiú-
na, São Paulo. 

O presidente da CEV-PB, 
professor Paulo Giovani 
Nunes, adiantou que esses 
levantamentos já estavam 
entre os primeiros desde o 
dia da criação do grupo de 
trabalho e que novos locais, 
datas e vítimas também já 
estão sendo contatadas e 
agendados pela secretaria da 

comissão.  “Podemos até nos 
queixar de que esse trabalho 
tenham demorado a come-
çar, mas agora que começou, 
não param mais”, afirmou o 
presidente, ao destacar que 
o objetivo é levantar dados 
em todo o Estado e, com isso, 
abastecer a comissão nacio-
nal que já trabalha há mais 

tempo que a estadual.   
Os integrantes da Co-

missão Estadual da Verdade, 
instalada no dia 11 de março 
deste ano, se reúnem nor-
malmente na Casa Civil, 7º 
andar do antigo prédio do 
Paraiban, na Avenida Epitá-
cio Pessoa, em João Pessoa. 

A Comissão foi criada 

Paulo Giovani, presidente da CEV, agenda próximas audiências

IV Encontro foi organizado pela Fundação Ulisses Guimarães

O ministro das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro (PP) 
disse, ontem que ficou sat-
isfeitos com os resultados do 
primeiro mês de vigência da 
linha de crédito Minha Casa 
Melhor na Paraíba e rev-
elou que 50 mil famílias do 
Estado estão aptas a terem 
acesso ao programa. 

“Agora estamos aumen-
tando o sonho do brasileiro 
e do paraibano, tendo acesso 
ao crédito passando a inte-
grar esse contingente que 
agora poderão equipar as 

suas casas com: geladeira, 
a máquina de lavar roupa, 
um sofá, mesa, TV de HD, 
computador, um fogão e um 
guarda-roupa”, disse.

A iniciativa já ultrapas-
sou o número de 100 mil 
famílias beneficiadas em 
todo o país, com o valor con-
tratado de R$ 500 milhões 
em todo o Brasil. No Estado 
da Paraíba, já foram reali-
zados 3.605 contratos com 
um investimento de R$ 17,9 
milhões. As famílias com 
renda de até R$ 1,6 mil, 

Faixa I do programa Minha 
Casa, Minha Vida concen-
tram 80% das contratações 
no país. 

O Governo Federal lan-
çou a linha de crédito em 
junho deste ano para ofer-
ecer aos beneficiários do 
programa MCMV condições 
especiais de financiamento 
para aquisição de móveis e 
eletrodomésticos. 

A Caixa Econômica Feral 
atua como agente finan-
ceiro da operação. “Esta é 
outra etapa que vencemos 

para melhorar a vida da 
população que mais pre-
cisa. Quem realizou o sonho 
da casa própria, agora tem 
a oportunidade de viver 
dentro dela com conforto e 
qualidade”, disse o ministro 
Aguinaldo Ribeiro. “Esta é 
outra etapa que vencemos 
para melhorar a vida da 
população que mais pre-
cisa. Quem realizou o sonho 
da casa própria, agora tem 
a oportunidade de viver 
dentro dela com conforto e 
qualidade”, concluiu ele.

Ministro garante que o novo programa do
governo já atende mais de 100 mil famílias 

Encontro do PMDB em Catolé reuniu
lideranças do Sertão e de todo Estado

 “Nosso objetivo foi mais 
do que atingido”, afirmou, 
animado, o presidente esta-
dual da legenda, José Mara-
nhão. “Todos os problemas 
foram debatidos de forma 
clara e objetiva, com parti-
cipação efetiva de todas as 
lideranças do município e da 
região”. A afirmação foi feita 
pelo ex-governador José Ma-
ranhão sobre o IV Encontro 
Regional do PMDB realizado 
neste final de semana, na ci-
dade de Catolé do Rocha.

Com apoio da Funda-
ção Ulysses Guimarães, que 
é presidida pelo deputado 
estadual, Raniery Paulino, o 
evento contou com as pre-
senças das principais lide-
ranças do partido na região 

do Sertão e em todo o Estado. 
José Maranhão lembrou 

ainda que a ideia dos en-
contros regionais do partido 
nasceu a partir do momento 
em que assumiu a presidên-
cia estadual da legenda. 

“Entendemos que o 
PMDB deve discutir com a 
sociedade um projeto polí-
tico para a Paraíba. Essa é 
a visão. Discutir a Paraíba, 
analisar o quadro sócioeco-
nômico que está aí e oferecer 
uma solução que possa aten-
der  aos anseios dos paraiba-
nos, já que os governos que 
estão aí, estão governando 
de costas para o povo”, disse.

Além do ex-governador 
José Maranhão, também 
prestigiaram o evento o pré-

candidato a governador pelo 
PMDB, Veneziano Vital do 
Rêgo; o deputado federal Ma-
noel Júnior, os deputados es-
taduais Gervásio Maia Filho 

e Márcio Roberto; lideranças 
políticas, sindicais e comuni-
tárias, além de representan-
tes dos diversos segmentos 
da sociedade.

FOTOS: Divulgação

pelo governador Ricardo 
Coutinho por meio do Decre-
to nº 33.426/12 e tem a mis-
são de investigar crimes de 
violação dos direitos huma-
nos praticados por agentes 
públicos contra paraibanos, 
durante a ditadura militar.

Além de Paulo Giovani 
o grupo é constituído por 
mais seis pessoas: Antô-
nio Nunes,  João Manoel de 
Carvalho, Irene Marinheiro, 
Lúcia Guerra de Fátima Fer-
reira, Iranice Gonçalves Mu-
niz, Fábio Fernando Barbosa 
de Freitas e Waldir Porfírio. 
Nomeados pelo governador 
Ricardo Coutinho, os inte-
grantes têm mandato de 
dois anos.

Para facilitar o contato 
com as pessoas, a comissão 
também já conta com uma 
página na internet, ferra-
menta, através da qual, os 
internautas também poderão 
acompanhar o trabalho da co-
missão (www.cev.pb.gov.br). 

Gervásio destaca debate com a população
O Quarto Encontro Re-

gional de Catolé do Rocha, 
segundo o deputado Gervá-
sio Maia Filho, anfitrião do 
evento, manteve o mesmo 
espírito dos encontros ante-
riores, realizados nas cidades 
de Patos, Sousa e Guarabira, 
respectivamente. “É o PMDB 
interagindo com a população, 
com a classe política e com os 
representantes das entidades 
de classe e dos vários seg-

mentos da sociedade. Esse é 
o maior objetivo da iniciativa 
do nosso partido”, afirmou.

O deputado federal Ma-
noel Júnior foi mais contun-
dente, ao afirmar que o obje-
tivo dos encontros do PMDB 
é discutir os problemas da 
Paraíba, especialmente saú-
de, educação, infraestrutura 
e segurança pública”.

No que diz respeito es-
pecificamente ao encontro, 

várias sugestões foram re-
colhidas junto à população 
durante toda a semana em 
Catolé do Rocha colhendo 
sugestões do povo do Alto 
Sertão para o projeto de de-
senvolvimento que o PMDB 
e a FUG vão apresentar à 
Paraíba.

A juventude peemede-
bista vem realizando consul-
ta à população das cidades 
sedes dos eventos, pergun-

tando “qual a Paraíba que o 
povo quer?”. As sugestões, 
coletadas em urna, são discu-
tidas nos evento da Caravana 
do PMDB, a exemplo do que 
aconteceu nesse sábado em 
Catolé do Rocha.

Todas as lideranças pe-
emedebistas presentes aos 
eventos anteriores,  reafir-
maram o compromisso em 
prol do fortalecimento do 
partido para 2014.
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Entre 1991 e 2010 o país 
registrou um crescimento 
de 47,8% no índice

IDH das cidades do Brasil quase 
dobra em 20 anos, revela a ONU

Nas últimas duas déca-
das, o Brasil quase dobrou o 
seu Índice de Desenvolvimen-
to Humano Municipal (IDHM), 
passando de 0,493, em 1991, 
- considerado muito baixo – 
para 0,727, em 2010, o que re-
presenta alto desenvolvimento 
humano, conforme o Atlas do 
Desenvolvimento Humano Bra-
sil 2013. No período, o país re-
gistrou crescimento de 47,8% 
no IDHM. Os novos dados foram 
divulgados ontem pelo Progra-
ma das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD).

Em 1991, 85,5% das cida-
des brasileiras tinham IDHM 
considerado muito baixo. Em 
2010, o percentual passou para 
0,6% dos municípios. De acordo 
com o levantamento, em 2010, o 
índice de municípios com IDHM 
considerado alto e médio chegou 
a 74%, enquanto em 1991, não 
havia nenhuma cidade brasileira 
com IDHM alto e 0,8% apresen-
tava índice médio. Pela escala do 
estudo, é considerado muito bai-
xo o IDHM entre 0 e 0,49, baixo 
entre 0,5 e 0,59; médio de 0,6 e 
0,69, alto 0,7 e 0,79 e muito alto 
entre 0,8 e 1,0.

O IDHM é o resultado da 
análise de mais de 180 indicado-
res socioeconômicos dos censos 
do IBGE de 1991, 2000 e 2010. O 
estudo é dividido em três dimen-
sões do desenvolvimento huma-
no: a oportunidade de viver uma 
vida longa e saudável [longevi-
dade], ter acesso a conhecimen-
to [educação] e ter um padrão 
de vida que garanta as necessi-
dades básicas [renda]. O índice 
varia de 0 a 1, sendo que quanto 
mais próximo de 1, maior o de-
senvolvimento humano.

De acordo com o Atlas do 
Desenvolvimento Humano Brasil 
2013, elaborado pelo Programa 

das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud), em par-
ceria com o Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada (Ipea) e a 
Fundação João Pinheiro, o Brasil 
conseguiu reduzir as desigualda-
des, principalmente, pelo cresci-
mento acentuado dos municípios 
menos desenvolvidos das regiões 
Norte e Nordeste.

“A fotografia do Brasil era 
muito desigual. Houve uma re-
dução, no entanto, o Brasil tem 
uma desigualdade amazônica, 
gigantesca, que está caindo. O 
Brasil era um dos países mais 
desiguais do mundo, continua 
sendo, mas houve uma melhora. 
Podemos antecipar um futuro 
melhor”, frisou o presidente do 
Ipea e ministro interino da Se-
cretaria de Assuntos Estratégi-
cos, Marcelo Neri.

Principal responsável pelo 
crescimento do índice absoluto 
brasileiro, o IDHM Longevidade 
acumulou alta de 23,2% entre 
1991 e 2010. O índice ficou em 
0,816, em 2010. Com o cresci-
mento, a expectativa de vida do 
brasileiro aumentou 9,2 anos, 
passando de 64,7 anos, em 1991, 
para 73,9 ano, 2010.

“A melhoria da expectativa 
de vida é muito significativa. Um 
brasileiro que nasce hoje tem 
expectativa de vida nove anos 
maior o que era há 20 anos, prin-
cipalmente por uma queda na 
mortalidade infantil”, explicou o 
representante do Pnud no Brasil 
Jorge Chediek.

Os municípios catarinenses 
de Blumenau, Brusque, Balneá-
rio Camboriú e Rio do Sul regis-
traram o maior IDHM Longevi-
dade, com 0,894, e expectativa 
de vida de 78,6 anos. As cidades 
de Cacimbas (PB) e Roteiro (AL) 
tiveram o menor índice (0,672) e 
expectativa de 65,3 anos.

O levantamento aponta ain-
da que a renda per capita men-
sal do brasileiro cresceu R$ 346 
nas últimas duas décadas, tendo 
como base agosto de 2010. En-

O número de mortos em um aci-
dente de ônibus registrado no do-
mingo (28) em um viaduto da estra-
da A16 Nápoles-Bari, na província de 
Avellino, no sul da Itália, aumentou 
para 39 na madrugada de ontem, de 
acordo com o ministro italiano dos 
Transportes, Maurizio Lupi.

Durante toda a noite, os bombei-
ros trabalharam à luz de lanternas e 
em condições muito difíceis devido 
ao complicado acesso ao local onde 
o ônibus se acidentou. Trata-se de 
um dos acidentes rodoviários mais 
graves dos últimos anos na Europa. 
O último, que ocorreu em março de 
2012 na Suíça, deixou 28 mortos, en-
tre eles 22 crianças.

Segundo o último boletim, pelo 
menos 37 corpos foram tirados das 
ferragens do ônibus após o aciden-
te, sendo um deles de uma criança, e 
duas das 50 pessoas que viajavam no 
ônibus morreram no hospital. Dos 
dez feridos que foram levados a hos-
pitais da região e se encontram em 
estado grave, cinco são crianças. 

Duas crianças de cerca de três 
anos estão em estado crítico, sendo 
que uma foi operada por conta de 
um traumatismo craniano. Outras 
duas crianças tiveram a mandíbula 
fraturada, e uma menina de quatro 
anos teve fraturas nas pernas.

As cinco crianças que estão in-
ternadas estão sem seus pais, já que 
eles podem estar em algum hospital 
ou até mortos, explicaram fontes 
hospitalares. 

O diretor do hospital pediá-
trico Santobono, Carlo Maranelli, 
espera que pelo menos alguns dos 
pais estejam entre os feridos que 
foram hospitalizados em vários cen-
tros médicos de Nápoles, Salerno e 
Avellino.

De acordo com a imprensa italia-
na, o Ministério Público de Avellino 
abriu uma investigação por "homi-
cídio culposo", que não se centrará 
apenas na eventual responsabilida-
de do motorista do ônibus, falecido 
no acidente, mas também no estado 
do veículo e na qualidade da barrei-

ra de proteção destruída pelo ôni-
bus. 

A polícia rodoviária já apreen-
deu os documentos do veículo na 
sede da Mondotravel, a empresa de 
transportes a qual o ônibus perten-
cia. Também examinará o corpo do 
condutor para verificar se havia con-
sumido drogas ou álcool antes do 
acidente.

Hipóteses
O ônibus chegou em alta velocida-

de a uma descida, apesar de muitos si-
nais de limitação de velocidade, e pro-
vocou uma enorme colisão em cadeia 
ao se chocar contra vários veículos que 
trafegavam em menor velocidade. 

Logo depois, o ônibus atingiu 
a barreira de segurança de um via-
duto antes de voar literalmente e se 
chocar contra a vegetação 30 metros 
abaixo. Vários passageiros foram 
lançados para fora do veículo.

As primeiras hipóteses apontam 
para uma falha no sistema de freios 
do ônibus ou um estouro de um dos 
pneus como a causa que levou o veí-
culo a se chocar contra vários carros 
e depois bater em uma mureta de 
proteção, saindo da estrada e caindo 
do viaduto.

O veículo teria mergulhado de 
uma altura de 30 metros e caído em 
um barranco de difícil acesso. Segun-
do a polícia italiana, não há marcas 
de freio do ônibus no local do aci-
dente.

Um dos parentes de uma pessoa 
ferida disse que o acidente aconte-
ceu quando um dos pneus explodiu 
e, embora o motorista tenha tenta-
do manter o controle do ônibus, não 
pôde evitar o impacto contra outros 
carros e depois a queda, embora esta 
hipótese tenha de ser verificada.

Excursão
Os ocupantes do ônibus retorna-

vam para Nápoles de uma pequena 
excursão a Pietrelcina, um povoado 
natal do Padre Pio, um sacerdote ita-
liano canonizado em 2002 e muito 
venerado no sul da Itália.

Acidente com ônibus na Itália 
causa a morte de 39 pessoas

TRAgédIA

Descarrilamento 
foi provocado 
por distração 
de maquinista

Madri – Francisco José 
Garzón Amo, maquinista do 
trem que descarrilou perto de 
Santiago de Compostela, na Es-
panha, na última quarta-feira 
(24), admitiu diante do juiz Luis 
Aláez que se distraiu a ponto de 
não saber em que ponto do tra-
jeto ele estava. No acidente, 79 
pessoas morreram.

 O maquinista, acusado de 
79 homicídios e de lesão corpo-
ral, cometidos por imprudência 
profissional, admitiu que esta-
va a uma velocidade o dobro da 
permitida na curva limitada a 
80 quilômetros por hora.

O condutor disse também 
que se confundiu e pensou não 
estar ainda na curva onde ocor-
reu o acidente. Afirmou que, 
quando quis frear, “que chegou 
a fazê-lo”, era tarde demais.

Francisco José Garzón 
Amo reconheceu, em seu de-
poimento ontem, que o aciden-
te não ocorreu em decorrência 
de uma falha técnica, nem das 
condições do trem ou do traje-
to, mas por causa de “erro hu-
mano” e de uma distração.

O maquinista, em liberda-
de provisória, está obrigado a 
comparecer semanalmente pe-
rante a Justiça e está proibido 
de sair do país sem autorização 
judicial por seis meses. Tam-
bém está com a licença profis-
sional suspensa por seis meses.

A abertura das caixas-pre-
tas do trem será realizada hoje 
e será supervisionada por um 
perito especialista. O funeral 
oficial dos 79 mortos foi reali-
zado ontem à noite na Catedral 
de Santiago de Compostela.

Ônibus ficou destruído após bater em vários carros e cair de um viaduto com 30 metros de altura

FoTo: Divulgação

Com instalação prevista 
para 7 de agosto, a comissão 
especial criada para analisar a 
Medida Provisória (MP 621/13), 
que cria o Programa Mais Médi-
cos, terá de discutir 567 emen-
das. Esse é o saldo, até agora, de 
propostas de mudanças no texto 
apresentadas por deputados.

O objetivo do programa é 
formar recursos humanos na 
área médica para o Sistema Único 
de Saúde (SUS). Pelo menos dois 
pontos geraram polêmica e já são 
alvo de sugestões dos parlamen-
tares para alteração do texto: a 
prática obrigatória de dois anos 
no SUS para os estudantes de me-
dicina e a contratação de médicos 
estrangeiros, sem a necessidade 
da revalidação dos diplomas.

Recordista na apresentação 
emendas, 50 no total, o deputado 
Mandetta (DEM-MS) classifica o 
Programa Mais Médicos de “mui-
to ruim”. "Quando se apresentam 
muitas emendas é porque o texto 
precisa ser radicalmente mu-
dado. O correto seria o governo 
retirar essa medida provisória, 
que não cumpre os critérios de 
urgência, porque este é um pro-
blema complexo”, defende.

O líder do Democratas, de-

putado Ronaldo Caiado (GO), que 
é ortopedista, também não pou-
pou críticas ao programa. Ele afir-
ma que o governo quer transferir 
para os médicos a responsabili-
dade pela crise na saúde do país. 
Caiado ressalta a importância da 
revalidação dos diplomas dos 
profissionais estrangeiros como 
forma de evitar a entrada no país 
de profissionais sem a qualifica-
ção adequada. "Não temos nada 
contra a entrada de médicos no 
Brasil, desde que, como em todo 
e qualquer país do mundo, faça 
aquilo que é exigido: a revalida-
ção de seu diploma”, diz.

Para o líder da Minoria, de-
putado Nilson Leitão (PSDB-MT), 
os debates na comissão especial 
serão acalorados. Segundo ele, o 
governo tem outras opções para 
melhorar a saúde como atualizar 
as tabelas do SUS e tornar mais 
eficiente os repasses de recursos 
para estados e municípios.

Leitão manifestou repúdio à 
obrigação imposta pelo governo 
aos estudantes. "Em vez de exigir 
do estudante o estágio de dois 
anos em uma cidade, ele poderia 
melhorar a tabela do SUS e exigir 
que o médico que está lá na cida-
de atendesse", disse.

Mais de 500 emendas já 
foram apresentadas à MP

pRogRAmA mAIS médIcoS Snowden pode 
ser transferido 
para Centro de 
Refugiados 

O ex-técnico da CIA Edward 
Snowden, reclamado pela Justiça 
dos EUA, pode ser transferido 
do aeroporto moscovita de She-
remetyevo para um centro de 
refugiados fora da capital russa, 
declarou ontem uma porta-voz 
do Serviço Federal de Migração 
(SFM) da Rússia.

Olga Kirilova, assessora do 
departamento do SFM de Mos-
cou, disse que Snowden não 
poderá permanecer na capital 
russa porque não há centros de 
refugiados na cidade. Ela expli-
cou que Snowden enviou seu 
pedido de refúgio temporário ao 
departamento do SFM na região 
de Moscou, o que coloca o aero-
porto de Sheremetyevo dentro 
de sua jurisdição.

Segundo Kirilova, Snowden 
poderá deixar a zona de trânsito 
do aeroporto assim que obtiver 
seu status como refugiado tem-
porário. Na última sexta-feira, 
Vladimir Voloj, membro do con-
selho do SFM, disse que Snowden 
poderia ficar em Sheremetyevo 
por até seis meses, prazo máximo 
das autoridades para dar uma 
resposta sobre a autorização de 
asilo temporário na Rússia.
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Botafogo é beneficiado
com o empate entre
Juazeirense e Vitória

categoria SUB-15

Copa revela novos talentos
governo comemora o 
sucesso após 224 jogos 
com 1.530 atletas

A iniciativa da Copa Pa-
raíba Sub-15 de Futebol, que 
foi criada pelo Governo do 
Estado com o objetivo de pro-
mover a integração e cidada-
nia entre os jovens, acabou 
revelando mais de 40 atletas 
para equipes de várias re-
giões do país, a exemplo de 
Fluminense, Bahia, Vitória, 
Atlético Mineiro, Ponte Preta, 
Náutico, Sport-PE e Joinville. 

O zagueiro Neilson, 14 
anos, que deve se apresen-
tar esta semana ao Flumi-
nense-RJ, foi o destaque 
da competição. “Sei que é 
muito importante receber o 
prêmio de melhor jogador 
entre tantos bons atletas, 
mas reconheço que os meus 
companheiros tiveram uma 
grande participação nessa 
conquista. Agora vou em 
busca de um sonho e vou 
tentar aproveitar todas as 
oportunidades durante esse 
período de testes no Flumi-
nense. Porém, o mais impor-
tante é levar o nome de Mari 
e da Paraíba aonde quer que 
eu vá”, disse o  zagueiro. Do 
time campeão, João Pau-
lo também se destacou na 
competição e já se encontra 
treinando no Joinville, de 
Santa Catarina. 

Além de Neilson e João 
Paulo (ambos da Escolinha 
do Mescias), outros três atle-
tas, todos eles do Femar, da 
capital, devem viajar esta 
semana para período de tes-
tes na Ponte Preta-SP e mais 
três, também do Femar para 
o Atlético Mineiro. O artilhei-
ro da Copa Paraíba, o atacan-
te Handson do CSP, que mar-
cou 15 gols na competição, 

já está atuando no Cerâmica, 
do Rio Grande do Sul.

Os frutos colhidos com a 
Copa Paraíba Sub-15 de Fu-
tebol 2013 não são méritos 
apenas da Escolinha do Mes-
cias, Femar e CSP. Francisco 
Heltons, 15 anos, que atuou 
pelo América de Caaporã e 
que na primeira fase da com-
petição marcou quatro gols, 
está no time do Goiás. “Elti-
nho”, como é mais conhecido 
o ex-atacante do América de 
Caaporã, antes de ser levado 
para o Goiás, passou pelas 
categorias de base do Améri-
ca de Natal, ocasião em que 
Francisco Motta, das catego-
rias de base do clube, enca-
minhou o paraibano para a 
equipe do Centro-Oeste do 
país. Natural de Acaú, em Pi-
timbu, Litoral Sul da Paraíba, 
o atleta está em fase de teste 
em seu novo clube.

Equipes pessoenses 
como Kashima, Vitória, Ju-
ventus, Santos, Marretinha, 
dentre outras também reve-
laram atletas e que desper-
taram interesses de grandes 
clubes do cenário esportivo 
nacional. Já de Campina Gran-
de, alguns jogadores que atu-
aram pelo Campinense Clube, 
Barcelona (de Juarez Távora), 
também despertaram a aten-
ção de empresário.

2ª Edição – No dia 31 
do próximo mês terá início 
a segunda edição da Copa 
Paraíba que abrangerá equi-
pes das cidades localizadas 
nas regiões do Cariri, Sertão 
e Curimataú. O evento foi 
lançado há uma semana, na 
cidade de Patos. A coordena-
ção da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer afirma que 119 cidades 
devem participar desta se-
gunda edição e a expectativa 
é que mais de 130 equipes 
disputem o torneio.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A Copa de Futebol de Sele-
ções de Bairros de João Pessoa en-
tra na reta final esta semana, com 
a realização das semifinais. Dos 44 
times que iniciaram a competição, 
promovida pela Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e Recreação do 
Município, apenas 4 ainda dispu-
tam o título. Hoje, o João Paulo II 
enfrenta o Castelo Branco, a par-

tir das 19h45, no Estádio da Graça, 
em Cruz das Armas. Já no dia 1 de 
agosto, quinta-feira, Mangabeira 
encara o Cristo Redentor, no mes-
mo horário e local. Nos dois con-
frontos a decisão pode ser nas pe-
nalidades, caso termine empatada 
no tempo regulamentar.

Para o assessor técnico e um 
dos organizadores da competição, 
Antônio Fernandes, a competição 
vem surpreendendo pelo exce-
lente nível técnico das equipes. 

"É um campeonato amador, mas 
alguns atletas bem que poderiam 
estar em equipes profissionais. As 
quatro equipes semifinalistas são 
muito equivalentes e não dá para 
apontar quais seriam as favoritas 
para chegar a final da copa", disse 
Mineiro.

A grande final da Copa de 
Futebol de Seleções de Bairros 
de João Pessoa será justamente 
no dia do aniversário da cidade, 
5 de agosto, Os vencedores das 

semifinais vão se enfrentar em 
jogo único, no Estádio da Graça. 
"Eu só tenho é que parabenizar os 
representantes das equipes classi-
ficadas, que chegaram à semifinal 
com muita qualidade. Aproveito 
também para parabenizar todas 
as equipes que iniciaram a com-
petição e valorizaram o futebol 
amador de João Pessoa", disse 
o secretário de esportes, Sérgio 
Meira.

Para João Geraldo, um dos 

organizadores da competição, 
a equipe de Mangabeira e do 
Castelo Branco são ligeiramente 
favoritas. "É muito difícil apon-
tar favoritos, porque as equipes 
estão muito niveladas, mas pelo 
que vi jogar, gostei muito da 
equipe de Mangabeira e do Cas-
telo Branco. Agora temos que 
levar em conta que em uma se-
mifinal tudo pode acontecer, o 
clima é de decisão e espero gran-
des jogos", disse.

João Paulo II enfrenta o Castelo Branco hoje à noite na Graça
coPa de SeleçõeS de BairroS

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A Escolinha do Mescias, da ci-
dade de Mari, se sagrou campeã, 
no último sábado, da primeira 
edição da Copa Paraíba Sub-15 de 
Futebol 2013. Na cobrança de pê-
naltis, após 0 a 0 no tempo normal 
de jogo, o “Verdão” derrotou o Fe-
mar de João Pessoa por 5 a 4. “Ul-
trapassamos todas as dificuldades, 
mas, Deus nos ajudou e entramos 
para a história desta competição”, 
afirmou muito emocionado, o trei-
nador Mescias. 

Escolinha do Emanuel, de Cam-
pina Grande, superou o CSP, da ca-

pital, e ficou com a terceira coloca-
ção. A equipe de Mari, ao longo da 
competição, se destacou pela supe-
ração dentro e fora dos gramados, 
principalmente após eliminar o 
Campinense Clube em pleno Está-
dio Amigão, também na cobrança 
de pênaltis. Foi responsável ainda 
pela revelação de alguns jogadores 
que já assinaram contratos com ti-
mes profissionais de outras regiões 
do Brasil, com destaque para o za-
gueiro Neilson, que está de malas 
prontas para o Fluminense do Rio 
de Janeiro e o atacante João Paulo, 

que já está treinando no Joinville 
de Santa Catarina.

A decisão da Copa Paraíba 
ocorreu no Estádio Leonardo Vi-
nagre da Silveira, conhecido como 
“campo da Graça”, em João Pessoa. 
A competição foi promovida pelo 
Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel-PB). Iniciada 
no dia 4 de abril com a participação 
de 57 equipes das regiões do Litoral 
e da Rainha da Borborema, a com-
petição teve 224 jogos, reunindo 
1.530 atletas. 

escolinha do Mescias faz história na primeira edição

O zagueiro Neilson, da Escolinha do Mescias, campeã da Copa, vai se apresentar ao Fluminense Jogadores do Mescias emocionados na hora da entrega das medalhas e do troféu de campeão da Copa

O secretário Tibério Limeira, da Sejel, fez a entrega do troféu de campeão a Escolinha do Mescias, de Mari, no último sábado na Graça

FOTOS: Secom-PB
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Quem foi sábado ao Estádio 
da Graça se deliciou com o 
futebol dos garotos na Copa 
Paraíba Sub-15 e se emocio-
nou com o choro de alegria 
dos meninos do Mescias, 
campões da competição com 
a vitória nos pênaltis sobre o 
Femar. Uma festa muito bo-
nita e de parabéns o Governo 
do Estado, em especial ao secretário da Sejel, Tibé-
rio Limeira, pela iniciativa. Essa é uma categoria que 
merece toda a atenção da comunidade esportiva e 
quantos mais eventos nessa faixa etária melhor, 
pois os talentos começam a surgir entre os 13 e 15 
anos quando a gente percebe o potencial do garoto.

Choro de alegria

Bota comemora a
situação na tabela

O Belo não jogou no fim de semana, mas foi o 
grande beneficiado da rodada depois do empate sem 
gols entre Juazeirense e Vitória da Conquista, resulta-
do que manteve o time paraibano na segunda posição 
e com amplas possibilidades de encaminhar a classifi-
cação já na próxima rodada, uma vez que vai enfrentar 
o Vitória no interior baiano. Não acredito em zebra e 
acho que a vaga virá sem maiores problemas.

O técnico Marcelo Vilar está tendo tempo sufi-
ciente para acertar a equipe e com os jogadores mais 
descansados pode muito bem ganhar do Vitória no 
próximo domingo, quem sabe com um gol de Warley 
que está em jejum nesse Campeonato Brasileiro da 
Série D. E ele precisa balançar as redes porque senão 
vai perder a posição, já que Fausto está só esperando 
a oportunidade para mostrar o seu valor.

Ainda falando de Campeonato Brasileiro, o Tre-
ze voltou a decepcionar na Série C e está com um 
aproveitamento igual ao do ano passado após seis 
rodadas. O Galo segue na zona de rebaixamento e 
deixando o seu torcedor altamente preocupado ante 
os resultados negativos conquistados até agora.

No sábado passado, no Ceará, a equipe até se 
comportou bem e não merecia a derrota já que es-
teve a frente do placar em duas oportunidades, mas 
foi surpreendido no final e perdeu de 3 a 2. Vica 
sabe que terá muito trabalho para corrigir os erros 
para buscar a tão sonhada reabilitação no próximo 
domingo diante do Brasiliense, em casa, e novamen-
te a partir das 19h, já que a partida será transmitida 
ao vivo pela Rede Brasil. Está na hora de reagir se 
não quiser seguir na disputa apenas tentando fugir 
do rebaixamento.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Sabe-se que Botafogo, 
Auto Esporte e CSP estão 
interessados em disputar 
a competição paulista. 
Este ano, o representante 
paraibano na disputa foi o 
Botafogo que entrou na 
vaga que seria do Treze.

Interessados

O jogador está em plena recuperação e no sábado passa-
do compareceu ao Almeidão para ver a vitória do Botafo-
go sobre o Auto Esporte por 3 a 0.  Tiaguinho foi subme-
tido a uma cirurgia na fíbula da perna esquerda após se 
machucar num amistoso contra o Santa Cruz-PE.

A Federação Paraibana 
de Futebol ainda não se 
decidiu pela realização de 
um torneio para indicar o 
representante do Estado 
na Copa São Paulo. Ainda 
está em estudo pelo de-
partamento técnico.

Copa São Paulo

Tiaguinho

Elias acabou sendo o principal personagem no empate 
de 1 a 1 entre Flamengo e Botafogo, domingo passado, 
no Estádio do Maracanã. Ele marcou três gols na partida, 
sendo dois anulados pela arbitragem e o último foi aos 
49 minutos, o que valeu o empate da partida.

Gol salvador

OuTraS
modalidades

Cielo conquista o bi nos 50m no 
Mundial de Esportes Aquáticos

O brasileiro Cesar Cielo 
venceu a prova dos 50m bor-
boleta, ontem, do Mundial de 
Esportes Aquáticos de Bar-
celona, e conquistou mais 
um ouro para o país na com-
petição, o segundo no total.  
Cielo conquista assim seu 
quinto ouro em Mundiais. 

O brasileiro venceu a 
prova ao marcar 23s01, su-
perando o americano Euge-
ne Godsoe, prata, com 23s05, 
e o francês Frederick Bous-
quet, que fez 23s11 e ficou 
com a medalha de bronze.

Antes, ele já havia venci-
do os mesmos 50m borbole-
ta em 2011, em Xangai, mes-
ma edição em que venceu os 
50m livre. Também venceu 
os 50m e 100m livre no Mun-
dial de 2009, em Roma. Ele 
ainda nadará em Barcelona 
nos 50m livre.

“Para o pessoal que 
está em casa, a gente fica 
nervoso, ansioso, imagina 
o pior, o melhor. Somos um 
ser humano normal. Eu só 
tenho a agradecer mesmo. É 
meu sexto ano subindo em 
pódio de Mundial. É a quin-
ta vez que sou campeão 
mundial de longa. Quando 

Pedal do Frio é realizado com sucesso
Cerca de 200 ciclistas 

participaram no último do-
mingo (28) do 1º Pedal do 
Frio Banana Biker que en-
cerrou as atividades da Rota 
Cultural Caminhos do Frio 
2013 na cidade de Bana-
neiras, Brejo da Paraíba. O 
roteiro cultural começou no 
dia 22 de julho e contou com 
shows gratuitos de Guilher-
me Arantes, Renata Arruda, 
Eloísa Olinto, Yegor Gomes e 
muito mais.

De acordo com Ivson 
Danilo, um dos organizado-
res do Pedal do Frio Banana 
Biker, a concentração dos 
ciclistas ocorreu na Praça 
Epitácio Pessoa, no Centro 
da cidade, com um café da 
manhã oferecido pela Pre-
feitura de Bananeiras. O 
percurso de 33 quilômetros 
passou pelas cidades de 

Solânea e Borborema. Em 
seguida o grupo retornou 
para Bananeiras.

“Saímos do Centro em 
direção ao campus da fa-
culdade. Entramos em uma 
estrada de barro e seguimos 
para Solânea, uma região 
de serras. Retornamos para 
Bananeiras e seguimos para 
Borborema, o roteiro conta 
com cachoeira e locais que 
faziam parte do trajeto do 
trem. Por fim voltamos para 
Bananeiras, finalizando na 
Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB)”, explicou.

Além dos ciclistas de 
Bananeiras, estavam atletas 
de outras regiões da Paraíba 
como João Pessoa, Campi-
na Grande, Solânea, Guara-
bira. Milton Gorgonho era 
um desses atletas. O grupo 
que ele faz parte saiu de Rio 

Tinto, no Litoral da Paraíba, 
para o pedal em Bananeiras. 
“Essa trilha daqui é diferen-
ciada por conta do alto grau 
de dificuldade”, explicou o 
integrante do Pedala Vale do 
Rio Tinto. O grupo pratica 
o esporte na cidade de Rio 
Tinto três vezes por semana. 
Quinzenalmente os 60 ciclis-
tas realizam um pedal ecoló-
gico na zona rural da cidade.

Ivson Danilo ressaltou 
que a trilha é voltada para 
ciclistas mais experientes. 
“A topografia não favore-
ce os iniciantes. Estrada de 
barro e diversas ladeiras 
são alguns dos obstáculos 
que fazem parte do trajeto. 
Os iniciantes não suportam 
a carga” disse.

Ainda no roteiro esta-
vam previstas duas paradas 
para hidratação e uma outra 

para agrupar os ciclistas. O 
passeio teve carro de apoio 
acompanhando os atletas, 
ambulância e equipe da 
Guarda Municipal. Ciclistas 
de outros estados, como Rio 
Grande do Norte, também 
participaram da atividade. 
“O ciclismo promove saúde 
e prazer de praticar ativida-
de física. É muito boa essa 
prática esportiva”, finalizou 
o ciclista Milton Gorgonha.

Para o prefeito da cida-
de, o passeio ciclístico pro-
move as belezas naturais de 
Bananeiras. “As trilhas deste 
passeio ciclístico passam pela 
antiga estrada de ferro, um 
dos patrimônios culturais da 
cidade. Espero que todos te-
nham gostado e se encantado 
com Bananeiras e suas belezas 
históricas e naturais”, finaliza 
Douglas Lucena.

EM BaNaNEIraS

Com 135 pontos no masculino e 
68 no feminino, a Associação Parai-
bana de Atletismo (Aspa) superou o 
Clube Recreativo Kashima, de João 
Pessoa e conquistou o primeiro lu-
gar por clube no XXXII Campeona-
to Paraibano Adulto Caixa de Atle-
tismo, que ocorreu no último fim 
de semana na Pista de Atletismo da 
Universidade Federal da Paraíba, 
Campus I, na capital. A competição 
reuniu 51 participantes e a presen-
ça de três equipes, além de alguns 
atletas sem clubes que garantiram 
lugar no pódio. Esdras Martins de 
Lima (Kashima) e Natália Barbosa 
da Silva (Aspa) foram os destaques 
do campeonato. O clube vice-cam-

peão do campeonato somou 113 
pontos no masculino e 13 pontos 
no feminino.

Para Pedro de Almeida Perei-
ra, diretor da competição e diretor 
técnico da Federação Paraibana de 
Atletismo, o XXXII Campeonato Pa-
raibano Adulto Caixa de Atletismo 
foi dos mais disputados das últimas 
temporadas, bem como responsável 
pela descoberta de alguns talentos. 
“Podemos dizer que ficamos sur-
presos com tamanha competitivida-
de. A competição está de parabéns. 
Os atletas principalmente pois, em 
pista, superaram seus limites”, afir-
mou Pedinho.

A Associação Paraibana de Atle-
tismo (Aspa), Grêmio Esportivo Co-
munitário da UFPB (Greco) e Clube 
Recreativo Kashima foram os clubes 

participantes do campeonato. Dos 
51 atletas legalmente inscritos e 
que competiram em suas provas, 40 
estavam regularizados oficialmen-
te e 11 extra-oficialmente. Deste 
número, 41 foram masculinos e 10 
feminino. O XXXII Campeonato Pa-
raibano Adulto Caixa de Atletismo 
foi disputado em 15 provas na cate-
goria masculina e sete no feminino.

A competição foi promo-
vida pela Federação Paraibana 
de Atletismo com supervisão da 
Confederação Brasileira de Atle-
tismo. Segundo Pedro Almeida, 
esta modalidade esportiva passa 
por uma reformulação na atua-
lidade no Estado, haja vista que 
novos quadros estão se formando 
para o cenário esportivo nacional 
e internacional.

Aspa vence o Paraibano de Atletismo
NO uNIPê

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Brasileiro obteve a 
quinta medalha de 
ouro em mundiais

eu era menino não achava 
que fosse chegar até aqui”, 
disse Cielo.

Outro brasileiro na pro-
va, Nicholas Santos, campeão 
mundial dos 50m borboleta 
no Mundial de piscina curta, 
ficou na quarta colocação.

Cielo e Nicholas haviam 
feito os melhores tempos 
ao lideram as semifinais 
no último domingo. Cielo 
liderou a primeira bateria 
das semifinais, com o tem-
po de 22s86. Entretanto, 
na segunda bateria, Nicho-

las Santos superou o com-
patriota com o tempo de 
22s81 e registrou o melhor 
desempenho no geral.

O Brasil agora soma sete 
medalhas no total no Mun-
dial de Natação de 2013, sen-
do a segunda em piscinas.  
Pouco antes do ouro de Cielo, 
Felipe Lima havia ficado com 
o bronze nos 100m peito. Ou-
tras cinco haviam sido con-
quistadas todas nas provas 
de maratona aquática.

O melhor resultado do 
Brasil ocorreu na última ter-

ça-feira, quando Poliana Oki-
moto e Ana Marcela Cunha 
fizeram uma dobradinha na 
prova de 10km, conquistan-
do as medalhas de ouro e 
prata. 

Poliana já havia sido 
prata nos 5km, mesma prova 
na qual Ana Marcela ganhou 
medalha de bronze. O país 
ganhou também o bronze 
no revezamento da mara-
tona aquática, com Poliana 
Okimoto, Allan do Carmo e 
Samuel de Bona na prova de 
5km por equipe.

Cesar Cielo fez o tempo de 23s01 e conquistou a sétima medalha do Brasil na competição

FOTO: Sátiro Sodré/CDBA



Botafogo comemora resultado
BRASILEIRO DA SÉRIE D

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Clube folga na tabela e
mantém a segunda 
posição na classificação

Mesmo de folga no Cam-
peonato Brasileiro da Série D, 
o Botafogo teve o que come-
morar no final de semana. É 
que o Vitória da Conquista, 
único clube que ameaçava 
tomar a segunda posição do 
Belo no Grupo A 4, acabou 
tropeçando no Juazeirense, 
com um empate em 0 a 0, e 
agora tem 7 pontos, um a me-
nos do que o time paraibano, 
e está na terceira colocação. 
Vale salientar que o Botafogo 
tem um jogo a menos do que 
todos os integrantes do gru-
po. Por outro lado, o Sergipe 
venceu o CSA e se isolou ain-
da mais na primeira coloca-
ção, agora com 13 pontos.

Aproveitando a folga, o 
Botafogo fez um jogo-treino 
com o Sub-21 do Auto Esporte, 
no último sábado. O Belo ven-
ceu por 3 a 0, com gols de Fer-
reira, Warley e Gil Bala. O téc-
nico Marcelo Vilar usou o time 
titular apenas no primeiro 
tempo. Na segunda etapa, ele 
substituiu todos os jogadores.

No domingo, o elenco 
esteve de folga e só se rea-
presentou ontem à tarde, na 

Classificação

Série D 
Times PG J V E D GP GC SG
1º Sergipe 13 5 4 1 0 13 2 11
2º Botafogo 8 4 2 2 0 5 2 3 
3º V. da Conquista 7 5 2 1 2 3 4 -1
4º Juazeirense 5 5 1 2 2 3 8 -5
5º CSA-AL 0 5 0 0 5 0 8 -8

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Maravilha do Contorno. Hoje, 
o time treina nos dois expe-
dientes, físico pela manhã e 
técnico na parte da tarde. O 
próximo jogo do Belo pelo 
Grupo A 4 do Campeona-
to Brasileiro será domingo, 
contra o Vitória da Conquis-
ta, às 16h, no Estádio Loman-
to Júnior, em Vitória da Con-
quista, no interior da Bahia.

A grande novidade do 
final de semana foi a recu-
peração do zagueiro André 
Lima. Ele sofreu uma panca-
da no jogo contra o Vitória e 
passou a semana em trata-
mento, com dores na coluna. 
Ele já está recuperado e até 
jogou contra o Auto Esporte. 
A única preocupação no Bo-
tafogo agora é o goleiro Geni-
valdo. 

Ele ainda está em recu-
peração de um problema na 
coxa direita e não tem garan-

tida a participação no jogo de 
domingo. O técnico Marcelo 
Vilar não confirmou ainda o 

time que começará jogando 
contra o Vitória, mas no Bo-
tauto, ele preferiu repetir a 

formação que venceu o últi-
mo jogo na Série D, ou seja: 
Remerson, Ferreira, Marcel, 

André Lima e Celico; Zaquel, 
Pio, Lenilson e Doda; Rafael 
Aidar e Warley.

Phillipy Costa
Especial para A União

Alvinegro mantém o mesmo desempenho de 2012
Seis jogos, uma vitória, 

um empate e quatro derro-
tas. É essa a situação do Tre-
ze na Série C do Campeona-
to Brasileiro após o final da 
sexta rodada do Grupo A.

E era exatamente a mes-
ma campanha que a equipe 
alvinegra tinha a essa altura 
da ‘Terceirona’ do ano pas-
sado, quando a chave era 
composta por dez equipes. 
A diferença é que em 2013, 
com a entrada do Rio Bran-
co-AC após acordo formali-
zado no Supremo Tribunal 
Federal (STF), o grupo tem 
11 integrantes, deixando os 
times com números de jogos 
desiguais.

Treze, Cuiabá e San-
ta Cruz, por exemplo, fize-
ram seis jogos, enquanto o 
restante dos participantes 
já atuaram sete vezes. O 
Rio Branco, que joga pra-
ticamente duas vezes por 
rodada, é justamente o di-
ferencial. Na comparação 

TREZE NA SÉRIE C

Após desistir de parti-
cipar da Copa Paraíba, que 
apontaria o segundo repre-
sentante do Estado na Copa 
do Brasil de 2014, o Auto 
Esporte se volta agora para 
as disputas da Copa Ecohou-
se Nordeste de Futebol, que 
está sendo disputada no Rio 
Grande do Norte e para as 
disputas da Taça Paraíba 
Sub-19, que apontará o time 
que vai representar o Estado 
na Copa São Paulo de Futebol 
Clube, em 2014. Sobre esta 
última competição, o clube 
está apenas aguardando a 
definição da Federação Pa-
raibana de Futebol em rela-
ção aos participantes e a data 
do início do torneio seletivo.

Sobre a Taça Paraíba, 
Demócrito disse que a equipe 

está pronta para fazer uma 
boa campanha, trabalhan-
do nos dois expedientes. Ele 
não acredita que a FPF faça a 
indicação de um clube para 
a Copa São Paulo de Futebol 
Juniores. "Acho que as coisas 
vão ocorrer como manda o 
figurino. Haverá um torneio 
seletivo e aquela equipe que 
se sagrar campeã, vai repre-
sentar o nosso Estado, com 
méritos. Já falamos com o 
Botafogo, que garantiu a sua 
participação, a mesma coisa 
acontecendo com o CSP. Ou-
tros clubes querem partici-
par também", afirmou.

Caso não haja a Taça 
Paraíba Sub-19, o Auto Es-
porte vai procurar os meios 
legais para garantir a parti-
cipação da Copa São  Paulo 

de Futebol Juniores. "Não 
vejo como a presidente da 
FPF fazer uma indicação sem 
uma disputa. Se isto ocorrer, 
vamos ver se ela tem esta 
prerrogativa para fazer uma 
coisa desta, porque seria um 
absurdo. Os clubes investem 
nas categorias de base para 
participar de um processo 
seletivo e de repente a vaga 
da Paraíba será por indicação 
política. Prefiro não acredi-
tar nesta hipótese, porque se 
ela acontecer, o Auto Esporte 
será obrigado a procurar os 
meios legais para impedir 
isto", ameaçou o presidente 
alvirrubro.

Desistência
Segundo o presiden-

te do Auto Esporte, tão logo 

terminaram as disputas do 
Campeonato Paraibano de 
profissionais deste ano, o clu-
be começou a investir pesado 
nas categorias de base. "Esta-
mos formando jogadores que 
com certeza estarão no time 
principal no próximo ano. 
Não teríamos como formar 
outro time profissional no 
mesmo ano, para participar 
da Copa Paraíba, que passou 
a não ter mais limite de idade. 
Se fosse Sub-21, nós entraría-
mos", disse o dirigente.

Copa Ecohouse
Sobre a Copa Ecohouse, 

o presidente do Alvirrubro 
não poupa elogios a organi-
zação do evento. Segundo 
ele, tudo está acontecendo 
da forma prometida e a com-

petição está servindo para 
que os garotos do Auto pos-
sam pegar experiência, já 
que não existe limite de ida-
de e algumas equipes estão 
participando com a equipe 
principal. 

"Nós estreamos bem 
contra o CSP com uma equi-
pe com idade bem superior 
a do nosso time, e por muito 
pouco não conseguimos uma 
vitória. Terminou empata-
do em 0 a 0. No próximo dia 
18 de agosto, vamos enfren-
tar os donos da casa, o Ale-
crim, que está participando 
da competição com o time 
principal. Caso consigamos 
um bom resultado, podemos 
pensar em classificação para 
a próxima fase", disse.

No grupo do Auto Es-

porte estão o CSP, o Alecrim 
e o Sport de Recife. Apenas 
um clube se classifica para a 
próxima fase. O líder é o Ale-
crim, que na rodada de aber-
tura venceu o Sport por 1 a 0. 

Auto se concentra na Copa Ecohouse e espera Taça Paraíba 

Demócrito está 
aguardando 
uma sinalização
da FPF para as
disputas da
competição que 
indica vaga para 
Copa São Paulo

O atacante Tiaguinho, em recuperação, conversa com técnico Marcelo Vilar no Almeidão. Ele se recupera de uma cirurgia na perna esquerda

da colocação, o Galo repete 
2012. É o penúltimo do Gru-
po A, sendo o time que mais 
se prejudicou com os resul-
tados da rodada passada. 
Águia-PA, CRB e Rio Branco, 
os principais concorrentes 
no que diz respeito ao re-

baixamento, venceram. Foi 
sobre os números da com-
petição e a delicada situação 
do Treze que jogadores e co-
missão técnica conversaram 
ontem, na reapresentação 
da equipe no Estádio Presi-
dente Vargas após a derrota 

de virada para o Fortaleza, 
no sábado.

A tabela agora marca 
quatro jogos em casa dos 
próximos cinco compromis-
sos. Na sequência, o Galo 
encara Brasiliense e Águia, 
no PV, sai para enfrentar o 

Santa Cruz em Recife, e vol-
ta a Campina Grande para 
duelar contra Rio Branco e 
Cuiabá, esse último já pelo 
returno da chave.

A obrigação é vencer os 
quatro jogos em casa. Assim, 
além de fugir do rebaixa-
mento, o qual puxa três ti-
mes esse ano, a equipe pode 
se aproximar da briga pelo 
G-4, vez que no discurso, 
o objetivo do Treze é subir 
para a Série B.

Aproveitamento
O Treze disputou 38 

jogos até aqui na tempora-
da. Foram 20 vitórias, cinco 
empates e 13 derrotas. Um 
aproveitamento de 57% 
dos pontos disputados, sen-
do 32 jogos pelo Campeo-
nato Paraibano e seis pela 
Série C.

Contratado em março, 
o técnico José Luiz Mauro, o 
Vica, sucedeu Sérgio Cosme 
e Lorival Santos, além do in-
terino Luciano Silva, funcio-
nário do Treze que dirigiu a 
equipe em dois jogos. 

Em 21 jogos à frente 
do Alvinegro, Vica viu seu 
aproveitamento cair após 
seis rodadas da Série C. Com 
nove vitórias, quatro empa-
tes e oito derrotas, o treina-
dor conquistou 49,2% dos 
pontos disputados.

Para efeito de compa-
ração, Sérgio Cosme foi de-
mitido quando tinha 73,3% 
de aproveitamento, contra 
60% de Lorival Santos e 
50% do interino Luciano Sil-
va. Com a campanha ruim, a 
torcida trezeana já começa a 
fazer as contas para escapar 
da degola. Pressionado, Vica 
começa a ser cobrado. 

Levando em conside-
ração a classificação de mo-
mento, tendo o CRB (nove 
pontos) como o primeiro 
time fora da zona de rebaixa-
mento, uma equipe precisa-
ria de 25 a 27 pontos para se 
garantir na Série C de 2014. 

Baseado nesses cálcu-
los, o Galo precisa de pelo 
menos mais sete ou oito vi-
tórias nos 14 jogos que ain-
da vai disputar. 

O Galo até esteve na frente do placar no segundo tempo, mas depois levou a virada para o Fortaleza

FOTOS: Divulgação
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Treinador vai do céu ao 
inferno e deixa time na 
zona do rebaixamento

Fluminense demite Abel Braga
MAIs uM

O Fluminense vive um 
dilema. Com cinco derrotas 
consecutivas e já ocupando 
a zona de rebaixamento do 
Campeonato Brasileiro, a dire-
toria tricolor decidiu pela de-
missão do técnico Abel Braga, 
tratada desde a noite do últi-
mo domingo após o revés para 
o Grêmio, em Porto Alegre. O 
anúncio foi feito na tarde de 
ontem, nas Laranjeiras. Ao 
mesmo tempo, os dirigentes 
enfrentam dois problemas 
principais: a falta de dinhei-
ro para arcar com a dispensa 
da comissão técnica a cinco 
meses do fim do contrato e 
ainda a ausência de um nome 
de consenso para assumir o 
time imediatamente.

O contrato do técnico 
Abel Braga com a Unimed, 
válido até o mês de dezem-
bro, não tem multa rescisó-
ria. Mas é o compromisso do 
treinador com o Fluminense, 
assinado por tempo indeter-
minado, que surge como en-
trave. Somando dois meses 
de salários devidos, FGTS 
não recolhido e direitos de 
imagem também atrasados, 
o Tricolor precisaria de-
sembolsar cerca de R$ 2,05 
milhões para demitir toda a 
comissão técnica formada, 
além de Abel, pelo auxiliar 
técnico Leomir, o preparador 
físico Cristiano Nunes, o pre-
parador de goleiros Marqui-
nhos e o observador Fábio 
Moreno.

Outro problema é a falta 

de consenso entre os mem-
bros da diretoria tricolor 
quanto ao substituto. Van-
derlei Luxemburgo, nome 
preferido do presidente da 
patrocinadora, Celso Barros, 
enfrenta forte rejeição no clu-
be. O próprio presidente Peter 
Siemsen é contra. Atualmente 
no Bahia, Cristóvão Borges 
também já foi procurado, mas 
a incerteza quanto a perma-
nência do diretor executivo 
Rodrigo Caetano em 2014 - os 
dois já trabalharam juntos no 

Vasco - atrapalha a questão. A 
terceira opção seria Ney Fran-
co, recentemente demitido do 
São Paulo.

Antes de a diretoria ba-
ter o martelo sobre a demis-
são, uma pessoa ligada à di-
retoria tricolor evidenciou o 
impasse.

“O quadro é complica-
do. Hoje o Fluminense vive 
três problemas principais. 
Em Porto Algre foi tratada a 
demissão do treinador, mas 
não há um substituto para 

assumir o time. O nome do 
Luxemburgo, quando saiu na 
imprensa, teve uma rejeição 
enorme. E o clube não tem 
como honrar agora com os 
gastos da saída da comissão 
técnica. Não dá para demitir 
o treinador sem ter quem co-
locar no lugar, ainda mais na 
situação atual do time”.

Em 17º lugar no Brasi-
leirão, o Fluminense precisa 
de um novo treinador para 
assumir o time em caráter de 
urgência. O Tricolor volta a 

campo amanhã para enfren-
tar o Cruzeiro, às 19h30, no 
Maracanã. A primeira opção 
natural dentro do clube seria 
o técnico dos juniores, Marce-
lo Veiga, mas ele está na Ale-
manha com a equipe sub-20 
disputando uma competição 
internacional. Em 2011, par-
te da diretoria tentou implan-
tar a ideia do auxiliar técnico 
permanente justamente para 
casos como esse. Enderson 
Moreira foi contratado, mas a 
iniciativa não vingou.

Abel Braga já vinha insustentável no Fluminense e, na derrota de 2 a 0 para o Grêmio, no último domingo, sua saída era inevitável

FOTOS: Divulgação

Thiago silva fica 
no PsG até 2018

Real quer Bale por 
R$ 300 milhões

A novela envolvendo a pos-
sível saída de Gareth Bale do Tot-
tenham Hotspur ganhou mais um 
capítulo ontem. De acordo com a 
rede de TV britânica BBC, o clube 
inglês recusou uma proposta de 
98,5 milhões de euros (R$ 296 mi-
lhões) pelo jogador do Real Madrid, 
que agora estuda oferecer 100 
milhões de euros (R$ 300 milhões) 
para contar com o atleta na próxima 
temporada.

O valor supera o oferecido 
pelo mesmo Real Madrid ao Man-
chester United por Cristiano Ronal-
do em 2008 (R$ 286,5 milhões), 
que representa, até hoje, o maior 
valor já pago por um jogador na his-
tória do futebol.

Ainda segundo a imprensa 
britânica, a proposta será oficiali-
zada em uma reunião entre os dias 
6 e 7 de agosto em Los Angeles. O 
presidente do Tottenham, Daniel 
Levy, teria voltado de férias para 
Londres a fim de convencer Bale a 
ficar no clube. O jogador, no entan-
to, estaria irredutível. Quer ir para 
o Real Madrid disputar o título da 
Champions League.

O Paris Saint-Germain reno-
vou o contrato do zagueiro brasileiro 
Thiago Silva até junho de 2018, com 
um aumento de salário de 2 milhões 
de euros (quase R$ 6 milhões), o que 
eleva o total de seus rendimentos 
anuais para cerca dos 12 milhões de 
euros ao ano (aproximadamente R$ 
36 milhões).

A negociação foi fechada no 
último sábado, depois que o Barcelona 
sondou o jogador, e o clube obteve do 
zagueiro o compromisso que ele ficará 
na próxima temporada em Paris, tal-
vez até o fim de seu contrato e pode 
ser que inclusive até que se aposente.

Capitão da seleção brasileira na 
Copa das Confederações, Thiago Silva 
se tornou o maior alvo do Barcelona 
na atual janela de transferências do 
futebol europeu. O Paris Saint-Ger-
main, ciente do interesse espanhol, 
imediatamente tratou de dificultar a 
saída de seu zagueiro.

Além de Thiago Silva, o Paris 
Saint-Germain também renovou até 
junho de 2018 com o volante italiano 
Marco Verratti, cujo salário passará de 
850 mil euros a 2 milhões por ano, in-
dicou o L’Équipe.

Mano pede calma 
com Carlos Eduardo

Apesar da comemoração 
intensa por conta do empate he-
roico diante do Botafogo no último 
domingo, nem tudo foi festa para a 
torcida do Flamengo no Maracanã. 
Assim como já tinha ocorrido em 
outras partidas, os rubro-negros 
perderam a paciência com o Carlos 
Eduardo após mais uma atuação 
considerada fraca do meia.

Porém, o jogador que deixou 
o gramado no meio do segundo 
tempo sob uma enorme vaia rece-
beu apoio do técnico Mano Mene-
zes. Segundo o técnico rubro-ne-
gro, a torcida ainda irá entender a 
importância no atleta. 

“Essas vaias são antigas, in-
felizmente. Ele até já esta melhor, 
mas ainda vai errar, como outros 
jogadores também erraram. Mas 
vai conviver com essa cobrança 
maior pois se criou uma expectati-
va muito grande sobre ele. Mas ele 
tem trabalhado para melhorar, tem 
treinado bem e se dedicado. Tenho 
certeza que a torcida vai entender 
sua importância em breve”, defen-
deu o treinador Mano Menezes.

Em seu primeiro dia na rotina 
de jogador do Barcelona, Neymar já 
reencontrou a bola. O atacante fez 
uma atividade com o resto do elenco 
na tarde de ontem. Logo depois do 
treino, ele foi confirmado na delega-
ção que viaja à Polônia, onde deve 
entrar em campo por alguns minutos 
no amistoso contra o Lechia Gdansk, 
hoje.

A princípio, a estreia de Neymar 
estava marcada para sexta-feira, em 
amistoso contra o Santos, no Camp 
Nou, às 16h30m (de Brasília), pelo Tro-
féu Joan Gamper. Entretanto, mas, 
o craque acabou relacionado para o 
jogo de hoje com o Lechia Gdansk, da 
Polônia, às 15h45m (de Brasília).

Neymar, aliás, é uma das poucas 
estrelas do Barça a viajar para a Po-
lônia. Todos os outros jogadores que 
disputaram a Copa das Confederações 

permanecerão na Catalunha, onde se-
guirão treinando normalmente. Por 
outro lado, Messi também está confir-
mado para a partida.

Inseparável
Faltavam poucos minutos para as 

19h (13h em Brasília), quando Neymar 
e Messi entraram no gramado do cen-
tro de treinamento do Barcelona para 
a primeira sessão orientada pelo novo 
técnico, o argentino Tata Martino. Os 
dois craques foram os últimos a entrar, 
mas não vieram juntos nem sozinhos. 
Das arquibancadas se escutavam os cli-
ques das câmeras fotográficas, todas 
elas apontadas na direção da porta 
que dá acesso ao gramado. Era Daniel 
Alves, seguido por Neymar. Logo em 
seguida, estava Messi, lado a lado com 
seu melhor amigo no Barça, o goleiro 
Pinto.

Neymar deve fazer hoje 
sua estreia no Barcelona

AMIsTOsO NA POLÔNIA

Começou. O amistoso 
entre Santos e Barcelona, 
marcado para a próxima sex-
ta-feira, no Camp Nou, já teve 
início. Pelo menos para o time 
brasileiro, que deixou o CT 
Rei Pelé, na Baixada Santista, 
por volta das 15h, com desti-
no a São Paulo, de onde segue 
para a Espanha. Confiante, o 
Alvinegro viaja sem medo de 
encarar o poderoso Barça, de 
Xavi, Iniesta, Messi e Neymar.

Parte da confiança que 
tomou conta da delegação 
santista é fruto do discurso 
do treinador Claudinei Oli-
veira. Há menos de dois me-
ses no cargo, ele não quer sa-
ber do Peixe se apequenando 
diante do gigante espanhol.

“Vamos respeitar, mas 
vamos jogar também. Muito 
respeito também não dá. Te-
mos que fazer a nossa parte”, 
argumentou o técnico, pou-
co antes do grupo alvinegro 
deixar o CT Rei Pelé de ôni-
bus com destino a São Paulo, 

onde pega um avião no Ae-
roporto de Guarulhos e viaja 
para a Espanha.

O discurso respeito-
so - mas confiante - ganhou 
força com as declarações de 
um dos principais jogadores 
do time, o atacante Neilton, 
herdeiro da camisa 11 de 
Neymar. Para o garoto, o San-
tos precisa ter personalidade 
para encarar o Barcelona.

“É um sonho se tornan-
do realidade. Mas temos que 
jogar para ganhar. Eles são 11 
seres humanos. Temos que 
entrar com foco, concentra-
dos, querendo jogar, não fi-
car reparando nos jogadores. 
Eles jogam do mesmo jeito 
que nós. Temos que jogar fu-
tebol e ser feliz”, disse ele.

O amistoso entre Santos 
e Barcelona faz parte da ne-
gociação que levou Neymar 
para o clube espanhol. O due-
lo será realizado no Camp 
Nou, estádio do Barça, na pró-
xima sexta-feira, às 16h30.

Santos viaja à Espanha 
para enfrentar o Barça

COMPROMIssO

Assim que se apresentou ao time, brasileiro treinou com bola e foi relacionado para amistoso

A equipe santista deixou ontem a Vila Belmiro e foi para a Espanha
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 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046541
Responsavel.: MARIA LOURDES MARCELINO SANTOS
CPF/CNPJ: 953511834-04
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$845,64
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 040282
Responsavel.: MARCUS VINICIUS ROCHA NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ: 280852992-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 52,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045726
Responsavel.: SANDRA MARIA & CIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 015184301/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$552,27
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046308
Responsavel.: SOUZA NAVARRO E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 008602914/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$587,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046569
Responsavel.: STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MOD
CPF/CNPJ: 007273284/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$593,23
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046311
Responsavel.: SORAIA PEREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 012218089/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 92,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA  PB
Protocolo: 2013 - 046015
Responsavel.: VIRGINIO VELLOSO FREIRE FILHO
CPF/CNPJ: 002827314-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$482,11
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046767
 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,  30/07/2013
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

  - Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ADRIANO DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 039629414-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046672
Responsavel.: ASSOCIACAO JOAO PESSOA FUTSAL
CPF/CNPJ: 014076667/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.473,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046243
Responsavel.: ANTONIETA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009280031/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.474,52
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046792
Responsavel.: ANDERSOM ESTEVAM DA SILVA
CPF/CNPJ: 036457024-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$372,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046609
Responsavel.: BAZAART COM VAREJISTA DE MOV 
E DEC
CPF/CNPJ: 011909426/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$910,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046612
Responsavel.: BABYTEEN CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ: 013445540/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$697,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046777
Responsavel.: CRISTIANE TENORIO PEREIRA
CPF/CNPJ: 884939544-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$175,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046077
Responsavel.: C R E ENGENHARIA  LTDA
CPF/CNPJ: 035503770/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.536,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045189
Responsavel.: DG COMERCIO VAREGISTA DE 
CONF E CAL
CPF/CNPJ: 009085928/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$609,30
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 046790
Responsavel.: EDUARDO MANSO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 074856867-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$936,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045796
Responsavel.: ELTIMANE CONST. E INC. LTDA
CPF/CNPJ: 012704776/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.350,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045460
Responsavel.: ELLIELTON DE SOUZA BELO ME
CPF/CNPJ: 007601680/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$630,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2013 - 045776
Responsavel.: ISABEL FERREIRA FRAGA
CPF/CNPJ: 014781732/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$688,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04

EDITAL DO LOTEAMENTO “VERDE VALE II”
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA,   Tabeliã do Registro de imóveis, da Comarca de 

Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do que dispõe o Art. 18 da Lei Federal 

n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que a Empresa A 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA. com sede na rua Valdemar Galdino Naziazeno, n° 874, Bairro João Paulo II, J. Pessoa-
-PB, portadora do CNPJ/MF sob o n° 16.830.339/0001-55, representados neste ato por seus sócios: 
FRANCISCO DE SOUSA PIRES, brasileiro, solteiro, empresário, residentes e domiciliado na rua 
Alberto Leal, n° 100, Apt” 1005, Brisa Mar, J. Pessoa-PB, portador do CPF/MF n” 676.265.484-34 e 
cédula de identidade n° 1.310.680-SSP-PB; e FRANCISCO DE ASSIS PINTO, brasileiro, casado, 
empresário, residente e domiciliado na rua Maria de Lourdes Silva Guedes, n° 23, Ernesto Geisel, 
J. Pessoa-PB, portador dos CPF/MF n°s 768.215.524-87 e cédula de identidade n° 1.487.797-SSP-
-PB, Depositaram em Cartório, sito à rua Pres. João Pessoa, n° 82. centro. Alhandra-PB, memorial 
descritivo, licença de instalação n° 1684/2013, expedida pela SUDEMA, em data de 13/06/2013, 
planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Alhandra-PB, e demais documentos exigidos pelo Art. 
18 da citada Lei 6.766/79. relativos ao Registro do Loteamento denominado “VERDE VALE II”, neste 
município de Alhandra-PB. no seguinte imóvel: Uma área de terra própria situado no perímetro urbano, 
situado na localidade “Santa Rosa do Severo”, neste municipio de Alhandra-PB, medindo 13,0790 
hectares, com seus limites e confrontações: Ao Norte, com terras do Sr. Coronel, que partindo do 
ponto Ml E288404m, N 9178486m, ao ponto M2 E288268m, N 9178446m, perfaz uma distancia de 
144,00m. A Oeste com terras da Sr Julita Maria Ramos, que do ponto M2 E288268m, N 9178446m, 
ao ponto M3 E288174m, N9177874m, perfaz uma distância de 579, OOm. Ao Sul com terras do Sr. 
Bicudo, que do ponto M3 E288174m, N9177874m, ao Ponto M4 E288528m, N9177940m, perfaz uma 
distância de 360,OOm. A Leste, com terras do Loteamento Bela Vista, que do Ponto M4 E288528m, 
N9177940m, ao ponto Ml E288404m, N 9178486m perfaz uma distância de 560,OOm. Desta forma, 
soma-se um perímetro total de 1.643,00 Metros Linear, somando as distâncias dos pontos Ml, M2, 
M3 e M4. Devidamente Registrado neste cartório no Livro n” CM, Fls. 01, sob o n° de ordem AV-3, 
matrícula n° 28.254. em data de 18/03/2013, constituídos de 19 (dezenove) quadras e compostas de 
382 (trezentos e oitenta e dois) lotes de uso residenciais com uma área de 73.827,15m2. vias públicas 
e passeios com uma área de 37.908,85m2. áreas verdes com uma área de 9.594,45m2 e uma área 
de equipamento comunitários com 8.671,40m2. constantes na planta aprovada e demais documen-
tos apresentados e que ficam arquivados nesta Cartório. As impugnações daqueles que se acham 
prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentados dentro do prazo de 15 
(quinze) dias a contar da 3a publicação do presente Edital no Órgão Oficial do Estado da Paraíba e 
demais jornais de maior circulação do Estado. Findo o presente e não havendo nenhuma contestação 
de quem quer que seja, será feito o registro Loteamento. Ficando disponível as documentações do 
referido Loteamento “VERDE VALE II” as disposições dos interessados neste Cartório nos horários 
regulares. Dado e passado nesta Cidade de Alhandra, aos 26 dias de julho de 2013.

Eu, MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA. Tabeliã do registro imobiliário desta
Comarca, subscrevo e assino. O referido é verdade. Dou fé. .

Maria do Socorro Ferreira Braga Tabeliã

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
ATO AVISO DEHOMOLOGAÇÃO

 De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Concorrência n° 01/2013, para execução dos serviços com a construção do açude público 
Pé Branco, na comunidade de Pé Branco, atendendo ao convênio nº 779439/2012 e ADJUDICO o seu 
objeto à empresa VIGA ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ n° 14.575.353/0001-24, com proposta no 
valor global de R$ 1.507.456,27 (Hum milhão, quinhentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis 
reais e vinte e sete centavos).Aguiar - PB,29 de Julho de 2013.Manoel Batista Guedes Filho-Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2013, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais diversos, Instrumentais, Odontológicos e outros para o atender o Fundo de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 22.161,50; DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA - R$ 57.222,33; DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA - R$ 24.324,94; FARMAGUE-
DES COM. DE PROD. FARMAC. MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 505,20; JOSÉ NERGINO 
SOBREIRA - R$ 11.930,48; R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 
70.993,60; SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - R$ 48.506,12. Ficam os 
licitantes convocados a assinarem os Contratos nos termos do instrumento convocatório, dentro 
do prazo de 05 (dias) consecutivos a partir da publicação.

Guarabira - PB, 29 de Julho de 2013
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa especializada no Ramo pertinente para confecções de 
Materiais Gráficos diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2013. DOTA-
ÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO VIGENTE: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIOS 
/ PROGRAMAS FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e GRÁFICA MODERNA LTDA  - CNPJ 
11.900.537/0001-24 - CT Nº 00148/2013 - 17.07.2013 - R$ 44.998,50 – Quarenta e Quatro Mil 
Novecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos.

ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Confecções parceladas de Próteses dentárias totais removíveis superiores e inferiores 
em acrílico, destinadas a atender a população carente do município até dezembro de 2013, de 
conformidade ao Programa SUS - BLOCOMAC, Resolução 1.110, de 28/05/2012 - Ministério da 
Saúde até o fim do exercício de 2013. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010.2013. 
DOTAÇÃO CONSIGANDA NO ORÇAMENTO VIGENTE: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIOS 
/ PROGRAMAS FEDERAIS: VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e CLINICA ODONTOLOGICA NOSSA 
SENHORA DA GUIA LTDA – CNPJ: 04.745.129/0001-80 - CT Nº 151/2013 - 29.07.13 - R$ 39.000,00 
– Trinta e Nove Mil Reais.

ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2013.

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 14h30min, do dia 12 de Agosto de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor funcionamento dos diversos setores da Admi-
nistração. 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. Horário 
de expediente: 13h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 29 de Julho de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2013.

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 09h00min, do dia 13 de Agosto de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Instrumentos 
Musicais e de Materiais diversos para manutenção e melhor funcionamento das Bandas Marciais 
do nosso Município. 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. Horário de expediente: 13h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 29 de Julho de 2013
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

Responsavel.: LIMPE TUDO COM. MAT. LIMPEZA
CPF/CNPJ....: 013892068/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.430,18
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045212
Responsavel.: MARCIO DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ....: 032389194-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             14,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045256
Responsavel.: MARCO ANTONIO GOES FERNANDES
CPF/CNPJ....: 120550148-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            617,62
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045683
Responsavel.: RB COMERCIO E REFRIGERACAO 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 012829334/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            399,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045688
Responsavel.: RENATO MONTEIRO MELO DE AL-
CANTARA
CPF/CNPJ....: 016796169/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            460,84
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046566
Responsavel.: 3 LG COM DE MATL DE CONSTRU-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 017490861/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            683,27
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046409
Responsavel.: VIVIANE DE ALMEIDA ALVES
CPF/CNPJ....: 010547088/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            776,69
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046142
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,  30/07/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRE DA SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ....: 009630702/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            868,70
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046580
Responsavel.: ANTONIO CAETANO NETO
CPF/CNPJ....: 875513574-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            956,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046962
Responsavel.: ANTONIO FERNANDO ALVARES 
CALABRIA
CPF/CNPJ....: 260919687-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.629,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045997
Responsavel.: FUNDO DE APOIO AO DESENV DA AD
CPF/CNPJ....: 009449162/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         69.899,63
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045342
Responsavel.: GALDMA KARLA KARLA PEREIRA 
DE MEDEI
CPF/CNPJ....: 015870148/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            591,05
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046454
Responsavel.: IND PAULISTA DE HIGIENE PESSOAL LTD
CPF/CNPJ....: 005440224/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            397,19
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046466
Responsavel.: INST. EDUC. MENINO JESUS
CPF/CNPJ....: 010846178/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046359
Responsavel.: JOSEFA SONIA DE ANDRADE L PE-
REIRA M
CPF/CNPJ....: 011965044/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            342,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045985

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 BOM SUCESSO/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2013
O Pregoeiro oficial do município de Bom Sucesso/PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei 

Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do presente Pregão Presencial a empresa 
M E de Aquino-ME, CNPJ nº 10.624.822/0001-05, vencedora no total da proposta de R$ 21.304,00 
(vinte e um mil e trezentos e quatro reais).

Bom Sucesso - PB, 12 de julho de 2013.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2013.

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Aquisição de Kits de Enxoval para Recém Nascidos, a serem entregues pela Secretaria 

de Assistência Social as mães/gestantes inscritas no Cadastro Único, Programa Bolsa Família, 
CRAS do município de Bom Sucesso/PB.

PARTES:
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB.
Contratado: sendo Vencedora a Empresa M E de Aquino-ME, CNPJ nº 10.624.822/0001-05, 
VALOR: R$ 21.304,00 (vinte e um mil e trezentos e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento de despesa 33.90.39.00, com recursos do Tesouro Municipal e de Convênios.
VIGÊNCIA: 168 (cento e sessenta e oito) dias, contados da assinatura do contrato.

Bom Sucesso - PB, 16 de julho de 2013.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2013
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB, através da sua Equipe de Pregão, torna público o 

resultado da licitação Pregão Presencial n.º 023/2013, realizada no dia 12/07/2013, cujo objeto é 
Aquisição de Kits de Enxoval para Recém Nascidos, a serem entregues pela Secretaria de Assistência 
Social as mães/gestantes inscritas no Cadastro Único, Programa Bolsa Família, CRAS do município 
de Bom Sucesso/PB, sendo Vencedora a Empresa M E de Aquino-ME, CNPJ nº 10.624.822/0001-
05, vencedora no total da proposta de R$ 21.304,00 (vinte e um mil e trezentos e quatro reais).

Bom Sucesso - PB, 12 de julho de 2013.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2013
O Prefeito do município de Bom Sucesso/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam seus 

efeitos legais, o Pregão Presencial 023/2013, realizado no dia 12/07/2013, cujo objeto é Aquisição 
de Kits de Enxoval para Recém Nascidos, a serem entregues pela Secretaria de Assistência Social 
as mães/gestantes inscritas no Cadastro Único, Programa Bolsa Família, CRAS do município de 
Bom Sucesso/PB, sendo Vencedora a Empresa M E de Aquino-ME, CNPJ nº 10.624.822/0001-
05, vencedora no total da proposta de R$ 21.304,00 (vinte e um mil e trezentos e quatro reais).

Bom Sucesso - PB, 15 de julho de 2013.
IVALDO WASHINGTON DE LIMA

Prefeito Municipal

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
Aviso de Pregão Presencial n°007/2013

O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente de 
Licitação, convida a quem possa interessar que, será regido pela Lei federal nº10.520, nos termos 
da Lei n°8.666/93 e suas alterações, realizará no dia 12/08/2013, às 10:00h, na sala do Centro 
de Estudos do Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, n°1140, bairro 
Jaguaribe, João Pessoa PB, tel.(83)3015.6200, site: www.hlaureano.org.br, o Pregão Presencial 
do tipo menor preço n°007/2013, destinado a aquisição de material médico hospitalar, de acordo 
com as especificações contidas no respectivo edital e seus anexos.

João Pessoa, 30/07/2013
Luciano Montenegro de Albuquerque

Pregoeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
Aviso de Pregão Presencial n°008/2013

O Hospital Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e da sua Comissão Permanente de 
Licitação, convida a quem possa interessar que, será regido pela Lei federal nº10.520, nos termos 
da Lei n°8.666/93 e suas alterações, realizará no dia 12/08/2013, às 11:30h, na sala do Centro 
de Estudos do Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, n°1140, bairro 
Jaguaribe, João Pessoa PB, tel.(83)3015.6200, site: www.hlaureano.org.br, o Pregão Presencial 
do tipo menor preço n°008/2013, destinado a aquisição de material médico hospitalar, de acordo 
com as especificações contidas no respectivo edital e seus anexos.

João Pessoa, 30/07/2013
Luciano Montenegro de Albuquerque

Pregoeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No305/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 22/08/2013 às 09h para:

Aquisição de combustível para execução de convênio nº704.429/2009, destinado ao Instituto 
de Terras e Planejamento Agrícola do Estado da Paraíba - INTERPA, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01364-6
João pessoa, 29 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 No315/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 26/08/2013 às 14h para:

Aquisição de material radiocomunicação (antenas e fontes), destinado a Policia Militar da Paraíba 
- PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01369-6
João pessoa, 29 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 No262/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/08/2013 às 14h para:

Contratação de serviços de empresa especializada para realização de manutenção preventiva 
e corretiva das maquinas de lavanderia, destinado a Secretaria de Estado da Saúde/COMPLEXO 
DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS, 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 - 13-01341-3
João pessoa, 29 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

Data: 01/07/2013
PROCESSO                       Nº 033/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2013
INSTRUMENTO: Contratação Direta de 03 (três) veículos utilitários, acoplados com tanque de 

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

PARTES:  Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DE PIRANHAS e .
ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA. . . . . . . . . . . .R$ 21.000,00;
MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA. . . .R$ 21.000,00; e
RUAN PABLO DINIZ OLIVEIRA. . . . . . . . . . . .R$ 21.000,00.
OBJETO: Contratação Direta de 03 (três) veículos utilitários, acoplados com tanque de capa-

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

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 63.000,00 (sessenta e três 
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 30.09.2013.
SIGNATÁRIOS:
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO           - Pela Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DE 

PIRANHAS.
ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA                 - Pela Contratada
MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA ¬- Pela Contratada.
RUAN PABLO DINIZ OLIVEIRA                  - Pelo Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB
(HOMOLOGAÇÃO) RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO)

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

Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarada em atendimento a Co-
missão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 033/2013;

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

RESOLVE:

HOMOLOGAR / RATIFICAR O PROCESSO N.º 033/2013
Ante o exposto, e o mais que constam dos autos, esta Comissão após parecer da Procuradoria 

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

1 ) ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA, residente a Travessa Joaquim Costa n° 79, centro, Caja-
zeiras, Estado da Paraíba, para a prestação dos serviços de abastecimento d’água em diversas 
comunidades deste município, ao Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), MENSAIS, no total da sua 
proposta de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais);

2 )  MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA, residente a Travessa Joaquim Costa n° 79, 
centro, Cajazeiras, Estado da Paraíba, para a prestação dos serviços de abastecimento d’água 
em diversas comunidades deste município, ao Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), MENSAIS, no 
total da sua proposta de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais);

3) RUAN PABLO DINIZ OLIVEIRA, residente Rua Prefeito Joaquim Assis s/n, Centro, São Jose 
de Piranhas, Estado da Paraíba, para a prestação dos serviços de abastecimento d’água em diversas 
comunidades deste município, ao Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), MENSAIS¸ no total da sua 
proposta de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Total Parcial dos 03 (três) veículos utilitários, aco-
plados com tanque com capacidade a partir de 7.000 litros (CAMINHÃO PIPA), é de R$ 21.000,00 
(vinte e um mil reais) MENSAIS, e Total Global dos 03 (três) veículos utilitários, acoplados com 
tanque com capacidade a partir de 7.000 litros (CAMINHÃO PIPA), é de R$ 63.000,00 (sessenta e 
três mil reais) para 03 (três) MESES Empenhe-se a respectiva despesa,

Publique-se (art. 26. da Lei Federal 8.666/93) 
SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, Estado da Paraíba, em 01 de julho de 2013

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

EDITAL DE CITAÇÃO Nº ECF.0014.000012-0/2012
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O DOUTOR CLAUDIO GIRÃO BARRETO, Juiz Federal Substituto da 8ª Vara/SJPB no exercício 
da titularidade da 14ª Vara/SJPB, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem, dele noticias, tiverem ao interessar possa, que 
perante este Juízo se processam os autos da AÇÃO nº 0000015-73.2010.4.05.8202, promovida 
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de MANOEL FELISBERTO GOMES BARBOSA – 
brasileiro, CPF nº 338.337.614-15, RG nº 865247 SSP/PB, residente na rua, Paulo França Marinho, 
Apt. 303, s/n, Ed. Augusto dos Anjos, Miramar, em João Pessoa/PB para, tomar ciência dos termos 
da presente ação e, querendo, oferecer constestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
revelia e confissão ficta. E, para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que vai publicado na Impresnsa Oficial e afixado 
na Sede deste Juízo no local de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Patos. 
Estado da Paraíba, aos 05 de junho de 2013. Eu, Yuri Facundo de Almeida, Técnico Judiciário, 
o digitei. CLÁUDIO GIRÃO BARRETO, Juiz Federal Substituto da 8ª Vara/SJPB, no exercício da 
titularidade da 14ª Vara/SJPB.

 Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Gabinete do Prefeito

Extrato de Termo de Homologação
O prefeito Constitucional de Cabaceiras, de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 e alte-

rações posteriores, resolve Homologar a decisão da Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica 
com relação ao processo licitatório nº 24/2013, modalidade Pregão Presencial nº 11, sob o critério 
de menor preço total, que teve  por finalidade a contratação de empresa para fornecimento de 
bombas e motores elétricos,  em favor da empresa Severino Nicolau de Almeida - ME – CNPJ: 
12.939.807/0001-73, com a  Proposta total final de R$ 30.060,00. 

Cabaceiras, 26/07/2013
Luiz Aires Cavalcante – Prefeito.

                                              
Prefeitura Municipal de Cabaceiras

Gabinete do Prefeito
Extrato de Contrato

Contratante: PM Cabaceiras
Contratada:  Severino Nicolau de Almeida - ME – CNPJ: 12.939.807/0001-73 -  Proposta final: 

R$ 30.060,00 .  Base legal: Licitação nº 24/2013 – Pregão  nº: 11 – Objeto: contratação de empresa 
p/ fornecimento de Motores e bombas elétricas. Período: 26/07/2013  a 26/07/2014 - Cabaceiras, 
26/07/2013. 

Luiz Aires Cavalcante.

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

REGISTRO CGE Nº. 13-01349-8
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de Licitação, 

torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 007/2013, do tipo menor preço. 
Objeto: contratação de empresa para execução das obras de conclusão do sistema adutor MUCUTÚ/TAPE-
ROÁ do município de Taperoá, Estado da Paraíba. Abertura: 16/08/2013 – às 10:00 horas. Adquirir o Edital 
ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, 
na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

 João Pessoa, 29 de julho de 2013.
LUCIO FLAVIO SOUTO BATISTA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2013
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2013, que objetiva: Contratação 
de empresa para reforma do PETI no município de Triunfo-PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CSL Construções e Serviços Lavras LTDA - R$ 193.418,21.

Triunfo - PB, 29 de Julho de 2013
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para reforma do PETI no município de Triunfo-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2013.
DOTAÇÃO: 02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02070.08.243.1001.2024 - ASSISTENCIA 

A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 339039- OUTRSO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSFERENCIA DE CONVENIO

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00060/2013 - 29.07.13 - CSL Construções e Serviços Lavras LTDA - R$ 193.418,21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS  - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 066/2013

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento parcelado de equipamentos e instrumentais 
odontológicos; para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Patos PB.

ABERTURA: 13/08/2013 ás 8:30h
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos – PB, 
em todos os dias úteis, no horário das 08:00h ás 12:00h, mediante apresentação de comprovante de 
pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da Prefeitura Municipal 
de Patos  - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações.

CONTATOS:  0(xx) 83-3423-3610 – ramal 212   E-mail: licitação@patos.pb.gov.br
Patos – PB, em 29 de julho de 2013

RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA
Pregoeiro

25A UNIÃO 
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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 2095/2013 
com vencimento em 22/07/2017 - Proc.2013-003905/TEC/LO-5524, para construção de conjunto 
residencial popular unifamiliar com 10 (dez) unidades, dotada de fossa séptica e sumidouro, no 
município de EMAS - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, através do 
Proc.2013-004564/TEC/LI-2352, construção do conjunto habitacional com 144 (cento e quarenta 
e quatro) unidades – Residencial Hamamélis- Área I, com fossa séptica e sumidouro, Mangabeira, 
no município de JOÃO PESSOA - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, através 
do Proc.2013-004565/TEC/LI-2353, construção do conjunto habitacional com 96 (noventa e seis) 
unidades – Residencial Elza Almeida – Área III, com fossa séptica e sumidouro, Jardim Cidade 
Universitária, no município de JOÃO PESSOA - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, através do 
Proc.2013-004568/TEC/LI-2354, construção do conjunto habitacional com 144 (cento e quarenta e 
quatro) unidades – Residencial Calêndula – Área II, com fossa séptica e sumidouro, Jardim Cidade 
Universitária, no município de JOÃO PESSOA - PB.

• A Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP, torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO, através do 
Proc.2013-004567/TEC/LO-5696, construção do conjunto habitacional com 64 (sessenta e quatro) 
unidades – Residencial Amália Gurgel, com fossa séptica e sumidouro, Mangabeira, no município 
de JOÃO PESSOA - PB.

EMILIA CORREIA LIMA
Diretora Presidente

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1825/2013 em João Pessoa, 3 de Julho de 2013 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação de pavimentação asfáltica da rodovia PB-200, 
trecho: Serra Branca entroncamento com a Rodovia PB-148, com extensão total de 28.887 km, com 
terraplenagem, pavimentação, obras de contenção, drenagem, obras d´arte, sinalização, canteiro 
de obras e utilização de 30 áreas de empréstimo (jazidas) de areia, brita e saibro. Na – RODOVIA 
PB-148/200, TRECHO SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS/SERRA BRANCA Município: – UF: PB. 
Processo: 2013-002721/TEC/LI-2155.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1826/2013 em João Pessoa, 3 de Julho de 2013 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação de pavimentação asfáltica da rodovia PB-411, 
trecho: entroncamento com a BR-434 e a sede da cidade de Bernardino Batista, com extensão 
total de 6.849 km, com terraplenagem, pavimentação, obras de contenção, drenagem, obras d´arte, 
sinalização, canteiro de obras e utilização de 08 áreas de empréstimo (jazidas) de areia, brita e 
saibro. Na – RODOVIA PB-411 TRECHO: PB-434 BERNARDINO BATISTA Município: – UF: PB. 
Processo: 2013-002708/TEC/LI-2149.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1792/2013 em João Pessoa, 2 de Julho de 
2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação de pavimentação asfáltica da rodovia 
PB-313, no trecho: Brejo do Cruz e São José do Brejo do Cruz, com extensão total de 23,457 km. 
Na – RODOVIA PB-313, TRECHO: BREJO DO CRUZ – SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ Muni-
cípio: – UF: PB. Processo: 2013-002707/TEC/LI-2148.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1791/2013 em João Pessoa, 2 de Julho de 
2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação de pavimentação asfáltica da rodovia 
PB-246, no trecho: Desterro/Cacimbas, com extensão total de 12,5 km. Na – RODOVIA PB-246, 
TRECHO: DESTERRO-CACIMBAS Município: – UF: PB. Processo: 2013-002706/TEC/LI-2147.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1793/2013 em João Pessoa, 2 de Julho de 2013 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação de pavimentação asfáltica da rodovia PB-200, 
no trecho: Serra Branca / Coxixola, com extensão total de 17,097 km, com terraplenagem, pavimen-
tação, obras de contenção, drenagem, obras d´arte, sinalização canteiro de obras e utilização de 21 
áreas de empréstimo (jazidas) de areia, brita e saibro. Na – RODOVIA PB-200, TRECHO: SERRA 
BRANCA/COXIXOLA  Município: – UF: PB. Processo: 2013-002709/TEC/LI-2150.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1794/2013 em João Pessoa, 2 de Julho de 2013 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação de pavimentação asfáltica da rodovia PB-196, 
no trecho: Riacho de Santo Antônio / Barra de São Miguel, com extensão total de 20,215 km, com 
terraplenagem, pavimentação, obras de contenção, drenagem, obras d´arte, sinalização canteiro 
de obras e utilização de 24 áreas de empréstimo (jazidas) de areia, brita e saibro. Na – RODOVIA 
PB-196, TRECHO: RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/BARRA DE SÃO MIGUEL Município: – UF: PB. 
Processo: 2013-002722/TEC/LI-2156.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação Nº 2079/2013 em João Pessoa, 23 de Julho 
de 2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Operação da rodovia pavimentação asfáltica 
da rodovia PB-348 trecho São Gonçalo – São José da Lagoa Tapada. Na – RODOVIA PB-348, 
TRECHO: SÃO GONÇALO – S. JOSÉ DA LAGOA TAPADA Município: – UF: PB. Processo: 2013-
001825/TEC/LO-4971.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 2092/2013 em João Pessoa, 23 de Julho de 2013 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Restauração da pavimentação asfáltica da rodovia PB-148 
no trecho Queimadas/Boqueirão. Na – RODOVIA PB-148, TRECHO: QUEIMADAS/CABACEIRAS 
Município: – UF: PB. Processo: 2013-003486/TEC/LI-2218.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação Nº 2081/2013 em João Pessoa, 23 de Julho de 
2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Operação da rodovia PB-071 no trecho Jacaraú até 
a Divisa com Rio Grande do Norte. Na – RODOVIA PB 071 – JACARAÚ/DIVISA PB/RN Município: 
– UF: PB. Processo: 2013-001812/TEC/LO-4968.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 2061/2013 em João Pessoa, 22 de Julho de 
2013 – Prazo: 240 dias. Para a atividade de: Restauração da Pavimentação Asfáltica da Rodovia 
PB/066, trecho Itabaiana / Juripiranga, com extensão de 12,413 KM contendo coletor secundário, 
pista de rolamento, acostamento. Na – RODOVIA PB-066 TRECHO: ITABAIANA/JURIPIRANGA 
Município: – UF: PB. Processo: 2013-002719/TEC/LI-2154.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 2080/2013 em João Pessoa, 23 de Julho de 
2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Operação da pavimentação asfáltica da rodovia PB-
073 no trecho Belém-PB até a divisa com o Rio Grande do Norte. Na – RODOVIA PB 073, BELÉM 
/ DIVISA PB/RN. Município: – UF: PB. Processo: 2013-001813/TEC/LI-2063.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação Nº 2078/2013 em João Pessoa, 23 de Julho de 
2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Operação da rodovia PB-293 no trecho Belém do Brejo 
do Cruz até a Divisa com o Rio Grande do Norte. Na – RODOVIA PB-293, TRECHO: BELÉM DO 
BREJO DO CRUZ / DIVISA PB-RN Município: – UF: PB. Processo: 2013-002103/TEC/LO-5029.

Engº.Carlos Pereira de Carvalho e Silva
Diretor Superintendente

DER-PB

EMEPA-PB
AVISO DE EDITAL - SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2013 

OBJETIVO: Seleção e credenciamento de Associações de Criadores e/ou de Produtores de 
Caprinos e Ovinos ligadas à Agricultura Familiar, a fim de formalizarem parceria com o Governo do 
Estado, mediante a formação de núcleos de produção com caprinos e ovinos melhorados, através 
processo de Inexigibilidade de Licitação.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: De 01/08/2013 À 15/09/2013.
LOCAL DAS INSCRIÇÕES: escritórios da EMATER-PB.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
A Cópia do Edital, poderá ser obtida nos escritórios da EMATER-PB e nas Estações Experimentais 

da EMEPA-PB ou ainda no site: www.emepa.org.br/editais. 
João Pessoa-PB, 30 de julho de 2013.

MANOEL ANTONIO DE ALMEIDA
Diretor Presidente da EMEPA-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2013, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustível (óleo diesel S10), para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a 
esta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE 
COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA - R$ 61.000,00.

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2013, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Medicamentos e Correlatos, cujo objetivo é atender as necessidades das Unidades Básicas 
de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - R$ 77.201,00; DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. 
HOSPITALAR - R$ 33.415,50; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 24.147,00; STOCK COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA - R$ 42.103,00.

Pirpirituba - PB, 22 de Julho de 2013.
RINALDO DE LUCENA GUEDES 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustível (óleo diesel S10), para abastecer a frota de 

veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00019/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE,FUNDEB, FUS e OUTROS: 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00078/2013 - 23.07.13 - POSTO DE 
COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA - R$ 61.000,00.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamentos e Correlatos, cujo objetivo é atender as necessi-

dades das Unidades Básicas de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00020/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS, PAB FIXO, FARMÁCIA BÁSICA e 
FUS: 3.3.90.30.02 - Medicamentos 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba 
e: CT Nº 00079/2013 - 23.07.13 - ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - R$ 77.201,00. CT Nº 
00080/2013 - 23.07.13 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR - R$ 33.415,50. 
CT Nº 00081/2013 - 23.07.13 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 24.147,00. CT Nº 00082/2013 - 
23.07.13 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 42.103,00.

AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITALCHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013
A Prefeitura Municipal de Pirpirituba/PB, torna público o CANCELAMENTO DA CHAMADA 

PÚBLICA Nº 002/2013, destinado a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, 
conforme Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE 38/2009, por razão de adequação a Resolução/
CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

Pirpirituba - PB, 29 de Julho de 2013.
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA - 3º VARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO

PRAZO DE 20 (TRINTA) DIAS
AÇÃO MONITÓRIA nº 0000651-21.2005.4.05.8200

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
EXECUTADO: ANNE JACQUELINE BARBOSA MARANHÃO (CPF: 953.800.194-04)

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do EXECUTADO acima nominado para pagar, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados do escoamento do prazo de 20 (vinte) dias constante do presente edital, a quantia 
de R$ 54.462,09 (cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e nove centavos), 
atualizada até 06/01/2013, relativa ao julgado e em conformidade, também, com a petição de 
planilha de cálculos apresentados pela exeqüente às fls. 229, e com suporte no art. 475 – J d CPC. 

ADVERTÊNCIAS: Caso o pagamento não seja realizado no prazo acima delineado, sobre o 
montante da condenação será acrescido multa de 10% do valor total. Se o pagamento for parcial, 
a multa incidirá sobre o restante. (art. 475 – J, caput e § 5º do CPC).

FACULDADE: Os devedores poderão oferecer bens à penhora, cujos valores devem ser sufi-
cientes para garantir o pagamento do débito, caso pretendam oferecer a impugnação mencionada 
no art. 475 – J, § 1º do CPC.

PUBLICIDADE: E como não foi possível ser(em) intimado(s) pessoalmente o(s) devedor(es) , por 
se encontrar(em) residindo em lugar incerto e não sabido, conforme consta dos autos, é expedido 
o presente, sendo o mesmo afixado na sede deste juízo, publicado uma vez no diário Eletrônico da 
Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação, mediante o qual fica(m) intimado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 04 de julho de 
2013. Eu, PAULA REGINA G SANTOS, Técnico Judiciário, o digitei e imprimi. E eu, Rita de Cássia 
Monteiro Ferreira, Diretora da Secretaria da 3ª Vara, o conferi e subscrevo.

Juiz(a) Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA -3º VARA
Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Pedro Gondim

João Pessoa – PB – CEP: 58031-220 – Fone: (83 – 2108-4103)
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
EDT.003.000017-4/2013

A Juíza Federal Substituta da 3ª Vara  e das Execuções Penais desta Seção Judiciária, na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dele notícia tiverem, ou interessar possa, que 

perante este Juízo se processam os autos da Ação Ordinária nº. 0001894-24.2010.4.05.8200 – 
Classe 29, interposta pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF) em face de PEDRO JEFERSON 
ABDON FIGUEIREDO, objetivando ressarcimento de dívida de contrato bancário firmado com 
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) e que, em face do despacho proferido por este juízo, 
em 26/04/2013, e, por constar dos autos que PEDRO JEFERSON ABDON FIGUEIREDO, CPF 
090.890.314-64, encontra-se em lugar incerto e não sabido, foi expedido o presente edital através 
do qual, fica o mesmo CITADO(A), para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar todos os atos e 
termos da Ação Ordinária acima indicada, cientificando-o, de que, não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(s) nos termos 
do art. 225, II e 285, do CPC.

E, para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
foi expedido o presente edital que vai publicado na imprensa oficial e afixado no local de costume, 
na forma da lei. Expedido nesta Cidade de João Pessoa, aos 26 de junho 2013. E para constar, 
eu, Andrea Chaves de Souza – Técnica Judiciário, o digitei e imprimi. Eu, Rita de Cássia Monteiro 
Ferreira, Diretora de Secretaria da 3ª Vara, conferi e subscrevo.

JUIZ(ª) FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial Nº 016/2013

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20 de 
agosto de 2013, ás 09:00 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Serra Grande, Situada a 
Rua Vicente Leite de Araújo, 01 - Centro – Serra Grande-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços 
de acesso a internet, com 5MB sendo com 08 pontos de acesso. Os interessados poderão ler ou 
retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis 
no endereço supracitado.

Serra Grande, 26 de junho de 2013.
José Giliardi de Abreu

Pregoeiro Oficial

Pregão Presencial Nº 017/2013
O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21 de 

agosto de 2013, ás 09:00 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Serra Grande, Situada 
a Rua Vicente Leite de Araújo, 01 - Centro – Serra Grande-PB, procedimento licitatório na moda-
lidade Pregão Presencial. Objeto:Contratação de empresa para executar serviços de consultoria 
para elaboração, acompanhamento e inclusão de projetos através de editais e sistema do Governo 
Estadual e Federal como também acompanhamento in loco dos projetos, propostas e inadimplências 
nos órgãos Federais e Estaduais e retirada de licenças e autorizações dos órgãos competentes 
pelas aprovações dos projetos. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de 
expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado.

Serra Grande, 26 de junho de 2013.
José Giliardi de Abreu

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2013, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustível (óleo diesel S10), para abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a 
esta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE 
COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA - R$ 61.000,00.

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2013, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Medicamentos e Correlatos, cujo objetivo é atender as necessidades das Unidades Básicas 
de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - R$ 77.201,00; DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. 
HOSPITALAR - R$ 33.415,50; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 24.147,00; STOCK COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA - R$ 42.103,00.

Pirpirituba - PB, 22 de Julho de 2013.
RINALDO DE LUCENA GUEDES 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustível (óleo diesel S10), para abastecer a frota de 

veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00019/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE,FUNDEB, FUS e OUTROS: 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00078/2013 - 23.07.13 - POSTO DE 
COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA - R$ 61.000,00.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamentos e Correlatos, cujo objetivo é atender as necessi-

dades das Unidades Básicas de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00020/2013. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS, PAB FIXO, FARMÁCIA BÁSICA e 
FUS: 3.3.90.30.02 - Medicamentos 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba 
e: CT Nº 00079/2013 - 23.07.13 - ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - R$ 77.201,00. CT Nº 
00080/2013 - 23.07.13 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR - R$ 33.415,50. 
CT Nº 00081/2013 - 23.07.13 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 24.147,00. CT Nº 00082/2013 - 
23.07.13 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 42.103,00.

AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITALCHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013
A Prefeitura Municipal de Pirpirituba/PB, torna público o CANCELAMENTO DA CHAMADA 

PÚBLICA Nº 002/2013, destinado a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, 
conforme Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE 38/2009, por razão de adequação a Resolução/
CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

Pirpirituba - PB, 29 de Julho de 2013.
RINALDO DE LUCENA GUEDES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

EXTRATO DE CONTRATO
29 de Julho de 2013

PROCESSO Nº 018/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2013

INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTI-
NADOS AO ASSISTENCIALISMO AOA POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO..

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA, Estado da Paraíba
            FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES 

LTDA. ME.
67.089,40(Sessenta e Sete Mil, Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
PANOROMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
85.075,00(Oitenta e Cinco Mil, Setenta e Cinco Reais)
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS 

AO ASSISTENCIALISMO AOA POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO., subordinados a COORDE-
NACAO DE ATENCAO BASICA

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 152.164,40(Cento 
e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), correndo a despesa 
à seguinte Função Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2013
SIGNATÁRIOS
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA       -  Pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa 

Helena, PB
FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 

ME - Pela Contratada
PANOROMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA -  Pela 

Contratada

VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO ME – CNPJ/CPF Nº 10.498.169/0001-77, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 3157/2012 em João Pessoa, 3 de setembro de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comércio Varejista de material de construção. Na(o) -  Rua Juvino Fernandes da Costa Nº 215 
CENTRO Município: UIRAUNA – UF: PB. Processo: 2012-003789/TEC/LO-3251.

MIKEL PEREZ DE A. BERGERA CONCRETERIA EP – CNPJ Nº 16.783. 536/0001-60, torna público 
que requereu - SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação - Serviços de Concretagem/fabricação de concreto usinado, AC: 209,34m² - CABEDELO 
– PB. Processo: 2013-004640/TEC/LI-2360.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO JORGE LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.030.497/0001-65, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1697/2013 em João Pessoa, 18 de junho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comércio varejista de combustíveis, gasolina, álcool, óleo diesel e lubrificante. Na(o) -  ROD. BR 
230 – KM 184 -  Sítio Farinha Município:  POCINHOS – UF: PB. Processo: 2013-001276/TEC/LO-4831.

POSTO BR MARAVILHA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.893.612/0001-62, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1987/2013 
em João Pessoa, 18 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio de combus-
tíveis (gasolina, álcool, óleo diesel), óleo lubrificante e presta serviço de troca de óleo. Na(o) – Rua 
Odilon Lopes – Nº 737 Município: POMBAL – UF: PB. Processo: 2012-002977/TEC/LO-3001.

RENOVA ENERGIA S/A – CNPJ/CPF Nº 08.534.605/0001-74, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1861/2013 em 
João Pessoa, 4 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Instalação de torre anemo-
métrica (para medição de ventos), no Sítio Várzea de Goiana. Na(o) – Sítio Várzea de Goiana S/N, 
Zona Rural – Município:  SÃO JOSÉ DO SABUGI – UF: PB. Processo: 2013-003305/TEC/AA-1983.

RENOVA ENERGIA S/A – CNPJ/CPF Nº 08.534.605/0001-74, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1862/2013 
em João Pessoa, 4 de julho de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instalação de torre 
anemométrica (para medição de ventos), na Fazenda Fortaleza, Zona Rural do Município de São 
João do Tigre. Na(o) – Fazenda Fortaleza -  SÃO JOÃO DO TIGRE Município:  SANTA MARIA – UF: 
PB. Processo: 2013-003187/TEC/AA-1981.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 018/2013, referente a Lici-

tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 010/2013 de 11 de Julho 
de 2013, com abertura para 25 de Julho de 2013, às 09:00 horas, na sala de reunião da Fundo 
Municipal de Saúde de Santa Helena, mais precisamente à RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 
S/N, CENTRO - SANTA HELENA, 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): 
PANOROMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ/
MF n.º 01.722.296/0001-17, e INSC. EST. nº. 06.984.269-8, estabelecida à Rua Santa Quiteria,176 
- Bom Futuro, Fortaleza, Estado do Ceará,cujo valor da proposta é de R$ 85.075,00(Oitenta e Cinco 
Mil, Setenta e Cinco Reais), e FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS 
E HOSPITALARES LTDA. ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 08.160.290/0001-42, e INSC. EST. nº. 
16.149.003-4, estabelecida à Rua Manoel Alves de Oliveira,110 - Catolé, Campina Grande, Estado 
da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 67.089,40(Sessenta e Sete Mil, Oitenta e Nove Reais 
e Quarenta Centavos); 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.

SANTA HELENA - PB, 29 de Julho de 2013
KATYENNE MACIEL SOARES EVANGELISTA

Presidente do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00022/2013
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que a 

licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2013, cujo objeto é a aquisição de tecidos, 
aprazada para o dia 31/07/2013 às 9:00 horas, foi ADIADA para o dia 14/08/2013 às 9:00 horas.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 13/08/2013.

Ingá(PB), 29 de julho de 2013.
JURANDY ALVES DO NASCIMENTO

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00026/2013
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2013, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de fardamentos, para atender os Programas: CRAS, 
CREAS, PETI, PROJOVEM e BOLSA FAMILIA, no Município de Alagoa Grande, no dia 12/08/2013 
às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada a Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n 
– Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 09/08/2013.

Alagoa Grande(PB),29 de julho de 2013.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
CONCORRÊNCIA Nº 2.14.001/2013

AVISO DE JULGAMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, através da Comissão Permanente 

de Licitação, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Recurso Ad-
ministrativo interposto pela empresa REVITA ENGENHARIA S.A. foi considerado IMPROCEDENTE. 
Fica determinado o dia 31 de Julho de 2013, às 08:00 horas, na sede da Comissão Permanente de 
Licitação, para abertura da Proposta Técnica da empresa habilitada.

Campina Grande, 29 de Julho 2013.
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2013

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de locação de veículos destinados 
a atender as necessidades da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar do município de Patos (PB), 
conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

ABERTURA: 12/08/2013 ás 9hs:00min
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação 
de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 212 e 
231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 29 de julho de 2013.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00059/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços por tarefa - mediante ajuste de mão de obra 

sem fornecimento de materiais - para podação de árvores, no município de Aparecida, nos termos 
do Art. 6°, inciso VIII, “d” da Lei 8.666/93. Data e Local: 12 de Agosto de 2013 às 09:00 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 29 de Julho de 2013
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

LUCAS MASSA SERPA, CPF Nº 065.471.234-48, torna público que requereu junto a SUDEMA, a 
sua Licença de Operação, através do Processo Nº 2013-004018, da obra localizada à Rua Projetada, 
QD. 06, LT. 163, LOT. PLANO DE VIDA – TIBIRI – SANTA RITA/PB.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PROD. RURAIS DE SILVA DE BELÉM – CNPJ Nº 
03.956.209/0001-11, torna público que requere a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Simplificada-Irrigação por micro aspersão- (área: 5,00ha)- Frutihor-
tigranjeiros em 10 – Lotes de 0,5ha – Aldeia Silva de Belém - RIO TINTO – PB. Processo: 2013-
002595/TEC/LS-0083.

SOLO-LOCAÇÕES SERVIÇOS E REFEIÇÕES LTDA-EPP – CNPJ/CPF Nº 12.446.987/0001-51, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Autorização Ambiental nº 2159/2013 em João Pessoa, 26 e julho de 2013 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Serviços de Limpeza, manutenção e transporte e resíduos hidrossanitários em geral 
no veículo Hyunday HR Placa: MOC 4991, os percursos em todo Estado da Paraíba. Na(o) – Em 
Todo Estado da Paraíba Município:  SOUSA – UF: PB. Processo: 2013-003816/TEC/AA-1995.

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV – CNPJ Nº 02.808.708/0057-53, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação – Fabricação de cervejas, refrigerante, gás carbônico e nitrogênio, 73.881m 
- DISTRITO INDUSTRIAL – JP/PB. Processo: 2013-004379/TEC/LO-5644.

JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA, CPF Nº 012.684.474-71, torna público que requereu 
a SUDEMA a sua Licença de Operação através do Processo Nº 2913-004016, da obra localizada à 
Rua Santa Marta, Lot. Litorânea Sul, QD. 53, LT. 295 – MUÇUMAGRO, JP/PB.

RENOVA ENERGIA S/A – CNPJ/CPF Nº 08.534.605/0001-74, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1863/2013 
em João Pessoa, 4 de julho de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instalação de torre 
anemométrica (para medição de ventos), na Fazenda Cascavel de Cima, Zona Rural do Município 
de São João do Tigre. Na(o) – Fazenda Cascavel de Cima – SÃO JOÃO DO TIGRE Município – 
Município:  SANTA MARIA – UF: PB. Processo: 2013-003186/TEC/AA-1980.

RENOVA ENERGIA S/A – CNPJ/CPF Nº 08.534.605/0001-74, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1864/2013 
em João Pessoa, 4 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Instalação de torre 
anemométrica (para medição de ventos), São João do Tigre – SJT1, no Sítio Rio Novo, no Município 
de São João do Tigre. Na(o) – Sítio Rio Novo (SJT01) – Zona Rural Município: SÃO JOÃO DO 
TIGRE – UF: PB. Processo: 2013-002801/TEC/AA-1967.

RENOVA ENERGIA S/A – CNPJ/CPF Nº 08.534.605/0001-74, torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1865/2013 
em João Pessoa, 4 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Instalação de torre 
anemométrica (para medição de ventos), São João do Tigre – SJT2, no Sítio Pintado, no Município 
de São João do Tigre. Na(o) – Sítio Pintado (SJT02) – Zona Rural Município:  SÃO JOÃO DO 
TIGRE – UF: PB. Processo: 2013-002802/TEC/AA-1968.

RAISSA RABELO MENDES PIRES, CPF Nº 013.254.104-11, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação para construção de 2 casas, situado a Rua 
Laisa Beatriz Gomes da Silva, S/N GRAMAME, Loteamento Colinas do Sul, QD 355 LT 157 na 
cidade de João Pessoa – PB.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 30 de julho de 2013Publicidade
26 A UNIÃO 
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