
clima & tempo
Sertão

27o Máx.
19o  Mín.

32o   Máx.
18o  Mín.

34o   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,279 (compra) R$ 2,280 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,200 (compra) R$ 2,340  (venda)
EURO   R$ 3,022 (compra) R$ 3,025   (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasill Campanha McDia Feliz 2013 será lançada hoje em João Pessoa

l Governo do Estado paga hoje folha de julho do funcionalismo público

l Pronatec inscreve até dia 9 de agosto para professor em Campina Grande

l Estação Ciência promove sarau de poesia em homenagem a Chico Buarque

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anualA UNIÃO  

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 31 de julho de 2013 120 Anos - PATRIMÔnIo DA PARAÍBA 

Altura

PB mobilizada para manter em 
Cabedelo terminal da Petrobras

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

Governo antecipa 
desligamento do 
sinal analógico 
da TV aberta

Hospital de 
Trauma atende 
57 mil pacientes 
e acaba com filas

PaRa 2015

saúde

O Governo Federal anteci-
pou para 2015 o início do des-
ligamento do sinal analógico 
da televisão aberta no Brasil. 
Até 2019, todos os canais se-
rão digitais. PágInA 10

O Hospital de Trauma 
de João Pessoa realizou 
57.492 atendimentos e 
conseguiu acabar com a fila 
para a realização de cirur-
gias. PágInA 14

Uma frente de mobilização 
em defesa do Porto de Cabede-
lo foi criada para pressionar a 
Petrobras a manter na Paraíba 
o Terminal de Combustíveis. A 
perda da unidade significará 
prejuízos de R$ 40 milhões 
por ano. PágInA 17

Estado firma parceria com Unipê para a concessão de 125 bolsas de estudos para os 
alunos da rede pública estadual que tirarem as melhores notas no Enem PágInA 13

CsP e Auto Esporte 
brigam por vaga na 
Copa são Paulo de 
Juniores PágInA 23

Paraibana Dealúcia 
Pinto vai disputar 
competição de vôlei 
na Itália PágInA 21

Esportes

8

8

Ano CXX
Número 152

0.8m

ALTA 11h30 1.8m

baixa

baixa

15h56

05h26

0.9m

sol e poucas 
nuvens

sol e poucas 
nuvens

Livro e dança 
hoje em Areia

o Festival de Artes de Areia prossegue 
hoje com destaque para a reedição 
do livro sobre Pedro Américo por 
A União - superintendência de Im-
prensa e Editora em parceria com a 

secretaria de Educação da Paraíba e a Editora da UEPB, 
o lançamento do Correio das Artes sobre Félix Araújo e a 
apresentação da performance Terreiro Envergado, do grupo 
Tanz, de Campina grande. PágInAs 5 E 8

2oCaderno
FOTOs divulgação

FOTO: evandro Pereira

FOTO: divulgação

Nublado com 
chuvas ocasionais

 Justiça manda 
banco devolver 
à prefeitura de 
CG R$ 2,7 mi

PágInA 18



Os brasileiros certamente foram 
dormir mais otimistas e esperançosos 
na segunda-feira passada, após o lança-
mento, na capital federal, do Atlas Bra-
sil 2013, cujos indicadores apresentam 
uma significativa evolução no Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), nos últimos vinte anos.

 O Índice de Desenvolvimento Huma-
no Municipal representa os indicadores 
de três dimensões do desenvolvimento 
humano, nas cidades, quais sejam: a lon-
gevidade, a educação e a renda. O índice 
varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 
1, maior o desenvolvimento humano no 
município pesquisado.

 No balanço geral do Atlas, o país 
tem muito a comemorar. Afinal, cerca de 
três terços do total de municípios brasi-
leiros – 5.565 - figuram hoje nas faixas 
de Médio e Alto Desenvolvimento Hu-
mano, enquanto apenas um terço ainda 
permanece nas faixas de Baixo e Muito 
Baixo Desenvolvimento Humano. 

 Os novos indicadores resultam da 
evolução apresentada pelo IDHM do 
Brasil nas duas últimas décadas - Muito 
Baixo (0,493) em 1991 para Alto (0,727) 
em 2010 -, e demonstram que o país 
conseguiu diminuir o fosso social que 
separa os municípios das regiões Norte 
e Nordeste e os do Centro-Sul.

 Estreitou-se o fosso, mas as desi-
gualdades sociais ainda permanecem 
concentradas, por exemplo, na região 
Nordeste, cuja maioria de seus municí-

pios – 61,3%, ou 1.099 cidades – está no 
grupo de Baixo Desenvolvimento Hu-
mano, o que requer maior atenção dos 
governos.

 Sul, Sudeste e Centro-Oeste não têm 
cidades no grupo Muito Baixo. O Nor-
deste e o Norte não apresentam muni-
cípios em Muito Alto, embora a última 
região registre, em termos porcentuais, 
melhor situação que a primeira, por ter 
apenas 40,1% das cidades na categoria 
Baixo Desenvolvimento Humano.

 De acordo com analistas do cenário 
nacional, o crescimento de quase 50% 
do IDHM do Brasil em apenas duas dé-
cadas é fruto das políticas de estabiliza-
ção econômica iniciadas no governo de 
Fernando Henrique Cardoso e amplia-
das no governo posterior, de Luís Inácio 
Lula da Silva.

 Controle da inflação, investimen-
to em infraestrutura e distribuição de 
renda através de bolsas, entre outros 
fatores, permitiram que milhões de bra-
sileiros saíssem da situação de miséria 
e se tornassem consumidores, o que for-
taleceu a economia nacional através do 
aquecimento do mercado interno.

 Mas o grande mérito dessa história 
deve ser atribuído ao povo brasileiro, 
que foi à luta e conseguiu restaurar a 
democracia no Brasil, em meados da dé-
cada de 80, colocando novamente o país 
nos trilhos do desenvolvimento econô-
mico. O país tem sim o que comemorar, 
e muito ainda por avançar.

Editorial

Artigo

As Lições do Papa

  Um país melhor

                   Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com
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DIRETOR TÉCNICO
Gilson Renato

Por esses dias, estive prestando atenção 
ao Papa, à  escritura da sua vinda. Separada 
das narrativas midiáticas, desapropriada 
dos trilhões de imagens, desenredada das 
sonoridades próprias das grandes multidões, 
libertada até da natural orientação religiosa, 
a escritura da sua lição é objetiva, sintética, 
límpida, cristalina, profunda.

Ciente do lugar de onde fala, consciente da 
sua posição, sabedor da sua condição de líder, 
do seu estatuto de chefe da Igreja de Roma, o 
Papa traça com firmeza as linhas dessa escri-
tura, regando as sílabas desse “breviário” com 
ternura, mas com uma tocante e bem-vinda 
simplicidade.

Sim, a simplicidade é o primeiro traço for-
te dessa escritura. E ela se tece nos gestos do 
Papa, acolhendo as pessoas, ou no tom da sua 
voz, sereno, sem pompa nem entoações desne-
cessárias de júbilo, de vaidade, de orgulho. O 
diapasão é o do equilíbrio e da calma. 

É possível perceber perfeitamente, para 
além das vestes papais, o homem, e, dentro 
deste, o espírito claro do filósofo humanista, 
ocupado em denunciar a injustiça, dentro e 
fora da igreja, uma injustiça calcada na desi-
gualdade, na exploração, injustiça que faz seu 
rastro desde os primórdios da era cristã,  e se 
mantém, na atualidade, perpetuando a misé-
ria, a violência, a riqueza de poucos, o tráfico, a 
descrença, o desespero.

O amor à infância. Este no meu entender, 
é o segundo traço forte deixado no país pela 
escritura do Papa.  Gestos de acolhimento e 
de ternura, compartilhados entre o Papa e as 

crianças, calando no espírito de cada um, a 
máxima cristã: “Deixai vir à mim as crianci-
nhas, porque delas é o reino dos céus”. Nas ter-
ras do Brasil, nas terras do mundo, a infância 
tem sido vilipendiada, desrespeitada, sacrifi-
cada. 

O gesto de amor do líder supremo da Igre-
ja católica pela infância, é um apelo eloquente 
ao mundo, para que cuide das suas crianças, 
com afeto e respeito.

O terceiro traço forte da escritura do 
Papa exorta ao diálogo. Conforme disse às au-
toridades presentes na solenidade do sábado, 
dia 27 de julho, no Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro, “entre a indiferença egoísta e o protes-
to violento, há sempre uma opção possível: O 
diálogo”.

Para além do filósofo humanista, do 
sociólogo cristão, o Papa é um restaurador. 
Sua escritura é de restauração, da religião, da 
política, do espírito individualista que presi-
de o modo contemporâneo de ser e estar no 
mundo.

O Papa falou, com calma e firmeza e a sua 
fala amplificou-se mundo a fora, pela gigantes-
ca cobertura midiática. O santo Padre, ungido 
pela fé da multidão, disse as palavras exatas 
para um tempo fraturado. Resta saber é se a 
sua fala será suficiente para desaferrolhar as 
travas que mantêm o mundo nos trilhos da in-
justiça e da desigualdade. Resta saber se a sua 
exortação, simples, exata, será suficiente para 
restaurar a sua Igreja,e colocá-la a serviço da 
emancipação dos que sofrem, como quer  o 
Papa Francisco.

Com um acréscimo de 0,08% sobre a estimativa 
divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional, o 
repasse do Fundo de Participação dos Municípios 
que caiu ontem, nas contas das prefeituras, fe-
chou os três decêndios de julho. No entanto, a 
soma dos três repasses do mês não alcança o 
valor do montante distribuído em julho do ano 
passado, ficando, em termos reais, 3,3% menor do que o transferido no mesmo mês de 2012.
Balanço do Departamento de Estudos Técnicos da Confederação Nacional dos Municípios indica que 
o valor do FPM acumulado no ano continua a apresentar queda real. Agora, a cifra chega a ser 1,0%  
menor, em relação ao ano passado. Para agosto, há projeção indicando um aumento de 22% em rela-
ção a julho devendo, porém, ocorrer uma queda de 12% em setembro, com relação ao mês anterior, 
conforme as mesmas estimativas.
No geral, ao considerar o porcentual destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o 
valor a ser partilhado foi de R$ 1.313.848.278,41. Com a retenção do Fundeb, valor bruto, o montante 
chega a R$ 1.642.310.348,01.
 O FPM foi bastante prejudicado nos últimos anos por conta da política de desoneração da presidente 
Dilma que, recentemente,   rejeitou emenda da Câmara de Deputados  que impedia que as isenções 
fiscais concedidas pelo Governo Federal tivessem impacto no bolo de verba para o FPE e para o Fundo 
de Participação dos Municípios.

Portaria do Departamento Nacional da Polícia Federal, veicula-
da no Diário Oficial da União de ontem, trouxe  a exoneração 
de Manuel Messias de Menezes Júnior do cargo de Delegado 
Regional Executivo da Superintendência da Polícia Federal na 
Paraíba.
Na mesma edição, saiu a exoneração de Eder Rosa de Maga-
lhães do cargo de Delegado Regional de Investigação e Com-
bate ao Crime Organizado da Superintendência Regional de 
Polícia Federal na Paraíba.
 No mesmo DO saíram as nomeações dos  delegados José Ole-
gário Pereira Nunes e Raone Iauacanã Ferreira de Aguiar, que 
irão substituir, respectivamente, os delegados exonerados.

Aos 95 anos, faleceu em Pal-
meira dos Índios, interior de 
Alagoas, Frei Fernando Rossi, 
fiel escudeiro do lendário Frei 
Damião. Ele o acompanhava em 
suas jornadas pelas cidades e 
foi quem “acertou” o apoio de 
Frei Capuchinho à campanha de 
Collor à presidência da Repúbli-
ca em 1989, o que deu uma 
boa ajuda ao collorido na cata 
dos votos dos nordestinos.

REGISTRO

MAIORIDADE

RAIOS-X IDHM

MUDANÇA NA POLICIA FEDERAL

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

ROLIM PARTICIPAÇÃO

FPM DE JULHO FECHA EM QUEDA

O deputado federal Leonardo 
Gadelha (PSC-PB) é um ardoroso 
defensor da reformulação da 
maioridade penal. Para ele, não é 
justo que um menor cometa um 
latrocínio, dilacere uma família e 
depois de três meses esteja em 
liberdade. O parlamentar, contu-
do, defende um arcabouço legal 
mais rigoroso, porém, com um 
sistema prisional diferenciado 
para o menor, de modo que au-
mente as chances de sua recu-
peração.

Será hoje, às 17h, na Igreja N. 
Sra. de Fátima, em Miramar, 
João Pessoa, a missa de Séti-
mo Dia do juiz Gilberto Rolim 
de Moura. O magistrado fa-
leceu na última sexta-feira, 
no Hospital da Unimed, aos 
78 anos. Ele se encontrava 
internado há duas semanas 
e foi vítima de uma parada 
cardiorrespiratória. Natural 
de Cajazeiras, Gilberto Rolim 
dedicou quase 40 anos de 
sua vida à judicatura.

A Construtora Marquise passa 
a integrar ao consórcio do qual 
faz parte também a Construto-
ra Queiroz Galvão, para a cons-
trução do Canal da Paraíba, 
obra de integração de bacias 
dentro do projeto de transposi-
ção do São Francisco, que tem 
custo de R$ 600 milhões e é 
coordenado pelo o Governo do 
Estado para levar água ao ser-
tão. Essas obras de integração 
são importantes, no arremate 
do projeto macro.

Sua escritura é de restauração, da religião, da política, do espírito individua-
lista que preside o modo contemporâneo de ser e estar no mundo.”

Campina Grande, outrora pujante em vários setores,  perdeu para Cabedelo pelas informações do Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), que divulgou o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) de todas as cidades do Brasil, que teve em Gado Bravo a pior performance 
entre as cidades paraibanas. O melhor no  índice no Nordeste é de Fernando de Noronha, enquanto 
Fernando Falcão, do Maranhão do ex-presidente Sarney, foi a pior do Brasil.



Leonardo Alves
Empresário

Hospedagem no solo 
sagrado da história

Pousada Villa Real, localizada no município de Areia, tem se destacado 
por conciliar conforto e hospitalidade à preservação histórica e 
cultural. A volta ao passado que o estabelecimento proporciona 
ao turista começa com as suas instalações. A pousada funciona 
no prédio onde funcionou o extinto Seminário Propedêutico Santa 
Terezinha, que foi totalmente recuperado, preservando a sua 
arquitetura e as instalações originais. Além do valor histórico do 
prédio, os proprietários tiveram o cuidado com a decoração do 
ambiente, cuja tematização foi feita utilizando-se elementos da 
cultura local e regional, valorizando assim a rica história da cidade 
de Areia e região. Quem fala sobre a novidade é o empresário 
Leonardo Alves de Andrade, destacando que, para alcançar o objetivo 
desse diferencial, foi necessário fazer levantamentos dos traços 
marcantes de Areia, envolvendo a questão da Civilização do Açúcar, 
que constituiu o arcabouço histórico e socioeconômico do Brejo 
paraibano, durante os séculos XIX e XX.

A Pousada Villa Real se des-
taca entre as demais no municí-
pio de Areia pelo seu diferencial. 
Como surgiu essa ideia?

A nossa proposta é a de res-
gatar um pouco da história do mu-
nicípio de Areia retratando isso 
na decoração do ambiente. Então, 
pensamos em fazer uma pousa-
da, que fosse climatizada, mas que 
agregasse elementos da região e da 
cidade prioritariamente. Para isso, 
nós passamos pelo menos um ano 
e meio estudando sobre o que nós 
poderíamos fazer para criar um 
ambiente que marcasse a cidade 
e que os hóspedes pudessem se 
encontrar emocionalmente com a 
nossa história.

Como foi feito esse trabalho 
de pesquisa e o que foi aprovei-
tado?

Nos levantamentos que nós 
fizemos, um dos traços marcantes 
de Areia é claro que foi a questão 
da Civilização do Açúcar, que cons-
tituiu o arcabouço histórico e so-
cioeconômico do Brejo paraibano 
durante os séculos XIX e XX, passou 
pelos mosaicos, tecnicamente co-
nhecidos como ladrilho hidráuli-
co, que é visto logo na entrada e o 
motivo da nossa logomarca. Os la-
drilhos foram trazidos para o Bra-
sil no final do século XVIII ou XVII 
e foram usados nas decorações de 
palácios, casarões, enfim, em todas 
as residências de pessoas impor-
tantes de Areia ele estava presente. 
Posteriormente, na segunda me-
tade do século XX, os ladrilhos co-
meçaram a ser substituídos pelas 
cerâmicas industriais e as pessoas 
começaram a achar que esse tipo 
de piso era algo sem valor e que 
de alguma forma era desatualiza-
do e ultrapassado. Por conta disso, 
muitos deles foram destruídos e 
nós achamos que isso tem um va-
lor artístico muito grande e a maior 
prova disso é que os ladrilhos estão 
voltando a ser usados com muita 
força no mundo inteiro.

Quantos modelos de ladrilhos 
existem e como adquirir-los hoje?

Nos dias atuais esses ladrilhos 
são vendidos por peças individu-
ais e isso tem um custo bastante 
alto. Durante a nossa pesquisa, nós 
fizemos um levantamento e cons-
tatamos que existiam mais de 100 
tipos desses mosaicos na cidade 
de Areia e que ainda são remanes-
centes. Desses existentes nós con-
seguimos comprar de demolições 
em prédios, pelo menos uns 48 
motivos deles que estão decoran-
do os móveis, restaurantes, tape-
tes e pisos na entrada e um vão da 
pousada.

Os móveis da pousada tam-
bém têm um diferencial. Como 
eles foram confeccionados?

Nós buscamos artistas da re-
gião para fazer os móveis com a 
madeira de demolição e agregamos 
a mão de obra de artesãos e de pes-
soas da comunidade que pudessem 
fazer da pousada o seu espaço de 
exposição para o seu trabalho. O 
uso de móveis rústicos, fabricados 
com madeira de demolição consti-
tui uma proposta em expansão no 
mundo, mas ainda é pouco difundi-
do no Nordeste do Brasil, o que nos 
coloca, também como pioneiros 
neste aspecto, em nossa região. Daí 
então surgiu a categoria de pousa-
da boutique que já foi incorporada 
com o trabalho da mídia através 
do Sebrae-PB dois anos após a sua 
fundação. Na verdade, desde o iní-
cio da implantação do nosso proje-
to nós buscamos a ajuda do Sebrae 
que nos orientou passo a passo.

A pousada também man-
tém um rico acervo fotográfico. 
Como estas fotografias estão 
expostas?

Esse é outro diferencial na 
decoração dos apartamentos é a 
exposição de fotos artísticas dos 
engenhos, monumentos históricos, 
casarões, atividades econômicas 
e tipos humanos do município de 

Areia, retratando a riqueza e a be-
leza desses elementos culturais. 
Ressalta-se também os elementos 
artesanais fabricados na região, a 
exemplo dos pendentes e luminá-
rias fabricados em papel artesanal 
feito com bagaço de cana-de-açú-
car e as luminárias artisticamente 
fabricadas em bambu gigante. O 
nosso restaurante que é um bistrô 
chamado Bambu Brasil, também foi 
todo decorado com o bambu daqui 
da região. Enfim, nossas raízes são 
todas regionais e toda a decoração 
foi buscada por nós, a exemplo de 
peças raras de engenhos, utensílios 
históricos domésticos o que forma 
uma espécie de antiquário onde as 
pessoas vêm trazer ou deixar aqui 
peças raras para serem comerciali-
zadas.

A escolha do local onde a 
pousada está instalada também 
seguiu a mesma proposta de res-
gatar a história?

Além da própria localização, 
cuja rua faz parte dos caminhos do 
Padre Ibiapina, um missionário do 
século passado, a pousada foi ins-
talada no prédio onde funcionou 
o antigo Seminário Propedêutico 
Santa Teresinha, no Centro da cida-
de. O prédio do antigo seminário foi 
construído na segunda metade do 
século XX, e nós restauramos man-
tendo toda a arquitetura e as insta-
lações originais. Para se ter ideia, 
nós dispomos de jardins interno e 
laterais, fonte com cascata e redá-
rio na área interna, que constituía 
o claustro do seminário. O trabalho 
de restauração do prédio foi reali-
zado durante três anos.

Existe algum critério para 
contratação de funcionários?

Esse é mais um traço do nosso 
diferencial. Todos os nossos cola-
boradores são jovens residentes no 
município, sendo a grande maioria 
o seu primeiro emprego, nós qua-
lificamos toda a nossa equipe des-
de a governança até os serviços de 
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EXCLUSIVO

O prédio do 
antigo seminário 
foi construído na 
segunda metade 
do século XX, e 
nós restauramos 
mantendo toda 
a arquitetura

cozinha, para que pudessem falar 
a linguagem da cidade e também, 
fazer com que as pessoas se identi-
fiquem com isso.

Como vocês agregaram o 
trabalho dos artesãos?

Nós aproveitamos um grupo 
dos jovens artesãos da Comuni-
dade Chã de Jardim, que fica aqui 
no município de Areia, que faz um 
trabalho muito bonito com a palha 
da banana. Na época em que nós 
começamos a construir a pousada, 
eles estavam iniciando esse traba-
lho e nós os estimulamos a fazer 
esse artesanato para nós. Por isso, 
os espelhos decorando as camas 
dos apartamentos são feito com a 
palha da bananeira. O nosso incen-
tivo foi feito na busca de uma técni-
ca que impermeabilizasse a palha 
para que o trabalho se tornasse 
duradouro. Então, hoje esse grupo 
arte na palha cresceu e eles estão 
fazendo uma diversidade de traba-
lhos que também são expostos na 
pousada. Isso foi fruto de um es-
tímulo que nós demos. Eu lembro 
que quando nós pedimos as peças 
de decoração, eles não entendiam 
e perguntavam para que nós que-
ríamos aquelas esteiras, quando 
na verdade elas seriam as peças 
da decoração que nós usamos nos 
apartamentos.

Em que resultou esse incen-
tivo?

Hoje eles se tornaram conhe-
cidos pela fabricação do artesana-

to ecológico e já não conseguem 
atender a demanda que eles têm 
aqui na região. Outro trabalho que 
nós temos feito com essa comu-
nidade que também tem rendido 
frutos, é o trabalho de turismo 
ecológico que esses jovens reali-
zam na Mata do Pau Ferro, onde o 
hóspede vai lá e planta uma muda 
na reserva. Para que isso seja feito, 
nós fornecemos as mudas e damos 
as orientações, eles plantam as 
mudas com as orientações do gru-
po de jovens, liderado por Lucia-
na Balbino de Souza. Esse grupo 
tornou-se alto sustentável com a 
produção da polpa de frutas sem 
conservante e livre de agrotóxico, 
tendo o seu trabalho reconhecido 
pelo gestor da Mata do Pau Ferro 
onde a comunidade fica localizada 
e os incentivou a criar a Associa-
ção para o Desenvolvimento Sus-
tentável da Comunidade Chã de 
Jardim (Adesco).

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com
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Dois túneis são construídos na PB
TRANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO

As obras da transposição 
das águas do rio São Francisco 
seguem, no Estado, nas cidades 
de São José de Piranhas e Caja-
zeiras, segundo informações do 
Ministério da Integração (MI), 
órgão responsável pelo Projeto 
de Integração do rio São Fran-
cisco. O lote 14 do Eixo Norte é 
o setor onde estão localizadas 
as obras na Paraíba. Neste lote, 
estão sendo construídos dois 
túneis: um que liga Mauriti-CE 
a São José de Piranhas e outro 
que vai deste último municí-
pio à cidade de Cajazeiras. De 
acordo com a assessoria de 
imprensa do MI, as obras no 
lote 14 estão 67,5% concluí-
das e a evolução no trecho é 
constante, tendo em vista que 
620 trabalhadores atuam nes-
ta etapa todos os dias.

Com a recente conclusão 
do último certame licitatório 
do Eixo Leste, a chamada 3Les-
te, as obras de Monteiro deve-
rão ser reforçadas em breve e 
acelerar o andamento da cons-
trução do projeto no Estado.

A Integração do rio São 
Francisco com bacias dos 
rios temporários do Semiári-
do será possível com a retira-
da contínua de 26,4 m³/s de 
água, o equivalente a apenas 
1,42% da vazão garantida 
pela barragem de Sobradi-
nho (1850 m³/s), sendo que 
16,4 m³/s (0,88%) seguirão 

para o Eixo Norte e 10 m³/s 
(0,54%) para o Eixo Leste.

Nos anos em que o re-
servatório de Sobradinho 
estiver com excesso de água, 
o volume captado poderá ser 
ampliado para até 127 m³/s, 
aumentando a oferta de água 
para múltiplos usos.

O Projeto de Integração do 
rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Se-
tentrional tem objetivo de as-
segurar oferta de água para 12 
milhões de habitantes de 390 
municípios do Agreste e do Ser-
tão dos estados de Pernambu-
co, Ceará, Paraíba e rio Grande 
do Norte. Na Paraíba, 127 é o 
número de cidades que serão 
beneficiadas com a transposi-
ção das águas do São Francisco.

O projeto é um empreen-
dimento do Governo Federal 
e está sob a responsabilidade 
do Ministério da Integração 
Nacional. O órgão já investiu 
cerca de r$ 3,8 bilhões nas 
atividades do Projeto São 
Francisco. O empreendimen-
to está orçado, atualmente, 
em r$ 8,2 bilhões.

De acordo com o MI, 
as obras no lote 14 
estão 67,5% concluídas

Herbert Clemente
Especial para A União

A Polícia Civil de 
Campina Grande pren-
deu ontem um feirante 
de 48 anos de idade, 
acusado de manter 
relações sexuais com 
a própria filha, de 17 
anos. O mandado de 
prisão, expedido pelo 
Juizado Especial da 
Violência Doméstica, 
foi cumprido por poli-
ciais da Delegacia da In-
fância e da Juventude e 
Delegacia de Repressão 
a Crimes contra a Infân-
cia e a Juventude.

De acordo com a 
delegada Ana Gadelha, 
as denúncias partiram 
de professoras da escola 
em que a menina estuda. 
Elas perceberam que a 
vítima começou a apre-
sentar comportamento 
diferente na unidade de 
ensino. “Temos informa-
ções de que essa menina 
era violentada desde os 
sete anos de idade. Ulti-
mamente ela estaria in-
satisfeita com essa situa-
ção e passou a procurar 
ajuda com os professo-
res e até com um irmão 
dela”, disse a delegada.

As denunciantes 
procuraram o Conselho 
Tutelar e registraram o 
boletim de ocorrência 

na Central de Polícia Ci-
vil, no dia 17 de julho. 
Em seguida, a meni-
na foi ouvida na dele-
gacia e encaminhada 
a exames periciais de 
conjunção carnal. “O 
mandado de prisão foi 
expedido nessa segun-
da-feira, e nós o cum-
primos em menos de 24 
horas após a determi-
nação judicial”, infor-
mou Ana Gadelha.

O homem negou as 
acusações durante de-
poimento na delegacia, 
mas não soube explicar 
as intenções de um bilhe-
te encontrado pelos po-
liciais no quarto da filha, 
com os dizeres “Traga de 
volta a minha felicidade; 
o carinho, brincadeiras, 
amor e paz; o jeito mo-
leca que você era”. 

O suspeito não 
mora com a mãe da 
adolescente, e sim com 
outra mulher, que já foi 
ouvida na delegacia. 
Ele foi encaminhado à 
Penitenciária Padrão 
de Campina Grande, 
onde ficará à disposi-
ção do Poder Judiciário. 
“O próximo passo será 
localizar e ouvir a mãe 
dessa menina”, con-
cluiu a delegada.

Preso pai acusado de 
estuprar a própria filha

CRIME

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) realiza ama-
nhã, 1, o sorteio de uma re-
sidência no condomínio Alto 
da Serra e três aparelhos de 
televisão LED. A premiação 
contemplará clientes que 
participaram do Liquida 
Campina durante a adesão 
da campanha comprando os 
cupons para o consumo nas 
lojas da cidade.  

A promoção que acon-
teceu por 11 dias mobilizou 
lojistas de Campina Grande. 
Já os cupons, pelo menos 
dois milhões e vinte mil fo-
ram distribuídos aos clien-
tes dos estabelecimentos. A 
cada r$ 25,00 em compras 

os clientes das empresas 
participantes da promoção 
ganharam um cupom, que 
foi preenchido e depositado 
nas urnas, nos locais cre-
denciados pela CDL.

Segundo o presidente da 
CDL, Tito Motta, os objetivos 
da campanha foram alcan-
çados. “Como não poderia 
ser diferente, a cada ano a 
campanha se torna mais for-
talecida e em 2013 tivemos 
a satisfação de contar com a 
adesão de lojistas de cidades 
vizinhas e esse crescimento 
nos faz pensar em realizar 
dentro de poucos anos a Li-
quida Borborema”, afirmou.

O sorteio acontecerá 
amanhã, a partir das 14 ho-
ras, na Praça de Eventos do 
Boulevard Shopping.

Sorteio de prêmios acontece amanhã
LIquIDA CAMPINA

Kalyenne Antero
Especial para A uNIÃO

A Comissão Estadual da Ver-
dade e da Preservação da Memó-
ria da Paraíba realizará no dia 6 
de agosto, em Campina Grande, 
sua terceira audiência pública. As 
duas primeiras foram realizadas 
em João Pessoa e Sapé.

A audiência em Campina 
Grande será realizada no campus 
da Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) sob a coordenação 
do grupo Mapa da Tortura. Os in-
tegrantes da comissão vão gravar 
depoimentos de quatro pessoas 
que foram torturadas no período 
do regime militar (1964-1985) em 
granjas particulares na cidade.

Atualização 
O objetivo do grupo de traba-

lho Mapa da Tortura é construir 
um mapa atualizado da tortura no 
Estado da Paraíba, identificando 
locais de realização desta prática, 
traçando o perfil detalhado das 
vítimas de tortura e compreen-

dendo a tortura como instrumen-
to fundamental de intimidação e 
repressão, para a manutenção da 
ordem político-institucional da di-
tadura civil-militar.

Também são estudados os 
fundamentos históricos da tortu-
ra, as dimensões da tortura, mo-
dos e instrumentos da tortura, os 
espaços da tortura (institucionais 
e extra-institucionais), análise de 
documentos e testemunhos.

O professor Fábio Freitas, 
coordenador do grupo Mapa da 
Tortura, adiantou que, após as 
perguntas dos sete integrantes da 
Comissão Estadual da Verdade, o 
público na plateia poderá formu-
lar algumas perguntas aos quatro 
depoentes. “A gente está chaman-
do de as granjas do terror os locais 
onde essas quatro pessoas foram 
torturadas, e muitas propriedades 
particulares foram cedidas para 
esse tipo de prática”, destaca Fá-
bio Freitas. 

Ele avaliou que o papel da 
Comissão Estadual da Verdade é 
estabelecer a verdade dos fatos, 
o julgamento fica para outro mo-
mento. “Os arquivos do regime 
militar estão dispersos e precisam 
ser organizados e esta é a propos-
ta da comissão”, observou.

O presidente da Comissão Es-
tadual da Verdade, Paulo Giovani 
Nunes, informou que, além dos 
preparativos da audiência públi-
ca do dia 6, em Campina Grande, 
a reunião de ontem tratou ainda 
sobre temas de futuras audiências 
públicas a serem realizadas nos 
próximos meses.  

Haverá audiência pública para 
ouvir estudantes paraibanos que 
foram perseguidos por partici-
parem em 1968 do Congresso da 
União Nacional dos Estudantes 
(UNE), em Ibiúna (SP). Outra au-
diência pública vai ouvir políticos 
paraibanos que foram cassados 
pelo governo militar.

Comissão vai ouvir quatro pessoas
MAPA DA TORTuRA

FOTO: Vanivaldo Ferreira/Secom-PB

Terceira audiência da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória da Paraíba será no dia 6, em Campina Grande

A promoção que aconteceu por 11 dias mobilizou lojistas de Campina

FOTO: Divulgação

As obras de 

Monteiro deverão 

ser reforçadas em 

breve e acelerar 

o andamento da 

construção do 

projeto no Estado
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Toninho Ferragutti se 
apresenta amanhã no
Intervalos Instrumentais 
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Reedição fac-símilar de livro sobre Pedro Américo será lançada 
hoje, dentro da programação do Festival de Artes de Areia

Lex Talionis, filme de 
João Paulo Palitot será 
lançado em João Pessoa

Terreiro Envergado é
a atração de dança hoje 
no Festival de Areia
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AUDIOVISUAL EVENTO

Vida e obra de um gênio

Publicado ori-
ginalmente em 
1943 pelo histo-
riador Horácio 
de Almeida, por 
ocasião do cen-
tenário de nas-

cimento do artista, a reedição fac-símilar do 
livro Pedro Américo - Ligeira notícia biográfica 
do genial pintor paraibano (104 páginas, R$ 
20) será relançado hoje, a partir das 15h, na 
Câmara Municipal de Areia, cidade localizada 
na região do Brejo, por A União - Superinten-
dência de Imprensa e Editora, em parceria 
com a Secretaria de Educação da Paraíba e a 
Editora da Universidade Estadual da Paraíba 
(Eduepb), dentro da programação da 14ª edi-
ção do Festival de Artes de Areia, cujo tema 
é “Paraíba Feminina de Cultura – Mulher é 
Arte”. Parte da tiragem inicial da obra - que é 
de seis mil exemplares - será distribuída na 
rede de ensino estadual, para servir como 
atividade paradidática em sala de aula no En-
sino Médio, enquanto a outra estará à venda 
em livrarias e bancas de revistas. 

“A iniciativa marca a revitalização da 
editora A União, que procura realizar o lan-
çamento de livros importantes da bibliografia 
paraibana. Este é o segundo livro. O primei-
ro lançado foi sobre os 120 anos do jornal 
e estamos programando o lançamento de 
outros”, disse o superintendente de A União, 
o jornalista e escritor Fernando Moura, ao se 
referir à obra Pedro Américo - Ligeira notícia 
biográfica do genial pintor paraibano, que 
será lançado hoje à tarde, entre outros títulos, 
durante evento coordenado pelo Setor de Li-
teratura da Secretaria de Cultura da Paraíba. 

A ideia de relançar o livro sobre Pedro 
Américo foi sugerida por A União à Secreta-
ria de Estado da Cultura, que a encampou e 
fez a encomenda. De acordo, ainda, com Fer-
nando Moura, a intenção também é marcar os 
170 anos de nascimento, na cidade de Areia, 
do pintor paraibano, transcorridos no dia 29 
de abril de 2013. “É um material muito bom e 
é uma das primeiras biografias desse artista 
paraibano. Resolvemos reproduzir, acrescen-
tando um texto de apresentação da secretária 
de Estado da Educação, Márcia Lucena, e 
uma análise sobre o pintor, na área das artes 
plásticas, de Madalena Záccara, que é uma 
autoridade no assunto”, disse ele. 

Lançado em 1943 pelo historiador 
Horácio de Almeida por meio da própria A 
União, o livro Pedro Américo - Ligeira notícia 
biográfica do genial pintor paraibano recupe-
ra momentos marcantes da vida do artista, 
começando por sua infância e incluindo o fato 
de ter sido o autor de importantes quadros, 
como também a de escritor e político, como 
um articulador, e sua partida para a Europa. 
“Essa obra é importante porque não apenas 
repercute a reconhecida figura exponen-
cial de Pedro Américo para a nova geração, 
mas também divulga o trabalho do próprio 
Horácio de Almeida, que é um historiador 
importante”, comentou o diretor técnico de 
A União, Gilson Renato, para quem outro 
aspecto a ser ressaltado é que o livro será 
relançado na cidade natal do biografado. 

Já o editor Juca Pontes lembrou que o 
relançamento do livro é mais uma iniciativa 
que celebra os 170 anos de nascimento do 

A edição do livro de Horácio de Almeida faz parte das 
celebrações dos 170 anos de nascimento do artista paraibano

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

pintor Pedro Américo. Ele ainda ressaltou que 
a iniciativa também é significativa porque a 
obra, que será distribuída para a rede de ensi-
no estadual, levará as novas gerações a terem 
conhecimento da importância que o areiense 
conseguiu - inclusive em âmbito internacional - 
por meio de sua arte.  

“Pedro Américo tem muito a ensi-
nar aos adolescentes e jovens escolares. 
A leitura, os estudos, a arte e a riqueza 
cultural são meios promissores de carrei-
ras majestosas e memoráveis, que fazem 
história e cidadania. Este livro, em lingua-
gem simples e representativa da época em 
que foi escrito, é um paradidático, uma 

história, uma lição de vida. É tudo para 
uma primorosa leitura”, afirma a secretá-
ria de Estado da Educação, Márcia Lucena, 
na apresentação do livro. Nesse mesmo 
texto - intitulado “Pedro Américo para as 
novas gerações” - ela ainda ressalta que “o 
Governo da Paraíba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação, tem a honra de 
patrocinar a reedição do livro sobre Pedro 
Américo escrito por Horácio Almeida e 
publicado pela Editora A União em 1943. 
Consideramos” - prossegue, “de grande 
preciosidade a reprodução dessa obra de 
literatura, de arte e de cultura e por tra-
tar-se da vida de um paraibano, de Areia, 

que logo cedo manifestou seu talento, sua 
arte, sua pintura”. 

Já a doutora em História da Arte pela 
Université Toulouse II, escritora e professora 
Madalena Zá ccara, no texto intitulado “Viver 
é se aventurar: Pedro Américo de Figueiredo 
Mello”, lembra que “muito se falou e falará 
sobre esse artista”, lembrando ter sido “o garoto 
talentoso” e “uma criança especial” natural da 
pequena cidade de Areia, que “iniciou aos 9 anos 
a aventura de viver profissionalmente como 
integrante de uma expedição científica chefiada 
pelo naturalista francês Louis Jacques Brunet”. 
E, referindo-se, ainda, ao pintor, destaca que “ele 
merece essas lembranças, esse revivê-lo”.
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A cultura chorou, a terra gemeu, 
Pernambuco acordou, Dominguinhos 
morreu. Os pássaros não mais cantaram, 
o Parque uma dor sentiu, as notícias se 
espalharam, e a sanfona dormiu.

O Brasil chorou com a notícia da 
morte de José Domingos de Morais, o 
nosso “Dominguinhos”, ocorrida às 18h 
do dia 23 de julho, na cidade de São Pau-
lo. Ele estava com 72 anos 
de idade.

O Parque Cultural 
“O Rei do Baião”, localiza-
do na Comunidade São 
Francisco, município de 
São João do Rio do Peixe 
(PB), está completamente 
abalado, especialmente 
porque neste ano de 2013 
presta significativa home-
nagem a Dominguinhos, 
dedicando o II CONPOZA-
GÃO – Concurso de Po-
esia em Homenagem ao 
Gonzagão, ao vice-rei da 
sanfona. As homenagens 
serão multiplicadas por 
ocasião das solenidades 
dos dias 23 e 24 de agosto 
próximo, com a implanta-
ção da Sala em homena-
gem ao saudoso sanfoneiro.

Os artistas inscritos para o II 
Conposzagão falam com propriedade so-
bre Dominguinhos: Célio Humberto Vas-
concelos, de Belo Horizonte (MG), diz: “Já 
surgi aqui com um mui grande musical 
de inspiração”. Roque Aloísio Weschenfel-
der, da cidade de Santa Rosa (RS) afirma: 
“Dominguinhos, filho musical, do mestre 
maior do baião, o eterno Gonzagão”. 
Márcia Izidoro da Silva, do Realengo (RJ), 
fala com entusiasmo: “Canta Domingui-
nhos e toca sua mágica sanfona em pleno 
Sertão”. Edweine Loureiro, de Saitama 

– Japão, parece adivinhar quando afirma: 
“A sanfona silencia e o poeta adormece”. 
Perpétua Amorim, da cidade de Franca 
(SP), se entusiasma quando fala: “De 
todos os herdeiros de Lua, Domingui-
nhos é o primeiro”. Jackson Franco, de 
Recife (PE), enaltece: “Levando aos treze 
anos seu fole tão querido, foi ao rei ter 
com Lua e virou seu protegido”. Robinson 

Silva Alves, de Coa-
raci (BA) fala com 
entusiasmo: “Em 
Garanhuns é festejo 
e alegria, nasceu 
José Domingos, o 
príncipe da alegria”. 
Roberto Maciel de 
Albuquerque, do 
distrito de Várzea da 
Ema, Santa Helena 
(PB), assim procla-
ma: “Um apaixo-
nado pelo “Rei do 
Baião”, se inspirou 
no trabalho do 
velho Luiz Gonzaga”. 
Maria Alda Olivei-
ra, de Iguatu (CE), 
“Sua maior felici-
dade, tocar para as 
multidões”. Geraldo 

Trombin, de Americana (SP), assim fala: 
“Ser feita só de domingos, a vida bem que 
podia”. Orlando Otávio, de Itabaiana (PB), 
fala pelo sentimentalismo: “Homenage-
ando o mestre Dominguinhos, por quem 
Gonzagão teve muito apego”. Geraldo Mo-
reno Rolim, de São Paulo (SP), enaltece o 
rei e o vice: “O discípulo era bem jovem, 
queria seguir em frente”. André Telukazo 
Kondo fala do sanfoneiro iluminado: 
“Pois Dominguinhos é e sempre será 
domingo alumiado, sanfona e luar”. Fran-
cisca Vânia Rocha, de João Pessoa (PB), 
pede pelo sanfoneiro: “Eu peço à luz do 

Sertão que te faça feliz”. Bruno Paulino do 
Nascimento, Quixeramobim (CE), é mais 
metódico: “Uma lua branca, uma aguar-
dente imbalança o sanfoneiro”. Erivaldo 
da Silva Nascimento, de Belém (PB), fala 
do início: “Tocando pra ganhar alguns 
trocados, formou os Três Pinguins com 
os irmãos”. Cláudio da Cruz Francisco, de 
Belo Horizonte (MG), enaltece a vida do 
grande sanfoneiro: “Fomentou a des-
contração... da proeza por ser escolhido”. 
Alice Afonso Gomes Martins, São Luiz de 
Montes Belos (GO), assim proclama: “Do-
minguinhos, sanfoneiro e cantor, segui-
dor do “rei do baião”.Aurineide Alencar 
de Freitas Oliveira, de Dourados (MS), 
exalta o ídolo: “A habilidade e o talento 
garante-lhe a autonomia”. Aparecida 
Gianello dos Santos, Martinópolis (SP), 
fala das lembranças: “Ainda me lembro 
daquelas tardes cálidas em que a gente 
visitava os amigos”. Márcio Adriano Silva 
Morais, Montes Claros (MG), relembra 
o começo: “E chegando de mansinho, 
vindo lá de Garanhuns, com sorriso ca-
tivante”. Alexandre Pastre Gonçalves, de 
São Carlos (SP), relembra a humildade: 
“Dê-nos um pau-de-arara que nos leve 
até Dominguinhos”. Núbia Cavalcanti 
dos Santos, da cidade de Sanharó (PE), 
assim se expressa: “E até o “Rei do Baião” 
o nomeou seu sucessor”. Ruth Hellmann 
Claudino, Dourados (MS), fala do trio da 
alegria: “Era o trio, Os Três Pinguins, que 
se apresentavam nas feiras livres, na rua”. 
Geraldo H. Lacerda, de Cajazeiras (PB), 
fala do forró autêntico: “Além do baião, 
xote e forró, Dominguinhos cantou e fez 
bonito”.

Agora, as grandes homenagens 
do Parque Cultural “O Rei do Baião” ao 
patrono do II Conpozagão – Concurso 
de Poesia em Homenagem ao Gonzagão, 
este ano dedicado a seu seguidor Domin-
guinhos.

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
LimaAcessibilidade no Aeroporto Castro Pinto

Chora sanfona!

Agora, as grandes 
homenagens do 
Parque Cultural 
“O Rei do Baião” 
ao patrono do II 
Conpozagão – 
Concurso de Poesia 
em Homenagem 
ao Gonzagão, este 
ano dedicado  
a seu seguidor 
Dominguinhos

Artigo

Rogério Almeida Presidente da Abrajet PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.br
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Artigo

A Universidade de São Paulo (USP) realizou estudo 
que comprova o despreparo dos aeroportos brasileiros 
para receber passageiros com necessidades especiais.  
Segundo a engenheira responsável pela pesquisa da USP, 
Lígia Gesteira Coelho, a situação é preocupante no que diz 
respeito ao direito de ir e vir das pessoas com deficiência. 
A pesquisa, analisada e divulgada pelo Instituto Brasileiro 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD), indica o 
índice de acessibilidade dos seis principais terminais do 
país e evidencia que, para a Copa de 2014 e a Olimpíada 
no Rio, em 2016, muitos aspectos dos aeroportos brasilei-
ros devem ser melhorados para atender aos passageiros 
com dificuldades de locomoção.

E o que dizer do Aeroporto Internacional Presidente 
Castro Pinto na Grande João Pessoa cujas obras de am-
pliação do estacionamento estão paralisadas há mais de 
três meses e que diferentemente dos aeroportos das seis 
capitais examinadas, não possui os “fingers” passarelas 
que permitem que o passageiro caminhe ou conduza a 
cadeira de rodas direto a porta do avião?

No caso do aeroporto de João Pessoa o portador de 
necessidades especiais deve solicitar com antecedência 
uma cadeira que corre sobre um trilho na escada do avião, 
ou caso contrário será conduzido mesmo nos braços 
dos funcionários das companhias aéreas, que está sendo 
proibido pela legislação trabalhista. Em casos de emergên-
cia em que não há tempo para solicitar antes, é assim que 
acontece. O aeroporto também não possui farmácia, nem 
equipamento de primeiros socorros e nem equipe planto-
nista em caso de urgência e emergência.

Na pesquisa do IBDD os piores resultados dos aeropor-
tos internacionais avaliados (como informei o Castro Pinto 
não entrou na pesquisa) coube ao Aeroporto Governador 
André Franco Montoro-São Paulo/Guarulhos), em São Paulo, 
e o Juscelino Kubitscheck, em Brasília, que obtiveram aproxi-
madamente 0,47- em uma escala de zero a um.

Na análise da pesquisadora, o crescimento da de-
manda de passageiros não foi acompanhado por uma 
maior oferta de infraestrutura, o que resulta em degrada-
ção natural no nível de qualidade oferecido ao usuário no 
tocante a acessibilidade.

Festival de Inverno 
de Campina Grande

A XXXVIII edição do Festival de Inverno de 
Campina Grande abriu com uma apresentação 
do Grupo Galpão de Belo Horizonte, exibindo 
o espetáculo de rua “Os Gigantes da Monta-
nha”, do italiano Luigi Pirandello (1898-1956) 
obra que o dramaturgo deixou inacabada. A 
obra contrapõe os valores (imateriais) da arte 
à materialidade da vida prática. Os Gigantes 
de que fala o título “vivem a vida”, e represen-
tam o pragmatismo. Os atores da companhia 
da Condessa representam a arte, a poesia. A 
montagem teve a direção de Gabriel Villela e 
marca os 30 anos do Grupo.

O Galpão foi criado a partir de uma oficina 
de teatro oferecida pelos alemães Kurt Bilds-
tein e George Froscher, em Diamantina, MG, 
fazendo parte do Festival de Inverno da UFMG, 
em 1982. Como resultado desta oficina, onde 
se fez a fusão de elementos do teatro popular 
(Teatro de Rua), e do erudito, foi montada a 
peça “A alma boa de Setsuan”, de Bertolt Bre-
cht (1898-1956). “Os Gigantes da Montanha” 
estreou em maio de 2013, em Belo Horizonte, 
fazendo uso de técnicas tradicionais, como 
a arte do picadeiro e a Commediadell’Arte. A 
primeira montagem do grupo foi “E a noiva 
não quer casar”, em 1982. Desde então tem 
pesquisado sobre as raízes do teatro e seus 
espetáculos incluem a dança, a música, rico 
figurino e cenário de extrema funcionalidade, 
beleza plástica. Em 2000, o Galpão levou sua 
montagem de “Romeu e Julieta” de Shakespe-
are para o teatro Globe, de Londres, sendo a 
primeira companhia brasileira a se apresentar 
naquele espaço totalmente dedicado ao bardo 
de Stratford. Chamo aqui a atenção para ma-
téria assinada por Arthur Pessoa, publicada 
neste mesmo jornal no dia 26 de julho, onde 
o autor tece comentários sobre esta última 
montagem do Galpão. Chamo atenção ainda 
para o altíssimo nível musical do espetáculo, 
resultante de intensa pesquisa sobre o can-
cioneiro italiano de várias épocas, incluindo 
canções bastante populares como “Ciao, Amo-
re”, que cria uma conexão ao mesmo tempo 
amorosa e exultante entre atores e plateia, 
construindo uma atmosfera semelhante a dos 
filmes de Federico Felinni (1920-1993) como 
“Amarcord”, “Noites de Cabiria” ou “Oito e 
meio”. Some-se a tudo isso o espaço onde foi 
encenado o espetáculo: o anfiteatro do Açude 
Novo, cercado de luxuriante vegetação, além 
do bônus extra de uma bela lua cheia a brilhar 
no céu.

Foi assim que começou o XXXVIII Festival 
de Inverno de Campina Grande, uma respeitá-
vel tradição que tem por trás a figura emble-
mática de Eneida Agra Maracajá, a homenage-
ada deste ano, (inclusive com vasta exposição 
fotográfica sobre a participação dessa anima-
dora cultural na arte e cultura de Campina 
Grande) em comemoração ao seu jubileu de 
ouro de intensa atividade. Quando se fala em 
Festival de Inverno de Campina Grande, fala-
se, inevitavelmente em Eneida Maracajá, que 
tem empenhado sua vida, seus esforços, seus 
talentos e força de persuasão ao longo dessas 
três décadas, para não deixar a peteca cair. Foi 
muito bom, muito a propósito que tenha sido 
o Grupo de Teatro Galpão a abrir o festival 
deste ano, ele também um marco de resistên-
cia do teatro brasileiro. Esta não é a primeira 
vez que o grupo vem à Paraíba. Alguns anos 
atrás nos trouxe uma montagem de “O Doente 
Imaginário”, comédia do francês Jean Mollière 
(1800-1850), para o Fenart, festival que não 
teve a mesma sorte do Festival de Inverno de 
Campina Grande, pois sofreu interrupção nos 
últimos anos. Nossa esperança e desejo é que 
volte a sua força original e nos traga o que 
há de melhor no nosso teatro,dança, música, 
literatura e artes plásticas. Nós que vivemos 
longe dos ricos centros, do eixo Rio-São Paulo, 
precisamos ver o que está sendo criado por lá, 
como uma forma de oxigenar nossas próprias 
criações.

O Aeroporto Internacional Castro Pinto vem todos os 
meses apresentando um aumento na demanda e no nú-
mero de voos e com isso cresce cada vez mais a quantida-
de de passageiros com necessidades especiais. E não são 
apenas os que usam cadeiras de rodas, mas usuários com 
diferentes restrições de mobilidade, como idosos, gestan-
tes, estrangeiros e deficientes visuais e verbais.

Na pesquisa foram comprovados que os principais 
problemas enfrentados pelos passageiros estão as lon-
gas distâncias de caminhamento- com uma quantidade 
enorme de obstáculos- e a ausência de recursos humanos 
preparados para a comunicação com o usuário, seja para 
o uso de línguas estrangeiras, seja para o uso da língua de 
sinais para atendimento as pessoas com necessidades es-
peciais. O único aeroporto brasileiro que possui linha guia 
para os deficientes visuais é o Aeroporto Internacional de 
São Paulo (Guarulhos).

As melhoras práticas sugeridas pela pesquisa da 
USPB bem que poderiam ser adotadas no Castro Pinto 
em caráter de urgência, como a conclusão das obras 
de ampliação do estacionamento, no momento parte 
do estacionamento é no barro e que com as chuvas se 
transformam em lama; e que se possa reduzir ao míni-
mo possível as distâncias de caminhamento; que sejam 
construídas nesta ampliação, calçadas entre o estacio-
namento e o terminal de passageiros com superfície 
regular e livre de barreiras ou obstáculos; que sejam 
asseguradas na ampliação do estacionamento mais 
vagas reservadas a pessoas com necessidades especiais 
e nos meios-fios como estabelece a legislação; devem 
estar disponíveis carros para aluguel e táxis adapta-
dos para cadeirantes e talvez seja pedir muito, que o 
aeroporto tenha uma linha guia ou piso tátil para os 
deficientes visuais.

O prazo legal para que tudo isso ocorra já expirou há 
muito, segundo a superintendente do IBDD, Teresa Costa 
d’Amaral. “Espero que a pressão dos grandes eventos que 
vão ocorrer no Brasil como a Copa do Mundo e as Olimpí-
adas aumente a pressão e mude essa reiterada e absurda 
realidade de desrespeito aos direitos do cidadão com 
deficiência”, conclui com razão, a superintendente.
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Em cartaz
Meu Malvado
Favorito 2

Cena do filme Meu Malvado Favorito 2, em cartaz nos cinemas de JP

Gru mudou radicalmente sua vida e 
agora seu negócio é se dedicar as filhotas 
Agnes, Edith e Margo, deixando de lado os 
tempos de vilão. Ele só não contava que 
seu passado de “ladrão da Lua” pudesse 
falar mais alto e ser responsável pelo seu 
recrutamento, através da AVL (Liga Anti-
Vilões), para salvar o mundo na companhia 
da adorável agente Lucy. Juntos, eles 
precisam localizar o criminoso que roubou 
a fórmula PX41, e Gru desconfia que um 
antigo “concorrente”, chamado El Macho 
possa ser o responsável por essa maldade. 
Para completar os problemas, o parceiro Dr. 
Nefário resolve abandoná-lo, colocando em 
risco o bom humor dos hilários Minions. 

Foto: Divulgação / Dreamworks

GIBIARTE

RENDEZ-VOUS (Maria)

Humor 

Val Fonseca

Henrique Magalhães

Lex Talionis, curta-mertagem de João Paulo 
Palitot, será lançado amanhã na Usina Cultural

Cinema

Segundo curta-metragem 
do premiado diretor paraibano 
João Paulo Palitot, o filme Lex 
Talionis - thriller com 20 minu-
tos de duração, classificação 16 
anos e o primeiro de uma trilo-
gia de vingança, gênero ainda 
pouco explorado no cenário 
audiovisual paraibano - será 
lançado amanhã, às 20h30, na 
Sala Vladimir Carvalho da Usina 
Cultural Energisa, em João Pes-
soa, dentro da sessão Assacine 
do Tintin Cineclube. Na ocasião, 
os filmes Púrpura, de Tavinho 
Teixeira, e Cova Aberta, de Ian 
Abé, também serão lançados. 
Depois da exibição - cuja entrada 
é gratuita - a banda Mustache on 
Fire, que compôs a trilha sonora 
exclusivamente para a produção, 
realizará um pocket show a par-
tir das 22h30, no Espaço Mundo, 
localizado na Praça Antenor Na-
varro, no bairro Varadouro, no 
Centro Histórico da cidade, onde 
ainda haverá discotecagem. 

“Eu espero que o público 
lote a sala para assistir ao filme. 
Se houver muita gente, nós fa-
remos outra exibição”, comen-
tou o diretor João Paulo Palitot, 
durante entrevista para o jornal 
A União. A boa expectativa do 
cineasta se justifica por conside-
rar o filme - do qual também é o 
roteirista - de boa qualidade. O 
enredo é sobre uma pessoa que 
perde um parente por assassi-
nato e vai em busca da vingança. 
“Lex Talionis é uma trilogia so-
bre vingança. É um filme muito 
sangrento e bem violento para 
os padrões da Paraíba. É assim 
para ser o diferencial, pois a 
intenção é estimular outros di-
retores a realizarem filmes no 
gênero thriller”, disse ele, acres-
centando que inscreverá o curta 

Intervalos Instrumentais 
será aberto amanhã

A partir de amanhã, o Sesc Paraíba recebe a terceira 
etapa do projeto Intervalos Instrumentais, em João Pes-
soa e em Campina Grande. Nessa edição, os paraibanos 
Lucy Alves e Costinha sobem ao palco com o paulista To-
ninho Ferragutti, que além do show, ministra workshop. 
A programação do projeto é gratuita e inicia amanhã, na 
capital, às 20h, com as apresentações dos acordeonistas 
Toninho Ferragutti e Lucy Alves no Sesc Centro. 

Já na sexta, 2 de agosto, acontece, no Sesc em Campi-
na Grande, também às 20h, o show do músico convidado 
Toninho Ferragutti e do saxofonista paraibano Costinha. 
Os workshops serão realizados no sábado, 3 de agosto, 
às 9h, em Campina Grande, e, às 16h, em João Pessoa. As 
inscrições para as aulas podem ser efetuadas no setor de 
cultura nas unidades das respectivas cidades.

O Projeto Intervalos Instrumentais busca fomentar 
a produção de música instrumental no Estado, promover 
a troca de experiência entre artistas locais e convidados, 
e realizar workshops em cada etapa do evento, contri-
buindo com a difusão do conhecimento e intercâmbio 
entre os participantes.

Na capital, o Sesc Centro esta localizado na Rua De-
sembargador Souto Maior, 281, Centro. Já em Campina 
Grande, na Rua Giló Guedes, 650, Santo Antônio. Mais in-
formações podem ser obtidas pelos telefones (83)3208-
3194, em João Pessoa, e através do (83)3341-5800, em 
Campina Grande. 

em festivais no Brasil e interna-
cionais.  

Estrelado pelo ator paraiba-
no Daniel Porpino e a atriz me-
xicana Cecília Retamoza, Lex Ta-
lionis vem chamando a atenção 
pelo seu formato. Um exemplo é 
a substituição de diálogo sonoro 
por uma legenda, cujo intuito do 
diretor foi o de optar pelo maior 
investimento da trilha sonora, 
com produção do músico Bru-
no Alves. “Esta última faz todo o 
diferencial, oferecendo entona-
ção às cenas, realçando a tensão 
do filme, não deixando margem 
para que o espectador sinta fal-
ta do diálogo falado”, destacou 
João Paulo Palitot, que também 
é o baixista da banda Mustache 
on Fire. Para o lançamento que 
acontece hoje à noite ele agrade-
ceu o apoio da Brilha Som e da 
Interativa Multimídia, que cedeu 
projetor de última geração. O 
jornal A União é outra das ins-
tituições que também apoiam o 
lançamento do filme. 

A exemplo da primeira 

parte da trilogia, Lex Talionis, o 
diretor informou que as demais 
serão rodadas em João Pessoa. A 
segunda obra ele pretende rodar 
no início de 2014, com lançamen-
to previsto para meados do mes-
mo ano, enquanto a terceira - e 
última - em 2015. Antes, porém, 
antecipou que vai se dedicar, a 
partir de agora, da pré-produção 
do curta Santa Rosa, cujo proje-
to foi aprovado pelo Fundo de 
Incentivo à Cultura Augusto dos 
Anjos, do Governo da Paraíba. 
Com 15 minutos de duração, a 
obra vai relatar a história da tra-
vesti Rosa, que será vivida pelo 
ator Bertrand Araújo, cujo dese-
jo é ser atriz. A principal locação 
vai ser o Teatro Santa Roza, daí 
a alusão ao título do filme, que 
deve começar a ser rodado no 
próximo mês de dezembro, mas 
sem data - a princípio - de lan-
çamento. No elenco, também, o 
ator Everaldo Pontes.

João Paulo Palitot começou 
seus estudos na área de cinema 
em 2008, em João Pessoa, onde 

concluiu, recentemente, o curso 
de Rádio e TV na Universidade 
Federal da Paraíba. Sua estreia 
ocorreu em 2011, com o filme 
Nublado, curta com 12 minutos 
de duração e que rendeu ao di-
retor 6 prêmios, incluindo os de 
Melhor Filme e Melhor Diretor. 
Ele ainda tem, no currículo, a 
direção dos videoclipes das ban-
das Sem Horas, Meio Free e do 
documentário sobre a banda Os 
Reis da Cocada Preta. 

A propósito, o filme Nublado 
- que é um drama - também ser-
viu para consolidar o trabalho da 
Fajuta Produções, que é uma em-
presa independente de audiovi-
sual criada por profissionais com 
o intuito de dar suporte às pro-
duções audiovisuais paraibanas e 
que, atualmente, recebe propostas 
para vídeos comerciais, além de 
propostas de outros projetos em 
parcerias para continuar incen-
tivando produções locais. Agora, 
mais uma vez, a Fajuta produz o 
segundo curta de João Paulo Pali-
tot, cujo título é Lex Talionis.  

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 31   de julho de 2013

Lex Talionis é o primeiro filme de uma trilogia que será rodada em João Pessoa

Toninho Ferragutti é uma das atrações do evento

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 circuns-
tâncias de sua morte no país vizinho não foram 
bem explicadas 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 publicamente alguns fatos obscuros da 
história do Brasil. CinEspaço 1: 21h40.

MEU MALVADO FAVORITO 2 (Despicable Me 2, EUA, 
2013). Gênero: Animação. Duração: 98 min. Clas-
sificação: Livre. Direção: Chris Renaud, Pierre Coffin, 
com vozes de Steve Carell, Kristen Wiig, Russell 
Brand. Gru mudou radicalmente sua vida e agora 
seu negócio é se dedicar as filhotas Agnes, Edith 
e Margo, deixando de lado os tempos de vilão. Ele 
só não contava que seu passado de “ladrão da 
Lua” pudesse falar mais alto e ser responsável 
pelo seu recrutamento, através da AVL (Liga 
Anti-Vilões), para salvar o mundo na companhia 
da adorável agente Lucy. Juntos, eles precisam 
localizar o criminoso que roubou a fórmula PX41, 
e Gru desconfia que um antigo “concorrente”, 
chamado El Macho possa ser o responsável por essa 
maldade. Para completar os problemas, o parceiro Dr. 
Nefário resolve abandoná-lo, colocando em risco o 
bom humor dos hilários Minions. 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: Comé-
dia. 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 justiça ao pé da letra, levando os 
criminosos ao tribunal, apesar da resistência local. 
O índio Tonto o encontra e, ao perceber que um cavalo 
branco escolhe John, passa a ajudá-lo. Manaíra 2: 
21:15. Tambiá 2: 20h20.

O CONCURSO (BRA, 2013). Gênero: Comédia. 
Duração: 87 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Pedro Vasconcellos, com Fábio Porchat, 
Sabrina Sato, Danton Mello. Caio, Rogério Carlos, 
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 pedem 
que ele jamais demonstre seus poderes, mesmo 
em situações de emergência, já que nem todos 
conseguirão compreendê-lo por ser diferente 
das demais pessoas. Ao crescer, Clark se torna 
uma pessoa isolada e frustrada. Em meio aos 
seus problemas emocionais, ele resolve usar 
seus poderes para ajudar a humanidade e se 
torna o Super-Homem. 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, enquan-
to 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 cor-
ridas. Sua obsessão com velocidade o faz 
sentir como um peixe fora d’água na lenta 
comunidade dos caracóis. Mas Turbo não 
quer se conformar. Então um acidente que 
envolve uma queda no motor de um carro, 
transforma misteriosamente a devagar 
vida desse caracol em 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.
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Festival

Coletivo Tanz apresenta performance urbana 
hoje no Coreto da Praça Pedro Américo, em Areia

A performance de rua Terreiro 
Envergado, do Coletivo Tanz, de 
Campina Grande é a atração de 
dança dentro da programação 
de hoje do 14º Festival de Artes 
de Areia. Os dois criadores 
intérpretes, Erik Breno e Ade-

milton Barros, se apresentam, às 16h, no Polo Brincantes 
Enluaradas, localizado no coreto da Praça Pedro Américo. O 
Coletivo Tanz surgiu em 2006, com a premiação do projeto 
Raízes Contemporâneas, aprovado pelo edital FUMIC – da 
Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal 
de Campina Grande. 

Estreado esse ano com o nome de Santuário, na 31ª 
Semana Cultural José Lins do Rego, onde ganhou o primeiro 
lugar no Festival Zé Lins em Dança, Terreiro Envergado é 
realizado através dos conceitos de brincantes urbanos, por 
meio de um ritual de dramaturgia dos conflitos do universo 
feminino com o masculino interpretado a partir das carac-
terísticas próprias dos bailarinos, que vêm tanto da cultura 
popular como da dança urbana. 

“Terreiro Envergado é uma brincadeira entre dança e 
teatro que tem como princípio os jogos. Temos uma estru-
tura coreográfica estabelecida e algumas partes improvisa-
das. O trabalho foi concebido em uma ladeira, para impri-
mir a sensação do equilíbrio precário. Vamos, por meio das 
dinâmicas, traz esse desequilíbrio / equilíbrio para a Praça 
em Areia. O terreiro é o local onde acontecem as sambadas 
no Cavalo Marinho e a ladeira transmite essa sensação do 
equilíbrio precário, por isso envergado”, explicou Erik Bre-
no em conversa com o jornal A União. 

PROGRAMAÇÃO

9h / 10h30 / 15h30 - Música – Apre-
sentações de Musicalização Infantil - Grupo 
Pirralhim (João Pessoa-PB) Polo Sonoras 
Erês (CSU - Centro Social Urbano) 

15h às 18h - Literatura – Lançamento de 
Publicações - Apoio: EduEPB e jornal A 
União Polo Escrivaninha Secreta (Câmara 
Municipal de Areia) 

16h – Dança – Terreiro Envergado - Coletivo 
Tanz (Campina Grande-PB) Polo Brincantes 

Enluaradas (Coreto/Praça Pedro Américo)

16h - Teatro – A Princesa Luzia e o Urso de 
um Olho Só - Grupo Graxa de Teatro (João
Pessoa - PB) Polo Açucena (Colégio Santa 
Rita) 

17h - Cultura Popular – Violeiras: Sole-
dade e Minervina (Alagoa Grande-PB) 
Polo Chão de Mestras (Praça 3 de 
Maio)
19h - Literatura – Lançamento de Liv-

ro e Sarau Poético - Suzy Lopes (João 
Pessoa-PB) + DJ Guirraiz (João Pessoa-PB) 
Polo Vagaluminosas (Colégio José Américo) 

19h – Circo – Vamos a la Praia - Grupo de 
Teatro Bastet (GO) Polo Armaria Mainha 
(Circo)

21h – Teatro – Pode Ser que Seja Só o 
Leiteiro Lá Fora - Grupo de Teatro da 
Poli -SP Polo Senhora Cena (Teatro 
Minerva)

O grupo pessoense Graxa vai abrir hoje a 
programação teatral do 14o Festival de Artes 
de Areia com A Princesa Luzia e o Urso de um 
Olho Só, que conta a história de uma garotinha 
órfã que tem como companheiros apenas o 
avô, um ator aposentado, e seu urso, Irineu. O 
espetáculo começa às 16h no Polo Açucena, 
tem uma hora de duração e classificação livre. 
A peça tem texto de Joht Cavalcanti e direção 
de Cely Farias.

O avô de Luzia abandonou os palcos ao 
ficar viúvo. Hoje, faz o papel de avô, pai, mãe, e 
de todos os personagens que cria para alegrar 
a neta. Dentro de seu universo de menina so-
nhadora, Luzia pega as histórias do avô e viaja 
em um mundo paralelo criando suas próprias 
versões, onde fantasmas, bruxos, lagartos 
africanos e outros seres ganham vida. Em seu 
pequeno quarto, a cama se transforma em 
trampolim, enquanto o mosquiteiro vira uma 
torre gigantesca.

Entre as criações da trama, dois atores, 
Antônio Deol e Ana Carolina Guedes, encenam 
no palco oito personagens. Apesar de ser 
voltado para o público infantil, o espetáculo 
aborda temas mais sóbrios, como a morte e 
os novos arranjos familiares, e mostra como 
pessoas de idades tão distantes se libertam 
através da imaginação. 

A peça transita pela percepção do mundo 
particular de Luzia, que sofre com a ausência 
dos pais e busca coragem para enfrentar seus 
desafios. O objetivo do grupo Graxa é trazer a 
reflexão para espectadores adultos e crianças, 
mostrando que é possível encarar com alegria 
os problemas que são próprios da infância e 
afetam pessoas de todas as classes sociais.

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

Felipe Gesteira
Especial para A União

Em Vamos a la Praia o grupo Bastet usa números circenses e efeitos sonoros

Terreiro Envergado é um misto de teatro e dança que aborda os conflitos do universo feminino com o masculino

FOTOS: Divulgação

Arte na rua

Atrações cênicas de hoje provocam riso e reflexão
O Grupo de Teatro Bastet apre-

senta hoje às 19h, no Polo Armaria 
Mainha, o espetáculo Vamos a la Praia, 
no qual o grupo goiano pretende o ar-
rancar risos da plateia. Já às 21h, quem 
sobe ao palco do Teatro Minerva, no 
Polo Senhora Cena, é o grupo paulista 
Teatro da Poli, com a adaptação do 
texto de Caio Fernando Abreu Pode Ser 
que Seja Só o Leiteiro Lá Fora.

Vamos a la Praia é apresentada 
pelo grupo como um espetáculo que 
utiliza objetos inusitados, brincadeiras 
coletivas, números circenses, bastante 
música e efeitos sonoros, retratando 
um dia de diversão dos palhaços em 
uma excursão à praia. Só que o pe-
queno detalhe é: onde eles moram, 
não existe praia, o que faz com que 
eles misturem realidade com sonho e, 
aos poucos, a praia surge diante dos 
sentidos do público. Os palhaços trans-
formam situações simples em aconteci-
mentos inusitados, num divertido jogo 
de interação com a plateia. Com dire-
ção de Miqueias Paz, a trupe é formada 
por Franco Pimentel, Thiago Moura, 

Diego de Morais, Danilo Rosolem e João 
Eudes.

Já a peça do Teatro da Poli transpõe 
a literatura de Caio Fernando Abreu 
para o palco, o que só salienta sua 
contemporaneidade, estilo e temática 
com as discussões da sociedade de 
hoje, mesmo após mais de 20 anos 
após sua publicação. O texto expõe a 
fragmentação das relações amorosas, o 
fim das utopias e a impossibilidade do 
amor, a solidão desenfreada e os vícios 

cotidianos, a eterna espera pelo outro, a 
loucura do dia a dia, a homossexualida-
de, o misticismo, a religiosidade, além 
de sua relação com as flores, com o ví-
rus HIV e a urbanidade de seus contos e 
personagens que estão presentes neste 
espetáculo. 

O elenco, formado por Brunno 
Silotto, Carlos Rosis, Fábio da Luz, Igor 
Goldstein, Isa Takata, Miguel Giansante, 
Sebastian M. Kapelius e Tiê Higashi é 
conduzido pela diretora Néia Barbosa.
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Polícia desenvolve projetos sociais nas comunidades
Com o objetivo de promover 

o resgate da cidadania, comba-
ter o uso de drogas e estimular 
o esporte e elevar a autoestima 
da população, a Polícia Militar do 
Estado da Paraíba desenvolve um 
trabalho social em diversas co-
munidades de Campina Grande.

 Por exemplo, na área do es-
porte existe o projeto “Bola Soli-
dária”, onde jovens dos conjuntos 
residenciais Mutirão e Pedregal 
recebem semanalmente aulas de 
futebol, cidadania e disciplina. As 
aulas são ministradas nas depen-
dências do 2º Batalhão de Polícia 
Militar, localizado no Bairro São 
José, em Campina Grande.

No bairro do Catolé, policiais 
do pelotão da Força Tática de-
senvolvem o projeto “Guardiões 
do Futuro”, onde são ensinadas e 
aplicadas técnicas do judô com o 
objetivo de melhorar a concentra-
ção e a disciplina dos participan-
tes. Cerca de 50 crianças partici-
pam do projeto que é coordenado 
pelo comandante do 2º Batalhão, 
tenente-coronel Souza Neto.

“O objetivo é expandir o pro-
jeto para mais crianças de outros 
bairros, pois através de projetos 
como esse se abre caminho para 
a cidadania através da segurança 
pública e viabiliza-se a entrada de 
outros segmentos sociais, como 
infraestrutura, educação e saúde. 
A ideia de aproximar as comuni-
dades da corporação traz resulta-
dos sem precedentes a segurança 
pública”, destacou Souza Neto.

Música 
Para os jovens adeptos da 

arte, a polícia também mantém o 
projeto “Nota Musical Solidária” 
que atende crianças e adolescen-
tes oriundos de escolas públicas 
com aulas de música. Os professo-
res, além de policiais, são músicos 
profissionais e integram a Banda 
de Música do Batalhão.

Ainda no ambiente escolar, a 
Polícia Militar desenvolve o Pro-
grama Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência (Proerd), 

onde policiais habilitados trans-
mitem lições aos estudantes do 5º 
ao 7º ano com o objetivo de afas-
tar as crianças do uso das drogas 
e da violência. Até o final do ano, o 
projeto pretende formar três mil 
jovens, oriundos de escolas públi-
cas ou privadas, com o título de 
multiplicador do Proerd.

Na área de trânsito, policiais 
da 3ª CPTran do Departamento 
de Educação no Trânsito (DET) 
de Campina Grande ensinam aos 
jovens, no ambiente escolar, di-
versas noções de trânsito como 
respeito à sinalização e a tomada 
de decisões conscientes e não vio-
lentas ao transitar pelas vias pú-
blicas seja como pedestre, ciclista 
ou motorista.

Preocupados com a saúde 
dos cidadãos na terceira idade, 
policiais da Rotam disponibilizam 
aulas de ginástica, alongamento, 
testes de flexibilidade, aferição de 
peso, altura, pressão arterial, ín-
dice de massa corporal a cerca de 
60 pessoas por aulas realizadas 
semanalmente. A Cavalaria agre-
ga as ações através do projeto “Jo-
vem aos 50”, no qual consiste na 
prática de educação física voltada 
às pessoas da melhor idade.

Segurança pública 
Todos os projetos integram 

a implantação da filosofia de po-
lícia comunitária na região da 
Borborema, que já conta com os 
trabalhos das Unidades de Polícia 
Solidária dos conjuntos Mutirão 
e Pedregal, as quais promovem, 
além da qualidade na segurança 
pública, o desenvolvimento de 
projetos sociais como a Patrulha 
Escolar.

De acordo com o comandante 
de Policiamento Regional I (CPR-
1), coronel Marcos Sobreira, to-
das as ações serão ampliadas jun-
to a corporação para o benefício 
das comunidades. “Todo o apoio 
para a implantação da filosofia de 
polícia comunitária na região está 
sendo reforçado, sobretudo no 
treinamento de policiais milita-
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Pesquisadores da USP 
descobrem um processo para 
bloquear a dor inflamátoria

res, civis, agentes penitenciários, 
bombeiros, guardas municipais 
e pessoas da comunidade. Além 
disso, no segundo semestre, vai 
ser oferecido mais um curso na 
área de enfrentamento ao crack 
e de multiplicador de polícia co-
munitária”, disse o comandante 
da CPR-1.

A Polícia Militar de Campi-
na Grande, somente este ano, já 
formou 125 profissionais que re-
ceberam o título de promotores 
de Polícia Comunitária, pela Se-
cretaria Nacional de Segurança 
Pública.

Desde 2008, o Centro de 
Habilitação e Apoio ao Pequeno 
Agricultor do Araripe (Chapa-
da), organização que integra a 
ASA, é uma das entidades res-
ponsáveis pela execução do Pro-
grama na região do Araripe. Ao 
longo dos anos, a partir da ação 
do P1+2, agricultores/as têm 
tido a oportunidade de partici-
par dos processos de formação, 
criar pequenos animais, produ-
zir alimentos e comercializar o 
excedente nas feiras e comuni-
dades rurais.

Este ano, além do apoio do 
Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), 
o programa conta com o patro-
cínio da Petrobras. Como fruto 
da nova parceria, há três meses, 
o Chapada começou a desen-
volver as atividades nos municí-
pios de Exu, Ipubi e Araripina. 
Dessa forma, a iniciativa prevê a 
construção de 148 cisternas-cal-
çadão, 49 barreiros trincheiras, 

96 cisternas-enxurrada e qua-
tro barragens subterrâneas. Isso 
significa dizer que 297 famílias 
agricultoras serão beneficiadas 
com tecnologias hídricas até o 
início do próximo ano.

Algumas destas implemen-
tações já foram construídas, e 
no Sítio Samambaia, em Arari-
pina, o processo de mobilização 
social já aconteceu. Lá, cinco 
famílias estão envolvidas nas 
dinâmicas do P1+2 e alimentam 
a expectativa de ter água para 
produção de alimentos e para 
tirar a sede dos animais, conhe-
cida como segunda água, como 
é o caso da família de Dona Ire-
nilda Santos que recebeu a cis-
terna-enxurrada. “Espero que 
a situação da gente melhore 
quando a chuva vier e cair na 
cisterna, pois quero plantar ár-
vores de frutas e fazer vários 
plantios com um bocado de 
horta diferente. Fico pensando 
como vai ser, quando meu quin-

tal estiver todo verdinho”, reve-
la a agricultora.

Atualmente o Chapada está 
realizando o processo de seleção 
e cadastramento das famílias, 
como também os cursos de Ges-
tão de Água para Produção de 
Alimentos, as capacitações de 
pedreiros/as, entre outras ativi-
dades que fazem parte do plano 
de trabalho do P1+2. 

Convivência com a seca
O Centro Comunitário da 

Paróquia São Pedro vem reali-
zando as Capacitações em Ges-
tão de Água para a Produção de 
Alimentos (GAPA) para famílias 
dos municípios de Aracatu, Ma-
etinga, Caraíbas e Presidente 
Jânio Quadros. Essas atividades 
fazem parte do Programa Uma 
Terra e Duas Águas (P1+2) da 
ASA, financiado pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS). O obje-
tivo é capacitar os agricultores e 

agricultoras com novas técnicas 
que favorecem o cultivo de plan-
tas e de hortaliças, além da cria-
ção de animais. O curso também 
orienta sobre o uso racional da 
água de chuva na irrigação de 
plantios orgânicos, permitindo 
o cultivo mesmo no período de 
estiagem. 

Nas capacitações, foram 
abordados diversos temas como 
políticas públicas, agroecologia, 
desenvolvimento sustentável, 
conhecimento da agricultura fa-
miliar, melhoria da produção e 
consumo de alimentos, seguran-
ça alimentar e nutricional. Tam-
bém houve uma conversa sobre 
o contexto histórico das alter-
nativas de convivência com o 
Semiárido até a explicação mais 
detalhada acerca do funciona-
mento das tecnologias sociais 
desenvolvida pela ASA. Além 
disso, realizaram visitas de cam-
po para conhecer a realidade de 
cada família, buscando sempre 

valorizar a troca de saberes e 
experiências entre os próprios 
agricultores e agricultoras.

Depois disto, os agriculto-
res e agricultoras estão mais 
preparados para o processo de 
implantação das tecnologias so-
ciais para melhorar a qualidade 
de vida, com alimentos mais sau-
dáveis e em quantidade suficien-
te para toda a família, buscando 
garantir a segurança alimentar e 
nutricional. Muitas vezes, a pro-
dução também gera excedente 
que é vendida e gera aumento 
de renda. 

Para os agricultores/as, a 
experiência de participação no 
Gapa é positiva. O curso é uma 
oportunidade para entender 
melhor as situações encontra-
das dia a dia no campo, além de 
adquirir experiências e ampliar 
seus conhecimentos. Essa inova-
ção permite às famílias a ter um 
quintal mais produtivo e ingerir 
alimentos livres de agrotóxicos.

ASA capacita agricultores em nove estados
PRODUZINDO E CONVIVENDO COM O SEMIÁRIDO

Mulheres participam de exercícios físicos com o objetivo de elevar a qualidade de vida, a autoestima e manter a saúde 

Bola Solidária envolve garotos dos conjuntos residenciais Mutirão e Pedregal

FOTOS: Secom-PB
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Início do desligamento é antecipado
tv analógica

Sinal analógico de TV aberta 
no Brasil começará a ser 
desligado a partir de 2015

Brasília - Foi publicado 
ontem no Diário Oficial da 
União o decreto presidencial 
que antecipa de 2016 para 
2015 o início do desligamen-
to do sinal analógico da tele-
visão aberta no Brasil. Com 
isso, em vez de a transição 
da faixa de 700 mega-hertz 
(Mhz) para a telefonia móvel 
de quarta geração (4G) ser 
feita em única data, conforme 
estava previsto, passará a ser 
feita de forma escalonada.

De acordo com o crono-
grama estabelecido pelo Mi-
nistério das Comunicações, 
publicado ontem no decreto 
presidencial, a transição terá 
início em 1º de janeiro de 
2015 e será encerrada em 31 
de dezembro de 2018. A partir 
desta data, todos canais de TV 
aberta do país deverão trans-
mitir com tecnologia digital.

Os últimos detalhes sobre 
o decreto foram acertados na 
última terça-feira pela presi-
dente Dilma Rousseff e pelo 
ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo, conforme 
antecipou a Agência Brasil. A 
previsão é que o leilão desta 
faixa seja realizado em 2014.

No dia 11 de junho últi-
mo, o ministro das Comuni-
cações, Paulo Bernardo, teria 
afirmado que o governo já iria 
antecipar para 2015 o desli-
gamento do sinal analógico de 
televisão nas grandes cidades. 
Além disso, prorrogará para 
2018 o final do desligamento 
nos municípios do interior. O 
cronograma anterior previa 
que o desligamento total da TV 
analógica, que será substituí-
da pela digital, seria concluído 
em 2016. Segundo o ministro, 
a presidente Dilma Rousseff já 
autorizou a mudança.

O ministro explicou que 
a flexibilização das datas é 
para priorizar a liberação do 
espectro de 700 mega-hertz 
nas grandes cidades, que será 
licitado para a tecnologia 4G no 
ano que vem, e também para 
diminuir o risco de problemas 
na digitalização do sinal. “Se 
fizer tudo em uma data só é 
mais difícil de administrar, a 
demanda por aparelhos será 
muito grande, aumenta o risco 
de termos problemas”, disse.

A grande procura por 
aparelhos, segundo o ministro, 
poderia encarecer os produ-
tos. Paulo Bernardo disse que 
conversou com a presidente 
Dilma sobre a possibilidade 
de o governo subsidiar a com-
pra de aparelhos de TV digital. 
“Ela em princípio concorda, 
mas quer que conversemos 
para definir, se tiver impacto 
fiscal, que mecanismos seriam 
utilizados”. À época, Paulo Ber-
nardo também anunciou que 
a presidente aprovou a mi-
gração das emissoras de rádio 
da faixa AM para a faixa FM. O 
objetivo é melhorar a quali-
dade das rádios AMs do país. 
“Sabemos que é um problema 
que precisa ser resolvido prin-
cipalmente porque as rádios 
enfrentam muitos obstáculos 
que dificultam a divulgação 
do sinal”. A decisão atende a 
uma demanda da Associação 
Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (Abert) e 
das associações estaduais de 
radiodifusão, que consideram 
a migração das emissoras AM 
para os canais 5 e 6 de televi-
são o caminho mais adequado 
para o rádio AM brasileiro.

Espanha impede a 
entrada de brasileiro

Mutirão ajuda os 
catadores no DF

Brasília – Catadores de mate-
riais recicláveis do Distrito Federal 
já podem participar do mutirão para 
a inclusão social e econômica no 
lixão da Cidade Estrutural. A ação 
começou às 9h de ontem e vai até 
amanhã. No local, o trabalhador pode 
retirar a segunda via da Carteira de 
Identidade, Certidão de Nascimento 
para maiores de 12 anos, Cadastro 
da Pessoa Física (CPF) e Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Também estarão disponíveis para 
consultas profissionais especializa-
dos em direito de família. Com eles, 
os moradores da Estrutural poderão 
realizar consultas como casamento, 
divórcio e o procedimento sobre a 
nova Lei de Adoção. 

Além disso, as pessoas, quan-
do for o caso, serão encaminhadas 
a órgãos públicos especializados no 
assunto. O mutirão servirá, ainda, para 
promover ações de saúde como checar 
a pressão arterial e a glicemia, além de 
tirar dúvidas como o acesso ao auxílio-
doença e ao auxílio-maternidade. De 
acordo com a Associação de Catadores 
de Material Reciclável, cerca de 2 mil 
trabalhadores atuam no local. 

Brasília - Quatro brasileiros, 
três homens e uma mulher foram 
impedidos de entrar na Espanha, 
quando desembarcaram na última 
sexta-feira no Aeroporto Internacio-
nal de Barajas, em Madri.. Os nomes 
não foram divulgados pelo Ministério 
das Relações Exteriores para preser-
var a privacidade dos envolvidos. As 
autoridades espanholas entraram 
em contato com o Consulado do Bra-
sil em Madri para avisar que os bra-
sileiros não cumpriam os requisitos 
de entrada. 

Os funcionários do consula-
do conversaram com os brasileiros 
para saber se receberam correto 
tratamento legal, e verificaram que 
eles realmente não cumpriam os 
requisitos para admissão no territó-
rio espanhol. Um mecanismo entre 
os governos do Brasil e da Espanha, 
no primeiro semestre de 2012, que 
prevê que quando um brasileiro não é 
admitido na Espanha, as autoridades 
espanholas entram em contato com o 
consulado para que o Itamaraty possa 
verificar se o brasileiro está receben-
do tratamento adequado e se há algu-
ma possibilidade de recurso.

Unesco inscreve 
para programa

Rio de Janeiro - Estão abertas 
até o dia 21 de setembro no Arquivo 
Nacional, as inscrições de candidatu-
ras ao Registro Nacional do Brasil do 
Programa Memória do Mundo da Or-
ganização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco). 
Poderão se candidatar documentos 
ou conjuntos de documentos, de 
natureza arquivística ou bibliográfi-
ca, tanto textuais (manuscritos ou 
impressos), audiovisuais (filmes, 
vídeos ou registros sonoros), ico-
nográficos (fotografias, gravuras ou 
desenhos) ou cartográficos. 

O suporte pode ser convencio-
nal ou digital, mas a documentação 
deve estar custodiada em território 
nacional e ser de relevância para a 
memória coletiva da sociedade bra-
sileira. As diretrizes do Programa 
Memória do Mundo da Unesco e o 
edital MOWBrasil 2013 estão dis-
poníveis no site do Arquivo Nacional 
(www.arquivonacional.gov.br). As 
candidaturas devem ser postadas 
até 21 de setembro para a Divisão de 
Protocolo e Arquivo do Arquivo Na-
cional, no seguinte endereço: Praça 
da República, 173 – Centro – Rio de 
Janeiro-RJ CEP 20.211-350.

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Todos os canais de TV aberta do país deverão transmitir por intermédio de tecnologia digital a partir de 31 dezembro de 2018

Brasília – Criada em 1995, a 
Comissão Nacional de População e 
Desenvolvimento (CNPD) foi reati-
vada hoje (30) e passa a funcionar 
vinculada à Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da Re-
pública. Segundo o presidente da 
comissão, Ricardo Paes de Barros, 
o objetivo é ter um colegiado tão 
dinâmico quanto as transforma-
ções demográficas brasileiras, que 
possa cuidar bem das recomen-
dações do Programa de Ação da 
Conferência do Cairo sobre Popu-
lação e Desenvolvimento, realiza-
da em 1994.

O ministro de Assuntos Estra-
tégicos, Marcelo Neri, ressaltou 
que a comissão volta a funcionar 
num momento muito apropriado, 
“por tudo que está acontecendo 
na sociedade brasileira, um mo-

mento de efervecência que exige 
que o governo esteja próximo da 
população”. A comissão, criada no 
governo Fernando Henrique Car-
doso, estava desativada.

De acordo com o Decreto 
8.009, de maio deste ano, cabe à 
Comissão Nacional de População e 
Desenvolvimento apoiar a elabo-
ração de estudos sobre a popula-
ção nacional, regional e municipal 
e avaliar e divulgar informações 
sobre áreas relacionadas ao tema 
população e desenvolvimento. 
Também são atribuições da CNPD 
estudar o impacto das mudanças 
demográficas nas políticas gover-
namentais e ações da iniciativa 
privada, comunicar-se com insti-
tuições nacionais e internacionais 
que estudem o tema população e 
desenvolvimento e contribuir para 
melhorar o acesso da sociedade a 
serviços de informação, educação 
e comunicação sobre o assunto.

A comissão é formada por 
representantes de 14 órgãos do 
governo e de nove entidades da 
sociedade civil e terá, segundo o 
ministro das Relações Exteriores, 
Antonio Patriota, o papel de re-
fletir o posicionamento e o novo 
perfil internacional do Brasil. Além 
disso, poderá dar importante con-
tribuição nas questões de popu-
lação e de proteção aos direitos 
humanos, temas que têm cada vez 
mais relevo na política externa bra-
sileira, acrescentou o chanceler.

A ministra de Políticas para 
as Mulheres, Eleonora Menicucci, 
destacou que os integrantes da 
CNPD têm histórico de atuação 
nas áreas de direitos humanos, 
direitos sexuais e reprodutivos e 
direitos da população, “incluindo 
os temas do envelhecimento e da 
migração, neste incluídas as ques-
tões de tráfico sexual de crianças e 
de mulheres”.

Governo Federal reativa a CNPD
DE olho nas ManiFEstaçõEs popUlarEs

Jorge Wamburg
Da Agência Brasil

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) irá 
instituir ações para a promo-
ção da segurança do paciente 
e a melhoria da qualidade nos 
serviços de saúde. A Resolu-
ção da Diretoria Colegiada 
(RDC 36/2013) foi publicada 
na última sexta-feira e se apli-
ca aos serviços de saúde públi-
cos e privados, filantrópicos, 
civis ou militares, incluindo 
aqueles que exercem ativida-
des de ensino e pesquisa.

Com a RDC 36/2013, 
cada serviço de saúde deve-
rá estruturar, em 120 dias, o 
Núcleo de Segurança do Pa-
ciente (NPS), que irá desen-
volver um Plano de Seguran-
ça do Paciente (PSP). O Plano 
deve estabelecer estratégias e 
ações de gestão de risco para 

a identificação do paciente, a 
higiene das mãos, a  seguran-
ça cirúrgica, os cuidados com 
a prescrição, o uso e a admi-
nistração de medicamentos, 
entre outros.

Os princípios do Plano 
são atuar na melhoria contí-
nua dos processos de cuidado 
e do uso de tecnologias da saú-
de, na disseminação sistemá-
tica da cultura de segurança, 
na articulação e na integração 
dos processos de gestão de 
risco e na garantia das boas 
práticas de funcionamento do 
serviço de saúde.

Será de responsabilidade 
do Núcleo (NSP) realizar a no-
tificação dos eventos adversos 
ao Sistema Nacional de Vigi-
lância Sanitária, como quedas 
de pacientes, infecções hos-

pitalares e o agravamento da 
situação de saúde por falhas 
ocorridas durante a cirurgia, 
em até quinze dias após a 
ocorrência, com exceção para 
os casos que resultar em mor-
te, os quais deverão ser notifi-
cados em até 72 horas. 

O registro destas notifica-
ções será feito por meio de fer-
ramentas eletrônicas disponi-
bilizadas pela Anvisa. A RDC 
estabelece que as notificações 
serão iniciadas em 150 dias, 
contados a partir da publica-
ção da resolução.

A vigilância sanitária de 
serviços de saúde busca ele-
var a qualidade dos estabele-
cimentos, com instrumentos 
que promovam a melhoria da 
assistência prestada. A Anvisa 
coordena, em âmbito nacional, 

as ações de vigilância sanitária 
de serviços de saúde, que são 
executadas por estados, muni-
cípios e pelo Distrito Federal. 

É responsável por elabo-
rar normas de funcionamen-
to, observar seu cumprimen-
to, estabelecer mecanismos 
de controle e avaliar riscos e 
eventos adversos relaciona-
dos a serviços prestados por 
hospitais, clínicas de hemo-
diálise, postos de atendimen-
to, entre outros.

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária é uma agên-
cia reguladora que tem como 
campo de atuação não um 
setor específico da economia, 
mas todos os setores relacio-
nados a produtos e serviços 
que possam afetar a saúde da 
população brasileira.

Vigilância Sanitária lança nova norma
sEgUrança DE paciEntEs EM hospitais
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Pesquisa
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USP descobre processo para bloquear a dor inflamatória

Novo medicamento
São Paulo – Um estudo de 

pesquisadores do Departamento 
de Farmacologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP), em Ribeirão Preto 
(SP), pode ajudar na elaboração 
de medicamentos mais eficazes - e 
com menos efeitos colaterais - para 
o controle de dores decorrentes de 
inflamações.

Um artigo sobre a pesquisa, 
assinado pelos professores Sergio 
Henrique Ferreira e Thiago Mattar 
Cunha, pelo pós-doutor Guilher-
me Rabelo e pelo pós-graduando 
Jhimmy Talbot, todos do Departa-
mento de Farmacologia da facul-
dade, foi publicado em junho na 
revista científica Proceedings of the 
National Academy of Science, dos 
Estados Unidos.

Segundo o professor do Depar-
tamento de Farmacologia, Thiago 
Mattar Cunha, os pesquisadores 
trabalham há mais de 20 anos para 
tentar entender a gênese da dor, 
principalmente no caso de origem 
inflamatória. “Nossa ideia é que, 
se conseguirmos entender como a 
dor aparece e o que está por trás do 
surgimento da dor inflamatória, a 
gente possa, baseado nesse conhe-
cimento, desenvolver um novo me-
dicamento”, disse Cunha à Agência 
Brasil.

No estudo, os pesquisadores 
descobriram que uma proteína, 
chamada de fractalcina, está envol-
vida na ativação das dores crônicas 
de origem inflamatória. Se os re-
ceptores da proteína forem bloque-
ados, acreditam os pesquisadores, 
as dores inflamatórias, tais como as 
que ocorrem na artrite reumatoide, 
poderão ser controladas.

Células satélites
Em experiência com animais, 

os pesquisadores observaram que 
existe um tipo celular, chamado de 
células satélites, que estabelecem 
o último contato com os neurônios 
que transmitem a dor. “Nós de-
monstramos que estas células, que 
estão envoltas no corpo desse neu-
rônio e que não tinham uma função 
patológica conhecida, são funda-
mentais para esse processo de dor 
inflamatória”, explicou.

Além da descoberta da impor-
tância das células satélites no me-
canismo da dor, os pesquisadores 

São Paulo – O pri-
meiro acordo coletivo 
para empregados do-
mésticos no país garan-
te piso de R$ 755 para a 
categoria em São Paulo. 
O documento, assinado 
no último dia 26 entre 
a Federação das Empre-
gadas e Trabalhadores 
Domésticos do Estado 
de São Paulo e o Sindi-
cato dos Empregadores 
Domésticos do Estado de 
São Paulo, passa a valer 
no dia 26 de agosto. É o 
primeiro após a entrada 
em vigor da Emenda à 
Constituição 72, que as-
segurou aos doméstimos 
direitos trabalhistas se-
melhantes aos emprega-
dos em outros setores.

Para os domésticos 
que moram no serviço, o 
vencimento-base chega 
a R$ 1,2 mil. Os maio-
res salários serão pagos 
aos trabalhadores que 
pernoitam no local e o 
piso aumenta de acordo 
com o tipo de trabalho. 
O salário das babás va-
ria entre R$ 1,6 mil (para 
cuidar de uma criança) 
e R$ 2 mil (duas ou mais 
crianças). Copeiras e co-
zinheiras receberão R$ 2 
mil, enquanto cuidado-
res de idosos terão piso 
salarial de R$ 2,3 mil. O 
maior vencimento será o 
de governanta, que al-
cança R$ 5 mil.

A assistente jurídi-
ca da federação, Cami-
la Ferrari, explica que o 
acordo só não é válido 
para diaristas, tendo 
em vista que elas tra-
balham menos do que 
três dias por semana em 
uma mesma residência. 
Ao todo, 26 municípios 
paulistas, que compõem 
a área de atuação da fe-
deração, foram contem-
plados pela negociação. 
Segundo a advogada 
Margareth Galvão, que 
representa os patrões, 
outros sindicatos mani-
festaram interesse em 
participar da convenção.

Camila Ferrari calcu-
la que existam cerca de 
700 mil trabalhadores 
domésticos na Grande 
São Paulo. Ela acredita 
que o acordo minimiza o 
risco de demissões no se-
tor, pois é resultado de 
um diálogo entre empre-
gadores e funcionários. 
A advogada do sindicato 
dos empregadores re-
forçou que o “objetivo 
não foi onerar o patrão. 
Não foi criar mais e mais 
atritos. O objetivo dessa 
convenção coletiva foi 
harmonizar a relação”, 
disse.

1º acordo 
fixa piso de
de R$ 755

DOMÉSTICAS

Brasília – A presidenta Dilma 
Rousseff tem até amanhã para 
sancionar, com ou sem vetos, o 
Projeto de Lei 03/2013, que obri-
ga os hospitais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) a prestar atendi-
mento emergencial e multidis-
ciplinar às vítimas de violência 
sexual. A proposta foi aprovada 
pelo Senado no último dia 4 e 
aguarda sanção presidencial.

O texto diz que o atendimento 
deverá incluir o diagnóstico e tra-
tamento de lesões, a realização de 

exames para doenças sexualmen-
te transmissíveis e gravidez. Pre-
vê também a preservação de ma-
teriais que possam ser coletados 
no exame médico legal. Além dis-
so, a proposta trata da “profilaxia 
de gravidez”, ponto considerado 
polêmico por entidades religio-
sas, que tem se mobilizado para 
pedir vetos ao projeto.

Para organizações religiosas, 
o termo pode estimular a reali-
zação de aborto na rede pública. 
Em documento apresentado ao 
governo, entidades como a Con-
ferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, a Federação Espírita Bra-
sileira e o Fórum Evangélico Na-

cional de Ação Social pediram o 
veto parcial do projeto, com ex-
clusão dos trechos que tratam 
da “profilaxia da gravidez” e do 
“fornecimento de informações às 
vítimas dos direitos legais e de 
todos os serviços sanitários dis-
poníveis”.

O Ministério da Saúde diz 
que a “profilaxia da gravidez” se 
refere à utilização de contracep-
tivo de emergência – a chamada 
pílula do dia seguinte – que evi-
ta a fecundação. O contraceptivo 
não interrompe uma eventual 
gestação.

A lei considera violência se-
xual qualquer forma de atividade 

sexual não consentida pela víti-
ma. O projeto garante atendimen-
to a todas as vítimas de violência 
sexual, independente do sexo ou 
da idade da vítima.

Pelo texto, o paciente deve-
rá receber no hospital o amparo 
psicológico necessário e o enca-
minhamento para o órgão de me-
dicina legal e o devido registro 
de boletim de ocorrência. Os pro-
fissionais de saúde que fizerem 
o atendimento deverão facilitar 
o registro policial e repassar in-
formações que podem ser úteis 
para a identificação do agressor 
e para a comprovação da violên-
cia sexual.

Dilma tem até amanhã para 
sancionar a lei do atendimento

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Luana Lourenço
Da Agência Brasil

conseguiram, segundo ele, demons-
trar como elas são ativadas e quem 
é a responsável por essa ativação: a 
fractalcina. “Essa proteína, a fractal-
cina, é liberada durante o proces-
so inflamatório e ativa essa célula 
satélite. Existe um local específico 
onde essa fractalcina atua, que cha-
mamos de receptor. A ideia então 
é desenvolver um fármaco ou uma 
molécula que bloqueie esse recep-
tor e que impeça que a fractalcina se 
ligue a esse receptor e ative a célula 
satélite”.

Segundo Cunha, indústrias far-
macêuticas já estão desenvolvendo 
medicamentos para bloquear o re-

ceptor da fractalcina. Mas a ideia 
do grupo de pesquisadores da USP 
é que, em médio prazo, seja criado 
um remédio para ser testado con-
tra a dor inflamatória, com menos 
efeitos colaterais, e que venha, no 
futuro, amenizar dores de pessoas 
que sofrem com artrite reumatoide, 
osteoartrite, gota e até traumas ci-
rúrgicos e torções. “O que queremos 
é desenvolver fármacos que sejam 
efetivos no tratamento da dor e que 
tenham menos efeitos colaterais 
para melhorar a qualidade de vida 
do paciente”, ressaltou.

 “Já existem fármacos no mer-
cado contra a dor inflamatória. Es-

tes anti-inflamatórios que se toma, 
tal como a aspirina, são efetivos. O 
grande problema está relacionado 
com os efeitos colaterais que eles 
apresentam e que tem muito a ver 
com o sistema cardiovascular e com 
o sistema gastrointestinal. São efei-
tos que limitam a utilização. Um pa-
ciente que tem artrite reumatoide e 
que vai precisar tomar medicamen-
to por mais de um ou até 20 anos, 
ele não vai suportar estes efeitos 
colaterais por muito tempo. Nossa 
ideia é achar um mecanismo impor-
tante e, a partir disto, compor novas 
drogas para conter esse processo”, 
disse o professor.

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

Estudo indica que uma proteína - a fractalcina - está envolvida na ativação das dores crônicas de origem inflamatória
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As anfitriães Roziane Coelho e Ezilda Rocha com a equipe da AMEM: Helena Almeida, Solange Ribeiro 
Coutinho, Janeide Kumamoto, Goretti Zenaide e Eurides Batista

Fotógrafo Antônio David, 
empresários Cassandro 
Cardoso Costa, Daniele 
Araújo, José Raimundo de 
Lima, Francisco Evange-
lista de Freitas Júnior 
e Fernando de Oliveira 
Lima, Sras. Katia Cas-
teliano, Suzete Forte, 
Socorro Freire Ataíde e 
Gisélia Menezes de Melo.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 31 de julho de 2013

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Se meus inimigos para-
rem de dizer mentiras a 
meu respeito, eu pararei 
de dizer verdades a res-
peito deles”

“Graças à inteligência, 
divertimo-nos, 
mas somente graças 
ao coração 
aborrecemo-nos”

ADLAI STEVENSON MADAME SVETCHINE

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

  As jóias da marca Carioquez são 
destaques na novela “Amor à Vida”, 
sendo usadas pelas personagens 
Patrícia (Maria Casadevall), Paloma 
(Paolla Oliveira), Pilar (Suzana Vieira) 
e Glauce (Leona Cavalli.

   A marca, com design ex-
clusivo, tem inspiração no “estilo 
carioca de ser”, elegantemente 
despojado, leve e clean.

Zum Zum Zum
   A campanha publicitária do Festival de Artes de Areia tem assinatura da agência 
de propaganda Antares. O mote foi a alma feminina na arte e tem como título “Paraíba 
Feminina de Cultura. 

   O arquiteto Jonas Lourenço abre a exposição “Caleidoscópio” amanhã na 
Estação Cabo Branco. Será em comemoração ao aniversário da cidade de João Pessoa.

Forró na Domus
A BANDA cearense 

Aviões do Forró retor-
na a João Pessoa no 
próximo domingo para 
show na Domus Hall, 
no Manaíra Shopping, 
em comemoração ao 
aniversário da cidade.

A banda já tem 
nove CDs lançados, 
dois DVDs e uma car-
reira de sucesso na-
cional. Haverá, também 
neste dia, shows de 
Forró do Muído e Luan 
e Forró Estilizado. 
Ingressos já estão à 
venda.
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Evelyn César, que retornou recentemente do Canadá e Edna Martins

Campeonato de musculação
SERÁ REALIZADO no próximo sábado e domingo, 

no Paço dos Leões, o 43o Campeonato Brasileiro Oficial 
de Musculação, Fitness e Paraculturismo, promovido pela 
Confederação Brasileira de Musculação e pela Federação 
Paraíbana de Musculação, onde são esperados diversos 
atletas de várias categorias.

O paraibano Sebastião Filho foi convocado pela Con-
federação para ser o nutircionista oficial do campeonato.

   A empresária Norma Pedrosa está seguindo para compras no eixo Belo Horizonte 
e São Paulo, com o propósito de trazer a nova coleção primavera verão para sua Maison.
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Socorro Fonseca e Djanira Pinto Fonseca no encontro das Amigas

Lúcia Padilha, Norma Pedrosa, Marletti Assis e Céu Palmeira participaram do desfile no Sonho Doce

FOTO: Goretti Zenaide

Encontro filantrópico
 FOI COM O OBJETIVO, mais uma vez, de 

ajudar os mais necessitados que o Clube Amigas 
Para Sempre, sob o comando de Ezilda Rocha, reu-
niu suas associadas no Sonho Doce, com direito a 
mini-desfile da Maison Norma Pedrosa e parabéns 
para as aniversariantes dos meses de junho e julho.

A entidade beneficiada foi a AMEM, que recebeu 
os itens fraldas geriátricas, leite em pó e material 
de limpeza das participantes do encontro.

A ABRASEL Paraí-
ba está com mais um 
associado, que é a Anita 
Pâtisserie, uma espécie 
de padaria francesa, 
com destaque para os 
bolos e doces. 

A casa, localiza-
da na Av. Pombal, em 
Manaíra, tem à frente 
a jovem empresária 
Ana Cloris Soares.
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Stella Barros e Irlanda Benevides no Sonho Doce

Moda e Styling
ESTÃO ABERTAS as inscrições para o terceiro módulo 

da especialização em Produção de Moda e Styling do Unipê.
Destinado a pessoas com curso superior concluído que 

desejam aprofundar seus conhecimentos em moda, o curso 
será ministrado pela professora Kathia Castilho, que tem 
no seu currículo aulas em instituições de vários países e 
a direção da Associação Brasileira de Pesquisa em Moda.

Mulheres de negócios
FORAM PRORROGADAS até o dia 16 de agosto 

as inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, 
que valoriza e reconhece a trajetória de vida de mulheres 
que transformaram seu próprio negócio em modelo de 
empreendedorismo.

Para aquelas que querem participar mas não sabem 
como escrever sua história de evolução empresarial, o 
Sebrae promove uma Oficina de Relato, hoje, às 15h, no 
seu auditório em Campina Grande.

O SESC PARAÍBA 
realiza amanhã e sex-
ta-feira, em João Pes-
soa e Campina Grande, a 
terceira etapa do Projeto 
Intervalos Instrumentais. 
Na quinta, no Sesc em 
João Pessoa, os acor-
deonistas To-
ninho Ferragutti e Lucy 
Alves tocam a partir 
das 20h. Na sexta, em 
Campina Grande, Fer-
ragutti divide o palco 
com o saxofonista 
Costinha.

Instrumental

Anita

Carona Responsa
OS BARES E restaurantes interessados em par-

ticipar do Projeto Carona Responsa têm até o dia 8 de 
agosto para se inscreverem na Abrasel Paraíba, que está 
à frente da iniciativa em parceria com a Ambev.

Aqueles clientes que ficarem sem beber para dirigir 
para os amigos serão premiados pelo bar ou restau-
rante com produtos Pepsi, além de serem destaque nas 
redes sociais da Abrasel e da Ambev como motorista 
responsável. Informações no Tel. (83) 3247-3549.

NO CHOPP Time 
Street, no Bessa, 
logo mais às 19h, será 
lançada a campanha 
McDia Feliz 2013, mega 
evento promovido pela 
rede de fast food Mc-
Donald´s para ajudar as 
crianças em tratamen-
to de câncer em João 
Pessoa.

McDia

“MORAR SÓ é a 
melhor coisa do mundo. 
Pena que lavar a louça 
é a pior”. Com esse e 
outros apelos bem humo-
rados, a Kia Dumar lança 
sua campanha publicitária 
para a nova linha de 
carros 2014, onde cada 
automóvel tem um estilo 
e que um deles combina 
com o cliente. 

Campanha

O BOTICÁRIO, que 
está com uma bacana 
campanha com fragrân-
cias para o Dia dos Pais, 
está inaugurando uma 
loja em Juazeirinho, no 
Cariri paraibano. Para a 
nova unidade, a empresa 
está com vagas de con-
sultoras.

Inauguração
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Em seis meses, Hospital 
de Trauma de JP realizou 
57,4 mil atendimentos
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Governo firmou parceria 
também para projetos
de pesquisa e extensão

Estado dará bolsa para graduação
convênio com o uniPê

Os alunos da rede estadual 
de ensino ganharam, ontem, a 
oportunidade de acesso a bol-
sas de estudo no Centro Univer-
sitário de João Pessoa (Unipê) . 
Para isso, o governador Ricar-
do Coutinho assinou termo de 
cooperação com a instituição 
prevendo, entre outras ações, 
a concessão de 125 bolsas aos 
estudantes do Ensino Médio de 
escolas estaduais. Na ocasião, 
também foram entregues kits 
de material esportivo que se-
rão utilizados em projetos de 
extensão desportiva do Unipê 
com alunos da rede estadual.

Ricardo Coutinho elogiou 
as instalações físicas do Unipê, 
bem como os equipamentos 
oferecidos aos seus alunos, e 
disse que esta é uma pareceria 
interessante para o Governo 
do Estado. Ele ressaltou que as 
bolsas de estudo serão concedi-
das aos estudantes pelo critério 
“eminentemente meritório”, ou 
seja, por merecimento. E obser-
vou que essa tem sido a medi-
da adotada para outras ações 

governamentais, a exemplo da 
concessão do 14º salário aos 
funcionários das unidades que 
apresentem melhorias nos ín-
dices de qualidade de ensino.

“O Governo do Estado não 
tem mais aquela história de jei-
tinho para entrar ali ou acolá. 
Isso não nos interessa. O que 
nos interessa é que aqueles que 
se esforçam mais, que tenham 
melhores notas, que produzam 
mais tenham mais acesso e 
mais direito do que aqueles que 
porventura não tenham feito 
essa opção de vida”, enfatizou.

Termo de cooperação
Além de conceder 125 

bolsas de estudos aos alunos 
da rede estadual de ensino, o 
termo de cooperação assinado 
pelo governador Ricardo Cou-
tinho e pela reitora do Unipê, 
Ana Flávia Pereira Medeiros 
da Fonseca, também objetiva 
desenvolver projetos conjuntos 
de pesquisa, ensino e extensão, 
capacitação de servidores pú-
blicos em nível de graduação e 
pós-graduação. 

E ainda: cessão de mate-
rial esportivo para atividades 
de extensão, atendendo jovens 
e crianças da rede estadual de 
ensino, em projetos coordena-
dos pela instituição; desenvol-
vimento de ações integradas 

nas áreas de saúde, em espe-
cial, cooperação utilizando as 
clínicas e entidades hospitala-
res do Estado e do Unipê; e cre-
denciamento do Unipê na Rede 
Metro JP para desenvolvimento 
de projetos de pesquisa e edu-
cacionais.

Bolsas de estudo
Os alunos que desejarem 

concorrer às bolsas de estudo 
do Unipê deverão obedecer 
alguns critérios, tais como: ter 
cursado todo o Ensino Médio 
na rede pública estadual de 
ensino, bom desempenho na 
edição 2012 do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) e 
não ter obtido zero na prova de 
redação.

As 125 bolsas de estudo 
contemplam vagas nos cur-
sos de Direito, Contabilidade, 
Computação, Enfermagem, 
Fonoaudiologia, Engenharia 
Civil, Computação, Rede de 
Computadores, Educação Físi-
ca, Arquitetura, Administração, 
Gestão Pública e Fisioterapia. 
No próximo ano, as vagas serão 
ampliadas, bem como serão in-
cluídos novos cursos, como Me-
dicina e Odontologia.

A reitora do Unipê, Ana 
Flávia Pereira Medeiros da Fon-
seca, destacou a importância 
social da parceria com o Gover-

no do Estado que vai atender 
alunos carentes da rede esta-
dual. “Nós estamos preparados 
para dar infraestrutura, conhe-
cimento e qualidade de ensino 
a vocês, além do conforto, inte-
gração e o que for necessário 
para que vocês participem da 
família Unipê”, afirmou.

A secretária da Educação, 
Márcia Lucena, lembrou que o 
Estado já vem adotando várias 
medidas dentro das escolas 
com vistas a preparar os pro-
fessores e instrumentalizar os 
alunos para torná-los capazes 
de participar da competição 
pelos espaços fora da rede es-
tadual, citando como exemplo 
o PBVest, que tem contribuído 
no acesso dos estudantes das 
escolas estaduais ao Ensino Su-
perior.

Representando os alunos 
da rede estadual de ensino, a 
estudante do 3º ano da Esco-
la Estadual Presidente Médi-
ci, Marília de França, elogiou 
mais essa ação do Governo do 
Estado, classificando-a como 
um passo concreto e firme do 
avanço da educação na Para-
íba. Ela disse que os estudan-
tes estavam comemorando “a 
oportunidade de ingressar no 
Ensino Superior e a partir daí 
construir uma nova história de 
vida e para a Paraíba”.

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Governador Ricardo Coutinho assinou convênio no auditório do Unipê

FOTO: Evandro Pereira
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Hospital de Trauma de JP realizou 
57,4 mil atendimentos em seis meses
Limite máximo de espera 
por cirurgia de emergência 
é de apenas 60 minutos

A repressão ao tráfico de 
drogas realizada pelas Polí-
cias Civil e Militar da Paraí-
ba resultou na apreensão de 
aproximadamente 13 quilos 
de maconha e ainda uma pe-
quena quantidade de crack 
nos bairros Padre Zé e Gei-
sel, em João Pessoa. As ações 
foram realizadas, na noite 
da última segunda-feira, em 
menos de três horas, durante 
rondas de rotina de policiais 
militares do 5º Batalhão e in-
vestigação de policiais civis 
da Delegacia Especializada 
de Repressão a Entorpecen-
tes (DRE).

A ação mais recente re-
sultou na apreensão de qua-
se três quilos de maconha 
por parte da delegacia espe-
cializada. A droga estava com 
Célio Barbosa de Lima, 21, e 
Ana Carla Lemos, 24, presos 
em flagrante no Condomínio 
Residencial Esperança, no 
bairro do Padre Zé.

A operação aconteceu 
logo após a prisão realizada 
por policiais do 5º Batalhão 
de Polícia Militar, que por 
volta das 18h retiraram de 
circulação quase 10 quilos 
de entorpecentes – 9,705 

quilos de maconha e 160 
gramas de crack. Foram pre-
sos em flagrante, e autuados 
pela DRE, Lohanna Larissa 
Damascena Costa e Leonar-
do da Solidade Albuquerque, 
ambos com 19 anos. A droga 
estava embalada em um saco 
de plástico.

Nos seis primeiros me-
ses de 2013, as forças de 
segurança do Estado da Pa-
raíba conseguiram apreen-
der 336, 6 quilos de entor-
pecentes, 48% a mais do que 
no mesmo período de 2012, 
quando os órgãos operativos 
de segurança pública retira-
ram de circulação 227,8 qui-
los de drogas.

De acordo com relatório 
do Núcleo de Análise Crimi-
nal e Estatística (Nace) da 
Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social (Seds), fo-
ram apreendidos 289 quilos 
de maconha contra 147,5 
quilos de janeiro a junho do 
ano passado, o que repre-
senta um aumento de 96%; 
e 8,3 quilos de cocaína con-
tra 3,9 quilos, percentual de 
108% a mais. De crack, fo-
ram 39,3 quilos neste ano e 
76,3 em 2012.

Nos primeiros seis me-
ses de 2013, o Hospital de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena aten-
deu 57.492 pacientes. A fila 
de espera para cirurgia não 
existe mais e várias me-
lhorias foram implantadas 
desde julho de 2011, quan-
do teve início a gestão pac-
tuada com a Cruz Vermelha 
Brasileira.

Segundo o diretor téc-
nico do hospital, Edvan Be-
nevides, antes da gestão 
pactuada, havia 212 pessoas 
esperando por uma cirurgia 
no hospital, no entanto, a 
fila não mais existe. O limite 
máximo de espera por uma 
cirurgia de emergência é de 
60 minutos.

“Cada minuto que o pa-
ciente espera por um proce-
dimento é um minuto a me-
nos de chance de vida, por 
isso o pronto atendimento 
oferecido no Trauma é o di-
ferencial para salvar vidas. 
Nós conseguimos reduzir o 
intervalo de tempo para rea-
lização de cirurgias de emer-
gência, e isso é uma conquis-
ta que deveremos manter na 
nossa instituição”, explica o 
diretor.

O hospital adquiriu ain-
da um aparelho de ultrasso-
nografia modelo doppler co-
lorido, o primeiro instalado 
em uma instituição pública 
da Paraíba. A utilização do 
novo equipamento permite 
a precisão e eficácia de diag-
nóstico nos exames ecográ-
ficos nas áreas de medicina 
interna, vascular periférico e 

ecocardiograma, benefician-
do em torno de 3 mil pacien-
tes mensalmente.

O Hospital de Trauma 
recebeu ainda o certificado 
da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). Esse selo 
atesta a qualidade dos servi-
ços prestados em unidades 
de saúde, garantindo maior 
transparência e eficiência no 
atendimento médico. Tam-
bém recebeu duas comen-
das: o Selo Verde, por estar 
utilizando uma tecnologia 
ecologicamente correta para 
esterilização de materiais da 
área médica e estéreis, e a 
Certidão de Responsabilida-
de Técnica dos Profissionais 
da Enfermagem.

Para otimizar o atendi-
mento, a Secretaria Estadual 
de Saúde (SES) disponibili-
zou leitos em outros hospitais 
da cidade para servirem de 
retaguarda nos atendimentos 
do Trauma. Houve também 
a implantação do Sistema de 
Gestão Hospitalar, que pos-
sibilita a identificação do pa-
ciente desde sua chegada até 
a saída do hospital. 

Pioneiro no Estado da 
Paraíba, o Sistema Inova-
dor de Tecnologia em Saúde 
(SITS), implantado pelo se-
tor de Tecnologia do Hospital 
de Trauma, permite que se 
tenha um controle em tem-
po real dos procedimentos 
oferecidos aos pacientes in-
ternados na instituição. Com 
o novo mecanismo, ficaram 
mais ágeis os procedimentos 
de internação, como tam-
bém o controle das ativida-
des dos usuários, facilitan-
do, assim, o gerenciamento 
dos leitos e dos dados esta-
tísticos das atividades reali-
zadas no hospital.

O Trauma está restau-
rando e recuperando equi-
pamentos e dependências, 

como foi feito no Centro Cirúr-
gico com ampliação, e se ade-
quando às normas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), com investimen-
to de R$ 2 milhões.

Nesses últimos três anos, 
o hospital também realizou a 
reforma e ampliação do refei-
tório, da lavanderia e do labo-
ratório, inaugurou a Unidade 
de Pacientes Graves (UPG) 
e construiu o abrigo de resí-
duos sólidos.

Atendimento 
O Hospital de Trauma não 

atende apenas aos pacientes 
de João Pessoa, mas sim toda 
a Região Metropolitana, que 
possui mais de 1,5 milhão de 
habitantes. Há ainda o aten-

dimento a pacientes dos es-
tados vizinhos Rio Grande do 
Norte e Pernambuco.

Estrutura do hospital
A instituição conta ain-

da com setores de urgência, 
emergência, centro de ima-
gem, pediatria, centro cirúr-
gico, Unidade de Tratamento 
de Queimados (UTQ), Unida-
de de Terapia Intensiva Adul-
to/ Infantil (UTIs), unidade 
de pacientes graves, labora-
tório e farmácias. E com uma 
equipe multiprofissional al-
tamente qualificada, entre 
médicos, enfermeiros, assis-
tentes sociais, psicólogos, fi-
sioterapeutas, nutricionistas, 
farmacêuticos e profissionais 
da área administrativa. 

Equipe de trabalho 
O Hospital de Trauma 

possui uma equipe hospitalar 
formada por anestesiologista, 
bioquímico, biomédico, bió-
logo, bucomaxilo-facial, bron-
coscopista, cardiologista, cirur-
gião geral, cirurgião plástico, 
cirurgião vascular, cirurgião 
torácico, cirurgião pediátrico, 
cirurgião de cabeça e pescoço, 
cirurgião de mão, clínico geral, 
endoscopista, farmacêutico, he-
modinamicista, hematologista, 
infectologista, intensivista pe-
diátrica, intensivista, médico do 
trabalho, neurocirurgião, ne-
frologista, neurologista, nutri-
cionista, odontólogo, oftalmo-
logista, otorrinolaringologista, 
pediatra, psicólogo, psiquiátri-
ca, radiologista, traumatologis-

ta, ortopedista, urologista.

Perfil do paciente
O Hospital de Trauma 

atende exclusivamente emer-
gência ou urgência. São ví-
timas de trauma (acidentes, 
desastres), de violência (física 
e sexual), de queimadura e de 
doenças clínicas em suas fases 
agudas (AVC, hemorragias di-
gestivas). Nesse último caso, os 
pacientes são diagnosticados, 
tem estabilizados seu quadro 
clínico e são transferidos para 
hospitais que possam dar con-
tinuidade ao tratamento.

Não é o hospital indicado 
para consultas, tratamento 
de doenças crônicas, torções, 
suturas em cortes, viroses, 
retornos, etc.

13 quilos de drogas são 
apreendidos na capital

padre zé e geisel

Para protestar contra o Progra-
ma Mais Médicos e o veto ao Ato 
Médico, os médicos paraibanos, se-
guindo a orientação da categoria 
em todo o país, decidiram paralisar 
as atividades nas manhãs de ontem 
e de hoje (30 e 31). Com a suspenção 
das atividades, apenas urgências e 
emergências estão sendo atendidas. 
Cirurgias e consultas marcadas fo-
ram suspensas.

De acordo com o médico Rober-
to Magliano, porta-voz dos médicos 
durante os protestos, a categoria 
está inconformada com as medidas 
aplicadas pelo Governo Federal. “Há 
carência de profissionais médicos, 
sim, mas também há carência de 
outros profissionais de saúde, como 
enfermeiros, fisioterapeutas e den-
tistas. Para solucionar o problema da 
falta de profissionais é preciso dar 
condições de trabalho a todos. Nós 
queremos um plano de carreira, por 
exemplo”, disse o médico.

Ele disse ainda que o Governo 
Federal dificultou a inscrição de mé-
dicos brasileiros no Programa Mais 
Médicos. “O próprio ministro disse 
que 45% dos médicos brasileiros 
não conseguiram se inscrever, en-
quanto que os estrangeiros não ti-
veram dificuldade e ainda tiveram o 
prazo de inscrição prorrogado. Isso é 

um absurdo, em qualquer país sério 
do mundo um médico precisa fazer 
prova e até residência médica para 
poder atuar quando seu diploma foi 
dado por outro país”, comentou.

Sobre os inconvenientes causa-
dos aos pacientes pela paralisação, 
como a remarcação de consultas, 
exames e cirurgias marcadas há mui-
to tempo, o médico Roberto Maglia-
no disse que a população tem que 
se sensibilizar com a causa médica 
e remarcar seu procedimento para 
outro dia.

A paralisação segue durante 
toda a manhã desta quarta-feira.

programa Mais Médicos
O Programa Mais Médicos 

prevê que, caso não consigam 
contratar médicos brasileiros para 
atuarem em cidades que não têm 
médico, os governos Federal, Es-
taduais e Municipais podem con-
tratar médicos estrangeiros. Será 
pago salário de R$ 10 mil, mais 
ajuda de custo. Além disso, faz par-
te do projeto do Governo Federal 
a obrigatoriedade do estudante 
de Medicina cumprir dois anos de 
residência médica em cidades do 
interior ou periferias de grandes 
cidades, aumentando o período do 
curso de seis para oito anos.

ato médico
Em relação ao Ato Médico, o 

protesto dos médicos é em relação 
ao veto dos pontos mais polêmi-
cos da Lei 12.842, que motivaram 
protestos de diversas categorias da 
área da saúde, como fisioterapeu-
tas, enfermeiros e psicólogos. Foi 
vetado o ítem que atribuía exclu-
sivamente aos médicos o diagnós-
tico de doenças e a prescrição de 
tratamentos. Também foi vetada 
a parte da proposta que incluía os 
procedimentos invasivos entre os 
privativos de médicos.

secretaria de saúde
Através de nota, a Secretaria 

de Estado da Saúde (SES), infor-
mou que recebeu um ofício do Sin-
dicato dos Médicos do Estado da 
Paraíba, no dia 19, comunicando 
a adesão, em âmbito nacional, à 
paralisação nos dia 23, 30 e 31. O 
Sindicato informou ainda que, du-
rante a paralisação, será cumprido 
o Código de Ética Médica que as-
segura o atendimento de urgência 
e emergência. Quanto aos serviços 
ambulatoriais, a Secretaria de Esta-
do da Saúde não recebeu nenhum 
comunicado dos médicos acerca 
das alterações na escala deste tipo 
de atendimento. (lg)

Médicos voltam a parar atendimento
contra prograMa federal

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Trauma atende exclusivamente casos de urgência e emergência, acidentes, de violência, queimadura e doenças clínicas em fases agudas

Foto: Evandro Pereira



Pronatec abre inscrição on-line
para cursos em 5 campi do IFPB

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 31 de julho de 2013

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) atra-
vés do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) está com 
inscrição aberta para vários 
cursos técnicos de Formação 
Inicial e Continuada (FIC), 
ou seja, de curta duração 
para qualificação profissio-
nal. Nessa etapa, a inscrição 
é feita on-line através do site 
do Pronatec: http://pronatec.
mec.gov.br/inscricao/ 

No campus João Pessoa 
as inscrições abertas são para 
vendedor e operador de telea-
tendimento. Em Guarabira, é 
para o curso de montador e re-
parador de computadores. Em 
Princesa Isabel, há dois cursos 
ofertando 20 vagas: eletricista 
instalador predial de baixa ten-
são e pedreiro de alvenaria, no 
turno da noite. Em Patos, a ins-
crição é para cuidador de idoso 
e cuidador infantil, no turno da 
tarde. Em Sousa, são para os 
cursos de instalador e repara-
dor de redes de computadores 

e operador de beneficiamento 
de pescado. 

Os cursos são desenvol-
vidos em parceria com a Pre-
feitura, Secretaria de Edu-
cação do Estado, Ministério 
do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome e Ministé-
rio do Trabalho. O Pronatec 
atende, preferencialmente, 
beneficiários do Bolsa Famí-
lia e outros programas so-
ciais de transferência de ren-
da, e também alunos da rede 
pública estadual que estão 
no Ensino Médio. 

O IFPB é o responsável 
por ministrar os cursos e 
ofertar o material didático e 
fardamento. Através de re-
cursos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), os alunos re-
cebem vale-transporte e va-
le-alimentação. Ao término 
do curso, os currículos são 
encaminhados para o Sine. 

A grande maioria dos 
cursos é de Formação Inicial 
e Continuada, de curta dura-
ção, voltados para a capacita-
ção profissional, entre 160h e 
240h. Os alunos têm acesso a 
serviços de assistência médi-
ca e odontológica e usufruem 
da infraestrutura escolar.

Formação é de curta
duração e voltada para a
qualificação profissional

O Hemocentro de João Pes-
soa e a Polícia Rodoviária Federal 
estão promovendo durante toda 
esta semana uma campanha de 
incentivo à doação de sangue. 
Ação teve início no Hemonúcleo 
da cidade de Patos na segunda-
feira (29) e será encerrada hoje. 
Simultaneamente a campanha co-
meçou ontem no Hemocentro de 
Campina Grande e a partir de hoje 
até o dia 2 de agosto acontece no 
Hemocentro de João Pessoa.

A diretora-geral do Hemocen-
tro de João Pessoa, Sandra Sobrei-
ra, disse que ações como essas são 
louváveis e muito gratificantes.  
Ela lembrou que o Hemocentro 
sempre tem buscado firmar par-
cerias com órgãos, entidades e 
empresas, seja públicos ou priva-
dos para o incentivo à doação de 
sangue. Uma prova desse trabalho 
conjunto são as coletas externas 
que acontecem mensalmente em 
vários locais e o que tem contri-
buído para garantir o estoque de 
sangue.  

De acordo com o assessor de 
Imprensa da Polícia Rodoviária 
Federal, Anderson Poddis, a ideia 
da campanha é sensibilizar todos 
os policiais rodoviários federais 
sobre a importância do ato de 
doar sangue e a partir do ato de-
les a sociedade também possa se 
engajar nessa ação de cidadania. 
“Nós atendemos acidentes todos 
os dias e vemos que a maioria 
das  vítimas, quando chega ao 
hospital,  precisa de sangue e aí 
está um dos motivos que nos le-
vou a promover essa campanha”, 
explicou.

Hemocentro e PRF fazem campanha
doação de sangue

A ideia da campanha é sensibilizar os policiais rodoviários sobre a doação de sangue

FOTO: Evandro Pereira

Sem querer citar número, An-
derson Poddis disse que espera a 
participação do maior número de 
policiais rodoviários nessa cam-
panha, “ e que eles não venham  
só, tragam um amigo ou parente 
para fazer também a sua doação 
de sangue”, completou o assessor 
de Imprensa da PRF.

Sandra Sobreira explicou que 
a rede de hemonúcleos está contri-
buindo para fortalecer o estoque 
de bolsas de sangue do Hemocen-
tro, em João Pessoa. A rede tem 
unidades em Princesa Isabel, Picuí, 
Itaporanga, Piancó, Patos, Sousa, 
Cajazeiras, Guarabira, Monteiro, 
Catolé do Rocha, além do Hemo-
centro de Campina Grande.

Segundo a diretora, o ato de 
doar sangue é, antes de tudo, um 
gesto de amor ao próximo. Cada 
vez que uma pessoa doa sangue, 
salva a vida de até quatro pessoas. 
A quantidade de sangue retirada 
não afeta a saúde do doador e a 
sua recuperação é imediata. Os 
tipos sanguíneos mais procura-
dos são: A+ e O+, enquanto que 
o tipo mais difícil de obter é o 
AB-, pois apenas 0,3% da popu-
lação possuem esta tipagem. “É 
um gesto simples, mas de gran-
de valor humano e solidário e a 
gente só sabe da importância do 
sangue quando nós ou algum pa-
rente está precisando dele”, disse 
Sandra Sobreira.

A Escola Estadual de En-
sino Médio Inovador Padre 
Jerônimo Lauwen, localiza-
da na cidade de Santa Luzia, 
no Sertão do Estado, está 
realizando a Semana da Ju-
ventude. Paralelo ao evento 
também acontece na unida-
de escolar o festival de arte e 
cultura. De acordo com a di-
reção, o objetivo da semana é 
discutir com os alunos temas 
atuais e também permitir que 
eles possam atuar através das 
várias formas de expressões, 

além de debates e discussões 
sobre temas que envolvem a 
temática juventude.

A programação teve iní-
cio com a oficina do professor 
doutor da Unicamp, Paulo 
Maria Ferreira, que falou so-
bre Ditatura Militar. A refor-
ma política foi outro tema 
discutido com os adolescen-
tes. As oficinas continuaram 
ontem com os temas beleza 
e maquiagem. Hoje o assunto 
será saúde e alimentação.

Amanhã o padre da Paró-

quia de Santa Luzia, Elias Ra-
malho, falará sobre o tema da 
Semana da Juventude, Alegria 
de Viver, protagonismo juvenil 
e o papel do jovem na socieda-
de moderna do século XXI.

A programação na escola 
termina na sexta-feira, com 
exposição de desenho dos 
alunos e teatro, com texto e 
direção do professor Ronaldo 
Magella. À noite acontece a 
mostra de dança e show mu-
sical, com duas bandas for-
mada pelos alunos da escola.

Escola estadual de Santa Luzia 
realiza Semana da Juventude

no seRTão

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/13

Registro CGE Nº. 13-00991-4
Objeto: Contratação de serviços de projeto executivo, construção e montagem de ramal estru-

turante Mangabeira-Penha (etapa 1A) e do ramal de ligação para fornecimento de gás natural ao 
shopping mangabeira, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos.

De acordo com o Relatório Final da Comissão de Licitação, Homologo o processo licitatório 
e Adjudico o seu objeto à empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA, com pro-

posta de preço no valor global de R$ 483.500,00 (quatrocentos e oitenta e três mil  e quinhentos 
reais), vencedora do certame licitatório em epígrafe, com base no inciso VI do Art. 43 da Lei nº. 

8.666/93. João Pessoa, 30 de julho de 2013.
FRANKLIN DE ARAÚJO NETO

Diretor Presidente 

RETIFICAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/13 – REGISTRO DE PREÇOS

Registro CGE Nº. 13-00694-6
OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços relativos à locação de espaço físico para realização de eventos da PBGÁS, conforme 
descrito no Anexo 2 – Termo de Referência.

Onde se lê:
“HOMOLOGO o Lote único do referido certame à empresa MAIS PROMO PRODUÇÕES E 

EVENTOS LTDA, com o Valor Total de R$ 989.850,00 (novecentos e oitenta e nove mil, oitocentos 
e cinquenta reais)”.

Leia-se:
HOMOLOGO o Lote único do referido certame à empresa MAIS PROMO PRODUÇÕES E 

EVENTOS LTDA, com o Valor Total de R$ 911.330,00 (novecentos e onze mil, trezentos e trinta reais)
FRANKLIN DE ARAÚJO NETO

Diretor Presidente

A Polícia Civil pren-
deu, na segunda-feira 
(29), o principal sus-
peito de matar o vigi-
lante Arquivale Sabino 
do Nascimento, 30, no 
Distrito dos Mecânicos, 
em Campina Grande. 
O crime aconteceu na 
tarde do domingo (28).

De acordo com a 
polícia, mesmo atin-
gido pelos tiros, Ar-
quivale conseguiu se 
deslocar até a casa de 
uma irmã, no bairro 
Rosa Cruz, e disse a ela 
que foi alvejado por 
Edson Bezerra Alves, 
conhecido por ‘Kiki’. 
Várias ligações feitas 
para o número 197 – 
disque denúncia da 
Polícia Civil – aponta-
ram o suspeito como 
autor dos disparos.

Edson também 
mora no Rosa Cruz 
e, menos de 24 horas 
após o crime, foi lo-
calizado.

Preso 
suspeito 
de matar 
vigilante

As oficinas continuaram com os temas beleza e maquiagem. Hoje, o assunto será saúde e alimentação
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO

Pregão nº 316/2013
Processo nº 19.000.016973.2013

 Comunicamos, a quem interessa, que o procedimento licitatório pregão presencial nº 316/2013, 
cujo objeto consiste em REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AM-
BULÂNCIA, que seria realizado no dia 09/08/2013 às 14:00 horas, será ADIADO PARA O DIA 
14/08/2013 ÀS 9:00 HORAS.

João Pessoa, 30 de julho de 2013.
Jaqueline da Silva Nascimento

Gerente de Licitação

Uma quadrilha de ho-
mens e mulheres chegou ao 
Cariri há pelo menos 15 dias 
e se instalou entre Monteiro e 
Sertânia-PE. Eles começaram 
a aplicar golpes, comprando 
carros, fazendas, caminhões 
e até retro escavadeira. 

A quadrilha andava em 
carros novos de luxo para 
impressionar comercian-
tes em Monteiro e Sertânia. 
Muitos venderam produtos, 
emprestavam dinheiro atra-
vés de cheques pré-datados 
e perderam quantias que vão 
de 2 mil até 20 mil reais.

Um caminhão foi com-
prado na cidade de Monteiro 
no valor de 100 mil reais e 
pagos em cheques. Dois in-

tegrantes da quadrilha foram 
presos quando passavam em 
um posto da Polícia Rodoviá-
ria na cidade de São Cristó-
vão, próximo a Aracajú, com 
a retro em cima do caminhão 
comprado em Monteiro.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral verificou os documentos 
do caminhão que aparente-
mente eram legais e não en-
contrando os documentos da 
retro, os dois estelionatários 
foram presos. Na investiga-
ção foram levantados vários 
dados importantes para a 
Polícia Civil de Monteiro que 
está a espera dos documen-
tos para instaurar o processo 
contra a quadrilha que deve 
ser de Feira de Santana (BA).

Quadrilha aplica golpe 
de quase R$ 1 milhão

enTRe MonTeiRo e seRTânia
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Pela cidade

“Disso, eu não vi ninguém falar”, declarou 
o petista. Ainda de acordo com Éder Rotondano, 
o prefeito estaria enganado ao esperar repasses 
mensais do Governo Federal para o custeio dos 
restaurantes populares. “Esses equipamentos são 
mantidos pela prefeitura”. 

l ANteCIPAção 

A possibilidade de antecipação da eleição da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Campina Grande voltou 
a ser especulada nos corredores do Poder Legislativo 
esta semana. De público, porém, todos os vereadores 
negam ter conhecimento a respeito do assunto. 

l SuCeSSão

A Mesa tomou posse em janeiro, com o vereador 
Nelson Gomes Filho (PRP) sendo reconduzido para 
o terceiro mandato como presidente. Para sucedê-lo, 
cogita-se os nomes de Bruno Cunha Lima e Tovar Correia 
Lima, ambos do PSDB, e de Hércules Lafite (PSC). 

Calote 
 

O ex-prefeito Veneziano não pagou o cachê de 
Dominguinhos do São João 2012. A atual gestão foi 
procurada pela família do artista e fez o pagamento. 
Romero confirmou o caso, mas não quis comentá-
lo, em respeito, segundo disse, à memória de 
Dominguinhos.

Lançamentos

A Editora da Universidade Estadual da Paraíba 
(Eduepb) lançou ontem no 14º Festival de Arte e Cultura 
de Areia, mais de 20 títulos novos do selo acadêmico 
Eduepb e do selo cultural Latus. Entre os títulos, estão 
“O Sertão em Memórias”, do autor João Morais de 
Sousa; “Confidencial Entrevista”, de Chico Maria; “Zé 
Clementino: O matuto que devolveu o trono ao Rei”, de 
Jurani O. Clementino; e “Sabedoria de Cabôco”, de José 
Alves Sobrinho.

Aproximação  

De acordo com o diretor da Eduepb, Cidoval Morais, 
fazer um lançamento deste tipo em um evento como o 
Festival de Artes de Areia é a oportunidade de aproximar 
os títulos de escritores paraibanos do próprio povo 
paraibano, além dos turistas que visitam a cidade neste 
período. Cidoval destaca também que muitos livros estão 
sendo vendidos a preços promocionais.

Mulher de negócios

Foi prorrogado até o dia 16 de agosto o prazo de 
inscrição para empreendedoras que querem participar 
do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. A premiação 
valoriza e reconhece trajetórias de vida de mulheres 
que transformaram seu próprio negócio em modelo de 
empreendedorismo. As inscrições podem ser feitas pelo 
site www.mulherdenegocios.sebrae.com.br.

Resposta

O professor Éder Rotondano, que foi coordenador 
do programa Fome Zero na última gestão do ex-prefeito 
Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), foi ao rádio ontem 
responder às declarações do prefeito Romero Rodrigues 
(PSDB) sobre as dívidas encontradas em janeiro. 

 
Herança 

Éder admitiu a existência de algumas dívidas, 
embora sem confirmar o total do montante, mas 
garantiu, também, que cerca de R$1,5 milhão em 
recursos com destinação já definida – compra de 
equipamentos – também foram deixados para a atual 
gestão.

Manutenção

Pesquisador busca novos remédios
CoMbAte à tubeRCuLoSe

O número de mortes por 
tuberculose no mundo 
chega aos milhões, ao ano

Apresentar novas pos-
sibilidades de tratamento 
para uma doença que está 
presente em todo o mundo, 
vitimando milhões de pes-
soas a cada ano, é o principal 
objetivo do projeto “Desen-
volvimento de novas estra-
tégias terapêuticas para o 
controle da tuberculose”, 
coordenado pelo professor 
do curso de Ciências Bioló-
gicas do Campus V e do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Farmácia da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
Francisco Jaime Mendonça 
Júnior.

A pesquisa foi aprovada 
no edital “Pesquisa para o 
SUS: gestão compartilhada 
em saúde”, da Fundação de 
Amparo à Ciência e Tecno-
logia do Estado de Pernam-
buco (Facepe), Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(CNPq), Secretaria Estadual 
de Saúde de Pernambuco 
e Ministério da Saúde, no 
eixo voltado ao estudo de 
doenças negligenciadas. A 
proposta prevê estratégias 
de intervenção consistentes 
e integradas para combater 
enfermidades que afligem 
uma camada vulnerável da 
sociedade.

O projeto tem o intuito 
de desenvolver novas dro-
gas que limitem o surgimen-
to da resistência aos me-
dicamentos e possibilitem 
uma diminuição no tempo 
de tratamento da tubercu-
lose, causando menos to-
xidade aos pacientes. Para 
tanto, o edital concedeu um 
financiamento de R$ 62,4 
mil a serem destinados para 
a manutenção de três bolsas 
de iniciação científica, equi-
pamento e material perma-
nente, além de outras des-
pesas de custeio. O estudo, 
que já está em andamento, 
está vinculado ao edital da 
Facepe até julho de 2015. 

Além do professor Fran-
cisco Jaime, integram o corpo 
de pesquisadores envolvidos 
na iniciativa a professora do 
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Departamento de Biologia - 
Centro Acadêmico de Vitória 
da UFPE, Jeanne Claine Mo-
desto; a docente do Departa-
mento de Biologia da UEPB, 
Karla Patrícia Luna; a Tecno-
logista em Saúde Pública do 
Centro de Pesquisas Aggeu 
Magalhães/Fiocruz, Lílian 
Maria Montenegro; e o pro-
fessor do Departamento em 
Farmácia da UEPB, Ricardo 
Olímpio de Moura.

Os estudos são desen-
volvidos no Laboratório 
Síntese e Vetorização de Mo-
léculas e no laboratório do 
Aggeu Magalhães/Fiocruz, 
localizado na UFPE, onde se-
rão realizados os testes com 
micro-organismos. Estão 
sendo estudados produtos 
de origem animal (veneno 
de serpentes) natural (plan-
tas) e sintética. De acordo 
com o professor Francisco, 
após o desenvolvimento da 
pesquisa, “a perspectiva é 
que no futuro as invenções 
sejam patenteadas e nego-
ciadas com o governo ou la-
boratórios que tenham inte-
resse em disponibilizar para 
a população esses novos me-
dicamentos”.

O coordenador da pes-
quisa destaca ainda que es-
pera que o projeto contri-
bua para o desenvolvimento 

científico e tecnológico do 
país, principalmente da re-
gião Nordeste, onde grandes 
investimentos na área far-
moquímica têm sido feitos, 
possibilitando o reconheci-
mento da UEPB como núcleo 
de pesquisas nesta área e 
diminuindo, assim, a depen-
dência do Brasil na importa-
ção de insumos para a pro-
dução de medicamentos. 

Sobre a tuberculose
Após um período que 

durou até meados da década 
de 1940, sem a existência de 
medicamentos específicos 
para o tratamento da doen-
ça, foram descobertos mé-
todos considerados eficazes 
para tratar e controlar o con-
tágio levando a população a 
acreditar que a tuberculose 
caminhava para a extinção, 
mas, atualmente, a realidade 
vivenciada em todo o mundo 
é bem diferente. A doença 
constitui um grave problema 
de saúde pública tendo sido 
considerada uma emergên-
cia global pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e 
uma das maiores causas de 
morte por doença infecciosa 
em adultos.

Além da questão de vul-
nerabilidade social e o estig-
ma associado à doença, al-

guns pacientes abandonam 
o tratamento antes da con-
clusão ou apresentam resis-
tência às medicações utiliza-
das na atualidade. Em 2012, 
a organização humanitária 
internacional Médicos Sem 
Fronteiras (MSF) tratou 31 
mil pessoas com tuberculo-
se em 36 países, 1.780 das 
quais apresentaram estirpes 
resistentes a medicamentos 
da doença.

Segundo estimativas da 
OMS em 2011, 8,7 milhões de 
pessoas contraíram tubercu-
lose, sendo que 1,4 milhão 
morreram. Ainda segundo a 
entidade, até dois milhões de 
indivíduos poderão ser con-
taminados com cepas resis-
tentes da doença até 2015. 
Atualmente, o tratamento da 
tuberculose tem a duração 
mínima de 6 meses, perío-
do que pode ser prolonga-
do de acordo com avaliação 
médica, e é feito com quatro 
medicamentos diferentes: 
pirazinamida, isoniazida, ri-
fampicina e etambutol.  Para 
os casos que não apresenta-
rem resistência à medicação 
e o tratamento for realizado 
conforme a recomendação 
médica as chances de cura 
são altas e há possibilidade 
de prevenção para crianças 
com a vacina BCG. 

Professor do curso de Ciências Biológicas da UEPB Francisco Jaime Mendonça Júnior, no laboratório 

Foto: Divulgação

Acontece até a próxima sexta-
-feira em Campina Grande, a I Sema-
na de Combate às Hepatites Virais. O 
evento, iniciado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde no último domingo 
está realizando testes da doença e 
disponibilizando doses da vacina con-
tra hepatite B na Praça da Bandeira.

De acordo com o técnico do 
Programa Municipal de DST, Aids 
e Hepatites Virais, Silvestre Gonçal-
ves, a vacina contra a hepatite B é 
dividida em três doses. A segunda 
deve ser aplicada trinta dias após a 
primeira e a terceira seis meses após 
a primeira. “A novidade é que este 
ano o Ministério da Saúde ampliou 
a faixa etária de vacinação contra a 
doença, que antes era apenas para 

pessoas com até 29 anos, passou 
para 49”, disse.

Segundo o técnico, no ano pas-
sado foram notificados 104 casos de 
hepatites virais em Campina Gran-
de. Somente este ano, foram 79 ca-
sos, sendo 26 do tipo A, um do tipo 
B, cinco do tipo C e 47 descartados. 
Além do posto móvel na Praça da 
Bandeira, a vacina da hepatite B 
está disponível durante todo o ano 
no Serviço Municipal de Saúde, lo-
calizado na Rua Siqueira Campos, 
no bairro da Prata. 

“Se a pessoa acredita que pode 
estar infectada com algum dos tipos 
da doença ou se apresenta sintomas 
que podem ser associados à hepati-
te, a recomendação é de que pro-
cure o Serviço Municipal de Saúde 
e realize o teste, pois quanto mais 
rápido o tratamento, melhor”, aler-
ta Silvestre Gonçalves.

Hepatites virais
As hepatites são inflamações no 

fígado e podem ser causadas por ví-
rus, uso de alguns remédios, álcool 
e outras drogas, além de doenças 
autoimunes, metabólicas e gené-
ticas. São doenças silenciosas que 
nem sempre apresentam sintomas, 
mas quando aparecem podem ser 
cansaço, febre, mal-estar, tontura, 
enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 
e olhos amarelados, urina escura e 
fezes claras. 

No Brasil, as hepatites virais mais 
comuns são as causadas pelos vírus A, 
B e C. Estima-se que milhões de pes-
soas tenham vírus B ou C, mas não 
sabem que possuem a doença. É im-
portante ir ao médico regularmente 
e fazer os exames de rotina que de-
tectam a doença, que pode se tornar 
crônica e causar danos mais graves 
ao fígado, como cirrose e câncer. 

Campanha imuniza população
HePAtIteS VIRAIS

Diogo Almeida
Especial para A União



Entidades ampliam mobilização
pelo porto
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Justiça obriga BB a de-
volver r$ 2,7 milhões à 
prefeitura de Campina
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Uma ampla frente de mo-
bilização em defesa do Porto 
de Cabedelo e da economia 
paraibana, com o envolvimen-
to de toda sociedade e a classe 
política é o que está defenden-
do o presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de De-
rivados de Petróleo no Estado 
da Paraíba (Sindipetro-PB), 
Omar Hamad Filho.

Ele está buscando 
apoios para o movimento 
que visa evitar o iminente 
deslocamento da distribui-
ção de combustíveis para o 
Complexo Portuário de Su-
ape, em Pernambuco. Omar 
Hamad Filho se reuniu com 
os vereadores de Cabedelo 
e articulou uma sessão espe-
cial para segunda-feira, 29, 
na Câmara Municipal.

“Este é um momento 
oportuno para unir forças 
e abraçar a causa do porto”, 
disse o presidente da Compa-
nhia Docas da Paraíba, Wil-
bur Jácome, minutos depois 
de sair de uma audiência que 
tratou do assunto no começo 
da noite de ontem na Câmara 
Municipal de Cabedelo. 

A sessão contou com a 
participação de diversas au-
toridades, sindicalistas, re-
presentantes do comércio e 
trabalhadores.

“A Paraíba discute a in-
fraestrutura do porto há tem-
pos, precisamos aproveitar 
esse momento para refletir 
a importância do porto para 
o Estado, estamos em uma 
crescente de mais de 50% 
em três anos e meio, além de 
gerar mais de 2 mil empre-
gos diretos e indiretos, com 
um crescimento como este 
não há o que discutir quanto 
a viabilidade do porto”, disse 
Wilbur Jácome.

O presidente da Docas-
-PB destacou ainda as perdas 
que o Estado pode sofrer caso 
a Petrobras retire suas ins-
talações: “Perderíamos 500 
empregos diretos, além de 
um déficit de circulação de 
300 caminhões e 500 pessoas 
deixando de circular na cida-
de. Diminuiria consideravel-
mente o consumo de combus-
tível, comida, hotel, atingindo 
todos os setores do comércio 
local. Nesse momento perde-
ríamos 40% da movimenta-
ção e 25% do faturamento do 
porto – que é de cerca de R$ 
3 milhões – diminuindo a ca-
pacidade de competitividade 
e a perspectiva de atrair in-
vestimentos. Temos que evi-
tar isso, o porto é da Paraíba. 
Somos necessários ao desen-
volvimento econômico desse 
Estado”, afirmou.

Dos 15 maiores contri-
buintes de Cabedelo, 14 es-
tão ligados à atividade por-
tuária, gerando mais de R$ 2 

milhões por ano em ISS para 
o município.

Projetos – O Porto de 
Cabedelo defende hoje três 
projetos: o primeiro é a 
construção de um terminal 
de múltiplo uso (que custa 
cerca de R$ 400 milhões), 
550 metros de novos berços 
e 102 mil metros quadrados 
de armazenagem. Com essa 
obra, o porto passa a ter uma 
capacidade de absorver, no 
mínimo, os 50 mil contêine-
res da Paraíba que são movi-
mentados hoje em Suape.

O segundo projeto trata 
do reforço do cais envolvente, 
aumentando o destacamento 
do cais em 25 metros, o que 
vai possibilitar novas draga-
gens e o aumento do calado 
para, no mínimo, 13 metros. 
Isso viabilizaria o atracamen-
to de embarcações maiores. O 
terceiro ponto é a dragagem, 
que foi incluída no próximo 
plano nacional de dragagem 
do Governo Federal.

Perda é de 500 empregos e de
25% do faturamento do Porto 
que hoje é de 3 milhões   

Muito bate-boca animado por 
vaias e aplausos, mas nenhuma 
proposta objetiva e baseada na 
legislação. Esse foi o clima e o re-
sultado final da sessão especial que 
a Assembleia Legislativa realizou, 
ontem de manhã para discutir a es-
tadualização do passe-livre e a ter-
ceirização dos terminais rodoviários 
de Campina Grande e da capital.

Solicitada pelo presidente da 
Casa, deputado Ricardo Marcelo 
(PEN), a sessão registrou muito mais 
barulho e muita discussão, mas no 
final das contas não chegou a lu-
gar nenhum sobre quem vai pagar 
a conta do passe-livre, caso ocorra 
mesmo a estadualização.

Ricardo Marcelo abriu os traba-
lhos defendendo o passe-livre ale-
gando que já existem recursos da 
União, do Governo do Estado e das 
prefeituras para serem investidos 

no setor, mas, na sequência de sua 
fala, além de omitir a parcela que 
caberia ao empresariado que tem 
lucros no setor, não sugeriu percen-
tagens para prefeituras, estados e 
União. 

“O Passe Livre é fundamental 
e importante e com essa união de 
todos, do Governo Federal, Estadu-
al e municipal e não vai acarretar 
prejuízo, já que existem recursos 
oriundos do Poder Público”, disse. 
Guiados por esse pensamento do 
presidente, os deputados de opo-
sição aproveitaram a animação da 
plateia para lançar os mais variados 
projetos e todo tipo de sugestão.

Por esse caminho, seguiram 
principalmente os parlamentares 
Anísio Maia e Frei Anastácio, do PT, 
ajudados, no caso, pelo deputado 
estadual Caio Roberto(PR), para 
quem o empresariado é quem pode 
e quem vai bancar os custos da gra-
tuidade do benefício em discussão.

Mesmo sob vaias dos manifes-

tantes de plenário, o líder do Gover-
no, Hervázio Bezerra(PSDB) explicou 
que, se o empresariado não banca 
nem mesmo as meias passagens e 
nem as gratuidades para idosos e 
outras categorias, como poderia 
bancar a gratuidade geral? “Esses 
custos de redução acabam sendo 
transferidos para as tarifas de quem 
paga passagem inteira, consequen-
temente, para o povão”, comentou 
o deputado.  Sobre o fato de os de-
putados da oposição anunciarem 
projetos e proposições que obri-
guem o Estado a bancar, Hervázio 
lembrou que, pela Constituição, ne-
nhum parlamentar pode apresentar 
matérias criando despesas. 

“Isso é uma coisa do conheci-
mento dos próprios parlamentares 
de oposição e que deve acabar em 
veto e, veto, não porque o Gover-
no seja contra o Passe Livre, mas 
porque a iniciativa de o parlamen-
tar criar despesas fere e contraria à 
Constituição”, completou.

Na mesa dos trabalhos, também 
estiveram o secretário de Governo, 
Adriano Galdino, representando 
o governador Ricardo Coutinho 
(PSB); o diretor de Planejamento 
da Semob, Adalberto Araújo, re-
presentando o prefeito de João 
Pessoa, Luciano Cartaxo; a diretora 
de Transportes do DER, Nilza Maga-
lhães; o diretor institucional da As-
sociação das Empresas de Transpor-
te Coletivos Urbanos de João Pessoa 
(AETC-JP), Mário Tourinho; o pre-
sidente do Sindicato das Empresas 
de Transportes Intermunicipais de 
Passageiros da Paraíba (Setrans/PB) 
José Augusto Morosini; e os repre-
sentantes do Movimento Passe Livre 
(MPL) Damacieudo Dantas e Tárcio 
Teixeira.

O representante do Movimen-
to Passe Livre, Damacieudo Dantas, 
cobrou que o Governo do Estado 
implante imediatamente o passe-
-livre na rede estadual e o diretor de 
planejamento da Semob, Adalberto 

Araújo, sugeriu a reformulação do 
Conselho Tarifário, com represen-
tação do Movimento Passe Livre, e 
consequente abertura da planilha 
dos custos das planilhas de passa-
gens. 

O diretor da AETC-JP, Mário 
Tourinho, disse que defende a ra-
cionalidade da discussão. “O ideal 
é que todos andassem de graça nos 
ônibus, mas não vai haver receita 
para arcar com as despesas das em-
presas. Então, defendemos a racio-
nalidade. O governo que conceder 
o passe livre tem que identificar a 
fonte que vai pagar”, sustentou.

Terminais Rodoviários - Com 
relação à terceirização dos termi-
nais rodoviários, a diretora de trans-
portes do DER, Nilza Magalhães, 
negou que a intenção do Governo 
seja privatizar os equipamentos. Se-
gundo ela, o que acontecerá será a 
concessão dos terminais para serem 
administrados por empresas priva-
das, mas o Estado tendo o direito de 

cassar a concessão, quando o serviço 
não estiver sendo bem desempe-
nhado. Nilza também destacou que 
como técnica, trabalhando na área 
de transportes desde 1983, conside-
ra como inviável que o Estado man-
tenha a administração dos terminais, 
pois vem acumulando prejuízos na 
gestão. Segundo ela, mensalmente 
a o déficit administrativo é de mais 
R$ 95 mil, já que a despesa com os 
dois terminais é de R$ 2,7 milhões, 
enquanto a receita é de apenas R$ 
2,6 milhões.

No final da sessão, o represen-
tante do Movimento Passe Livre Tar-
cio Teixeira sugeriu que dois pontos 
de todas as discussões fossem leva-
dos adiante. Primeiro a inserção de 
um representante do MPL e da ALPB 
no Conselho Tarifário e que a Casa 
de Epitácio Pessoa solicite as plani-
lhas de custos das empresas de ôni-
bus e, consequentemente, formar 
uma comissão para analisar as con-
tas do transporte público.

Passe Livre gera muito debate na
AL, mas termina sem definição

QUeM pAGA A CoNtA?

Com a presença do pre-
feito Luciano Cartaxo(PT), a 
Câmara Municipal iniciou, on-
tem, o segundo semestre do 
período legislativo de 2013. 
Além de todos os vereadores, 
a sessão de abertura dos tra-
balhos contou ainda com as 
presenças de vários secretá-
rios municipais e de represen-
tantes de vários segmentos da 
sociedade.

O presidente da Casa, ve-
reador Durval Ferreira (PP) 
foi o primeiro a discursar e 
destacou que o país vive um 
momento especial porque é 
um momento que os cidadãos 
estão indo às ruas reivindicar 
seus direitos e melhorias na 
qualidade do serviço públi-
co. Ele alertou para que esse 
“acordar” não seja desperdi-
çado e afirmou que o povo 
precisa ter consciência de que 
também pode e precisa fre-
quentar a Câmara, que está 
aberta a fortalecer o diálogo 
com a população. 

Após o presidente da 

Casa, o prefeito Luciano Car-
taxo fez um balanço da sua 
administração e destacou a 
importância da boa relação 
do Governo Municipal com o 
Legislativo da capital. “O nos-
so governo está conseguindo 
realizar um projeto de desen-
volvimento para João Pessoa 
porque os compromissos de 
campanha estão sendo cum-
pridos”, disse. 

O prefeito ainda anun-
ciou a abertura de edital para 
realização de concurso públi-
co na área de educação com 
mil vagas para professor e 
300 para outros profissionais 
da área. Cartaxo também ga-
rantiu a criação da carreira 
dos procuradores da Câmara 
e anunciou a contratação, no 
próximo mês de agosto, de 
20 novos procuradores para 
o município. Além disso, ele 
afirmou que já conseguiu in-
vestimentos do Ministério da 
Justiça para a Guarda Munici-
pal e para a Secretaria Munici-
pal de Segurança Urbana. 

Câmara abre segundo
semestre com Luciano

De VoltA

Empresários já falam em “racionalidade”

 Ademilson José
Ademilson1956@gmail.com

Primeira sessão foi movimentada, mas só com dois discursos

Os profissionais da Psi-
copedagogia recorreram aos 
Poderes Executivo e Legis-
lativo de João Pessoa a fim 
de que a atividade seja regu-
lamentada no município. O 
prefeito Luciano Cartaxo e o 
presidente da Câmara, Durval 
Ferreira, receberam ontem 
os profissionais, professores 
e estudantes da área, que, 
apoiados pelo vereador Bira, 
entregaram ao prefeito um 
projeto solicitando a deman-
da e a disponibilização de 
vagas para psicopedagogos 
no próximo concurso público 
para a Secretaria de Educação 
e Cultura (Sedec) do municí-
pio. O certame tem previsão 
de lançamento de edital para 
agosto deste ano.  

O porta-voz da catego-
ria, Roberto Anselmo, que é 
coordenador do curso de Psi-

copedagogia da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
explicou que a classe preten-
de dialogar para que vire lei 
a exigência desse profissional 
nas escolas públicas da capi-
tal, assim como já acontece em 
muitas unidades educacionais 
particulares. Ele destacou que 
o curso da UFPB foi o primeiro 
do Brasil que existiu em nível 
de graduação (antes era uma 
especialização) entre as uni-
versidades públicas do país. 

O prefeito Luciano Car-
taxo prometeu analisar a 
proposta e que, em princí-
pio, o objetivo é no sentido 
de regulamentar a profissão. 
Ele assegurou a legalidade da 
ação e acrescentou que, com a 
iniciativa, a categoria ganhará 
mais mercado para atuar, e, 
com isso, os estudantes do 
curso só ganharão. 

Psicopedagogos na luta

Foto: Assessoria/CMJP

 Ademilson José
Ademilson1956@gmail.com
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Justiça determina que BB devolva 
R$ 2,7 mi à Prefeitura de Campina

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 31 de  julho de 2013

GERAL

Dívida é da década de 90 
e foi considerada danosa 
aos cofres do município

Campina Grande - A Pro-
curadoria Geral do Município 
anunicou, ontem, que o juiz 
titular da 4ª Vara Federal, 
Rogério Gonçalves de Abreu, 
prolatou sentença determi-
nando que o Banco do Brasil 
devolva o montante de mais 
de R$ 2,7 milhões seqüestra-
dos das contas da prefeitura 
para pagamento de uma dívi-
da originada na década de 90 
e cujos pagamentos deixa-
ram de ser efetivados na ges-
tão do ex-prefeito Veneziano 
Vital do Rêgo (PMDB). 

De acordo com o procu-
rador José Fernandes Mariz, a 
decisão tornou-se viável após 
sentença do desembargador 
Élio Siqueira, do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, 
determinando uma expressi-
va redução do repasse mensal 
da Prefeitura para pagamento 
da dívida, que, na prática, caiu 
de mais de R$ 3 milhões para 
cerca de R$ 120 mil.

“Durante todo esse pro-
cesso, sustentamos a total 
inviabilidade do poder públi-
co municipal arcar com a co-
brança que era feita, por ela 
ser danosa ao erário públi-
co. Conseguimos fazer com 
que a Justiça compreendesse 
isso”, comentou José Mariz.

De acordo com a pre-
feitura, a dívida, que gerou 
uma série de bloqueios por 
parte do Banco do Brasil, foi 
contraída em 1999, quando o 
município celebrou um con-
trato através do qual a União 
assumia as dívidas de Cam-
pina Grande, num total de R$ 
24 milhões, que seriam pa-
gos em 360 parcelas. 

Em 2007, o então pre-
feito Veneziano Vital do Rêgo 
questionou judicialmente a 
dívida porque, mesmo já ten-
do sido pagos R$ 27 milhões, 
ainda restava, então, um sal-
do de R$ 53 milhões. 

Segundo o procurador, 
o erro do gestor foi ter dei-
xado de pagar as parcelas 
mensais, o que, acumulando 
juros, elevou o débito, che-
gando, atualmente, a mais de 
R$ 120 milhões.

Conforme José Fernan-
des Mariz, após as vitórias 
na Justiça na queda de braço 
com a União, agora a Procu-
radoria vai tentar a revisão 
do saldo devedor. 

“O próximo passo, ago-
ra, será buscarmos reduzir o 
montante da dívida, que ul-
trapassa os R$ 120 milhões, 
para que a prefeitura possa 
fazer novos financiamentos, 
a exemplo do necessário para 
a construção do segundo anel 
viário da cidade”, disse. 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Um adeus a Tião Barbeiro

Um projeto polêmico

Veja o que disse o médico Dráusio Varela sobre o projeto 
para as vítimas de estupro:

Há manhãs em que fico revoltado ao ler os jornais. 
Aconteceu segunda-feira passada quando vi a manchete de 
“O Globo”: “Pressão religiosa”, com o subtítulo: “À espera do 
papa, Dilma enfrenta lobby para vetar o projeto para vítimas de 
estupro que Igreja associa a aborto”.

Esse projeto de lei, que tramita desde 1999, acaba de ser 
aprovado em plenário pela Câmara e pelo Senado e encaminhado 
à Presidência da República, que tem até 1º de agosto para 
sancioná-lo.

Se não houver veto, todos os hospitais públicos serão 
obrigados a atender em caráter emergencial e multidisciplinar 
as vítimas de violência sexual.

Na verdade, o direito à assistência em casos de estupro 
está previsto na Constituição. O SUS dispõe de protocolos 
aprovados pelo Ministério da Saúde especificamente para esse 
tipo de crime, que recomendam antibióticos para evitar doenças 
sexualmente transmissíveis, antivirais contra o HIV, cuidados 
ginecológicos e assistência psicológica e social.

O problema é que os hospitais públicos e muitos de 
meus colegas, médicos, simplesmente se omitem nesses 
casos, de forma que o atendimento acaba restrito às 
unidades especializadas, quase nunca acessíveis às mulheres 
pobres.

O Hospital Pérola Byington é uma das poucas unidades da 
Secretaria da Saúde de São Paulo encarregadas dessa função. Lá, 
desde a fundação do Ambulatório de Violência Sexual, em 1994, 
foram admitidas 27 mil crianças, adolescentes e mulheres 
adultas.

Em média, procuram o hospital diariamente 15 vítimas de 
estupro, número que provavelmente representa 10% do total de 
ocorrências, porque antes há que enfrentar as humilhações das 
delegacias para lavrar o boletim de ocorrência.

As que não desistem ainda precisam passar pelo Instituto 
Médico Legal, para só então chegar ao ambulatório do SUS, 
calvário que em quase todas as cidades exige percorrer dezenas 
de quilômetros, porque faltam serviços especializados mesmo 
em municípios grandes. No Pérola Byington, no Estado mais rico 
da federação, mais da metade das pacientes vem da Grande São 
Paulo e de municípios do interior.

Agora, vamos ao ponto crucial: um dos artigos do 
projeto determina que a rede pública precisa garantir, além do 
tratamento de lesões físicas e o apoio psicológico, também 
a “profilaxia da gravidez”. Segundo a deputada Iara Bernardi, 
autora do projeto de lei, essa expressão significa assegurar 
acesso a medicamentos como a pílula do dia seguinte. A palavra 
aborto sequer é mencionada.

Um Estado laico tem direito de submeter a sociedade 
inteira a uma minoria de fanáticos decididos a impor suas 
idiossincrasias e intolerâncias em nome de Deus? Em que 
documento está registrada a palavra do Criador que os nomeia 
detentores exclusivos da verdade? Quanto sofrimento humano 
será necessário para aplacar-lhes a insensibilidade social e a 
sanha punitiva?

Morreu anteontem, no Hospital Edson Ramalho, 
em João Pessoa, Tião Barbeiro, criatura estimada 
e conhecida do povo paraibano, principalmente da 
gente que mora na capital do Estado e frequenta os 
arredores da Assembleia Legislativa, ali na Duque de 
Caxias, onde ele mantinha o seu Salão. 

Tião cortou o cabelo de 12 governadores da 
Paraíba e tornou-se amigo de todos eles. Chegou 
a cortar o cabelo, também, de um presidente 
da Repúbica em visita de trabalho à Paraíba. 
Ele se orgulhava disso e contou suas estórias 
num documentário feito pela TV Cidade de João 
Pessoa. 

Tião é o pai do jornalista Luiz Henrique, que 
hoje mora em Goiânia, em Goiás, mas encontra-se 
na Paraíba desde a semana passada para cuidar do 
seu pai. Diabético, Tião tinha várias complicações de 
saúde por conta da doença e anteontem não resistiu 
e morreu. 

A Paraíba perdeu um grande homem.

Os dados da pesquisa 
do “Atlas do Desenvolvimen-
to Humano no Brasil 2013”, 
divulgados no começo desta 
semana pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (Pnud) sobre os 
Índices de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM), 
revelam que a Paraíba ocu-
pa a 23º posição no ranking, 
com indicador de 0,658, con-
siderado de nível médio. Na 
última pesquisa, divulgada 
em 2003, o Estado obteve ín-
dice de 0,382, o que revela um 
aumento de mais de 70% nos 
últimos anos.

Para elevar a posição 
atual da Paraíba, o Governo 
do Estado tem adotado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), ações que visam 
garantir programas de renda 
atrelados à segurança alimen-
tar e nutricional.

A secretária de Estado de 
Desenvolvimento Humano, 
Aparecida Ramos de Meneses, 
destacou que os dados são 
positivos, mas precisam ser 
melhorados. “Estamos traba-
lhando para a construção de 
uma Paraíba melhor, com pro-
gramas de renda que garan-

IDH melhora em 70 por cento
NA PARAÍBA

A lista tríplice para a escolha do 
procurador-geral de Justiça do Mi-
nistério Público da Paraíba, biênio 
2013/2015, já foi encaminhado, on-
tem, ao governador Ricardo Coutinho 
(PSB). O chefe do Executivo terá 15 dias 
para apontar o nome do próximo pro-
curador-geral, e a posse domescolhido 
já está marcada para o dia 29 de agos-
to. O documento,  assinado pelo atual 
procurador-geral de Justiça Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho, foi entregue 

pelo secretário-geral do MP, promo-
tor Francisco Lianza, e, pela ordem, a 
lista ficou composta pelos promotores 
de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora, 
que conquistou 142 votos; Ádrio No-
bre Leite, que obteve 124; e João Ge-
raldo Carneiro Barbosa, 90 votos. Caso 
o governador não faça nenhuma indi-
cação até o final do prazo de 15 dias, 
automaticamente o mais votado da 
lista torna-se oficialmente procurador-
-geral de Justiça.

MP elege e envia lista tríplice
ao governador Ricardo Coutinho

tem o desenvolvimento da po-
pulação, baseado em políticas 
públicas. Estas melhorias que 
estamos implantando ago-
ra só serão sentidas a alguns 
anos”, frisou.

Ela ressaltou ainda que 
para se calcular o IDHM são 
considerados três indicado-
res: vida longa e saudável 
(longevidade), acesso ao co-
nhecimento (educação) e pa-
drão de vida (renda).

Avanços na Paraíba – Nos 
últimos dois anos, além do in-
centivo na área da educação 
com a construção de escolas 
e o Ensino Integral pelo Go-
verno do Estado, a segurança 
alimentar compõem uma das 
iniciativas que contribuem 
para assegurar uma vida me-
lhor à população.

Dessa forma, foram entre-
gues à população dois restau-
rantes populares: um em João 
Pessoa, no bairro de Mangabei-
ra e outro em Campina Grande, 
no Centro da cidade. Ao todo, 
são mantidos pelo Governo 
do Estado quatro equipamen-
tos que ofertam, de segunda a 
sexta-feira, 3,5 mil refeições di-
árias, no valor de R$ 1,00.

Também na área de se-
gurança alimentar, a Paraíba, 
junto ao Ministério do Desen-
volvimento Social e Comba-
te à Fome (MDS), ampliou o 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA). 

O programa existia em 
14 municípios e está sendo 
implantado em 127 cidades, 
alcançando 2.199 agricultores 
familiares e 1.816 entidades 
que prestam assistência social 
a pessoas em estado de carên-
cia alimentar. 

O Pacto pelo Desenvol-
vimento Social da Paraíba – 
Contrapartida Solidária 2013 
contempla a área da saúde. 
Para essa versão, o Governo 
do Estado está destinando 
um investimento na ordem 
de R$ 100 milhões.

Outras ações como me-
lhorias nos Centros Sociais 
Urbanos (CSUs) atendem a 
população com cursos pro-
fissionalizantes, esporte para 
crianças e adolescentes e gru-

pos de idosos. Foram realiza-
das reformas e recuperação 
dos prédios em um investi-
mento de mais de R$ 2 mi-
lhões em parte dos 16 CSUs 
distribuídos no Estado, que 
atendem juntos a mais de 35 
mil pessoas.

Também foi totalmen-
te recuperado o Centro de 
Convivência da Pessoa Idosa 
(CCI), localizado em João Pes-
soa, que atende a mais de 70 
idosos.

Ainda na área da pessoa 
idosa, tem o Programa Cidade 
Madura, um projeto pioneiro 
no Brasil, que será construí-
do em João Pessoa e Campina 
Grande.  

O projeto é um condo-
mínio inteiramente proje-
tado com as necessidades 
específicas voltados para a 
terceira idade. O idoso pa-
gará um aluguel social sim-
bólico no modelo de loca-
ção social. 

Pacto Social investe R$ 100 mi

Cida Ramos avalia números

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

FotoS: Divulgação

Procuradoria 
do Município 
anuncia que 
solução agora é 
procurar reduzir 
os valores 
da dívida 
acumulada

Geraldo Carneiro obteve 90 votos; Ádrio Nobre Leite, 124; e Bartrand Asfora, 142 votos
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Rompimento de adutora provoca 
morte e prejuízos no Rio de Janeiro
Uma criança de três anos 
morreu e outras 16 pessoas 
ficaram feridas na tragédia

Rio de Janeiro – O rompi-
mento da adutora da Compa-
nhia Estadual de Água e Esgoto 
do Rio de Janeiro (Cedae), na 
zona oeste da cidade, deixou 16 
pessoas feridas e uma criança 
morta. O acidente ocorrido na 
madrugada de ontem provo-
cou a morte da menina Isabela 
Severo da Silva, 3 anos. 

A criança engoliu muita 
água e chegou a receber mas-
sagem cardíaca dos bombei-
ros que a socorreram. Ela foi 
encaminhada para o Hospital 
Rocha Faria, no mesmo bair-
ro. A menina se afogou com o 
grande fluxo de água e teve pa-
rada cardiorrespiratória após 
ser socorrida pelos bombeiros. 
Nove dos feridos foram enca-
minhados ao Hospital Rocha 
Faria, em Campo Grande, e os 
demais liberados no local do 
acidente.

O rompimento da tubula-
ção, na Estrada do Mendanha, 
fez com que um fluxo de 3 mil 
litros de água por segundo 
jorrasse sobre casas da região. 
Muitos moradores inicialmen-
te pensaram que fosse chuva 
quando a água começou a 
bater nos telhados. Só depois 
perceberam que o jato era 
muito forte. Trinta e três casas 
foram atingidas, 17 desaba-
ram e outras 16 tiveram algum 
tipo de dano. Pelo menos 70 
pessoas estão desalojodas. As 
informações são dos bombei-
ros que fazem o atendimento 
às vítimas.

O mecânico Agilson da Sil-
va Serpa, de 42 anos, conta que 
estava em casa com a esposa, 
o cunhado e a enteada de 8 
anos. “A água começou a bater 
no telhado e pensamos que era 
chuva. Mas estava muito forte. 
Tentamos nos abrigar no ba-
nheiro, mas as paredes da casa 
começaram a cair. Aí tentamos 
sair, mas fomos levados pela 
correnteza”, conta o morador, 
que teve ferimentos nas per-
nas, no rosto e no braço.

Segundo ele, a corrente-
za foi tão forte que fez com 
que os parentes se perdes-
sem e só se reencontrassem 
30 minutos depois. As outras 

três pessoas que estavam na 
casa tiveram que ser encami-
nhadas ao hospital. Agilson 
conta que três carros que 
estavam sendo consertados 
por ele foram destruídos.

A cozinheira Irenilde Pe-
reira da Silva, 37, estava na 
sua casa com quatro pessoas 
e sua filha, de cinco meses. 
Uma parede da casa e o te-
lhado foram destruídos pela 
força das águas. “Acordei com 
um estrondo. Achei que era 
chuva. Mas logo depois perce-
bi o que estava acontecendo. 
Fui correndo pegar a minha 
filha, que chorava muito, as-
sustada”, disse.

O diretor de Produção da 
Cedae, Jorge Briard, disse que 
as pessoas que tiveram suas 
casas danificadas serão alo-
cadas em hotéis ou motéis de 
Campo Grande para ficarem 
perto de suas casas. Eles terão 
alimentos e medicamentos for-
necidos pela empresa e pelo 
governo fluminense.

Técnicos da Cedae inicia-
ram ontem o mapeamento dos 
danos e prejuízos causados. 
As casas serão reconstruídas 
e os pertences perdidos serão 
restituídos, segundo Briard. 
Técnicos da empresa trabalha-
ram durante todo o dia para 
consertar a adutora. De acordo 
com a Cedae, o abastecimen-
to em outros locais da cidade 
não sofreu impacto, mas os 
moradores de Campo Grande 
devem ter alguma restrição no 
fornecimento. O abastecimen-
to de água na região deverá ser 
normalizado hoje.

Os bombeiros continua-
ram durante todo o dia o tra-
balho de resgate de pessoas 
que ficaram ilhadas em de-
corrência do alagamento pro-
vocado pelo rompimento da 
tubulação.

Protestos contra Cabral e Paes
O governador do 

Estado do Rio, Sérgio 
Cabral, e o prefeito da 
capital fluminense, Edu-
ardo Paes, estiveram na 
manhã de ontem no local 
do rompimento de uma 
adutora da Companhia 
Estadual de Água e Es-
goto (Cedae), que matou 
uma criança no início da 
manhã. Eles enfrentaram 
clima de indignação e crí-
ticas dos moradores.

"Viemos prestar so-
lidariedade a essas famí-
lias tomadas pelo pânico, 
que tiveram um momen-
to de terror em suas vi-
das com o rompimento 
da adutora da Cedae", 
disse o governador que 
afirmou que as famílias 
afetadas dormirão em 
hotéis da região.

Enquanto dava en-
trevista, Cabral ouvia 

gritos dos moradores 
que pediam saneamen-
to básico para o bairro 
que, segundo eles, sofre 
frequentemente com en-
chentes. 

"Aqui as enchentes 
são constantes. Eles bota-
ram asfalto, mas não tem 
saneamento, tanto que 
essa água não escoa. Fal-
ta calçamento, ilumina-
ção...", criticou a recep-
cionista Osana da Silva, 
de 36 anos.

Na saída da escola 
onde deram entrevista, o 
governador e o prefeito 
ouviram gritos de indig-
nação: "Isso é uma vergo-
nha! Todo ano temos en-
chente aqui", gritava um 
morador. Em outro pon-
to, uma mulher segura-
va uma faixa de papelão 
que pedia "Fora Cabral. 
Fora Eduardo Paes".

Cerca de 70 pesso-
as estão desabrigadas e 
mais 70 foram desaloja-
das (abrigadas em casa 
de parentes ou amigos) 
depois que o jato de água 
inundou ruas de Campo 
Grande, na zona oeste,  
destruindo 17 casas e cau-
sando danos a 16. 

A menina Isabela Se-
vero da Silva, de 3 anos, 
foi socorrida e morreu no 
Hospital Estadual Rocha 
Faria. Mais nove pesso-
as foram levadas feridas 
para o hospital e sete fo-
ram atendidas no local do 
acidente.

De acordo com o go-
vernador, peritos exter-
nos vão investigar a causa 
do acidente e a Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Social vai auxiliar 
no cadastramento das fa-
mílias desalojadas.

EUA condena militar 
que vazou dados

Itália: ministra negra 
pede fim do racismo

A ministra italiana para a Inte-
gração, Cécile Kyenge, de origem con-
golesa, exigiu ontem, em Roma, que 
cessem os atos de racismo e intolerância 
contra ela, principalmente por militantes 
do partido Liga Norte. “Se o secretário 
deste partido não impedir seus mem-
bros, não participarei da conferência a 
qual me convidaram em agosto”, disse 
a ministra Kyenge.

No sábado, duas bananas foram 
lançadas contra ela como um gesto de 
discriminação pela cor de sua pele, de-
pois de ter sido comparada a um oran-
gotango dias antes por um dos líderes 
da Liga do Norte.

Kyenge falava em um comício 
do Partido Democrata (PD, esquerda), 
quando um espectador não identificado 
atirou bananas, que não chegaram a 
atingir a ministra, mas que provocou 
reações de rejeição generalizadas no 
país. Kyenge, médica, cidadã italiana 
nascida na República Democrática do 
Congo, tem sido alvo de ataques racis-
tas desde que foi nomeada ministra. 
“Mesmo que tenhamos ideias difer-
entes, devemos nos enfrentar no campo 
das ideias e não dos insultos”, ressaltou 
Kyenge.

Bradley Manning, o militar 
americano acuasado de vazar milhares 
de documentos secretos para o site 
WikiLeaks, foi condenado ontem por 
espionagem. Por outro lado, ele foi 
absolvido da acusação mais grave, de 
ajudar o inimigo, cuja pena prevista 
era prisão perpétua. A sentença deve 
sair nos próximos dias. 

Manning foi considerado culpado 
em um total de 20 acusações - cinco 
por espionagem, cinco por roubo, uma 
por fraude de informática e outras in-
frações militares -, que podem fazê-lo 
ser sentenciado a uma pena de mais de 
100 anos de prisão.

Ele admitiu ter vazado os docu-
mentos, mas afirmou que o fez para 
promover um debate sobre a política 
externa dos Estados Unidos. 

Entre os documentos estavam 
470 mil informes do campo de batalha 
no Iraque e no Afeganistão e 250 mil 
comunicações entre Washington e 
embaixadas ao redor do mundo. O 
caso é considerado o maior vazamento 
de documentos secretos americanos 
da história.

Em uma declaração con-
junta em Washington ontem, 
representantes dos governos 
dos Estados Unidos, Israel e 
Palestina anunciaram que 
retomarão em duas semanas 
as negociações para um acor-
do de paz entre israelenses e 
palestinos que permitirá a 
criação do Estado palestino. 
A expectativa dos Estados 
Unidos é conseguir um acor-
do de paz entre palestinos 
e israelenses num prazo de 
nove meses.

O secretário de Estado 
dos EUA, John Kerry, afir-
mou ainda que os dois lados 
do conflito estão abertos à 
negociação. A expectativa, 
disse o americano, é que em 
no máximo nove meses haja 
um acordo.

“Todos entendem do 
que estamos falando: dois 
Estados, porque dois povos 
merecem um povo para cha-
mar de seu. Não estaríamos 
aqui se esses dois líderes 
não acreditassem nisso”, 

afirmou Kerry . “Não pode-
mos passar para a próxima 
geração a responsabilidade 
de resolver isso.”

Segundo o secretário do 
Estado, as conversas foram 
“produtivas”, e todos os en-
volvidos no debate concor-
dam que a solução de dois 
Estados é a única possível 
para o conflito na região.

Kerry afirmou ainda 
que Israel já tomou provi-
dências para melhorar as 
condições de segurança no 
Oriente Médio, e continuará 
a adotar medidas neste sen-
tido. “Por isso vimos melho-
rias e diminuição dos ata-
ques terroristas [na região]”, 
afirmou o americano. 

O representante pales-
tino para as negociações, 
Saed Erakat, disse que che-
gou o momento de pôr fim 
ao conflito. “Os palestinos 
já sofreram demais. É hora 
deles terem seu Estado so-
berano e de poderem viver 
em paz.”

Falando depois dele, a 
ministra da Justiça de Israel, 
Tzipi Livni, adotou um tom 
de cautela quanto aos rumos 
das negociações. “Estamos 
esperançosos, mas não po-
demos ser ingênuos”, afir-
mou.

A ministra israelen-
se recusou dar detalhes do 
conteúdo dessa primeira 
reunião com a parte pales-
tina e ressaltou que as par-
tes se comprometeram a 
não revelar os detalhes das 
conversas que acontecem 
a portas fechadas, por isso 
não tem intenções de rom-
per quebrar essa promessa. 
“Isto faz parte da parcela 
para criar confiança mútua”, 
manifestou.

Segundo ela, houve al-
tos e baixos nas discussões 
entre os dois lados, mas o 
foco agora é outro. “Não vai 
ser fácil. Esta negociação 
não visa discutir o passado, 
mas criar soluções e tomar 
decisões para o futuro.”

Acordo de paz em nove meses
PALESTINOS E ISRAELENSES

Vinícius Lisboa
Da Agência Brasil

Dezenas de 
pessoas ficaram 
desalojadas 
após terem 
as casas 
destruídas 
pela força 
das águas

A ruptura da tubulação fez com que um fluxo de três mil litros de água por segundo jorrasse sobre a região atingida, destruindo casas, carros e causando pânico na população

PolíticasBRASIL & 
MUNDO

Fo
to

: t
ân

ia
 R

êg
o/

AB
r



João Pessoa > Paraíba > QUARTA-FEIRA, 30 de julho de 2013Publicidade
20 A UNIÃO 



A paraibana Dealúcia 
Pinto viajou na madrugada 
de ontem para a cidade de 
Turim, na Itália, onde, a par-
tir de amanhã representará a 
Paraíba e o Brasil no “World 
Master Games”, popularmen-
te conhecido como Jogos 
Mundiais de Mestrado no 
Verão 2013. Ela vai competir 
nas modalidades de vôlei de 
praia e vôlei de quadra, cate-
goria 50+ ao lado de atletas 
brasileiras dos Estados da 
Bahia, Ceará, Goiás e Brasília.

No vôlei de praia, Dealú-
cia jogará pela equipe “Areias 
do Brasil” e no vôlei de qua-
dra ela defenderá o time “Bra-
sil Mix”. Neste evento são reu-
nidos mais de dois mil atletas 
que jogam nas categorias 
35+. 45+, 55+ e 65+ inclusi-
ve com times do exterior. No 
ano passado, a paraibana ob-
teve a medalha de prata e, em 
2011, conquistou a medalha 
de bronze jogando por uma 
equipe da Bahia. Batalhadora 
e focada no esporte, Dealúcia 
fez do vôlei uma terapia para 

sua vida particular e desta 
forma consegue superar to-
dos os problemas.

“Estou na minha melhor 
forma, com 52 anos, e me sin-
to preparada para disputar 
esta competição internacio-
nal onde as melhores equi-
pes de vários países estarão 
brigando pelo título. Espe-
ro trazer para meu Estado 
mais uma medalha” revelou 
Dealúcia antes de embarcar 
para Turim, na madrugada 
de ontem.

Dealúcia Pinto começou 
jogando vôlei de quadra aos 
10 anos de idade no Ipep e 
aos 12 anos já fazia parte da 
Seleção Paraibana da catego-
ria, disputando sua primeira 
competição interestadual no 
Campeonato Norte Nordeste 
em Mossoró-RN.  Na Seleção 
da Paraíba passou por todas 
as categorias e disputou tor-
neios em várias cidades do 
país. “Ela, atualmente, joga 
no “Jornada Vôlei” um time 
de João Pessoa na categoria 
adulta e master 50+”, disse 
ontem Giovanni Marques, 
responsável pelo Departa-
mento de Vôlei de Praia da 
Federação Paraibana de Vôlei.

A paraibana, por sua 
vez, disputa há vários anos o 

“Torneio Master” no centro 
de treinamento Aryzão da 
Confederação Brasileira de 
Voleibol, em Saquarema, que 
sempre é realizado no mês 
de novembro. Ela treina dia-
riamente na praia do Cabo 
Branco, em João Pessoa, com 
o professor Guilhardo Lima, 
visando melhorar sua pre-
paração para a competição 
de praia, tanto na parte física 
quanto tática.

“Ela é uma das melho-
res atletas master do país e 
acredito que ela possa sair 
vitoriosa deste campeonato 
mundial em Turim, na Itália”, 
enfatizou.
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Presidente do CSP se 
irrita com posição do 
Auto sobre a Copa SP

vôlei de PrAiA

Paraibana compete na Itália
dealúcia Pinto vai
representar o Brasil no
World Master Games

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Um café da manhã, nas 
dependências do Clube dos 
Oficiais da Polícia Militar, no 
bairro de Manaíra, na ca-
pital, na manhã de ontem, 
marcou o lançamento da 6ª 
Taça Cidade de João Pessoa 
de Natação de Base – Troféu 
Maria Judy Miranda de Assis, 
programado para o dia 31 
de agosto, no Parque Aquá-
tico do referido clube, com 
provas de 25 metros nado 
Peito e 25 metros nado livres 
para atleta não federados.

O evento é um reconhe-
cimento a uma das maiores 
incentivadoras do esportes 
na Paraíba (Maria Judy Mi-
randa de Assis), que durante 
vários anos dirigiu os destino 
do esporte escolar, educação 
física e incentivou todos os 
outros esportes no Estado, 
quando comandou o anti-
go Dede, hoje Vila Olímpica 
Ronaldo Marinho, no Bairro 
dos Estados, em João Pessoa. 
A 6a Taça Cidade de João 
Pessoa de Natação de Base 
é uma ação conjunta entre a 
Vila Olímpica, Federação dos 
Esportes Aquáticos da Paraí-

ba, Clube dos Oficiais da Po-
lícia Militar e muitos amigos 
e admiradores da professora 
Maria Judy.

De acordo com Antô-
nio Meira Leal, coordena-
dor da competição e atual 
diretor da Vila Olímpica 
Ronaldo Marinho, a 6a Taça 
Cidade de João Pessoa de 
Natação de Base – Troféu 
Maria Judy Miranda de 
Assis ocorrerá no período 
matinal, será realizado em 

piscina curta de 25 metros, 
com início programado 
para as 8h45. “Só poderão 
participar atletas que não 
são cadastrados na Federa-
ção de Esportes Aquáticos 
da Paraíba. Os mesmos po-
derão competir apenas em 
duas provas”, afirmou An-
tônio Meira.

De acordo com as nor-
mas e programas da compe-
tição, os podem participar 
atletas das categorias Mini 

Mirim, Pré Mirim, Mirim I, 
Mirim II, Petiz I, Petiz II, In-
fantil I e Infantil II, tanto no 
masculino, quanto no femi-
nino. “As inscrições deverão 
ser entregues até o dia 26 
de agosto pessoalmente a 
minha pessoa”, afirmou o 
coordenador da competi-
ção, acrescentando que os 
interessados devem encami-
nhar para os e-mails anto-
niomeiraleal@yahoo.com.br 
e gesp333@hotmail.com. 

Dealúcia Pinto exibe as medalhas conquistadas no vôlei de praia representando o Brasil e a Paraíba em diversos torneios master

Troféu Judy Miranda é lançado no COPM
NATAÇÃO

A solenidade de lançamento aconteceu, ontem, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar

A Paraíba não se deu 
bem no “Mahalo Pernambu-
cano Winter Festival”, sétima 
etapa do Circuito Abrasp Tour 
2013 de Surf, que ocorreu 
no último fim de semana na 
Praia do Cupe, em Ipojuca-PE. 
Dos sete atletas do Estado 
que integram os 100 melho-
res do ranking da atual tem-
porada, Ulisses Meira  que 
ficou em nono lugar, ao ser 
derrotado nas oitavas de final 
pelo paulista David do Car-
mo, foi o melhor posicionado. 
Demais, ficaram pelo meio do 
caminho.

O “Mahalo Pernambu-
cano Winter Festival” teve 
como campeão o pernambu-
cao Halley Batista, que ba-
teu o novo líder do Circuito 
Brasileiro, Franklin Serpa, 
da Bahia. Os dois terceiros 
colocados foram David do 
Carmo-SP e Edvan Silva-CE. 
A competição foi muito pres-
tigiada pelo público e bas-
tante disputada pelos atletas, 
que aproveitaram as grandes 
ondas da Praia do Cupe para 
suas manobras radicais.

O nono lugar assegurado 
pelo atleta paraibano Ulisses 
Meira foi bastante comemora-

do, até mesmo porque ele não 
foi a nenhum outro evento ofi-
cial do surf deste porte. Com 
2.500 pontos, ele ocupa a po-
sição de número 37 do ranking 
da competição. Já Samuel Igor, 
outro paraibano, foi o 20º cola-
do na Praia de Cupe e, mesmo 
mesmo com ausência também 
das etapas de 1.500 pontos, ele 
caiu apenas uma posição, se 
mantendo como melhor parai-
bano no ranking, ou seja, a 22ª 
posição com 3.990 pontos.

Por outro lado, mesmo 
ainda disputando as cate-
gorias amadoras, o também 
paraibano José Francisco (o 
Fininho), prestigiou a pro-
va e foi eliminado a frente 
de Samuel Igor na etapa re-
cente. Agora ele busca ir no 
próximo final de semana 
ao Nordestino de Base que 
terá segunda fase na Praia 
do Francês, em Marechal 
Deodoro, região de Maceió, 
capital de Alagoa. Fininho é 
o atual campeão regional na 
disputa aberta e vice-líder 
do Brasileiro que terá nova 
etapa no próximo mês de se-
tembro, em região e estado a 
se definir ainda pela Confe-
deração Brasileira de Surf.

Ulisses Meira fica em 
nono lugar na disputa

MAHAlO de SUrF

Ulisses Meira foi o melhor paraibano classificado em Pernambuco

Dealúcia treina
em João Pessoa 
e há vários 
anos participa 
do Torneio 
do Master 
e joga no 
Jornada Vôlei

FOTOS: Divulgação



Jogo da NBA no Brasil terá
ingresso de R$ 90 a R$ 2 mil 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 31 de julho de 2013

Em Cajazeiras, Riacho dos Cavalos, Jericó e outros municí-
pios sertanejos na semana passada, a diretoria da Fede-
ração dos Trabalhadores em Serviços Públicos no Estado 
da Paraíba (Fetasp-PB) esteve reunida com os prefeitos 
discutindo melhorias para as classes trabalhadoras. O 
Esporte, também, foi colocado em questão. O presiden-
te Fernando Borges acredita que os Poderes Públicos 
Municipais também devem abrir espaço para as camadas 
esportivas, afinal, os servidores públicos não apenas das 
cidades citadas, mas de toda a Paráiba veem o esporte 
como uma alternativa e como saída de relaxamento.

A Fetasp/PB e o Esporte

O azarado Cuca e o 
título do Atlético

Ele ficou conhecido, não apenas agora na Liberta-
dores, mas, em toda a sua história de treinador, como 
o técnico mais “azarado” do Brasil. Motivos?, tem de 
sobra!. Afinal, Cuca, técnico do Atlético Mineiro já foi 
do céu ao inferno e voltou do inferno ao céu. Por onde 
ele passou, foi assim. Ganhou título considerado quase 
impossível e perdeu campeonatos praticamente conquis-
tados. Na edição deste ano da Taça Libertadores 2013, 
não foi diferente. Suou, chorou de tristeza e emoção, 
gritou, esbravejou, perdeu noites de sono, mas, a recom-
pensa veio em alto estilo.

O título da Taça Libertadores 2013 foi o que pode-
mos chamar de “a superação do impossível”. Tirar dois 
gols sofridos no Paraguai, pela forte equipe do Olímpia, 
foi a maior vitória da equipe mineira. Certo que o título 
não veio no tempo normal de jogo, mas sim na prorroga-
ção, com mérito do goleiro São Vitor, que, mais uma vez 
defendeu um pênalti, garantindo o título inédito para o 
Galo Mineiro.

Mas, não foi somente neste último jogo da Liberta-
dores que o Atlético causou tensão ao brasileiro. Contra 
o News Old Boy, da Argentina, o episódio se repetiu. 
Depois de sofrer dois gols na casa do adversário, em Mi-
nas Gerais, precisamente no Estádio do Independência, o 
time se superou, cresceu, empatou o jogo e decidiu nas 
penalidades. São Vitor, mais uma vez, estava lá.

O “azarado” do Cuca deu sorte. Revelou Guilher-
me, autor do segundo gol contra o News Old Boy, que 
levou a partida para a prorrogação, descobriu o  jovem 
Bernard, que já está com contrato para o exterior; foi 
buscar em Ronaldinho Gaúcho o que ele não deu ao Fla-
mengo; descobriu o Jô, ex-Corinthians, e, acima de tudo, 
quebrou, talvez, este enigma de “azarado”. Na verdade, o 
técnico Cuca é muito sortudo. Esperança nele não falta. 

A exemplo de Amanda 
Cavalcanti, Andressa Morais, 
do Atletismo, também está 
de fora das competições. 
Foi vítima de lesão e se 
encontra em recuperação. 
A paraibana promete voltar 
somente em 2014.

Andressa

Esteve longe de ser a estreia dos sonhos de Neymar. Ela 
está anunciada para a próxima sexta-feira, contra o seu 
ex-clube Santos, num Camp Nou, pelo tradicional Torneio 
Joan Gamper. Compromissos do Barcelona com seus patro-
cinadores, levaram o brasileiro a Polônia. Como torcedor do 
banco de reservas ou atuando por 15 minutos, o camisa 11 
pouco pôde fazer no empate com Lechia Gdansk, por 2 a 2, 
ontem, na Arena Gdansk, estádio que recebeu jogos da última 
Eurocopa.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A judoca paraibana Aman-
da Cavalcanti parece que 
está fora das competições 
durante o resto desta 
temporada. A atleta não 
tem aparecido nas convo-
cações da Confederação. 
Ela está em João Pessoa.

Amanda

A estreia de Neymar

Chicago Bulls virá jogar
com Washington Wizard
no Brasil em outubro

OutrAs
modalidades

Curtas

Castroneves quer 
administrar liderança

Bicampeão pratica 
snowboard em SC

Ferrari nega saída
de Fernando Alonso

Ross Brawn vê
Hamilton na briga

COB HOMENAGEIA O PAPA

Hélio Castroneves já tem bem 
clara sua missão para a etapa de Mid-
Ohio da Fórmula Indy: administrar sua 
vantagem na liderança do campeonato 
e na luta pelo seu primeiro título na 
categoria. A corrida, no próximo domingo, 
será a primeira das seis que restam na 
temporada 2013.

Diante do noticiário de neve em várias 
cidades de Santa Catarina, o atleta Digiácomo 
Dias pegou sua prancha de snowboard, viajou 
65km e conseguiu a primeira sessão natural 
da modalidade que se tem conhecimento em 
terras nacionais. Bicampeão brasileiro, Dias 
viu o fenômeno e conseguiu uma sessão de 
duas horas na neve em Florianopolis.

O britânico Ross Brawn, chefão 
da equipe Mercedes e de Lewis Hamilton, 
acredita que o piloto ainda tem chances 
de brigar pelo título 2013 da F1. Hamilton 
venceu o GP da Hungria no último domingo 
passado e diminuiu a diferença para o 
líder do campeonato (Sebastian Vettel) a 
48 pontos. Ainda restam nove provas no 
ano e 225 pontos em jogo. Hamilton está 
na briga.

Opapa Francisco voltou para o Vaticano com as cores do Time Brasil. Na última 
quinta-feira, em cerimônia realizada no Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro, o papa 
Francisco recebeu das mãos do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos 

Arthur Nuzman, uma camisa personalizada  do Time Brasil, em cor verde e com o nome 
do papa no lado esquerdo. A camisa é a mesma que os atletas brasileiros utilizam nas 
delegações organizadas pelo COB. “Estou muito honrado em representar o Movimento 
Olímpico Brasileiro nessa homenagem ao papa Francisco”, afirmou Nuzman.

Diante dos rumores de uma possível 
saída de Fernando Alonso da equipe, ao 
final do Mundial 2013 (o espanhol estaria 
negociando seu futuro com a equipe Red 
Bull), a Ferrari demonstrou tranquilidade. 
O chefão da escuderia, Stefano Domenicali, 
reafirmou sua confiança no compromisso 
firmado com o bicampeão do mundo. “Não”, 
declarou Domenicali sobre o suposto fim de 
parceria.

O fanático brasileiro da 
NBA pode preparar o bol-
so. Os ingressos mais caros 
para o confronto do Chica-
go Bulls com o Washington 
Wizard, pela pré-temporada 
da liga norte-americana de 
basquete, no Rio de Janeiro, 
custarão até R$ 2 mil (cadei-
ra VIP). Há também opções 
mais em conta para o jogo 
que ocorrerá na HSBC Are-
na, no dia 12 de outubro: a 
partir de R$ 90 (meia-entra-
da/arquibancada nível 3).

Embora seja um amisto-
so de preparação, a partida 
terá as atrações do retorno 
do astro dos Bulls Derrick 
Rose, que passou por uma 
cirurgia no joelho e não 
atuou durante a temporada 
2012/2013, e do brasileiro 
Nenê Hilário, pivô dos Wi-
zards. “O Rose é uma estrela 
da NBA e está todo mundo 
esperando o seu retorno. E 
ele vai acontecer no Brasil, 
isso é muito marcante”, afir-
mou Ênio Ribeiro, vice-pre-
sidente de esportes da IMX, 
que promove o evento no 
país.

A pré-temporada 
2013/2014 internacional 
da NBA envolverá 12 equi-
pes em um total de 10 jogos 
em sete países. Desde 1978, 
a liga realizou 138 jogos in-
ternacionais, passando por 
19 países e 40 cidades. Esta 
é a primeira vez que o Bra-
sil recebe uma partida en-
tre franquias do basquete 
americano.

A NBA também anun-
ciou nessa terça-feira o pri-
meiro “Dia do Fã” no Brasil. 
O evento, voltado para os fãs 
da liga, vai reunir basquete 
e entretenimento durante a 
semana do jogo - a data es-
pecífica ainda não foi anun-
ciada. Haverá as presenças 
dos jogadores dos dois ti-
mes.

A venda das entradas 
começa às 23h30 do dia 8 de 
agosto no site lojanba.com. 
Já no dia 9, os ingressos po-
dem ser adquiridos a par-
tir das 10h na Arena HSBC, 

local onde será realizada a 
partida.

No dia 12 de outubro, 
o jogo está marcado para as 
18h e os portões serão aber-
tos às 16h. Segundo Arnon 

de Mello, diretor da NBA no 
Brasil, a infraestrutura será 
igual aos jogos oficial da 
NBA e mais de 150 funcio-
nários da instituição traba-
lharão no evento.

“A NBA está no Brasil 
a longo prazo, não só neste 
ano. A decisão de vir ao Bra-
sil é porque queremos estar 
sempre perto dos fãs”, afir-
mou o dirigente.

As duas melhores equipes do basquete norte-americano serão atrações no Brasil num amistoso

FOTOS: Divulgação



Josivaldo critica dirigente do Auto
COPA SÃO PAULO

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 31 de julho de 2013

Presidente do CSP diz
que abre mão de vaga para
evitar briga na justiça

O presidente do CSP, Jo-
sivaldo Alves, reagiu ontem, 
com indignação, as declara-
ções do presidente do Auto 
Esporte, Manoel Demócrito, 
que não aceitaria a indica-
ção do Tigre ou de qualquer 
outro time da Paraíba para 
a Copa São Paulo de Futebol 
Juniores, sem passar por um 
processo seletivo, que no caso 
seria a Taça Paraíba Sub-19. 
Segundo o presidente do CSP, 
o seu clube é o único com um 
time em condições de repre-
sentar o futebol paraibano 
com dignidade, mas para evi-
tar mais polêmica no futebol 
estadual, abriria mão da par-
ticipação do seu clube, caso 
seja indicado.

Muito irritado, o presi-
dente do CSP  soltou o verbo, 
sobre o que ele chamou de 
picuinha. "É uma vergonha 
o futebol da Paraíba. E o pior 
é que nossos colegas não as-
sumem parte da culpa das 
coisas erradas do nosso fute-
bol. É bem mais fácil culpar a 
FPF e a presidente Rosilene 
Gomes por tudo de ruim que 
existe no futebol paraibano. 
A maioria dos dirigentes só 
quer saber do que é melhor 
para seu clube, não importa 
o que acontecer. É uma picui-
nha, e é por isso, que o fute-
bol da Paraíba não cresce", 
desabafou Josivaldo.

Segundo ele, o único 
time da Paraíba que investe 
sério no futebol de base da 
Paraíba é o CSP e por isto 
não faz vergonha na Copa 
São Paulo de Futebol Junio-
res. Os demais só vão para 
fazer vergonha. "Pode ver as 
campanhas dos outros clu-
bes, levando goleadas histó-
ricas e manchando a história 
do nosso futebol. Mas se o 
presidente do Auto Espor-
te acha que o time dele tem 
condições, é melhor do que 
o meu, eu dou a minha vaga 
para evitar que mais uma 
confusão no futebol da Pa-
raíba acabe terminando nos 
tribunais. Chega de tanta 
confusão no tapetão. Cada 
um devia reconhecer que faz 
parte deste mal que atinge 
o nosso futebol e fazer uma 
autocrítica, para juntos ten-
tarmos mudar esta situação", 
concluiu.

Apesar da polêmica, a 
Federação Paraibana de Fu-
tebol não se pronunciou ain-
da sobre o assunto. Até agora 
não há nenhum time indica-
do para a Copa São Paulo de 
Futebol Juniores, de forma 
oficial, nem informações so-
bre a Taça Paraíba Sub-18, 
apenas rumores sobre uma 
possível indicação do CSP, 
por ter um time já pronto 
para a competição. Além de 
CSP e Auto Esporte, o Bota-
fogo também se mostrou in-
teressado em participar da 
maior competição de futebol 
de base do país. 

Santa anuncia a
realização de
mais três jogos
até a sua estreia

Até a estreia no Campe-
onato Paraibano da Segunda 
Divisão/2013, marcada para 
o dia 25 de agosto, contra a 
Queimadense, no Estádio 
Leonardo Vinagre da Silvei-
ra, a Graça, em Cruz das Ar-
mas, o Santa Cruz de Santa 
Rita fará mais três jogos, vi-
sando os preparativos para a 
competição. 

O tricolor realizará 
amanhã, às 20h, diante do 
selecionado de Várzea Nova, 
no Estádio Moraizão, na ter-
ra dos canaviais, o quarto 
amistoso da pré-temporada. 
A equipe vem de três golea-
das, contra o Sub-21 do Auto 
Esporte (3 a 1), Sub-20 do 
Centro Sportivo Paraibano 
(3 a 0) e o Sub-21 do Campi-
nense (4 a 1). 

O clube deve acertar 
para o próximo final de se-
mana (sábado ou domingo), 
no Estádio Teixeirão, mais 
outro compromisso para 
avaliar o grupo que partici-
pará da Segundona. De acor-
do com o diretor de futebol, 
Severino Pedro dos Santos, 
mais conhecido como Ra-
minho, o objetivo é fazer os 
jogos nos finais de semana 
para que a comissão técnica 
possa ter a semana livre para 
os exercícios físicos e treinos 
técnicos e táticos. 

"Um jogo por semana é 
o ideal para que possamos 
montar o time para a estreia 
na competição. Até o início 
iremos intensificar os amis-
tosos para que possamos 
dar ritmo e entrosamento ao 
grupo", frisou. 

Com relação aos últimos 
jogos e os resultados obti-
dos pelo time o ex-jogador 
avaliou como positiva para 
que os jogadores se conhe-
çam e assimilem o trabalho 
que vem sendo adotado pela 
comissão técnica, buscando 
uma definição para o esque-
ma tático que será adotado 
na disputa. "Todo jogo é váli-
do nesta fase de preparação 
de uma equipe que foi forma-
da para a Segundona e neces-
sita ter um entrosamento", 
comentou.

A indicação do Treze 
para ser o representante da 
Paraíba na Copa do Brasil de 
2014, não chegou a ser uma 
surpresa para os dirigentes 
dos outros clubes do Esta-
do. Para a maioria deles, o 
regulamento da Copa Pa-
raíba deste ano era claro, 
quando exigia um número 
mínimo de quatro equipes 
participantes, o que acabou 
não acontecendo. Por coin-
cidência, Treze e Botafogo 
são os clubes que mais vezes 
participaram da competição 
nacional. Cada um esteve 
presente em 10 edições da 
copa. O Belo ganhou o di-
reito de participar da com-
petição, porque foi o cam-
peão estadual deste ano.

O Treze foi o clube pa-
raibano que conseguiu a 
melhor participação de um 
clube paraibano na Copa 
do Brasil. Em 2005, o Galo 
chegou às quartas de final, 
numa campanha espeta-
cular. Na primeira fase, o 
time paraibano eliminou 
o Canoas-RS, perdendo o 
jogo de ida no Rio Grande 
do Sul por 3 a 0 e vencendo 
em Campina Grande por 

5 a 0. Na segunda fase, o 
Alvinegro derrotou o São 
Caetano-SP em casa por 
2 a 1, e no jogo da volta, 
em São Paulo, empatou 
em 1 a 1. Na terceira fase, 
o Galo encarou o Coritiba, 
vencendo em casa por 1 a 
0 e perdendo em Curitiba 
por 2 a 1. Nas quartas de 
final, o Treze encarou o 
Fluminense. Na partida de 
ida em Campina Grande, o 
Galo mostrou a sua força 
e venceu o tricolor carioca 
por 1 a 0. No jogo de vol-
ta, no Rio de Janeiro, o Flu 
venceu pelo mesmo placar, 
e o time paraibano acabou 
sendo eliminado nos pê-
naltis.

Mas a não realiza-
ção da Copa Paraíba este 
ano acabou levantando 
um questionamento sobre 
o futuro da competição, 
que há dois anos não ser-
viu para a indicação do 
segundo clube paraibano 
à competição nacional. 
No ano passado, chegou 
a ser disputada por ape-
nas 3 clubes, com o CSP 
sendo campeão. Por conta 
do regulamento da Copa 

do Brasil, a competição foi 
anulada, já que não obe-
deceu a determinação de 
ter no mínimo 4 equipes. 
Este ano, novamente não 
foi possível ter o número 
mínimo de clubes exigido, 
e por isto, não será reali-
zada. O Treze, por ter sido 
o vice-campeão, herdou a 
vaga, conforme prevê o re-
gulamento da competição 
nacional.

Quase todos os diri-
gentes de clubes parai-
banos não questionam a 
decisão da FPF, mas para 
alguns, a Copa Paraíba de 
2014 tem de ser reavalia-
da. “Está claro que deve-
mos buscar uma solução 
para o problema. Não se 
pode mais continuar des-
ta forma esvaziada. Ou se 
muda totalmente a com-
petição, ou se extingue e 
coloca no regulamento do 
Campeonato Paraibano 
que o vice-campeão fica 
com a segunda vaga do Es-
tado para a Copa do Bra-
sil”, disse o presidente do 
CSP, Josivaldo Alves.

Para o presidente do 
Botafogo, Nelson Lira, a 

Copa Paraíba tem de mu-
dar e seguir uma forma 
mais organizada. “Deve-
ríamos fazer uma compe-
tição no estilo do Campe-
onato Paraibano, com os 
mesmos critérios , ou seja, 
que todos os clubes sejam 
obrigados a participar e o 
clube que não participar 
só voltaria a disputa numa 
segunda divisão”, disse o 
dirigente que se mostrou 
contrário ao final da com-
petição.

O presidente do Tre-
ze, Eduardo Medeiros, 
não tem uma opinião 
formada sobre o assunto, 
mas entende que a Copa 
Paraíba foi formada para 
atender à legislação e 
preencher um calendário 
no segundo semestre para 
os clubes profissionais. 
“Não tenho nada contra, 
apesar do Treze ter conse-
guido, com justiça, a vaga 
sem a necessidade da 
competição. Mas defen-
do que ela seja disputada 
nos moldes que seria este 
ano, apenas com atletas 
profissionais, sem limites 
de idade”, disse.

Indicação do Treze não chega a surpreender
COPA PARAÍBA

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Federação 
Paraibana de 
Futebol não fez 
indicação de 
nenhum clube 
ainda para as 
disputas da 
Copa São Paulo

O presidente do CSP, Josivaldo Alves, mostra o caminho do sucesso aos jovens jogadores do CSP durante preleção realizada no campo do Unipê, no bairro de Água Fria
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Botafogo e Treze são os clubes paraibanos com maior participação na Copa do Brasil e no próximo ano voltam à competição

FOTO: Marcos Russo
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Felipão manteve quase o 
grupo que conquistou a 
Copa das Confederações

Seleção convocada pela internet
Luiz Felipe Scolari anun-

ciou ontem a lista de con-
vocados para o amistoso da 
Seleção Brasileira contra a 
Suíça, no próximo dia 14 de 
agosto. A única troca entre 
os nomes convocados para a 
Copa das Confederações foi 
a entrada do lateral Maxwell 
no lugar de Filipe Luis.

Como Felipão optou por 
chamar apenas 20 nomes 
para a partida, outros três 
campeões no último mês de 
junho ficaram de fora da lis-
ta: o goleiro Diego Cavalieri, 
do Fluminense; o zagueiro 
Réver, do Atlético-MG; e o 
meia Jadson, do São Paulo.

A convocação é a pri-
meira de Scolari desde o 
título da Copa das Confede-
rações. A opção por poucos 
nomes na lista, segundo o 
técnico, aconteceria exata-
mente para poupar os cam-
peões do torneio, já que a 
maioria está iniciando a 
temporada na Europa, e dar 
chances a todos.

No entanto, foram jus-
tamente os ‘brasileiros’, que 

AMISTOSO CONTRA A SUÍÇA

Convocados

Goleiros: 
Julio Cesar (Queens Park Rangers) e Jefferson (Botafogo)

ZaGueiros: 
Thiago Silva (PSG), David Luiz (Chelsea) e Dante (B. de Munique)

laterais: 
Daniel Alves (Barcelona), Jean (Fluminense), 
Marcelo (Real Madrid) e Maxwell (PSG)

Meio-caMpistas: 
Fernando (Shakhtar Donetsk), Luiz Gustavo (B. de Munique), 
Hernanes (Lazio), Paulinho (Tottenham) e Oscar (Chelsea)

atacantes: 
Bernard (Atlético-MG), Jô (Atlético-MG), Lucas (PSG), 
Hulk (Zenit), Fred (Fluminense) e Neymar (Barcelona)

já estão na disputa nacional, 
quem ficaram de fora. Dos jo-
gadores que atuam em clubes 
do país, os únicos convocados 
foram o goleiro Jefferson, do 
Botafogo; Jean e Fred, do Flu-
minense; e Jô e Bernard, do 
Atlético-MG. 

Outra curiosidade da lista 
da seleção é que a convocação 
foi feita apenas via internet, 
através do site oficial da CBF, 
e não em entrevista coletiva, 
como tradicionalmente acon-

tece no momento da divulga-
ção dos chamados pelo treina-
dor brasileiro.

O amistoso contra a 
Suíça acontece no dia 14 de 
agosto, na Basileia, às 15h45 
(de Brasília). Até o fim do 
ano, a seleção fará ainda ou-
tras seis partidas, entre ou-
tubro, setembro e novembro 
- o Superclássico das Améri-
cas, contra a Argentina, foi 
cancelado e só acontecerá 
em 2014.

o paraibano Hulk foi novamente convocado por luis Felipe scolari

FOTOS: Divulgação

Um dia depois de anunciar a de-
missão de Abel Braga, o Fluminense 
acertou a contratação do técnico Van-
derlei Luxemburgo. O treinador de 61 
anos, que deixou o Grêmio há um mês, 
era o nome preferido de Celso Barros, 
presidente da Unimed-Rio, patrocina-
dora do clube, e teve o aval da dire-
toria tricolor, apesar de certa rejeição 
interna. O Fluminense confirmou o 
acerto na tarde de ontem.

O contrato de Luxemburgo terá 
duração até o final de 2013. Luxa já 
vai dirigir a equipe pela primeira vez 
hoje, diante do Cruzeiro, às 19h30, no 
Maracanã. Junto com ele, chegam o 
preparador físico Antônio Mello e o 
assistente técnico Júnior Lopes.

Dirigentes do Fluminense se reu-
niram na noite da última segunda, em 
encontro que durou até a madruga-
da de ontem, com Luxemburgo e Gil-
mar Veloz, empresário do treinador, 
e acertaram detalhes sobre o valor 

do salário e tempo de contrato. Cel-
so Barros convenceu a cúpula tricolor 
que Luxa era a melhor opção para o 
momento, na reunião com participa-
ção do presidente Peter Siemsen, do 
diretor executivo Rodrigo Caetano e 
do vice de futebol Sandro Lima. Os 
nomes de Ney Franco e de Cristóvão 
Borges também foram cogitados.

Após cinco derrotas consecutivas, 
o Tricolor carioca atualmente ocupa a 
17ª posição e está na zona de rebai-
xamento do Campeonato Brasileiro, 
com nove pontos em nove rodadas 
disputadas.

Com um currículo recheado de 
títulos, Vanderlei Luxemburgo não 
manteve o desempenho nos últimos 
anos. Desde 2004, quando conquistou 
o Campeonato Brasileiro pelo Santos, 
ele acumula apenas conquistas de Es-
taduais, com o Santos (2006, 2007), 
Palmeiras (2008), Atlético-MG (2010) e 
Flamengo (2011).

Flu contrata Luxemburgo 
para substituir Abel Braga

DANÇA DOS TÉCNICOS

não demorou muito e o Fluminense apresentou  luxemburgo como o mais novo treinador

O Corinthians que empa-
tou por 0 a 0 com o São Paulo 
é praticamente o mesmo que 
vai tentar uma reação contra 
o Grêmio, hoje, no Pacaembu. 
Em relação à equipe que come-
çou o clássico, a única alteração 
será feita na lateral esquerda, 
já que o suspenso Fábio Santos 
dará lugar ao jovem Igor.

Com isso, o Corinthians 
deve começar com Cássio, 
Edenílson, Gil, Paulo André 
e Igor; Ralf, Guilherme e Da-
nilo; Romarinho, Emerson e 
Guerrero. A formação foi utili-
zada por Tite no treino desta 
terça, antes do jogo contra o 
Grêmio. 

A manutenção não che-
ga a ser uma novidade, mas 
acaba com a dúvida sobre a 
utilização de Renato Augusto. 

Contratado no início do ano, o 
meia ainda se recupera de sua 
segunda lesão na temporada. 
Depois de ter passado três me-
ses em tratamento por uma le-
são muscular, ele perdeu mais 
alguns dias depois de fraturar 
um osso do rosto. 

Mesmo assim, ele tem 
agradado quando tem chan-
ce. No último domingo, por 
exemplo, ele ajudou o time a 
pressionar o São Paulo em um 
0 a 0 que até então vinha se 
desenrolando sem graça, com 
poucas chances apesar do do-
mínio alvinegro. 

Alexandre Pato e Douglas, 
outros que movimentaram o 
clássico entrando no segundo 
tempo, também seguem no 
banco de reservas. A partida 
contra o Grêmio ocorrerá no 

Pacaembu, às 22h.
Grêmio 
O mistério sobre qual 

estrangeiro sobraria da dele-
gação do Grêmio que viajou a 
São Paulo para pegar o Corin-
thians foi desfeito no início da 
tarde de ontem. Maxí Rodrí-
guez sobrou da relação. Ou-
tra novidade foi a ausência de 
Cris, que deu lugar a Rhodolfo 
entre os concentrados.

Após o recreativo da ma-
nhã, os jogadores almoçaram 
no Olímpico e embarcaram 
para São Paulo. O limite de es-
trangeiros imposto pelo regu-
lamento do futebol brasileiro 
impediu a sequência de Maxí. 
Só três podem ficar disponí-
veis ao mesmo tempo e Rena-
to Gaúcho optou por Barcos, 
Vargas e Riveros.

O técnico Mano Mene-
zes fechou o treinamento 
do Flamengo no CT Ni-
nho do Urubu, em Vargem 
Grande, zona oeste do Rio 
de Janeiro, por pelo menos 
uma hora na manhã de on-
tem. A escalação do time 
para o compromisso contra 
o Bahia, hoje, às 21h50, em 
Salvador, pelo Campeonato 
Brasileiro, ainda é um mis-
tério. O mesmo não se pode 
dizer da relação para os 
próximos três jogos. André 
Santos e Cáceres estão fora 
da lista para as partidas 
contra Bahia, Atlético-MG e 
Portuguesa.

Recém-contratado, o late-
ral esquerdo aprimora a forma 
física para estrear no Rubro-
Negro, enquanto o volante ain-
da se recupera de lesão mus-
cular. Quando a imprensa foi 
liberada para acompanhar a 
atividade, Luiz Antonio e Adr-
yan estavam no grupo dos ti-
tulares. Marcelo Moreno não 
participou do treinamento re-
creativo e observou a visita do 
ex-jogador Sávio ao centro de 
treinamento. 

O ídolo do Flamengo 
conversou com funcionários 
e atletas. O Rubro-Negro via-
jou ontem às 15h para Salva-
dor. O elenco ficará 10 dias 

fora do Rio de Janeiro.
Com apenas um pon-

to conquistado no domingo 
diante do Botafogo (empate 
de 1 a 1), e outro no empate 
contra o Coritiba no último 
dia 6, o Flamengo amarga a 
pior campanha de um time 
como mandante no Campe-
onato Brasileiro. Em quatro 
partidas, o clube da Gávea teve 
dois empates e duas derrotas, 
o que representa um aprovei-
tamento de apenas 17%.

A torcida faz severas crí-
ticas aos jogadores e a bola da 
vez é o meia Carlos Eduardo, 
novamente relacionado para 
a partida de hoje.

Após empate com São Paulo, 
Corinthians enfrenta o Grêmio

André Santos e Cáceres ficam 
fora do jogo entre Fla x Bahia

NO PACAEMBU

SÉRIE A

Jogos de hoje

Brasileirão
19h30 
Atlético-MG x Atlético-PR
19h30 
Fluminense x Cruzeiro
21h 
Coritiba x Ponte Preta
21h 
Portuguesa x Criciúma
21h50 
Bahia x Flamengo
21h50 
Corinthians x Grêmio

Série C
16h 
Cuiabá-MT x CRB
20h30 
Santa Cruz-PE x Rio Branco-AC

Série D
21h 
Genus x Nacional-AM

Copa Sul-ameriCana
16h 
Sport Huancayo x Emelec
20h30 
Blooming x River Plate-URU
20h30 
El Tanque Sisley x Colo-Colo
22h50 
Univ. Católica x Cerro Porteño
22h50 
Deportivo Pasto x Melgar

Copa auDi
13h15 
Manchester City x Milan
15h30 
Bayern de Munique x São Paulo
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PROMOVE – PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS MERCANTIS LTDA
CNPJ – 09.111.444/0001-79

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 3535 – JOÃO PESSOA – PB
NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A sociedade tem como objetivo social principal a atividade administração de consórcio, conforme 

legislação específica.
NOTA 2 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade e normas emanadas pelo Banco Central do Brasil, através do Cosif – Contabilidade 
do sistema financeiro e carta circular 2418 de 18.11.1993.

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a)  RESULTADO DAS OPERAÇÕES   
O resultado é apurado pelo regime de competência, inclusive de exercícios
b)  DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
Foram apurados pelo método “linear” levando em consideração as taxas de vida útil dos bens 

admitidos pela legislação vigente.
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS   - TAXA 10%
SISTEMA DE TRANSPORTES (VEÍCULOS) – TAXA 20%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS – TAXA 20%
c) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
São valores aplicados pela empresa no mercado aberto, cujos rendimentos foram apropriados 

até 30.06.2007.
NOTA 4 – PASSIVO CIRCULANTE
Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis
NOTA 5 – CAPITAL SOCIAL
Representado por 02 (duas)quotas totalmente integralizadas, por quotista domiciliado no país, 

no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.
NOTA 6 – PROVISÕES
Foram constituídas as provisões e seus respectivos encargos previdenciários sobre 13. salário 

e Férias, esta última, acrescida de 1/3.
NOTA 7 – GRUPOS DE CONSÓRCIOS 
Demonstração dos recursos dos grupos consolidados e das variações nas disponibilidades dos 

grupos consolidado. Elaborados de conformidade a carta circular 2418 de 18.11.1993:
a)  DEPÓSITOS BANCÁRIOS: 
Representam os recursos disponíveis e aplicados dos Grupos de Consórcio, mantidos em conta 

vinculada e aplicados diariamente através do SELIC.
b)  RECURSOS COLETADOS
Representam os Recursos Coletados dos consorciados desde a constituição dos Grupos, 

bem como os rendimentos líquidos decorrentes e a transferência do Fundo de Reserva para o 
Fundo Comum. A contra partida desta conta é a conta de Recursos a Utilizar, que representam as 
disponibilidades dos Grupos.

c)   RECURSOS UTILIZADOS
Representam todos os pagamentos realizados pelos Grupos, relativos a entrega de Bens, paga-

mentos de taxas de seguros, tendo como contra partida a conta de Recursos a Utilizar
d)   CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Representam as estimativas de valores a receber de consorciados no mês seguinte (Previsão 

Mensal de Recursos a Receber de Consorciados), Contribuições a Receber de Consorciados até 
o final do Grupo (Contribuições Devidas), compromissos para contemplação (Relativo aos Con-
sorciados a Contemplar)e seus respectivos números de Bens (Bens a Entregar, Bens Entregues)
equivalente a 1,00 (um real)cada bem no saldo contábil. O número de assembléias a realizar 
equivale a 1,00 (um real)cada.

e)   OUTROS CRÉDIDOS
Representam os Bens Apreendidos, conforme laudo de avaliação pelo índice de aumento no 

preço do bem, bem como, as Contribuições a Receber em Atraso, pelas mensalidades em aberto 
e as Contribuições Ajuizadas, pelo total dos débitos dos consorciados.

NOTA 8 – APRESENTAÇÃO DOS SALDOS FÍSICOS, NO PERÍODO, QUE REFERE-SE  
MOVIMENTAÇÃO DO SEMESTRE. OS SALDOS CONTÁBEIS SÃO REPRESENTADOS POR:

a)  Quantidade de Grupos administrados em 30.06.2012 no início do semestre a empresa 
administrava 12 Grupos, encerrando 01 Grupos e constituindo 0, encerrando o semestre com 11 
 Grupos.

b)  Bens entregues no período e total: Foram entregues no período 216 bens e total de Bens 
entregues em 31.12.2012 =  91 Taxa de Inadimplência: A taxa de inadimplência verificada em 
31.12.2012 é de 16,23%

c)  A quantidade de consorciados Ativos, bem como desistentes e excluídos no período e totais:  
Ativos do período =   1.341,  Ativos totais em 31.12.2012 =  1.341 e desistentes e excluídos em 
31.12.2012 =  940  

d)  Quantidade de Bens Pendentes em 31.12.2012 =  18
João Pessoa, 31 de Dezembro de 2012 

ZACARIAS FERNANDES DE C FILHO                   JOSIVALTER ALVES DA SILVA
                  Administrador                              Tec. Contábil – CRC/PB 3.680

Aos Sócios e Administradores da:
PROMOVE – PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS MERCANTIS LTDA.
João Pessoa – PB
Examinamos as demonstrações contábeis da PROMOVE – PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS MERCANTIS LTDA., 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e a respectiva demonstração do resultado, 
demonstração dos recursos de consórcio e demonstração das variações nas disponibilidades de grupos, para o período 
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 

contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa 

auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria 
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar procedimentos de auditoria que 
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião adversa.
Base para opinião adversa
A empresa vem postergando a apropriação de despesas incorridas mensalmente, totalizando R$ 508.912,79, na data 

base de 31.12.2012, com reflexos nos resultados apurados e no PLA, refletindo Passivo a Descoberto, no montante de 
(R$ 124.584,57). Os valores são apontados em conciliação bancária. O fato pode prejudicar sua continuidade operacio-
nal, com necessidade do aporte de recursos, no montante de R$ 524.584,57. O fato é de conhecimento da autoridade 
fiscalizadora e objeto de Termo de Comparecimento (BACEN-DESUC/GTNOR/COSUP-03), de 22.02.2013. Foi solicitado 
formalmente a prorrogação do prazo para cumprimento do Plano de Regularização, estando sob análise daquele órgão.

No Mês 12.2012 o PLA ficou abaixo do limite mínimo exigido para operações no segmento de consórcios, com 
necessidade de aporte de recursos, no montante de R$ 15.671,78.

Opinião adversa
Em nossa opinião, devido à relevância dos assuntos discutidos no parágrafo. Base para opinião adversa, as de-

monstrações contábeis não apresenta adequadamente a posição patrimonial e financeira da PROMOVE-PROMOÇÃO 
DE NEGÓCIOS MERCANTIS LTDA., e dos grupos de consórcio por ela administrados, em 31 de dezembro de 2012, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.

Sorocaba-SP, 19 de Março de 2013

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº: 012/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço do tipo menor preço, em sessão pública no dia 20/08/2013 as 10:00 horas, ten-
do como objetivo: Contratação de empresa para realização de Capacitação de Professores para 
realização da Formação Inicial e Continuada dos Coordenadores e Alfabetizadores do Programa 
Brasil Alfabetizado; Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei 123/2006; A reunião e ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Juarez Távora, na Rua José Mendonça de Araújo, 171 – Centro – Juarez Távora – PB, CEP: 
58.387-000, Tel.: 083-3267-1072.

Juarez Távora, PB – 25 de Julho de 2013.
Rosivaldo Ribeiro Reinaldo

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº: 013/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço do tipo menor preço, em sessão pública no dia 20/08/2013 as 12:00 horas, 
tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA 
ÁREA DE EDUCAÇÃO; Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei 123/2006; A reunião e ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Juarez Távora, na Rua José Mendonça de Araújo, 171 – Centro – Juarez Távora – PB, CEP: 
58.387-000, Tel.: 083-3267-1072.

Juarez Távora, PB – 25 de Julho de 2013.
Rosivaldo Ribeiro Reinaldo

Presidente da CPL 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No194/2013

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 29/08/2013 às 09h para:

Aquisição de equipamentos, destinado a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 
- SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-00761-2
João pessoa, 30 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 No199/2013

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 bicicletas, 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 - 13-01343-9

João pessoa, 30 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 No302/2013

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 14h para:

Aquisição de material permanente ar condicionado split, destinado a Superintendência de Obras 
do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, 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 - 13-01370-2
João pessoa, 30 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 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 23/08/2013 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
Publicado no D.O e no J. A UNIÃO data da abertura 22/08/13
Publicar no D.O e no J. A UNIÃO por incorreção data da abertura 23/08/13

João pessoa, 30 de julho de 2013.
Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

UBM – UNIÃO BRASILEIRA DE MINERAÇÃO S/A – CNPJ /CPFNº 08.966.913/0004-11.Torna pú-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1974/2013 em João Pessoa, 18 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Beneficiamento de Minérios não Metálicos Na (o) – SÍTIO VILU S/N ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 
Município: SOLEDADE – UF: PB. Processo: 2013-003056/TEC/LO-5299.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL No202/2013

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 14/08/2013 às 14h para:

Registro de preços para contratação de locações diversas e fornecimento de refeições para rea-
lização de e ventos, destinado a Secretaria de Estado da Saúde - SES,  conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01372-8
João pessoa, 30 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 No308/2013

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 28/08/2013 às 14h para:

Registro de preços para aquisição de uniformes da PMPB (quepes), 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 - 13-01387-8
João pessoa, 30 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 No317/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 20/08/2013 às 14h e 30mim para:

Registro de preços para aquisição de lanches, destinado a Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Humano - SEDH,  conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01380-1
João pessoa, 30 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 No319/2013

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 09h para:

Registro de preços para aquisição de etiquetas de amostra, destinado a Secretaria de Estado 
da Saúde - SES/HEMOCENTRO,  conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 13-01368-8
João pessoa, 30 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 No322/2013

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 20/08/2013 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de condicionador de ar, destinado aos Diversos Órgãos,  
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 - 13-01379-6
João pessoa, 30 de julho de 2013.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

Edital de Convocação 
Assembleia Geral Extraordinária 

Pelo presente ficam convocados todos os empregados da  Intercement Cimentos Para participa-
rem de uma  Assembleia Geral Extraordinária que será realizada do Dia 06 de Agosto de 2013 as 
17:00 horas na sua sede social, sitiada a Rua da República nº 730 - Centro - Joaõ pessoa-Pb com 
2/3 dos empregados presentes primeira convocação , e não havendo quórum a mesma será realizada 
uma hora após com qualquer número empregados presentes para delibrarem sobre a seguite ordem  
do Dia: a) leitura do Edital de Convocação: b) discussão e aprovação da pauta de reivindicação de 
aumento salarial e/ou autorizar a Diretoria do Sindicato a instaurar Dissidio Coletivo de Trabalho. 

João Pessoa 30 de Julho de 2013.
Antônio Rocha de Oliveira. presidente

GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM – CPF Nº 602.259.474-04, torna público que requereu a 
SEMAM a Licença de Operação para Residencial Multifamiliar, localizado na Rua Cidade de Boa 
Ventura, Quadra 86, Lote 568, Bairro das Indústrias – João Pessoa – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

Gabinete do Prefeito
Portaria Administrativa GP/Nº  11 /2013

O Prefeito Constitucional de Aguiar, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo 
art. 73, incisos II, e IV, c/c o art. 104, inciso II, alínea “a”, ambos da Lei Orgânica do Município,

Considerando a vigência do Decreto nº 02, de 10/01/12, publicado no Diário Oficial do Estado, 
edição de 12/01/12, o qual dispõe sobre a homologação do último concurso público realizado,

Resolve convocar as pessoas a seguir nominadas para, no prazo de 05 (cinco) dias comparecerem 
à sede desta Prefeitura, a fim de tomarem posse nos respectivos cargos: Alane Silva Andrade (Enfer-
meiro); Emanuelly Kelly Veras de Lima (Enfermeiro); Dionízio Pereira de Oliveira Neto (Enfermeiro); 
João Paulo Terceiro (Enfermeiro); Isabelly Guedes Lucena (Enfermeiro); e Márcia Regina Barbosa 
(Assistente Social), os quais, entrarão em exercício no dia seguinte à posse.

Registre-se
Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 29/julho/2013
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2013
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar licitação 

na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de 
hortifrutigrajeiro, gêneros alimentícios, carnes e semelhantes, destinado à Secretaria do Trabalho e 
Ação social. Data: 14 de agosto de 2013. Horário: 14:00. Local: Sala da Comissão Permanente de 
Licitação – Secretaria de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 
58.305-006, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02,  
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06, Decreto 3.555/2000 e Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 30 de julho de 2013.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro Oficial

AVISO DE ADIAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2013

O presidente da CPL do Município de Pedra Branca, torna publico que por motivo de força 
maior a licitação TOMADA DE PREÇO Nº 008/2013 foi ADIADA para o dia 07 de Agosto de 2013 
as 09:30 INFORMAÇÕES: Na sede da Prefeitura, em todos os dias úteis, no horário das 08:00 
ás 12:00 horas, á rua pres. João pessoa, 391, centro – pedra branca - PB. Fone: (83)3456-1012. 

Pedra Branca, 29 de Julho de 2013
BRAZ SOUSA LINS- PRESIDENTE DA CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA – CNPJ Nº 01.615.784/0001-25. Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 1775/2013 em João Pessoa, 27 de junho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Construção do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, na Rua 
Francisco Anacleto de Andrade, Centro de Poço de José de Moura – PB. Na Rua Francisco Anacleto 
de Andrade, S/N, Município: Poço de José de Moura – PB. Processo: 2013-002111/TEC/LP-1550.

CONSTAN-CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ Nº 11.122.372/0001-07. Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
2002/2013 em João Pessoa, 18 de julho de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
Residencial. Na Rua Odília T. Sabadelli, S/N, Qd. 38, LT. 050, Cristo, Município: João Pessoa – PB. 
Processo: 2013-002690/TEC/LP-1612.

CCB – CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA – CNPJ Nº 10.919.934/0061-16. Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente – a Renovação da 
Licença de Operação nº 2947/2011 e a Alteração da Razão Social de CCB – CIMPOR CIMENTOS 
DO BRASIL LTDA, para CCB – CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A., referente à atividade de 
extração de calcário na Mina Caxitu, processo SUDEMA 2013-004562/TEC/LO-5695, localizada na 
Fazenda Caxitu, s/nº, na Zona Rural, no município de Conde, no Estado da Paraíba. 

TRÊS FORTUNAS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 10.997.972/0001-56, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
– Edificação Multifamiliar residencial com 07 apartamentos AC-800m², JOSÉ AMÉRICO – JOÃO 
PESSOA – PB. Processo: 2013-004556/TEC/LO-5694.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVA MAMANGUAPE – LTDA – CNPJ Nº 04.078.841/0001-72, torna 
público que requereu junto a SUEMA – Superintendência de Administração de Administração do Meio 
Ambiente, a Licença de Alteração para remoção de 06 tanques e instalação de 03 tanques, na BR 101 
km 38 s/nº Loteamento cidade nova zona urbana Mamanguape-Pb, através do proc. nº 2013-002331.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOVA MAMANGUAPE-LTDA – CNPJ Nº 04.078.841/0001-72, torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da LO nº 3210/2012, para a atividade Comércio Varejista de Combustíveis, lubrificantes 
e lanchonete, na BR 101 38 s/º loteamento cidade nova zona urbana Mamanguape-Pb, através 
do proc. nº 2013-003333.

MARIA LUCIA BENTO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 056.219.654-42, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2128/2013 
em João Pessoa, 25 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifa-
miliar C/05 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica e 
sumidouro). Na(o) - Rua Doméstica Marina Feitosa, S/N, LO. 100 QD. 04 – CIDADE DOS COLIBRIS 
– Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-002087/TEC/LO-2086.

NATHALIA BRUNET CARTAXO BRAGA – CNPJ/CPF Nº 13.305.062/0001-53, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1927/2013 em João Pessoa, 9 de julho de 2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar com 04 unidades habitacionais e sistema individual de esgotamento sanitário. 
Na(o) – Rua Comerciante Formiga de Assis, SN, QD. 212, LT. 232 - Funcionários II Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-003614/TEC/LO-5448.

NATHALIA BRUNET CARTAXO BRAGA – CNPJ/CPF Nº 13.305.062/0001-53, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1928/2013 em João Pessoa, 9 de julho de 2013 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar com 04 unidades habitacionais e sistema individual de esgotamento sanitário. 
Na(o) – Rua Comerciante Formiga de Assis, SN, QD. 212, LT. 222 - Funcionários II Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-003615/TEC/LO-5449.

LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.276.970/0012-77, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1890/2013 em João Pessoa, 8 de julho de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade de: Laboratório Clínico. Na(o) – Rua Monsenhor Walfredo Leal Nº 119 -  Centro Município:  
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2013-003562/TEC/LO-5430.

CENTRO DE ESTÉTICA E FISIOTERAPIA FUTURA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o número 
18.017.969/0001-30, vem tornar público que requereu a Licença de Operação junto a SEMAM – Secre-
taria de Meio Ambiente, para atividade de Condicionamento Físico, situado na Avenida General Edson 
Ramalho, nº 1251 Loja 101 – Edifício Nossa Senhora das Graças – Manaira – João Pessoa – PB.

EDSON LEITE DE ANDRADE – CNPJ/CPF Nº 509.634.306.53, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2026/2013 em João Pessoa, 18 de julho de 2013 – Prazo: 714 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com três pavimentos (térreo/pilotis e dois pavimentos superior). Na(o) – Av. Natal, QD. 
16, LT. 413 - Planalto da Boa Esperança Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-
004191/TEC/LO-5598.

CONSTRUTORA ATS LTDA – CNPJ Nº 14.225.006/0001-71, torna público que requereu junto 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, sua Licença de Operação, 
através do Processo Nº 2013-004294 da obra localizada à Rua Sebastião Marcondes Ramalho 
Travassos, QD. 42, LT. 442, COLIBRIS, JP/PB.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
CNPJ (MF) Nº. 08764284000102

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Com fundamento no que preceitua a Lei Federal de nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, e decreto 

municipal 037/2005 de 01 de novembro de 2005, e demais razões que nos autos constam, e tendo 
em vista a conclusão dos trabalhos da comissão permanente de licitação desta Prefeitura Municipal 
de Santa Helena, Estado da Paraíba.

RESOLVE: Adjudicar o objeto do Processo licitatório, referente à PREGÃO ELETRONICO de 
nº005/2013 da Empresa(s): R K Industria de Implementos Agrícolas Ltda., inscrita no CNPJ/MF n.º 
05.043.720/0001-58, e INSC. EST. nº. 125/0081359, estabelecida à EST SANTA AUGUSTA, S/N 2º 
DISTRITO, SÃO LOURENÇO DO SUL - RS, cujo valor da proposta é de R$ 18.900,00 (DEZOITO 
MIL E NOVESSENTOS REAIS). 

SANTA HELENA - PB, 30 de Julho de 2013
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito(a) Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 026/2013/SEDE/PMCG. OBJETO: REPASSE DE RECUR-

SOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO “CIRCUITO DOS REPENTISTAS”. 
PARTES: SEDE/PMCG E ASSOCIAÇÃO DE REPENTISTAS E POETAS NORDESTINOS. VALOR GLOBAL: 
R$ 30.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23 695 1014 2067; 3350-41; 0110. VIGÊNCIA: 60 DIAS. 
SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
COMUNICADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2013.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para Reforma “UBS” (Unidade Básica de Saúde) 

da Santa Terezinha Dr. João Soares, CNES 2334631, localizada na Praça da Juventude, s/n – Santa Terez-
inha – Guarabira/PB, conforme Portarias de n.° 2.814, de 29 de Novembro de 2011 e 341, de 4 de março de 
2013, Ministério da Sáude. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO: Empresa: JRP CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA; contra o resultado de julgamento de habilitação do referido certame. A Comissão 
Permanente de Licitação nos termos do § 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações comunica 
aos licitantes para, querendo, impugnar no prazo de 05 (cinco) dias úteis o recurso interposto. O Processo 
encontra-se a disposição dos interessados no endereço anteriormente informado.

Publique-se e intime-se.
Guarabira, 30 de Julho de 2013.

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 13 de 
Agosto de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de 
consultoria técnica para assessorar a Administração Municipal na coleta de dados, informações e 
procedimentos a serem adotadas que servirão de subsidio para formulação e definição do projeto 
PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária e de Gestão dos Setores Sociais 
Básicos pelo município de Cajazeiras/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 30 de Julho de 2013

EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO
Pregoeiro Oficial

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

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 034/2013, referente a 

Licitação (tipo menor preço), na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2013
de 04 de Julho de 2013, com abertura para 18 de Julho de 2013, às 09:00 horas, na sala de reunião 

da Prefeitura Municipal de Santa Helena, mais precisamente à RUA GONCALO JOSE VITORIANO 
Nº 236, 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): 
R K Industria de Implementos Agrícolas Ltda., inscrita no CNPJ/MF n.º 05.043.720/0001-58, e INSC. 
EST. nº. 125/0081359, estabelecida à EST SANTA AUGUSTA, S/N 2º DISTRITO, SÃO LOURENÇO 
DO SUL - RS, cujo valor da proposta é de R$ 18.900,00 (DEZOITO MIL E NOVESSENTOS REAIS); 
para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, 
Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SANTA HELENA - PB, 30 de Julho de 2013
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Brinquedos e Materiais Educativos Diversos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00035/2013. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FE-
DERAIS / OUTROS: 05.00 - 08.244.0019.2017 - 08.244.0019.2018 - 07.00 - 12.361.0008.2023 
- 12.365.0008.2029 - 15.00 - 08.243.0019.2051 - 08.243.0019.2052 - 3.3.90.30.01 - Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e: CT Nº 00211/2013 - 29.07.13 - MAURÍLIO DE 
ALMEIDA MENDES - R$ 23.227,85.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Equipamentos para Implantação de Sistema de Câmeras nos diversos 
Prédios Públicos do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2013. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente - 4.4.90.52.01/Equipamentos e Material Permanente - 3.3.90.30.01/Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e: CT Nº 00212/2013 - 29.07.13 - KLEVENY JOSÉ 
SOUSA RIBEIRO - R$ 336.400,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquis. event. de Refeições para alunos e professores da rede escolar municipal do 
Programa “Redescobrindo a Paraíba”. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2013. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: 07.00 - Secretaria 
de Educação 12.361.0008.2022 - Coord. e Manut. das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% 
12.361.0008.2023 - Coord. e Manut. das Atividades do Ensino Fundamental 12.365.0008.2029 - 
Manter Atividades das Creches 12.366.0008.2031 - Coord. do Programa Educacional de Jovens 
e Adultos - PEJA 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARABIRA e: CT Nº 00209/2013 - 16.07.13 - DANTAS & FARIAS LTDA - R$ 45.675,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA  
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE PUBLICAÇAÕ DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2013

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ALTERAÇÃO DO EDITAL

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento as disposi-
ções contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO que considerando 
a necessidade de alteração do edital, para adequação do projeto técnico, fica marcado para as 
09h00min do dia 19/08/2013, na sala de reuniões da CPL, localizada à Avenida 1º de Abril, s/n, 
centro, Sumé – PB, à sessão de abertura do Tomada de Preços n.º 001/2013, do tipo Menor 
Preço Global, que tem por objetivo a AMPLIAÇÃO DA EMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. O Edital 
retificado e demais documentos pertinentes encontram-se à disposição dos interessados no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Sumé. Maiores informações através do Fone (83) 3353-2274, no 
horário das 07h30min ás 13h00minh.

Sumé, 30 de julho de 2013.
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA

Presidente da CPL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, através da Comissão de Licitação, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo Municipal e, ainda, em cum-
primento à norma inscrita na Letra do Art. 51, “Caput”, c/c o Art. 20 da Lei Nacional das Licitações e 
Contratos, comunica que abriu CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORAS DE 
SERVIÇO DE MAMOGRAFIA MÓVEL DIGITAL, constantes na Tabela Unificada de procedimentos, 
medicamentos e OPM do MS/SUS, em média e alta complexidade, conforme planilha em anexo, a 
apresentarem documentação exigida no edital junto a Comissão Permanente de Licitação, através 
do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2013, até o dia 12 de agosto de 2013, até às 12h00min, no 
endereço sito à Rua Epitácio Pessoa, s/n, 1º Andar, Centro, Areia/PB. O edital de Chamamento e 
seus respectivos anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço citado. Maiores 
informações: Telefone (83) 3362-2288 – E-mail: cpl@areia.pb.gov.br

Areia, 29 de julho de 2013.
Pedro Freire de Souza Filho

Presidente

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

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 AGUIAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo da Concorrência  nº  
01/2013. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:Viga Engenharia Ltda.
OBJETO: Execução dos serviços coma construção do açude Pé Branco, na comunidade Pé Branco 

no município de Aguiar.  
VALOR GLOBAL R$: 1.507.456,27 (Hum milhão, quinhentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta e 

seis reais e vinte e sete centavos).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2013.

Aguiar - PB, 30 de Julho de 2013. 
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

 Responsavel.: ELIAS CESAR DE FREITAS DANTAS
 CPF/CNPJ: 012602716/0001-48
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$826,18
 Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046064
 Responsavel.: G PLASTICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 011170597/0001-39
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$341,52
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 047099
 Responsavel.: KEYLLA KEURILLY COSTA DE ASSIS ME
 CPF/CNPJ: 017165612/0001-37
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$416,57
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046561
 Responsavel.: LOFT COMERCIO DE VESTUARIO 
LTDA ME
 CPF/CNPJ: 014034240/0001-11
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$711,40
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 047133
 Responsavel.: MARIA ROSARIO DE LIMA
 CPF/CNPJ: 012747995/0001-38
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$869,20
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 047249
 Responsavel.: RONCHI E CAVINATO CONSTRU-
TORA E IMO
 CPF/CNPJ: 008933618/0001-16
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.000,00
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 047255
 Responsavel.: VICTOR MATHEUS MARQUES 
JERONIM
 CPF/CNPJ: 010884467/0001-03
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$546,30
 Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046718
 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,  31/07/2013
  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

 *===========*
E D I T A L
 *===========*
 Responsavel.: ANA CRISTINA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 839683184-04
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$220,00
 Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 043558
 Responsavel.: VALDEMIR A FRANCO
 CPF/CNPJ: 395513184-04
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
 Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 036879
 Responsavel.: ANGENISE SOARES DA SILVA
 CPF/CNPJ: 219083464-34
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,00
 Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 043573
 Responsavel.: DG COM VAREJ DE CONFEC,CALC 
E ACESS
 CPF/CNPJ: 009085928/0001-90
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
 Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 047055
 Responsavel.: ELISABETE ANTUNES VASCONCELOS
 CPF/CNPJ: 676075004-72
 Titulo: DUP PRES SER IN  R$130,00
 Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 047234
 Responsavel.: EDENILTON DE AZEVEDO PINTO
 CPF/CNPJ: 025338684-50
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$220,00
 Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046760
 Responsavel.: ELIAS CESAR DE FREITAS DANTAS 
06282
 CPF/CNPJ: 012602716/0001-48
 Titulo: DUP VEN MER IND  R$434,00
 Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOA PB
 Protocolo: 2013 - 046563

CPF/CNPJ....: 374442394-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            412,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 047108
Responsavel.: MARIA DA PENHA COSTA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012200740/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.012,46
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046457
Responsavel.: MINIBOX BOMDEMAIS LTDA
CPF/CNPJ....: 011287904/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.307,15
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046258
Responsavel.: NAYARA PIERONI
CPF/CNPJ....: 231538628-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            379,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 047102
Responsavel.: OCULARE OPTICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 005387343/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.714,28
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046172
Responsavel.: OCULARE OPTICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 005387343/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            255,33
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045917
Responsavel.: ORTOFACE ODONTOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ....: 007650072/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046176
Responsavel.: PAULA BRAZIL BENEDITO
CPF/CNPJ....: 029785284-19
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.015,48
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2013 - 045488
Responsavel.: UNIVERSIDADE UNIFUTURO
CPF/CNPJ....: 014872912/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045991
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,  31/07/2013
 ----------------------------------------

 Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ABR CONSTRUCAO DE PISOS E 
REVESTIME
CPF/CNPJ....: 014527387/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045608
Responsavel.: ABR CONSTRUCAO DE PISOS E 
REVESTIME
CPF/CNPJ....: 014527387/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            525,00
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045610
Responsavel.: ADALBERTO ROCHA
CPF/CNPJ....: 048194030-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             40,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045960
Responsavel.: ANA CARLA LEITE COM CONF LTDA
CPF/CNPJ....: 011121551/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,08
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046257
Responsavel.: ANTONIETA BEZERRA DE OLIVEIRA ME
CPF/CNPJ....: 009280031/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.571,10
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046498
Responsavel.: ANTONIO RODRIGUES DE MOURA
CPF/CNPJ....: 702011854-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046275
Responsavel.: DISKLUZ ENG E CONSTR LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.556,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 045524
Responsavel.: JEAN CARLO LIRA SIQUEIRA VAS-
CONCELO
CPF/CNPJ....: 784683104-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             85,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 046250
Responsavel.: JONELIO AMARO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 011473236/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.566,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 044625
Responsavel.: JOSE PEDROSA FILHO

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 12 de Agosto de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:  Contratação de empresa para os 
serviços de Instalação e manutenção de condicionadores de ar com reposição de peças destinados 
aos equipamentos pertinentes a Prefeitura de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 31 de Julho de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Agosto 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de 
600(seiscentas) refeições destinadas aos militares e equipe organizadora do Desfile Cívico no 
Município de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 18:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 30 de Julho de 2013

SIMONE MEDEIROS BESERRA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:30 horas do dia 14 de Agosto de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação  de serviços  em 
locação de veículos tipo ônibus para transportar as representações das escolas e creches da Rede 
Municipal de Ensino, Unidades civis, militares e Bandas Marciais Cidade de Cabedelo. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 30 de Julho de 2013
SIMONE MEDEIROS BESERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.04.002/2013

A Comissão Permanente de Licitação, através do (a) Pregoeiro (a) Oficial do Município, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 
2.04.002/2013, realizado no dia 26 de Julho de 2013 às 14h00min, que tem como objeto Aquisição 
de um veículo novo, conforme especificações do Edital, foi declarado DESERTO pela 2º vez, por 
não comparecimento de nenhuma empresa como licitante, demonstrando total desinteresse em 
participar do Torneio Licitatório.

Campina Grande, 30 de julho de 2013.
Viviane Raquel Gonçalves Medeiros

Pregoeiro (a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Agosto de 2013, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 800 
GLP de 13Kg, para atender as secretarias do município de Uiraúna-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 29 de Julho de 2013

JOANA DARC QUEIROGA - Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.05.001/2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão Permanente 

de Licitação, com sede à Rua Dr. João Moura, 528, bairro São José, no Município de Cam-
pina Grande-PB, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 
horas do dia 16 de agosto de 2013, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para contratação 
de empresas especializadas nos serviços de assistência psico-social, física e pedagógica à 
criança com dificuldade física ou mental, e serviços de assistência médico-psico-social e de 
educação especial às pessoas com dificuldade física ou mental, que não possam receber ins-
trução nas escolas tradicionais, no Município de Campina Grande, neste Estado. Informações 
e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, 528, bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 29 de julho de 2013.
GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00060/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais destinados a manutenção 

de sistemas de irrigação no município de Aparecida. Data e Local: 12 de Agosto de 2013 
às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro 
- Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 30 de Julho de 2013
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00061/2013
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de material esportivo destinado 

a manutenção de diversas secretarias do município de Aparecida. Data e Local: 12 de Agosto de 
2013 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - 
Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 30 de Julho de 2013
FILIZARDO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficaial

ESTADO DA PARAÍBA
CONS. INTERM. DE SAÚDE DOS MUNIC. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2013, que objetiva: Prestação de 
serviços de material gráficos destinada às atividades do AME - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOÃO EUDES FORMIGA 
CARTAXO - R$ 5.085,00.

Cajazeiras - PB, 21 de Junho de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Presidenta

ESTADO DA PARAÍBA
CONS. INTERM. DE SAÚDE DOS MUNIC. DO ALTO SERTÃO PARAIBANO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de material gráficos destinada às atividades do AME - CON-

SÓRCIO INTERMUNICIPAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2013.
DOTAÇÃO: 0100 - AME SAUDE - CONS INTERMUNICIPAL 10.302.0057.2001 - MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AME SAUDE 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Cons. Interm. de Saúde dos Munic. do Alto Sertão Paraibano e:
CT Nº 00020/2013 - 21.06.13 - JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO - R$ 5.085,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00027/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Agosto de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Fraldas. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com 

Solânea - PB, 30 de Julho de 2013.
AUGUSTO CÉSAR SANTOS DE LEMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, 135 - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Agosto de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8639-3201.
Email: lictacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 29 de Julho de 2013
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro, Casserengue - ..PB, às 09:00 horas do dia 13 de Agosto de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA EDILIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 01. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 30 de Julho de 2013

MARIA GORETE DA SILVA
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº: 014/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço do tipo menor preço, em sessão pública no dia 20/08/2013 as 15:00 horas, 
tendo como objetivo: CARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO; Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei 123/2006; A reunião e ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Juarez Távora, na Rua José Mendonça de Araújo, 171 – Centro – Juarez Távora – PB, 
CEP: 58.387-000, Tel.: 083-3267-1072.

Juarez Távora, PB – 25 de Julho de 2013.
Rosivaldo Ribeiro Reinaldo

Presidente da CPL 
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