
clima & tempo
Sertão

28o Máx.
23o  Mín.

34o   Máx.
20o  Mín.

36o   Máx.
22o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l 1o Encontro sobre Convergência Digital da UEPB acontece hoje 

l Cantor Pádua Belmont faz show sexta-feira na Usina Cultural, em JP

l 8a Edição do Fest Aruanda prorroga prazo de inscrições até 15 de setembro

l Banda Mutretas faz show hoje à noite na Estação Cabo Branco

R$ 1,00

R$ 160,00
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Ano CXX
Número 183

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

0.3m

ALTA

ALTA

03h34

15h54

2.4m

2.3m

baixa

baixa

09h39

21h51

0.3m
DÓLAR    R$ 2,359 (compra) R$ 2,359 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,350 (compra) R$ 2,470  (venda)
EURO   R$ 3,101 (compra) R$ 3,102    (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Ministério da Saúde vai punir 
município que demitir médico

O objetivo é impedir que 
prefeituras demitam mé-
dicos já contratados para o 
Programa Saúde da Família 
para receber profissionais 
através do Programa Mais 
Médicos, pago pelo Governo 
Federal. PágINa 13

Operação apreende 
drogas, celulares e 
armas artesanais 
em presídios

 Na capital

Com o objetivo de comba-
ter o crime organizado dentro 
das unidades penais, a ope-
ração “Esparta” foi realizada 
nos presídios do Róger, Sílvio 
Porto, PB-1 e PB-2. PágINa  4
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Chegam às livrarias 
os dois volumes dos 
Escritos de Marilena 
Chauí PágINa 5

Marcos Cavalcanti 
(foto) lança livro 
sobre José Fernandes 
de Lima PágINa 8

Novas perfuratrizes vão ampliar abertura de poços artesianos na PB PágINa 15

2oCaderno

Esportes

8

8

8

treze tem a chance 
hoje de sair da zona 
da degola PágINa 23

Paraibano Hulk é 
cortado de amistosos 
da seleção PágINa 24

Surfista Jano Belo 
(foto) compete hoje em 
Portugal PágINa 21

Faturamento do 
comércio varejista 
cresce 3,98% no 
primeiro semestre

 FecOMéRciO

Pesquisa da Fecomércio 
revela que o faturamento de 
empresas do varejo cresceu 
3,98% no 1o semestre deste 
ano na Região Metropolitana 
de João Pessoa. PágINa 14

 

 

“Cupom Legal” 
realiza primeiros 
sorteios nesta 
sexta-feira

Fornecimento de 
água é suspenso 
hoje em 15 locais 
da Grande JP

PágINa 10
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8tombamento de 
A União será fato 
pioneiro na história 
do Iphan PágINa 9
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Não se sabe de crise tão grave, em tempos 
recentes, do que esta que se abre agora entre 
Brasil e Estados Unidos da América, após a re-
velação de que o governo norte-americano es-
piona a presidente brasileira, ou seja, que tem 
acesso ao que Dilma Rousseff diz ao telefone 
ou escreve no correio eletrônico.

A crise diplomática entre os dois países, 
como não poderia deixar de ser, poderá ter 
desfecho imprevisível, uma vez que o governo 
brasileiro exige que o império militar e eco-
nômico do Norte explique - oficialmente e por 
escrito - o que denuncia os documentos reve-
lados pelo ex-analista Edward Snowden.

O Congresso Nacional, cumprindo o seu 
papel, sai em defesa da soberania do Brasil e 
anuncia a instalação de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) para apurar o caso, 
ressaltando, inclusive, que está disposto a mo-
bilizar organismos internacionais, para dar 
maior respaldo às investigações. 

O senador Walter Pinheiro (PT-BA), mem-
bro da CPI, fala em dura punição contra “aque-
les que praticaram, ao longo dos anos, uma 
verdadeira espionagem não só do ponto de 
vista de governos”. “Aqueles” a que se refere o 
parlamentar são a maior potência econômica 
e militar do planeta.

É verdade que a crise teve início meses 
atrás, quando Snowden denunciou que o go-
verno norte-americano detém o poder da que-
bra de sigilo telefônico e do correio eletrônico 

de milhões de pessoas ao redor do mundo, in-
clusive de brasileiros, através de sofisticados 
programas de monitoramento. 

Mas a comprovação, por documentos apa-
rentemente inquestionáveis, de que a Agência 
de Segurança Nacional dos Estados Unidos 
(NSA) tem acesso às conversas da presidente 
do Brasil, seja com seus pares de outros paí-
ses, seja com auxiliares, amigos e parentes, é 
muito diferente.

Qualquer cidadão com o mínimo de in-
formação sabe que os governos do mundo 
inteiro se espionam mutuamente, cada um 
tentando obter o máximo de informações 
confidenciais do outro. O objetivo é conseguir 
vantagens em áreas estratégicas, como polí-
tica, segurança, economia e tecnologia.

Não existe um código de ética para a 
espionagem, mas supõe-se que se passa dos 
limites quando se usa tecnologias de ponta 
para controlar, diuturnamente, os passos de 
uma governante que chegou ao poder de for-
ma legítima, e pode ser considerada “parcei-
ra”, como é o caso da presidente Dilma Rous-
seff, em relação aos “states”.

Dilma embala em dúvida sua viagem ofi-
cial aos Estados Unidos, em outubro próximo, 
como também declara que manterá conver-
sações exclusivas com dois gigantes do BRIC 
ao qual o Brasil está ligado – Rússia e China -, 
tentando, com isso, intimidar os Estados Uni-
dos. Aguarda-se a resposta de Barack Obama.

Editorial

Crônica

Colheita de “Flores Raras”

  Foram longe demais

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

“...e na escuridão, sobre as 
amantes, f lutua uma lua crescen-
te”. Esta coluna, em certa medida, 
está sendo escrita a quatro mãos, 
e, começa pelo fim. Começa pelo 
fim, pois este é o trecho final da 
descrição que minha filha Mariana 
garimpou na internet para mim, 
do quadro pintado pela escritora 
americana, Elizabeth Bishop, no 
filme “Flores Raras”, produzido pelo 
cineasta Bruno Barreto.

A aventura de ir ao cinema, em 
pleno século XXI, e usufruir, como 
pessoa cega, do que há de melhor 
na telinha, fica em muito facilita-
da pela solidariedade dessa doce 
menina, que me faz companhia e 
ainda me sopra ao ouvido, todas 
as pistas visuais do filme e todas 
as suas legendas, num processo 
de áudio descrição volantária, que 
tem de se iniciar pela escolha das 
poltronas onde nos sentaremos. 
Há de haver pelo menos duas filas 
de poltronas a nos separar dos ou-
tros, para que ninguém se incomo-
de com nosso sussurrar entremea-
do por nossa comilança de pães de 
queijo.

Foi assim com “Flores Raras”, 
colheita surpreendente do nosso 
fim de tarde de sábado. 

Um filme pode ter um belo 
título, e um enredo precário. “Flo-
res Raras” tem um belo título e, do 
princípio ao fim, um belo enredo 

clássico do cinema de romance. 
Marcado pela beleza cinema-

tográfica da geografia do Rio de 
Janeiro e tendo o amor como tema 
principal, o filme vai tocando com 
muita leveza em temas outros: O 
dinheiro e o que ele pode comprar; 
a ditadura; o alcoolismo; a solidão; 
a infância pobre, no Rio de Janei-
ro entre as décadas de 50 a 70 do 
século XX.

Mesmo a poesia de Bishop, nos 
é ofertada  em pequenos ramos 
raros, o que torna a força da sua 
escrita muito mais enfática nesse 
diálogo entre a literatura e a cria-
ção cinematográfica.

Trazer a perplexidade da es-
critora americana para os dias de 
hoje, é,  no meu entender, um ma-
gistral insight de Bruno Barreto, 
que por caminhos avessos, dá uma 
bela nota de atualidade ao seu 
enredo. ”Não posso compreender 
esse país. Não posso compreen-
der. Vocês acabaram de perder a 
liberdade e estão na praia, jogando 
bola”, diz Bishop em um de seus 
discursos, por ocasião de uma das 
suas premiações. 

Em sua semana de estreia, “Flo-
res Raras” foi visto por mais de 
trezentas mil pessoas. Não me sur-
preenderá se, nesse seu caminho 
de divulgação, arrebatar a simpa-
tia da crítica internacional e al-
guns prêmios no Oscar 2014.  

Para empresas que estão com a corda no 
pescoço, uma boa noticia: Banco do Brasil 
reabriu, desde segunda-feira,a linha de cré-
dito destinada para o pagamento do 13º 
salário. O montante disponível – um bilhão 
de reais - é mais de 15% superior ao con-
cedido no ano passado, de R$ 868 milhões, 
quando foram beneficiadas mais de 25 mil 
empresas.
O BB Giro Décimo Terceiro Salário está disponível para contratação até 30 de dezembro e é voltado 
para empresas de quaisquer portes e ramos de atividade, inclusive, empresários individuais. O prazo 
de pagamento é de até 13 parcelas, incluindo até 59 dias de carência para o pagamento da primeira 
parcela de capital, podendo a empresa escolher a data de pagamento.
As taxas de juros são atrativas, dentro de uma parceria negocial com o Banco, sendo que para as 
empresas que processam a folha de pagamento com aquela instituição financeira há melhores con-
dições no que se relaciona com taxa de juros. No ano passado, o Banco do Brasil financiou cerca 
mais de R$ 800 milhões em crédito às empresas para pagamento de décimo terceiro. Para este ano, 
baseado na demanda de 2012, o BB está disponibilizando um bilhão de reais para este fim.
Outros bancos também estão abrindo linhas de créditos com esta finalidade, inclusive, alguns deles 
antecipando o abono ao próprio empregado, desde que correntista da instituição financeira. Em ra-
zão das taxas de juros, não chega a ser muito compensatória a antecipação.

Desde domingo, a Justiça Federal na Paraíba ampliou a 
obrigatoriedade do uso do Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico (PJe). Assim, além da sua aplicação para as 
ações ordinárias e conexas, o PJe  será obrigatório tam-
bém para o ajuizamento e a tramitação dos mandados de 
segurança, na sua sede, em João Pessoa, e nas Subseções 
Judiciárias de Campina Grande, Sousa, Monteiro, Guarabi-
ra e Patos.
Para isso, foram promovidos treinamentos de reforço 
para os servidores da JFPB e para os advogados que atu-
am na instituição. O curso foi ministrado pelos diretores 
Antônio Rodrigues Neto, da 12ª Vara, e Rogério Xavier, do 
Núcleo de Tecnologia da Informação.

O deputado Janduhy Carneiro solicitou da Federação Paraibana de Futebol a liberação da arquibancada 
do “Almeidão”, a custo zero, no próximo domingo, para a partida de volta entre Botafogo e Central 
de Caruaru. Ele fez ainda sérias criticas ao árbitro Célio Gomes, de Santa Catarina, que para ele teria 
prejudicado o time paraibano na partida de domingo, no interior pernambucano.

Para o ex-governador José Ma-
ranhão, nem Ricardo Coutinho e 
nem Cássio Cunha Lima. Quem 
elegeu Flavinho mesmo, prefei-
to de Soledade, foi o deputado 
federal Manuel Júnior. Depois 
perguntam porque avaliações de 
determinadas figuras politicas 
estão sempre a conduzi-las a um 
rosário de insucessos. Manuel Ju-
nior virando o jogo em Soledade...

FALA SÉRIO

GRANDE HELENA

NOS ESPORTES

PROCESSO ELETRÔNICO

UNInforme
Geovaldo Carvalho
geovaldo_carvalho@hotmail.com

BATEU FORTE GRITO DA RUA

BB FINANCIA O DÉCIMO

Após ter sido homenageada pelos 
Tribunais de Justiça e Eleitoral, a 
juíza aposentada Helena Alves de 
Souza, primeira magistrada da Pa-
raíba, será agraciada com o Título 
de Cidadã Cabedelense, nesta quin-
ta-feira (dia 5), a partir das 17h, em 
solenidade na Fortaleza de Santa Ca-
tarina, naquele município. Natural de 
Guarabira, a juíza Helena Alves ficou 
10 anos à frente daquela comarca, 
quando teve sua carreira interrom-
pida pelo AI 5, em 1969. A outorga 
do título foi proposta pela vereadora 
Graça Rezende.

O deputado Ivaldo Morais (PMDB) 
fez severas críticas ao prefeito 
de Campina Grande, Romero Ro-
drigues, ontem na Assembleia, 
acusando-o de querer “apagar 
o rastro” das realizações de Ve-
neziano quando prefeito da cida-
de”. Depois de criticar  a troca do 
local do desfile de 7 de Setembro 
da Severino Cruz para a Floriano 
Peixoto, Ivaldo lamentou o es-
tado de greve dos servidores 
municipais que vive a cidade. E 
aconselhou: “Bote os secretá-
rios para trabalhar!”

“Flores Raras” tem um belo título e, do princípio ao fim, um belo en-
redo clássico do cinema de romance.”

O barulho vai ser gran-
de no próximo ano. O 
mesmo grupo que tocou 
o projeto da Ficha Limpa 
(CNBB, OAB, MCCE, UNE, 
Maçonaria) lançou a Coa-
lizão Democrática pela 
Reforma Política e Elei-
ções Limpas. Vão apertar 
o Congresso, que bate 
cabeça. O grupo ainda 
vai receber o apoio da 
Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasíl a 
respeitável CNBB.
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Antônio Lucas Pereira
Marceneiro e violinista

Muito embora leve o nome de 
marcenaria o seu estabelecimen-
tos comercial envolve diversos ti-
pos de serviços, inclusive o de lu-
thier, que é aquele profissional que 
conserta instrumentos musicais. 
Explique sobre esse trabalho?

Na verdade eu trabalho com 
tudo que ecoa a música, além de con-
sertar pianos, violões, cavaquinhos 
e todos os instrumentos de cordas, 
porque eu só não conserto teclado, 
corneta e sanfona, também concerto 
relógios e fotografias. Os dois últi-
mos estão incluídos porque no meu 
ponto de vista a fotografia ecoa as 
lembranças fazendo com que a mú-
sica chegue de maneira identificada, 
enquanto que o relógio por ser ele 
um instrumento de grande agilidade. 
Eu também tenho paixão por peças 
antigas e trabalho ainda na recupe-
ração das vitrolas.

De que maneira essa arte de 
desenvolver esse trabalho des-
pertou no senhor?

O interesse pela arte vem ainda 
do meu pai que era marceneiro na 
cidade de Pilar e sempre gostou de 
trabalhar com coisas de detalhes. Eu 
comecei trabalhar com a marcenaria 
mais o meu maior interesse sempre 
foi o violão, instrumento que apren-
di a tocar comigo e Jesus nas calça-
das da Igreja de Pilar. Depois eu me 
fixei em João Pessoa e atuei como 
músico durante um período de 18 
a 20 anos em bandas que tinham o 
rock como preferência. Em minha 
opinião a formatura influi bastante, 
mas o conhecimento de um músico 
tem que ser de uma forma geral. Eu 
digo isso como causa própria porque 
eu nunca estudei mas possuo o dom, 
acho que é herança de família.

Na sua trajetória profissional 
destacam-se as funções de mar-
ceneiro, violonista, professor de 
violão e luthier.  Como o senhor 
defini a sua profissão hoje?

Na verdade eu sou um pouco de 
tudo isso, porém, eu não tive como 
conciliar todas as funções e hoje me 
dedico ao meu comércio na “Mace-
narte Lucas”, que é na verdade uma 
luteria, uma espécie de trabalho 
onde se agrega uma arte ao conhe-
cimento de outras artes, a exemplo 
da marchetaria, marcenaria, dese-
nho, química, pintura, matemática, 
eletrônica, bem como várias técnicas 
na construção do instrumento. Além 
desses serviços eu também fabrico 
instrumentos, a exemplo da guitarra, 
contrabaixo, cavaquinho, violão, ou 
seja, instrumentos de cordas.

Exercer diversas atividades 
ao mesmo tempo fica um pouco 
complicado. Como o senhor conse-
gue desempenhar tantas ativida-
des ao mesmo tempo?

O meu maior problema hoje é 
exatamente o tempo. Por exemplo, 
hoje eu não tenho tempo disponível 
para fabricar um cavaquinho ou um 
violão e também porque dificilmen-
te porque as pessoas não valorizam 
o produto, inviabilizando a sua co-
mercialização. Geralmente as pesso-
as querem adquirir um instrumento 

dessa natureza que é confeccionado 
a mão pelo mesmo valor daqueles 
que são vendidos nas lojas de fabri-
cação industrial. Por isso, atualmen-
te eu faço os instrumentos apenas 
por encomendas.

Há quanto tempo o senhor de-
senvolve essas atividades?

Eu já trabalho nessa área a 33 
anos e posso lhe informar que é uma 
área bastante difícil de se atuar. No 
meu caso mesmo, por exemplo, eu 
trabalho com piano e não confec-
ciono apenas a lira que é a parte do 
ferro fundido, mas o restante todo 
do piano eu mesmo confecciono. En-
tão, o meu trabalho é diferenciado 
do convencional porque ele é todo 
artesanal e leva bastante tempo para 
ser confeccionado. Poucas pessoas 
tem conhecimento da existência do 
meu comércio e quando descobrem 
ficam impressionados com os servi-
ços existentes.

Em João Pessoa existem ou-
tros luthier que desenvolvem tam-
bém atividades diversificadas?

Que eu tenha conhecimento 
não. Eu conheço outros luthier em 
João Pessoa que tem o seu trabalho 
especializado em determinado ins-
trumento, diferentemente do meu 
que atuo no concerto de qualquer 
tipo de instrumento.

Como o senhor define o traba-
lho do luthier?

Diante mão eu digo logo que o 
luthier é um trabalho extremamen-
te prazeroso que deve ser exercido 
com amor, até porque é uma ativi-
dade que já lhe inspira a suavidade 
de uma melodia. Como falei ante-
riormente, eu exercia as atividades 
de músico, professor e lutheir, mas o 
tempo não era suficiente e eu decidi 
optar pela a que mais me identifico e 
amo de paixão que é a de luthier. Eu 
posso dizer que hoje o meu espaço 
de trabalho é uma parte do meu cor-
po, da minha vida.

Quer dizer que atualmente 
a atividade de luthier lhe dá mais 
prazer do que a de músico?

Sim. É claro que eu não larguei 
totalmente a musica porque isso é 
um dom que você já nasce com ele. 
Hoje eu reservo os momentos para 
tocar os instrumentos nas melodias 
íntimas do meu seio familiar. Posso 
dizer que hoje eu não perco tempo 
tocando em público porque o artis-
ta hoje está muito desvalorizado e o 
bom músico não se passa para isso. 
Eu digo sempre que a música é uma 
coisa divina que não pode ser joga-
da fora como uma coisa qualquer. 
Na verdade, se eu pudesse exerceria 
as três atividades ao mesmo tempo, 
porém tive que optar porque era di-
fícil conciliar, por exemplo, quando 
eu tocava para o público passava as 
vezes uns dias fora de casa e tocan-
do a noite. Então, atuar com a arte 
requer não somente amor mas tam-
bém descanso, e a atividade de músi-
co requer muito tempo porque além 
das apresentações também existem 
os momentos reservados para os en-
saios e composições de melodias.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de setembro de 2013

EXCLUSIVO

O
marceneiro, violonista, professor de violão e luthier Antônio 
Lucas Pereira é um paraibano natural do município de Pilar, que 
aprendeu com a vida amar a música e tudo que a ela esteja 
ligado. Ele começou a tocar violão ainda menino com oito anos de 
idade nas calçadas da Igreja Matriz de Pilar, unindo essa paixão 
pela música na arte da marcenaria herdada pelo seu pai. A sua 
carreira de músico teve uma duração de 18 a 20 anos em bandas 
que tinham o rock como preferência. Poderia ser ele um bom 
músico a exemplo de muitos se não fosse o seu diferencial em 
ter aprendido técnicas com a vida. Residindo em João Pessoa a 
33 anos ele mantém um estabelecimento comercial exercendo a 
função de luthier, unindo a ela todos os serviços em coisas que 
ecoam a música. Além de consertar pianos, violões, cavaquinhos 
e todos os instrumentos de cordas, ele revela que na sua arte 
também estão incluídos o concerto de relógios e fotografias. Na 
entrevista a seguir ele fala sobre a sua paixão pela arte da música 
e peças antigas, revelando que essa conciliação de atividades 
também inclui a recuperação de vitrolas.

Paixão pela música e 
a arte da marcenaria

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com
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Em cima da hora

Apreendidos drogas, celulares e armas
OpEraçãO Em prEsídiOs

Uma operação de segu-
rança, realizada pela Secre-
taria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária (Seap), 
apreendeu drogas, celulares 
e armas artesanais nos pre-
sídios do Róger, Sílvio Porto, 
PB-01 e PB-02, em João Pes-
soa. A ação denominada “Es-
parta (4X1)” foi coordenada 
pelo secretário de Estado de 
Administração Penitenciá-
ria, Wallber Virgolino, e teve 
o objetivo de combater o cri-
me organizado nas unidades 
prisionais.

Recaptura 
A operação também 

identificou os responsáveis 
pela utilização dos objetos 
e conseguiu recapturar o 
apenado, Jelsean Mendes de 
Silva, acusado de homicídio, 
que no momento da prisão se 
encontrava no interior de um 
supermercado, localizado na 
estrada de Cabedelo. 

De acordo com o secre-
tário Wallber Virgolino, nos 
últimos dois dias foram rea-
lizadas quatro operações nos 
presídios da capital. “ Esta-
mos combatendo o crime or-
ganizado com ações estraté-
gicas. Operações, a exemplo 
das que foram realizadas nos 
últimos dois dias, tendem a 
se repetir em todas as uni-
dades prisionais da Paraíba”, 
afirmou o secretário. 

O trabalho contou com 
a mobilização de agentes do 
Grupo Penitenciário de Ope-
rações Especiais, Força Tá-
tica Penitenciária, Gerência 
de Inteligência e agentes do 
Complexo de Jacarapé, Silvio 
Porto e Róger.

Levantamento
Foram apreendidos 96 

celulares, carregadores, fa-
cas, fogões artesanais, redes 
de plástico, máquinas de ta-
tuagem, maconha, cocaína, 
além de estimulantes sexuais. 
O que chamou a atenção dos 
agentes foi a quantidade de 
cachaça artesanal apreendi-
da nas unidades, que foram 
produzidas pelos próprios 
apenados utilizando a fer-
mentação da casca das laran-
jas. Todo material apreendi-
do foi encaminhado para a 
Polícia Civil.  

Alguns dos detentos 
também foram flagrados 
com dinheiro escondido em 
livros, anotações sobre a ven-
da de drogas, com locais das 
dívidas, quantidades pen-
dentes e números de contas 
para depósito.      

Walber Virgolino tam-
bém destacou a impor-
tância do novo circuito de 
câmeras instalado pela Ad-
ministração Penitenciária no 
presídio do Róger. “Nossas 
imagens flagraram um indi-
víduo jogando 30 celulares 
dentro da unidade prisional, 
que foi identificado e detido 
imediatamente”, finalizou o 
secretário.

A ação “Esparta (4X1)” teve 
o objetivo de combater o cri-
me organizado nas unidades

animal na pista 
causa acidente

Mais uma vez presença de 
animais na pista causou um aciden-
te no trecho da BR-230, que liga o 
município de Aparecida a Sousa, a 
430 km de João Pessoa.

Segundo informações da Po-
lícia Militar, o cabo Erivan Lins, con-
duzia  uma viatura do 14º Batalhão 
da PM, quando foi surpreendido por 
dois jumentos que estavam atra-
vessados na pista. Ele alegou que 
tentou desviar, mas não conseguiu 
e acabou matando os animais.

O policial não ficou ferido e 
houve apenas danos matérias, já 
que parte do veículo ficou bastan-
te destruída. A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) esteve no local para 
apurar o caso.

O problema continua nos 
1.200 quilômetros de BRs que cor-
tam a Paraíba. Animais soltos nas 
rodovias foram a causa de 5,8% dos 
acidentes registrados nas rodovias 
federais da Paraíba em 2012. A in-
formação foi divulgada pela Polícia 
Rodoviária Federal. Segundo a PRF, 
durante todo o ano passado foram 
recolhidos das BRs paraibanas um 
total de 1.427 animais.

Do total de 4.090 ocorrências 
de acidentes de trânsito registra-
das pela PRF em 2012, 239 tiveram 
como causa a existência de animais 
na via, o que corresponde a 5,8% 
dos acidentes de trânsito registra-
dos no período. Ao todo, 123 pes-
soas ficaram feridas e outras 19 
morreram. A 3ª Delegacia PRF em 
Patos, composta pelos postos de 
São Mamede, Pombal e Cajazeiras 
foi responsável pelo atendimento 
de 38% dessas ocorrências.

ação de saúde em 
cadeia pública

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Administra-
ção Penitenciária (Seap), em par-
ceria com a Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, realizou, ontem, uma 
ação de saúde na cadeia pública da 
cidade. A equipe disponibilizada 
pela Secretaria de Saúde de Ma-
manguape, em conjunto com os 
agentes penitenciários de plantão, 
fez o trabalho de triagem dos 76 
reeducandos e encaminhou-os para 
o atendimento médico. 

O secretário da Administra-
ção Penitenciária, Wallber Virgolino, 
explicou que esse tipo de ação tem 
o objetivo de prezar pela qualidade 
de vida e dar condições dignas para 
todos os reeducandos das unidades 
prisionais da Paraíba. “Essa parceria 
com a Prefeitura de Mamanguape 
vem auxiliar o trabalho realizado 
pela direção da cadeia da cidade, com 
o intuito de tornar a vida no cárcere 
mais digna, como também tratar da 
saúde dos que estão reclusos, se-
guindo as orientações dos direitos 
humanos e da Secretaria Estadual de 
Saúde”, enfatizou.

De acordo com o médico John 
Allexander, da Secretaria de Saúde 
de Mamanguape, a ação tem o ob-
jetivo de prevenir, com orientações 
básicas de saúde; atualizar o calen-
dário de vacinas dos reeducandos 
(aplicação das vacinas tríplice viral, 
hepatite B e antitetânica); diagnos-
ticar patologias que os presos po-
dem apresentar e dar continuidade 
ao tratamento para quem precisa 
de cuidados específicos de saúde. 

O diretor da cadeia pública, 
Carlos Soares, assumiu a adminis-
tração da unidade há dois meses e 
disse que os reeducandos precisam 
também de cuidados médicos e não 
apenas de disciplina.

Para continuar assegurando a ofer-
ta de água à população, a Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
vai realizar, hoje, manutenção corre-
tiva no sistema de abastecimento que 
atende 15 localidades da Grande João 
Pessoa. Para a execução dos serviços, a 
empresa precisará suspender o forneci-
mento de água das 8h às 20h.

De acordo com a gerência regio-
nal da Cagepa no Litoral, as áreas 
atingidas são: Tambaí, Rio do Meio, 
Alto da Boa Vista, Jardim Aeroporto, 
Centro, Jardim São Severino, Sesi, São 
Bento, Manguinhos, São Vicente, Bra-

sília, Baralho e Imaculada, em Bayeux; 
Várzea Nova, em Santa Rita; e Alto do 
Mateus, na capital.

Segundo explicou o gerente re-
gional, engenheiro Giordan Rodri-
gues, a manutenção ocorrerá nas 
linhas adutoras de água tratada dos 
reservatórios R17 e R18, localizados no 
Alto do Mateus e Alto da Boa Vista, 
respectivamente.

mais informações 
Outras informações sobre os serviços 

executados pela Cagepa podem ser ob-
tidas gratuitamente pelo telefone 115.

Serviços deixam quinze 
localidades sem água hoje

Na GraNdE Jp

A Corregedoria Geral 
de Justiça (CGJ) publicou o 
Provimento nº 12/2013, que 
determina que os cartórios 
extrajudiciais descontem, in-
tegralmente, o percentual de 
50% sobre o valor dos atos 
relacionados com a primeira 
aquisição imobiliária residen-
cial, pelo Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH). O estudo 
da Corregedoria considerou 
os termos da Lei nº 6.015/73, 
que não faz distinção entre o 

registro de compra e venda e 
registro de hipoteca ou alie-
nação fiduciária.

O desconto indepen-
de do valor financiado, bem 
como do estado do imóvel, se 
novo ou usado. “Esse benefí-
cio é desconhecido por boa 
parte da população. É preciso 
que o usuário conheça e te-
nha acesso efetivo ao descon-
to integral sobre as despesas 
de cartório, na compra do seu 
primeiro imóvel”, comentou o 

corregedor-geral de Justiça, 
desembargador Márcio Muri-
lo da Cunha Ramos.

O provimento da CGJ foi 
publicado no Diário da Justi-
ça Eletrônico da quinta-fei-
ra passada (29) e, também, 
determina que o registra-
dor imobiliário verifique se 
o imóvel é financiado pelo 
SFH. Já o usuário deve decla-
rar que aquele é, ou não, seu 
primeiro imóvel pelo Siste-
ma Financeiro de Habitação.

CGJ determina 50% para o 
desconto nos atos de cartório

cOmpra dO primEirO imóvEl

Em apenas três dias de 
evento, as peças exclusivas 
confeccionadas pelas rendei-
ras paraibanas de renascen-
ça e labirinto geraram um 
volume de negócios de mais 
de R$ 20 mil em vendas na 
Feira de Artesanato, Borda-
dos e Rendas (Renda-se), no 
Pontão do Lago Sul, em Bra-
sília, Distrito Federal.

O balanço da feira que, 
ocorreu de 29 de agosto a  1º 
de setembro, foi divulgado 
esta semana pelo Programa 
de Artesanato da Paraíba 
(PAP).  O valor comercializa-
do foi  revertido diretamente 
para as artesãs das cooperati-
vas representadas, entre elas a 
Associação das Artesãs Rurais 
de Serra Rajada, do municí-
pio de Riachão de Bacamarte; 
Cooperativa das Bordadeiras 
de Alagoa Nova e Associação 
do Ateliê Renascença de São 
Sebastião do Umbuzeiro.

A rendeira Dorinha Ra-
mos, de Campina Grande, 
comemorou o sucesso das 
vendas feitas em Brasília. 
“Eu não esperava que as ven-
das fossem tão boas, pois só 
da minha cooperativa ven-
demos R$ 7 mil e recebi en-
comenda de R$ 2 mil para 
fazer embalagens de bens 
casados para um casamen-
to. Além disso, as peças que 
mais vendemos foram os jo-
gos americanos, toalhas de 
mesa e peças de vestuário. 
Essas feiras são importantes 
para divulgar nosso trabalho 
e realizar vendas, pois eu e 

minha família vivemos ex-
clusivamente do artesanato. 
Graças ao programa, tam-
bém já pude incluir minhas 
duas filhas que já me ajudam 
nas confecções das peças”, 
revelou a artesã. 

Cheia de charme retrô, a 
renda aparece em produções 
tradicionais, modernas, deli-
cadas e até em sapatos, como 
já foram usadas por muitos 
estilistas e designers famosos. 
Por isso, o “feito à mão” das ar-
tesãs paraibanas sempre con-
seguem destaques em feiras 
nacionais e até internacionais. 
“Temos a preocupação em le-
var o artesanato paraibano 
para todas as feiras, as quais 
o programa é convidado, pois 
tudo se torna uma oportu-
nidade para conhecer nosso 
trabalho, fazer contatos e cer-
tamente futuras vendas. Não é 
à toa que estamos sempre re-
cebendo inúmeros convites e, 
por isso, acabamos dividindo 
as participações dos artesãos 
em todas elas. Além desses, há 
aqueles artesãos que já estão 
na produção voltada para o 
próximo Salão do Artesanato 
da Paraíba, que tem início em 
dezembro”, disse a coordena-
dora do PAP, Ladjane Barbosa.

Coordenação 
O Programa de Artesa-

nato da Paraíba é coordenado 
pela primeira-dama do Esta-
do, Pâmela Bório, e está vin-
culado à Secretaria de Estado 
do Turismo e do Desenvolvi-
mento Econômico (Setde).

Vendas de rendeiras da 
PB superam R$ 20 mil

Em Brasília

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu, ontem, na 
Granja Santana, a visita da 
cônsul dos Estados Unidos no 
Nordeste, Usha Pitts, que está 
na Paraíba para  promover o 
projeto Consulado de Rua, o 
qual visa estreitar o contato 
dos diplomatas em oito esta-
dos do Nordeste, exceto Bahia, 
que não faz parte da jurisdição 
do consulado, e levar infor-
mações sobre como tirar um 
visto, como estudar, trabalhar 

e como manter relações co-
merciais com empresas dos 
EUA. Ela estava acompanha-
da do assessor para Assuntos 
Políticos e Econômicos, Brian 
Bedsworth, e da assistente de 
Assuntos Políticos e Econô-
mico, Fabiola Rios. 

Durante a conversa, o 
governador Ricardo Coutinho 
falou sobre as potencialida-
des econômicas e os avanços 
sociais que estão sendo alcan-
çados pelo Estado. Ele desta-

cou a chegada e a ampliação 
de empresas nos setores dos 
calçados, cimenteiras, ener-
gias renováveis e turismo que 
estão refletindo no aumento 
de 19% na arrecadação do 
ICMS em relação ao mesmo 
período do ano passado. Se-
gundo ele, a inauguração da 
2ª etapa do Centro de Con-
venções e a chegada de hotéis 
no Polo Cabo Branco abrirão 
um novo ciclo de desenvolvi-
mento do turismo do Estado.

Ricardo recebe a visita da 
cônsul dos Estados Unidos

Usha Pitts foi recebida por Ricardo Coutinho. Ela está promovendo o projeto Consulado de Rua
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Banda Mutretas faz show
hoje à noite na Estação 
Cabo Branco
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Autêntica lança os primeiros volumes dos Escritos de Marilena Chaui, 
coleção que pretende reunir nove títulos com o pensamento da autora

Pisa no Pilão, disco de 
Luiz Gonzaga completa 
50 anos

Marcaos Cavalcanti lança 
biografia do ex-governador 
José Fernandes de Lima
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MÚSICA LIVRO

Com uma imensa contribuição 
para o pensamento social e 
político brasileiro, a influên-
cia de uma das mais impor-
tantes intelectuais do país 
recebe reconhecimento por 
meio da Autêntica Editora, 
em parceria com a Fundação 

Perseu Abramo. Uma coleção com nove 
títulos sobre temas abordados pela filó-
sofa e historiadora Marilena Chaui em co-
letâneas com artigos inéditos e também 
textos já publicados, com o acréscimo de 
entrevistas com a autora, ao final de cada 
volume, foi idealizada pela Autêntica com 
a coordenação de André Rocha, Éricka 
Itokazu e Homero Santiago, Doutores em 
Filosofia pela Universidade de São Paulo. 

Para inaugurar a coleção Escritos de 
Marilena Chaui foram lançados, no Espa-
ço Revista Cult em São Paulo, na última 
terça feira, dois livros: Contra a Servidão 
Voluntária (Autêntica, 208 páginas, R$ 
37), organizado por Homero Santiago, 
e Manifestações Ideológicas do Autorita-
rismo Brasileiro (Autêntica, 296 páginas, 
R$ 43), organizado por André Rocha. 
Todos os textos entraram na coleção de 
forma revisada pela autora, além disso, 
alguns artigos foram ampliados devido 
às exigências trazidas pelo novo contex-
to nacional. O terceiro livro da coleção 
será A ideologia da Competência, com 
previsão de lançamento até novembro 
desse ano. 

“Acompanhei de perto junto com 
Homero Santiago e Éricka Itokazu a esco-
lha dos nove títulos da coleção. Marilena 
Chaui nos convidou para um café e nos 
mostrou algumas caixas que reúnem os 
textos que ela escreveu e publicou ao lon-

A filósofa Marilena Chauí 
produziu os textos em 
momentos diferentes da 
História do Brasil

Os novos livros foram revisados pela autora e trazem alguns artigos ampliados

Foto: Renato Mongolin

Vanessa Queiroga
vanessaqueiroga@gmail.com

go da vida. Reunimos os textos em torno 
de alguns temas importantes no percurso 
de pensamento de Marilena Chaui ao 
longo das últimas décadas. Ela dialogou 
conosco durante todo o processo de 
criação, sugeriu textos de que não nos 
lembrávamos, conversou conosco sobre 
sua trajetória, relembrou acontecimentos 
que motivaram a redação de alguns tex-
tos, enfim, participou muito ativamente 
da composição dos livros. Trata-se de um 
trabalho autoral da Marilena”, explicou 
André Rocha em entrevista ao Jornal A 
União. 

Professora de História da Filosofia 
e de Filosofia Política na USP, Marilena 
Chaui foi secretária da Cultura do muni-
cípio de São Paulo, entre 1989 e 1992, e 
já publicou diversos livros como O que é 
Ideologia, pela Coleção Primeiros Passos 

da Editora Brasiliense, em 1980, e A Ner-
vura do Real, pela Companhia das Letras, 
em 1999. A coleção Escritos de Marilena 
Chaui apresenta artigos com temáticas de 
relevância no cenário histórico e político 
brasileiro com destaque para as entre-
vistas com a autora. “Em geral formula-
mos perguntas em torno do assunto de 
cada livro, seja para entender o contexto 
histórico em que surgiram os textos, seja 
para entender as motivações que levaram 
Marilena Chaui a redigir aqueles textos”, 
comentou André Rocha. 

Na obra Contra a Servidão Voluntá-
ria, primeiro volume da coleção, a autora 
acompanha a reflexão política do francês 
Étienne de la Boétie e enfrenta o desafio 
de compreender a paradoxal experiência 
humana de uma servidão voluntária, a 
partir do qual analisa seus conceitos e 

implicações. Já o segundo volume, Ma-
nifestações Ideológicas do Autoritarismo 
Brasileiro, traz ensaios publicados em li-
vros, revistas e jornais entre 1970 e 2000, 
oferecendo ao leitor uma consistente 
análise sobre a história e as manifesta-
ções, ainda presentes, do autoritarismo 
no país, tendo como contexto as décadas 
em que foram produzidos os textos. 

De acordo com André Rocha, a esco-
lha por lançar primeiro os títulos  Contra 
a Servidão Voluntária e Manifestações 
Ideológicas do Autoritarismo Brasilei-
ro não aconteceu devido ao contexto das 
manifestações e protestos vivenciados 
pelo Brasil em 2013. As pesquisas para 
a coleção começaram há dois anos e, 
em meados de 2012, os temas de cada 
volume já estavam definidos. Quando 
surgiram as manifestações em junho no 
país, os livros estavam quase prontos. No 
entanto, o organizador revela a satisfação 
em ter os títulos lançados nesse contexto 
nacional, uma vez que as obras podem 
ajudar na reflexão sobre o avanço ou 
retrocesso das manifestações.  

“Quando vemos milhares de ma-
nifestantes colocarem a luta contra a 
corrupção na ordem do dia, sem, no 
entanto, discutir qual reforma polí-
tica poderia erguer um novo sistema 
político institucional que impedisse a 
corrupção, fica difícil não pensar na 
servidão voluntária. Muito do que se 
apresenta nas ruas e na imprensa como 
defesa da democracia e da liberdade é 
na verdade reprodução do autoritaris-
mo. Estes textos saem em boa hora, pois 
podem ajudar e muito os cidadãos e as 
cidadãs do Brasil a afastar as ideologias 
e reivindicar liberdades políticas reais 
que permitam um aprofundamento da 
democracia nas próximas décadas”, 
defendeu André Rocha.

Sobre o autoritarismo
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É justo falar das coisas que 
me emocionam, de forma que 
determinados atos de solidarieda-
de e grandeza humana me trazem 
emoções das mais intensas.

Vivemos em um mundo novo, 
onde o egoísmo e os lucros se 
mantêm na vanguar-
da dos interesses, 
e as pessoas de um 
maior poder aquisi-
tivo têm privilégios 
bem maiores do que 
os menos favoreci-
dos. Tratando-se de 
saúde, essas dispa-
ridades são muito 
acentuadas. É lamen-
tável que as leis se 
façam sem o mínimo 
de proteção ao ser 
humano, que vive na 
maioria das vezes, 
a um atendimento 
precário médico ou 
sucumbe nos corre-
dores do hospital. 
Nossa realidade social é desuma-
na, valendo ressaltar, nesse con-
texto, atuações humanitárias. 

Tive um problema de saúde 
recorrente e procurei o “Instituto 
de Hematologia”, onde periodi-
camente faço meus exames de 

rotina, sob os cuidados do Dr. 
Gilson Guedes Filho, quando 
passei a vislumbrar um diferente 
mundo novo na Medicina daquela 
clínica.

Ali, tudo me surpreendeu, 
porque é mais do que perfeito. 

Muitas pessoas 
que lá esperam, 
vêm oriundas 
do PSF, do HU, 
demandas parti-
culares e conve-
niadas. E esses 
atendimentos 
ocorrem sem o 
critério do lucro 
financeiro, na 
bondade dos que 
sentem a dor do 
outro. Eu sou 
testemunha viva 
desses atendi-
mentos gentis 
e humanitários. 
Nesse lugar  de 
ética e respeito 

à vida, todos são iguais, porque 
todos sofrem, todos merecem o 
agasalho da solidariedade e de um 
atendimento que não vi até hoje 
em lugar nenhum: uma  sensibili-
dade  à dor humana e um cuidado 
de natureza generosa.

Assim, é a figura ímpar do 
Dr. Gilson Filho, um médico 
de vocação, de alma, espírito e 
mente. Com seu jeito cativante, 
voz mansa, suave, sua maneira 
simples de ser, traz uma força 
interior em tratar os seus pa-
cientes, como também todos que 
ali trabalham. Quem poderia 
imaginar que por detrás daquela 
mesa em um moderno e confor-
tável consultório estivesse além 
de um profissional competente, 
uma alma boa, uma vida dedica-
da a fazer o bem, e a cuidar dos 
menos favorecidos com igual 
cuidado que trata os clientes 
particulares?

Essa deveria ser a verdadei-
ra Medicina, a que resgata vidas 
sempre, a que cura, a que traz 
um alento para quem precisa. 
O Dr. Gilson é um exemplo dos 
muitos médicos que o fazem, no 
testemunho silencioso e diário do 
seu trabalho. Sem dúvida, muitos 
deveriam seguir o seu exemplo, 
quando na sua luta em curar e 
amenizar o sofrimento traz uma 
esperança para a humanidade, na 
bondade de um olhar solidário 
para o próximo e um exemplo de 
amor à profissão e respeito aos 
que sofrem.

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
LimaComo não achar endereço em João Pessoa!

Um belo exemplo de amor ao próximo

Sem dúvida, muitos 
deveriam seguir o seu 
exemplo, quando 
na sua luta em curar 
e amenizar 
o sofrimento traz 
uma esperança para 
a humanidade, na 
bondade de um olhar 
solidário para o 
próximo e um 
exemplo de amor à 
profissão e respeito 
aos que sofrem

Artigo

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

Lígia Chaves Psicóloga  liginha.chaves@hotmail.com 

Artigo

Não tente achar um endereço em certas ruas 
de João Pessoa. Esta semana fui deixar um pre-
sente para uma aniversariante amiga que me 
informou morar na Avenida Argemiro Figueire-
do. Só que eu não sabia que a mesma rua no lado 
esquerdo de quem vai de Manaíra para o Bessa 
possui outro nome, Campos Sales e a numeração 
não obedece a ordem crescente ou decrescen-
te dos números. O número 470 está vizinho ao 
1.440. Como isso é possível? Já está em tempo da 
Prefeitura de João Pessoa fazer algo para regula-
rizar isso.

Esta falta de ordenação numérica das ruas 
acontece em quase todos os bairros da capital 
paraibana. Aqui em Manaíra, onde moro, muitas 
ruas sequer possuem placas e em muitas delas 
a numeração é algo de cachorro louco, deixando 
assim os carteiros, funcionários das companhias 
de água e luz e entregadores de diversas espé-
cies.

João Pessoa só perde para o Japão, onde os 
endereços são quase indecifráveis quanto os 
ideogramas.  Em Tóquio dentro de uma região, 
de cada quarteirão existe um número. Dentro de 
cada quarteirão, cada casa ou edifício tem um 
número também. Se você procura o endereço 
Shibuya 10-3-20, você deve procurar o que está 
na vigésima casa da terceira quadra da décima 
microrregião do distrito de Shibuya. E o que é 
pior nenhum destes números está em algarismos 
arábicos, tudo em ideogramas.

Muitas casas e prédios em João Pessoa se-
quer possuem números, o que deveria ser obri-
gatório e motivo de fiscalização pelo poder públi-
co. A mesma dificuldade que sinto em procurar 
alguns endereços em João Pessoa, sentia quando 
vivia em Londres. Na Inglaterra um mesmo nome 
pode ser atribuído a uma rua (street), estrada 
(road), pista (drive) ou beco (lane) e o que é 
pior tudo fica perto uma da outra. Como Londres 
chove quase todo o dia e o frio predomina em 11 
meses do ano, imagine a dificuldade de um visi-
tante ou turista em achar um endereço que pode 

Noites de sexta
Meu programa favorito das sextas-feiras à 

noite tem sido os Concertos da OSUFPB, que se 
apresenta na nova Sala de Concertos Radegun-
des Feitosa da UFPB. É uma sala relativamente 
pequena, cerca de 300 lugares, que fica lotada 
de jovens e nem tão jovens assim, a cada se-
mana.  Já fui a três desses concertos e o hábito 
tende a se instalar, pois cada vez que vou, fico 
mais encantada.

Alguns dos músicos são aqueles que acom-
panhamos desde os tempos áureos da OSPB 
e, com o fechamento para reforma das salas 
da Funesc e do Santa Rosa, a Sala Radegundes 
Feitosa tornou-se uma agradável alternativa 
para as noites de sexta-feira. Ao lado desses ve-
teranos tocam jovens músicos também perten-
centes ao mundo musical da UFPB, igualmente 
bons e competentes.

Os três concertos que assisti até agora foca-
ram no pop: um concentrou-se nas big bands. O 
segundo teve como regente o Maestro Alexan-
dre Magno, um maestro esfuziante, que conduz 
seus músicos com entusiasmo contagiante. O 
repertório variou entre os clássicos da música 
americana, como “Fly me to the moon” e “Stella 
by Starlight” e o frevo pernambucano de Se-
verino Araújo e Maestro Duda. Aliás, foi com o 
frevo que a noite esquentou mesmo e ninguém 
parecia disposto a deixar a sala, querendo mais 
frevo. E voltar a ouvir Heleno “Costinha”, Xisto 
Medeiros, Glauco Andreza e Chiquinho Mino 
foi uma festa para os ouvidos saudosos desses 
grandes músicos que não ouvíamos há bastan-
te tempo.

Na sexta que passou tivemos uma bela 
homenagem a Luiz Gonzaga e Dominguinhos, 
sob a regência do Maestro Duda, nosso velho 
conhecido de outros carnavais. Mas, desta vez 
o Maestro Duda não regeu frevos. Começou nos 
surpreendendo com um tango da autoria de 
Luiz Gonzaga (“Acácia Amarela”). Pois é: Gon-
zagão tem essa pérola pouco divulgada no seu 
repertório. Marcos Carneiro, (trompete) filho 
do Maestro Duda foi o solista convidado da 
noite. Ao lado de Heleno Feitosa (“Costinha”) 
no saxofone, Helinho Medeiros (acordeom), 
Xisto Medeiros (baixo e voz) e Gabriel Moraes 
(guitarra), tínhamos uma retaguarda sonora da 
melhor qualidade. Guiados pela veia humorísti-
ca de Glauco Andreza, fizeram ainda um pas-
seio pelo palco onde os músicos convidaram o 
maestro a se unir a eles em descontração e foi 
uma festa! O Maestro Duda terminou tocando 
triângulo e acompanhando a veia festiva que 
tomou conta de todos. A plateia, no entanto, 
ficou sentindo falta de um frevo. Acostuma-
dos com a reputação do renomado maestro e 
arranjador, não se contiveram e puxaram um 
coro: “Frevo! Frevo!”. Mas o maestro não se dei-
xou convencer, afinal aquela não era a proposta 
da noite, e encerrou a noite repetindo o primei-
ro número da noite, o tango “Acácia Amarela” 
de Luiz Gonzaga. O Maestro Duda deve voltar 
e nos mostrar seus arranjos para frevo. É uma 
sugestão, um pedido, uma exigência que enca-
minhamos ao Maestro Eli-Eri de Moura, vice-
diretor do Centro de Comunicação, Turismo e 
Artes.

Lá do alto, o saudoso Radegundis Feitosa 
deve estar dando uma daquelas suas sono-
ras gargalhadas de satisfação ao assistir aos 
concertos de sexta-feira na sala que leva o seu 
nome.

Este mês teremos uma apresentação da 
sinfônica, regida pelo Maestro Arakaki e no dia 
13 deste mês encerram-se as atividades deste 
semestre, com um concerto jovem totalmente 
dedicado à música dos Beatles. Este eu não 
perco por nada nesse mundo! Até dezembro 
teremos ainda mais nove concertos, contem-
plando diferentes estilos musicais.

E assim vamos enriquecendo nossas vidas 
com a sonoridade desses músicos tão exímios e 
dos quais nos orgulhamos tanto.

ter o mesmo nome em diversos lugares.
Exemplo para o mundo é Nova York. Em Ma-

nhattan as avenidas são divididas de Leste-Oeste, 
são apenas 12, com a 5ª Avenida dividindo o 
Leste do Oeste e a numeração obedece a uma se-
quencia perfeita e organizadas por ponto cardeal. 
Da mesma forma as ruas que começam do núme-
ro 1 e vão até a 120 no Bronx. Mas cuidado, no 
Village, a parte mais antiga da ilha, existem mui-
tas ruas com nomes próprios, o que causa ainda 
muita confusão entre os visitantes.

Brasília, a nossa capital federal, planejada 
para ter o sistema de endereçamento mais per-
feito do Brasil, tem o mapa mais errado do plane-
ta: a Asa Sul aparece no Oeste, e a Asa Norte, no 
Leste. O problema é que nós, brasileiros, temos 
problemas com Norte, Sul, Leste e Oeste. Só esta 
semana lendo uma reportagem aqui n’ A União, 
é que tive a certeza que moro na Zona Leste da 
cidade, mas que ninguém fala assim, todos dizem 
somente o nome do bairro.

Em relação aos locais mais afastados do cen-
tro de João Pessoa, muitas ruas e becos sequer 
possuem nomes e imagine números. Como exis-
te uma campanha para unificação das calçadas, 
aproveito para sugerir que regularizem também 
os nomes de ruas, e principalmente a numeração 
em sequência perfeita.

Enquanto isso na entrega do presente na 
Argemiro Figueiredo, a saída foi telefonar para 
a aniversariante para vir até a porta para que 
eu pudesse encontrar a casa certa. Antes havia 
passado várias vezes pela rua. Quanto mais eu me 
deslocava, menos entendia a lógica da coisa. Se 
orientar pelas ruas do Bessa requer o mesmo tipo 
de aprendizagem necessário para decifrar um 
manual de TV a Cabo.

O presente chegou a tempo, mas o desgaste 
emocional e o gasto de gasolina definitivamente 
não compensou, tudo porque sem um padrão de 
endereçamento comum mundo afora, fica difícil 
para qualquer pessoa conseguir se achar no Bes-
sa, ou em outros lugares da capital paraibana. 
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Em cartaz
Se Puder... Dirija!

Luiz Fernando Guimarães, em cena de Se Puder... Dirija!

João trabalha como manobrista 
de estacionamento, está separado de 
Ana e virou pai ausente de Quinho. 
Infeliz no amor e na família, ele quer 
reverter esse cenário e promete para 
a ex que irá passar um dia daqueles 
com o filhão. Para isso, ele resolve 
pegar “emprestado” o carro de uma 
fiel cliente do estacionamento onde 
trabalha com Ednelson. O problema 
é que a saidinha simples acabou 
virando uma complicada aventura. 
Agora, João precisa devolver o carro 
antes que sua dona descubra que seu 
carro “saiu para passear” com outro 
motorista, mas a tarefa não vai ser 
nada fácil para eles. 

Foto: Disney/Buena Vista
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RENDEZ-VOUS (Maria)

Humor 

Val Fonseca

Henrique Magalhães

Pisa no Pilão, um dos discos mais conhecidos 
de Luiz Gonzaga, completa meio século

Música

Luiz Gonzaga lançou em 
1963, 50 anos atrás, a famosa 
toada denunciando a morte 
de um primo dele vaqueiro 
– Raimundo Jacó – assassina-
do no município de Serrita, 
em Pernambuco, em 1954.

Apesar do tema comove-
dor de ‘A morte do vaqueiro’, 
o repertório do disco Pisa 
no Pilão (A Festa do Milho) é 
todo festivo, engraçado, dan-
çante, composto de baiões, 
xotes e marchinha junina.

São diversos os parceiros 
de Luiz Gonzaga nesse disco. 
Rosil Cavalcanti, José Marco-
lino, José Jataí, João do Vale 
e Sebastião Rodrigues, Rai-
mundo Granjeiro, Rui de Mo-
rais e Silva, Nelson Barbalho.

Algumas músicas do 
disco Pisa no Pilão se con-
sagraram sucessos dele da 
década 1960. ‘A Festa do Mi-
lho’, ‘Pedido a São João’, ‘Li-
forme instravagante’, ‘Eu vou 
pro Crato’, ‘Faz força Zé’, e ‘A 
morte do vaqueiro’, a obra 
mais conhecida do disco.

‘Pra onde tu vai baião’ é 
menos conhecida. É a obra 
mais emblemática da fase crí-
tica de sua carreira artística, 
fora da mídia da época – rá-
dio, televisão e imprensa – e 
vendendo bem menos discos.

O Rei do Baião viveu 
tal fase de ostracismo e es-
quecimento da mídia da 
década 1960, devido o do-
mínio da música jovem 
mundial e nacional, de Elvis 

Mídias em destaque

Allysson Teotônio
Publicitário, jornalista e empresário
allyssonteotonio@gmail.com

Presley a Beatles, de João 
Gilberto a Roberto Carlos.

Por isso Luiz Gonza-
ga lamenta em ‘Pra onde tu 
vai baião’, nos clubes e nas 
boates não lhe deixavam 
mais entrar. Era só twist e 
bolero, rock e tchá-tchá-
tchá. E que ele sabendo dis-
to, era melhor se retirar, 
indo para o seu pé de serra 
onde ele era o rei do Sertão. 

Vale a penar conhe-
cer o repertório lúdico e 
infantil do disco cinquen-
tenário Pisa no Pilão (A 
Festa do Milho). ‘Desse 
jeito sim’, ‘Liforme instra-
vagante’, ‘Casamento im-

provisado’, ‘Faz força Zé’.
O grande sucesso do 

disco Pisa no Pilão (A Festa 
do Milho) de 1963 é, sem dú-
vida, a toada A morte do va-
queiro lamentando o assassi-
nato misterioso e impune do 
primo dele, Raimundo Jacó. 

Luiz Gonzaga de pas-
sagem por Recife, disse ao 
parceiro Nelson Barbalho 
de sua intenção de home-
nagear o tal primo mor-
to naquelas condições. 

“Eu disse que isso po-
dia fazer um baião dana-
do de bom, e na mesma 
hora Luiz Gonzaga pegou 
na sanfona e fez: ‘Lá rari 

lará’, e eu: ‘Numa tarde 
bem tristonha’, e ele: ‘gado 
muge sem parar/ Relem-
brando seu vaqueiro/ Que 
não vem mais aboiar’ e, 
no final da tarde, a músi-
ca estava pronta”, recor-
dava Nelson Barbalho.

O grande sucesso po-
pular de ‘A morte do va-
queiro’ inspirou a Missa 
do Vaqueiro anual no mu-
nicípio de Serrita, desde 
1971, um dos eventos cul-
turais mais importantes 
do calendário cultural de 
Pernambuco, criado pelo 
então padre João Câncio, 
com apoio de Luiz Gonzaga.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de setembro de 2013

Em “A morte do vaqueiro”, uma das faixas do disco, Gonzagão denuncia o assassinato de um primo

Gestão em agências de propaganda

As agências de propaganda da Paraíba estão 
cada vez mais investindo em gestão empresarial. 
Definitivamente, ficou para trás a fase do roman-
tismo, aquela em que a maioria das agências se 
preocupava apenas com a qualidade técnica dos 
seus serviços e acaba deixando em segundo plano 
a gestão dos seus próprios negócios. O que está 
na pauta é oferecer um bom trabalho técnico para 
os anunciantes, sem perder de vista a gestão em-
presarial, a produtividade e a lucratividade das 
agências.  

A prova dessa movimentação é a palestra 
“Gestão em agências de propaganda”, que será 
realizada pelos Sindicatos das Agências de Pro-
paganda da Paraíba (Sinapro-PB), no próximo dia 
26 de setembro, das 9h às 12h, no Hotel Village 
Premium, em João Pessoa. As inscrições podem 
ser feitas por e-mail,sinaproparaiba@yahoo.com.
br, ou pelo telefone 8615-6934.

O palestrante será o executivo Antonio Lino, 
administrador e especialista em finanças e con-
tabilidade. Ele é sócio da agência paulista Talent, 
diretor do Sinapro de São Paulo e vice-presidente 
da Associação Brasileira das Agências de Publici-
dade (Abap). E também autor do livro “Pequenas 
agências, grandes resultados” e “Abri minha agên-
cia e agora?”.

A palestra terá 3 horas de duração, dividida 
em duas partes. Na primeira, Antonio Lino vai fa-
lar sobre orçamento empresarial, fluxo de caixa, 
tributos, formas de faturamento, dicas para man-
ter a agência saudável financeiramente, controles 
da Receita Federal, vantagens e desvantagens do 
lucro presumido e participação em resultados.

Na segunda parte da palestra, Antonio Lino 
vai tratar de oportunidades e desafios de merca-
do, gestão de pessoas, gestão da operação, relação 
entre sócios, governança corporativa e formas de 
crescimento. A proposta do evento é dar uma vi-
são geral sobre os principais pontos de impacto 
na gestão financeira e operacional das agências.

A realização da palestra conta com o apoio da 
AbapParaíba e da Federação Nacional das Agên-
cias de Propaganda (Fenapro). Esta ação das 
agências paraibanas tem um significado ainda 
maior, não se trata apenas da realização de um 
evento. É uma inciativa coletiva das empresas que 
representam o segmento, que tem como objetivo 
principal o fortalecimento do mercado publicitá-
rio paraibano. 

CINE HOLLIÚDY (BRA, 2012). Gênero: Comédia. Duração: 
91 min. Classificação: 12 anos. Direção: Halder Gomes, 
com Edmilson Filho, Miriam Feeland, Roberto Bomtempo. 
Interior do Ceará, década de 1970. A popularização da 
TV permitiu que os habitantes da cidade desfrutassem 
de um bem até então desconhecido. Porém, o televisor  
afastou as pessoas dos cinemas. É aí que Francisgleydis-
son entra em ação. Ele é o proprietário do Cine Holiúdy, 
um pequeno cinema da cidade que terá a difícil missão 
de se manter vivo como opção de entretenimento. 
CinEspaço 4: 13h50, 15h50, 17h50, 19h50, 21h50. 
Manaíra 2: 14h30, 16h50, 19h e 21h15. Tambiá 5: 14h, 
15h40, 17h20, 19h e 20h40.

FLORES RARAS (BRA, 2013). Gênero: Drama. Du-
ração: 116 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Bruno Barreto, com Glória Pires, Miranda Otto, Tracy 
Middendorf. 1951, Nova York. Elizabeth Bishop é 
uma poetisa insegura e tímida, que apenas se sen-
te à vontade ao narrar seus versos para o amigo 
Robert Lowell. Em busca de algo que a motive, ela 
resolve partir para o Rio de Janeiro e passar uns 
dias na casa de uma colega de faculdade, Mary, que 
vive com a arquiteta brasileira Lota de Macedo So-
ares. A princípio, Elizabeth e Lota não se dão bem, 
mas logo se apaixonam uma pela outra. É o início 
de um romance acompanhado bem de perto por 
Mary, já que ela aceita a proposta de Lota para que 
adotem uma filha. CinEspaço 1: 17h20 e 21h40.

GENTE GRANDE 2 (Grown-Ups 2, EUA, 2013). Gêne-
ro: Comédia. Duração: 101 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Dennis Dugan, com Adam Sandler, 
Kevin James, Chris Rock, David Spade, Salma 
Hayek. Gente Grande 2 traz Lenny e sua família 
de volta a pequena cidade natal onde ele e seus 
amigos cresceram. Desta vez, os adultos irão 
aprender lições de seus filhos em um dia cheio de 
surpresas: o último dia da escola. Manaíra 3: 13h, 
15h15, 17h45 e 20h.

HANNAH ARENDT (ALE/FRA, 2013). Gênero: Drama. 
Duração: 113 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Margarethe Von Trotta, com Barbara Sukowa, 
Axel Milberg, Janet McTeer. Hannah e seu marido 
Heinrich são judeus alemãos que chegaram aos 
Estados Unidos como refugiados de um campo de 
concentração nazista na França. Para ela a América 
dos anos 50 é um sonho, e se torna ainda mais in-
teressante quando surge a oportunidade dela cobrir 
o julgamento do nazista Adolf  Eichmann para a The 
New Yorker. Ela viaja até Israel, e na volta escreve 
todas as suas impressões e o que aconteceu, e a 
revista separa tudo em 5 artigos. Só que aí começa o 
verdadeiro drama de Hannah: Ela mostra nos artigos 
que nem todos que praticaram os crimes de guerra 
eram monstros, e relata também o envolvimento 
de alguns judeus que ajudaram na matança dos 
seus iguais. A sociedade se volta contra ela e a New 

Yorker, e as críticas são tão fortes que até mesmo 
seus amigos mais próximos se assustam. Hannah 
em nenhum momento pensa em voltar atrás, man-
tendo sempre a mesma posição, mesmo com todo 
mundo contra ela. CinEspaço 1: 19h30.

O RENASCIMENTO DO PARTO (BRA, 2013). Gênero: Do-
cumentário. Duração: 90 min. Classificação: 10 anos. 
Direção: Eduardo Chauvet. A produção retrata a grave 
realidade obstétrica mundial e sobretudo brasileira, 
que se caracteriza por um número alarmante de ce-
sarianas ou de partos com intervenções traumáticas e 
desnecessárias, em contraponto com o que é sabido e 
recomendado hoje pela ciência. Tal situação apresenta 
sérias consequências perinatais, psicológicas, sociais, 
antropológicas e financeiras tanto às parturientes 
quanto aos bebês. CinEspaço 1: 13h50.

OS ESTAGIÁRIOS (The Internship, EUA, 2013). Gênero: 
Comédia.  Duração: 120 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Shawn Levy, com Vince Vaughn, Owen Wilson, 
Rose Byrne. Quando são demitidos, dois homens na casa 
dos quarenta anos de idade começam a procurar por novas 
alternativas de trabalho. Apesar de não conhecerem nada 
de mídias digitais, eles são contratados como estagiários 
em uma grande empresa de produtos eletrônicos, onde 
devem conviver com chefes vinte anos mais novos do que 
eles. Manaíra 4: 13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Tambiá 2: 
13h50, 16h10, 18h30 e 20h50.

OS INSTRUMENTOS MORTAIS – CIDADE DOS OSSOS (The 
Mortal Instruments: City of Bones, EUA, 2013). Gê-
nero: Aventura. Duração: 130 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Harald Zwart, com Lily Collins, Jamie 
Campbell Bower, Jonathan Rhys Meyers. Clary Fray 
presenciou um misterioso assassinato, mas ela não 
sabe o que fazer porque o corpo da vítima sumiu e 
parece que ninguém viu os envolvidos no crime. Para 
piorar a situação, sua mãe desapareceu sem deixar 
vestígios e agora ela precisa sair em busca dela em 
uma Nova Iorque diferente, repleta de demônios, 
magos, fadas, lobisomens, entre outros grupos 
igualmente fantásticos. Para ajudá-la, Fray conta 
com os amigos Simon e o caçador de demônios Jace 
Wayland, mas acaba se envolvendo também em uma 
complicada paixão. CinEspaço 2: 14h, 16h30, 19h e 
21h30. Manaíra 6: 16h40, 19h40 e 22h20. Manaíra 
8: 13h10, 15h50, 18h45 e 21h30. Tambiá 1: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h.

OS SMURFS 2 (The Smurfs 2, EUA 2013). Gênero: Animação. 
Duração: 105 min. Classificação: Livre. Direção: Raja 
Gosnell, com Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson, Jayma 
Mays. Gargamel está, mais uma vez, atrás da essência dos 
Smurfs. Para atingir seu objetivo ele cria os Danadinhos, 
seres pequeninos que são uma espécie de versão 
malvada dos Smurfs. Entretanto, Gargamel precisa de 
um encantamento secreto para que possa transformá-los 
em Smurfs e apenas Smurfette detém a fórmula. Com 

isso, Gargamel sequestra Smurfette e a leva para Paris, 
onde ele ganhou fama como um poderoso feiticeiro. Não 
demora muito para que Papai Smurf, Desastrado, Vaidoso 
e Ranzinza deixem sua vila e voltem à Terra, onde recebem 
a ajuda de Patrick e Grace para resgatar Smurfette. 
CinEspaço 1: 15h20. Manaíra 6: 14h15. Tambiá 3:  14h20, 
16h20, 18h20 e 20h20.

PERCY JACKSON E O MAR DE MONSTROS (Percy 
Jackson: Sea of Monsters, EUA, 2013). Gênero: 
Aventura. Duração: 108 min. Classificação: 10 
anos. Direção: Thor Freudenthal, com Logan 
Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario.  
Aniversário de 17 anos de Percy Jackson foi sur-
preendentemente calmo, sem ataques de mons-
tros ou algo do tipo. Entretanto, uma inocente 
partida faz com que Percy e seus amigos se vejam 
desafiados a um jogo de vida ou morte contra um 
grupo de Gigantes canibais. A chegada de Annabe-
th  traz ainda outra má notícia: a proteção mágica 
do Acampamento Meio-Sangue foi enveneada por 
uma arma misteriosa e, ao menos que seja curada, 
todos os semideuses serão mortos. Não demora 
muito para que Percy e seus amigos tenham que 
enfrentar o mar de monstros para salvar o local. 
CinEspaço 3/3D: 18h. Manaíra 1: 13h20, 15h40 e 
18h. Manaíra 7/3D: 14h, 16h15, 18h30 e 21h. 

SE PUDER… DIRIJA! (BRA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 84 min. Classificação: Livre. Direção: Paulo 
Fontenelle, Luiz Fernando Guimarães, Leandro Hassum, 
Lavínia Vlasak. João trabalha como manobrista de 
estacionamento, está separado de Ana e virou pai 
ausente de Quinho. Infeliz no amor e na família, ele 
quer reverter esse cenário e promete para a ex que 
irá passar um dia daqueles com o filhão. Para isso, ele 
resolve pegar “emprestado” o carro de uma fiel cliente 
do estacionamento onde trabalha com Ednelson. O 
problema é que a saidinha simples acabou virando uma 
complicada aventura. Agora, João precisa devolver o 
carro antes que sua dona descubra que seu carro “saiu 
para passear” com outro motorista, mas a tarefa não vai 
ser nada fácil para eles. CinEspaço 3/3D: 14h, 16h, 20h 
e 22h. Manaíra 5/3D: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 
21h45. Tambiá 6/3D: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

WOLVERINE – IMORTAL (The Wolverine, EUA, 2013). Gênero: 
Ação. Duração: 128 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
James Mangold, 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. Manaíra 1: 20h30. Tambiá 4: 
13h40, 16h, 18h20 e 20h40.
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Livro

O desembargador Marcos Cavalcanti lança hoje em João Pessoa a 
biografia do ex-governador e historiador José Fernandes de Lima

FOtOS: Divulgação

O Projeto Quarta com Rock 
será reaberto hoje, a partir das 
19h, com a apresentação - gra-
tuita para o público - da Banda 
Mutretas, em ensaio aberto no 
terraço Panorâmico da Estação 
Ciência Cabo Branco, localizada no 
bairro Altiplano, em João Pessoa. 
O repertório de new metal é auto-
ral, recheado de letras de protes-
to. “O nosso som é pesado, mas 
não barulhento”, garantiu o líder, 
o guitarrista Josivan, conhecido no 

O novo livro do 
desembargador Marcos 
Cavalcanti resgata a 
memória de José Fernandes 
de Lima e mostra algumas 
obras deixadas por ele

Resgate histórico

Centenário de Nascimento 
do Historiador José Fernan-
des de Lima (Gráfica São 
Mateus, 200 páginas, R$ 
30) é o título do segundo 
livro que o desembargador 
Marcos Cavalcanti de Al-
buquerque lança em 2013. 

A solenidade acontece hoje, a partir 
das 17h, na Sala de Sessão do Tribunal 
Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
localizado no centro de João Pessoa. Na 
ocasião, a obra será apresentada pelo 
presidente do IHGP (Instituto Histó-
rico e Geográfico Paraibano), Joaquim 
Osterne Carneiro, que também assina o 
prefácio. Em nome da família do bio-
grafado falará em agradecimento João 
Laércio Fernandes de Lima, sobrinho 
em primeiro grau do homenageado, 
que foi governador do Estado. Escritor 
com uma intensa produção, o autor 
ainda pretende - se houver oportunida-
de – lançar mais três títulos até o final 
deste ano. “Gosto muito da pesquisa 
histórica e estou sempre pesquisando e 
escrevendo”, disse o autor, ao se justi-
ficar, durante entrevista para o jornal 
A União. “Doarei toda a renda advinda 
das vendas em benefício da conservação 
da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, 
na capital”, informou ele. 

“O livro é uma biografia que resgata 
a memória do historiador e ex-deputa-
do José Fernandes de Lima, que é meu 
conterrâneo, da cidade de Mamanguape. 
Historiador dos mais talentosos, ele 
ocupou a cadeira de nº 22 do IHGP e 
ainda foi político, tendo presidido a 
Assembleia Legislativa, sido governador 
da Paraíba, além de jurista, advogado, 
empresário e industrial no Vale do Ma-
manguape “, disse o historiador e aca-
dêmico Marcos Cavalcanti, que também 
é presidente da Comissão de Cultura e 
Memória do Poder Judiciário do Estado. 

Ele contou que a ideia de escrever o 
livro – ilustrado por muitas fotografias 
de quando José Fernandes de Lima era 
governador, no final da década de 50, e 
como deputado estadual, obtidas com a 
família - surgiu no ano passado. Ou seja, 
em 11 de junho de 2012, o historiador e 
acadêmico Marcos Cavalcanti foi desig-
nado para fazer a saudação pelo centená-
rio de nascimento de José Fernandes, em 
sessão do IHGP. “A partir daquele discur-
so de centenário que eu fiz tive a ideia 

de transformar em uma plaquete. 
E, em seguida, virou livro”, disse 
o autor. No intuito de ampliar o 
material, se dedicou a realizar 
uma longa pesquisa, incluindo 
entrevistas com autoridades 
que testemunharam a trajetória 
do homenageado e familiares, 
de quem também conse-
guiu imagens de comícios 
realizados por Fernandes, 
proferidos em carroce-
rias de caminhões usados 
como palanques para os 
eleitores, iconografia que 
enriqueceu o conteúdo da 
obra.

A propósito, o de-
sembargador Marcos 

Cavalcanti destacou que no 
livro há o registro de um fato marcante: 
o momento em que o então presidente 
da Assembleia Legislativa, deputado 
José Fernandes de Lima, assumiu o 
Governo da Paraíba, por causa da morte 
do governador Flávio Ribeiro Coutinho. 
“Ele foi governador da Paraíba numa 
fase de transição, quando foram candi-
datos Pedro Gondim (que era vice de 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

cenário underground como “Bocão”. O 
grupo pretende entrar em estúdio em 
breve para gravar o primeiro EP, intitu-
lado Muleque Favelado, que terá nove 
faixas, a exemplo de “Vício ou virtude”, 
“todo homem tem um Deus dentro de 
si”, “Cidadão” e “Pobre José”. 

Fundada em 1995, quando ainda 
se denominava de Anti-boys, a banda 
se caracteriza pelos riffs simples e 
grooves secos e marcantes, que são o 
resultado de um trabalho de firmação 
de identidade que os Mutretas lapidam 

desde que foi criada. Daquela época, 
o único remanescente é o vocalista. 
“Cada um foi tomando o seu rumo e 
tocando projetos pessoais. Então, pas-
samos por pausas e numerosas for-
mações”, lembrou Josivan. Os demais 
integrantes atuais são Gabriel Araújo 
(contrabaixo) e Lito Neves (bateria).

“Nossas influências vão da fase 
inicial dos Raimundos, encontrando-se 
mais em Helmet, Biohazard, Suicidal 
tendencies e Cypress Hill”, informou 
Josivan, embora não esconda a sua 

admiração por bandas que também 
sabem dosar rock e pitadas regio-
nais em combinações inusitadas, 
como faz a cearense O Surto. No 
intuito de manter cada vez mais o 
entrosamento afiado, para recupe-
rar o tempo que passou enferru-
jado, o trio procura conciliar tra-
balho e agenda com a paixão pelo 
rock. Nesse sentido, os músicos 
se dedicam a afinar o repertório 
realizando ensaios que entram pela 
madrugada.

Flávio Ribeiro) e o deputado federal 
Janduhy Carneiro. Naquele tempo houve 
uma campanha muito acirrada: o povo 
gritava ´o homem é Pedro´. O deputado 
José Fernandes de Lima era homem de 
partido e apoiou Janduhy Carneiro, mas 
quem ganhou foi Pedro Gondim e houve 
uma manifestação de oficiais da Polícia 
Militar para se tomar o Palácio da Re-
denção e José Fernandes reagiu, tendo 
sido mantido no governo até o último 
dia”, registra o autor, em seu novo livro. 

O desembargador Marcos Caval-
canti antecipou que pretende lançar, 
até o final deste ano, mais três livros, 
dos quais um, que registra a história do 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 
do qual é presidente, já está na gráfica 
e pretende lançá-lo na sede do próprio 
TRE - PB, localizado em João Pessoa, 
em data a ser definida. A ideia é inspi-
rada em obra similar que o historiador 
Deusdedit Leitão escreveu sobre o Tri-
bunal de Justiça. Os outros dois títulos 
vão abordar a história da Academia 
Paraibana de Letras e o Tomo II dos 
processos e julgamentos históricos da 
Paraíba, agora com enfoque na violên-
cia contra a mulher.  
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A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de setembro de 2013

A União pode ser o 1º jornal a ser tombado pelo Iphan

O jornal A União poderá se tor-
nar o primeiro periódico a ser tomba-
do pelo Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan). 
O primeiro passo foi dado na última 
sexta-feira, quando diretores de A 
União Superintendência de Impren-
sa e Editora formalizaram o pedido, 
com a entrega da documentação no 
órgão para análise. Na próxima se-
mana, representantes do Iphan farão 
uma visita ao jornal, para verificar in 
loco o seu acervo.

O superintendente de A União, 
Fernando Moura, disse que na prá-
tica o jornal é reconhecido como pa-
trimônio histórico, mas acredita que 
somente com o reconhecimento legal 
terá a salvaguarda para que no futuro 
ninguém venha a desmoronar o que 
foi construído nos seus 120 anos. “É 
o reconhecimento nacional de que A 
União tem uma importância na histó-
ria do Brasil e fazer com que as futuras 
gerações tenham acesso a todo esse 
acervo”, observou.

Moura comentou ainda que se 
trata do terceiro mais antigo jornal do 
Brasil e o único oficial. Para ele, a pro-
teção do Iphan levará os poderes pú-
blicos e a própria sociedade a preser-
varem o acervo de A União. Segundo 
o Iphan, bens tombados ou registra-
dos recebem alguns benefícios dire-
tos como o acesso a fontes de finan-
ciamento público para conservação e 
restauro, no caso de bens materiais; 
ou incentivo e promoção, no caso de 
bens imateriais.

O superintendente de A União 
disse também que o objetivo da so-
licitação junto ao Iphan não se trata 
apenas de um pedido de guarda da 
coleção do jornal. “É o conhecimento 
da sociedade, o lúdico, o intangível da 
sociedade paraibana, os hábitos, as 
vestimentas, a história da República 
nesses 120 anos”, enfatizou. Para o di-
retor técnico de A União, Gilson Rena-
to, o reconhecimento do jornal como 
patrimônio histórico e artístico possi-
bilitará a abertura de portas para uma 
melhor e mais qualitativa utilização 
do seu acervo, além da preservação 
do seu bem material e imaterial.

Por sua vez, o superintendente 
do Iphan, Kleber Moreira, declarou 
que “o jornal A União é a comprova-
ção do compromisso de um veículo 
de imprensa que atua não só na co-
municação oficial, mas também dan-
do informações úteis à população e 
gerando história, transformando-se 
em uma fonte de registro de toda his-
tória da Paraíba, desde o século XIX 
até hoje”. Para o presidente do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Paraibano 
(IHGP),  Joaquim Osterne Carneiro, a 
medida adotada é da mais alta impor-
tância por fazer  com que as gerações 
futuras tenham a oportunidade de co-
nhecer aspectos relevantes da história 
da Paraíba. “O tombamento implicará 
necessariamente na preservação  do 
rico acervo documental existente nes-
se   matutino, de tantas tradições  na 
Paraíba, no Nordeste e por não dizer 
no Brasil”, ressalta.
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Sisutec inscreve candidatos 
para cursos técnicos e profis-
sionalizantes até o dia 16

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

“O tombamen-
to implicará na 
preservação do 
rico acervo docu-
mental existente 
no matutino”

O jornal A União foi fundado em 1893 
e, ao longo desses 120 anos, tornou-se uma 
fonte não só do registro de fatos históricos 
- a exemplo da Revolução de 1930 - mas 
também de fotos, hábitos e costumes de um 
povo. Para solicitar o tombamento junto ao 
Iphan, a diretoria de A União Superintendên-
cia de Imprensa e Editora anexou ao ofício 
cópias de exemplares que representam o 
material produzido nesses 120 anos de exis-
tência do jornal, a exemplo daqueles que jus-
tificam sua contribuição no cenário cultural, 
como entrevistas com Celso Furtado e Ariano 
Suassuna e matérias especiais com personali-
dades como Jackson do Pandeiro.

Também foi anexado um breve resumo 
de sua história, que pode ser conferido ainda 
no livro “A União Jornal e História da Para-
íba”, de Eduardo Martins; e exemplares de 
suplementos como O Pirralho, Correio das 
Artes, além do Diário Oficial.

O superintendente do Iphan, Kleber Mo-
reira, adiantou que, a partir de agora, será 
feita a devida análise do encaminhamento 
recebido para que possa ser avaliado qual o 
tratamento será dado à questão. “Só depois 
dessa fase de avaliações é que poderemos 
dar continuidade aos procedimentos técni-
cos legais de natureza processual para essa 
solicitação”, explicou. 

Em seguida, o documento será enca-
minhado para as instâncias superiores do 
Instituto, em Brasília. Em reunião realizada 
ontem com a equipe de A União que está tra-
tando da questão do tombamento, o Iphan 
informou que na próxima semana represen-
tantes do órgão visitarão a sede do jornal 
para verificar in loco o seu acervo, deixando 
transparecer que o processo será encaminha-
do como tombamento do acervo.

O tombamento 
O tombamento começa pelo pedido de 

abertura do processo, por iniciativa de qual-
quer cidadão ou instituição pública. O obje-
tivo é preservar bens de valor histórico, cul-
tural, arquitetônico, ambiental e também de 
valor afetivo para a população, impedindo 
a destruição e/ou descaracterização de tais 
bens.

Pode ser aplicado aos bens móveis e imó-
veis, de interesse cultural ou ambiental. É o 

120 anos registrando a dinâmica social

O superintendente de A União, Fernando Moura (segundo da esquerda para a direita), solicitou o tombamento do jornal com a entrega de documentos ao Iphan 

caso de fotografias, livros, mobiliários, uten-
sílios, obras de arte, edifícios, ruas, praças, ci-
dades, regiões, florestas, cascatas etc. Somen-
te é aplicado aos bens materiais de interesse 
para a preservação da memória coletiva.

O processo de tombamento, após avalia-
ção técnica preliminar, é submetido à delibe-
ração das unidades técnicas responsáveis pela 
proteção aos bens culturais brasileiros. Caso 
seja aprovada a intenção de proteger um 
determinado bem, seja cultural ou natural, é 

expedida uma notificação ao seu proprietá-
rio. Essa notificação significa que o bem já se 
encontra sob proteção legal, até que seja to-
mada a decisão final, depois de o processo ser 
devidamente instruído, ter a aprovação do 
tombamento pelo Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural e a homologação minis-
terial publicada no Diário Oficial. O processo 
é concluído com a inscrição no Livro do Tom-
bo e a comunicação formal do tombamento 
aos interessados. (Fonte: Iphan)

Primeira edição 
de A União, cuja 
criação ocorreu em 
1893, jornal que se 
tornou fonte de 
registro de fatos 
históricos, hábitos 
e costumes

FOTO: Ortilo Antônio
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Prêmios serão sorteados na sexta-feira 
Campanha do Cupom LegaL

Para concorrer, o consumi-
dor deve solicitar a inclusão 
do CPF na nota fiscal 

A Campanha Cupom Le-
gal, que faz parte do “Programa 
Paraíba Legal - Receita Cidadã”, 
realiza na próxima sexta-feira 
os primeiros sorteios. Os pa-
raibanos que enviarem mensa-
gens, via SMS, até amanhã, vão 
concorrer a quatro prêmios no 
valor de R$ 1 mil cada.  Os sor-
teios acontecem, às 14h, na sede 
da Lotep, em João Pessoa. Para 
concorrer aos prêmios da cam-
panha Cupom Legal da próxima 
sexta-feira, o consumidor deve 
solicitar no ato da compra a in-
clusão do seu número do CPF na 
nota fiscal. Essa exigência é um 
dos pré-requisitos para que a 
nota seja validada na campanha.

De posse da nota fiscal, o 
consumidor deverá enviar uma 
mensagem (SMS), via celular, 
para o número 8383, informan-
do os seguintes dados presen-
tes no cupom fiscal: inscrição 
estadual (IE), data completa da 
compra, número do COO (Con-
tador de Ordem de Operação) e 
o valor da compra. A digitação 
desses números terá de ser nessa 
sequência, mas não será neces-
sário dar espaço entre os dados, 
colocar vírgula ou mesmo ponto. 
Após envio de dados, o consu-
midor, recebe automaticamente 
uma mensagem de volta, confir-
mando a sua participação com 
o número de bilhete eletrônico 
com o qual passará a concorrer 
aos prêmios. Para concorrer ao 
primeiro sorteio, os participan-
tes podem enviar para concorrer 
mensagens de SMS até as 23h59 
de amanhã.

Segundo o regulamento do 
Programa Paraíba Legal. Receita 
Cidadã, o titular de direito a re-
ceber o prêmio, caso seja sortea-
do, será o consumidor que tiver 
o número do CPF na nota fiscal 
impressa. Os torpedos enviados 
vão concorrer não apenas aos 
sorteios da sexta-feira, mas para 
os sorteios dos próximos 90 dias, 
quando os códigos das notas en-
viadas serão zerados.

Para resgatar o prêmio, o 
consumidor que for sorteado 
precisa guardar a nota fiscal ori-
ginal de forma íntegra, legível e 
sem rasura, constando o número 
do CPF do consumidor. A docu-
mentação poderá ser entregue 
na sede da Lotep ou em qualquer 
repartição fiscal da Secretaria de 
Estado da Receita informada no 
site do Programa Paraíba Legal– 
Receita Cidadã – www.paraiba-
legal.pb.gov.br.

O consumidor pode enviar 
SMS de quantos cupons fiscais 
assim desejar. Na campanha, 
não há valor mínimo de nota 
para participar. Todos os cupons 
fiscais emitidos nesse mês de 
agosto pelos estabelecimentos 
do Estado, desde que tenha o nú-
mero do CPF impresso na nota, 
já serão válidos para participar 
da campanha de estímulo à ci-
dadania fiscal. O custo de cada 
torpedo ao consumidor será de 
R$ 0,31 + tributos. Mais infor-
mações do sorteio e do regula-
mento da campanha já estão dis-
poníveis na página da internet 
nos endereços eletrônicoswww.
paraibalegal.pb.gov.br ou do 
www.cupomlegal.pb.gov.br e nas 
redes sociais (www.cupomlegal.
pb.gov.br;www.facebook.com/
cupomlegal; www.facebook.
com/ReceitaEstadual e www.
twitter.com/sergovpb).

A Campanha Cupom Legal, 
que faz parte do “Programa Pa-
raíba Legal. Receita Cidadã”, vai 
realizar 21 sorteios somente 
neste mês de setembro. 

Os prêmios, em dinheiro, 
serão de R$ 1 mil a R$ 15 mil 
para os ganhadores.

país cai 8 posições 
na competitividade

ex-dirigentes de 
banco são presos

Rio de Janeiro – A Polícia Fede-
ral prendeu ontem quatro ex-dirigen-
tes do Banco Nacional, instituição que 
sofreu intervenção do Banco Central 
em 1995. Eles foram condenados por 
crimes financeiros, ao tentar encobrir 
rombos milionários na contabilidade 
da empresa com falsos empréstimos.

As prisões foram decretadas 
pela 1ª Vara Federal Criminal do Rio de 
Janeiro e cumpridas pela Polícia Fede-
ral durante a manhã. Entre os presos 
está o ex-presidente do banco, Marcos 
Magalhães Pinto. As irregularidades 
na gestão de negócios da instituição 
financeira provocaram, à época, a in-
tervenção do Banco Central.

Os quatro chegaram cedo à 
sede da Superintendência da PF no 
Rio de Janeiro e, depois de serem sub-
metidos a exame de corpo de delito, 
foram encaminhados para o sistema 
penitenciário fluminense.

Em 2004, Marcos Magalhães 
Pinto e outros os ex-diretores do ban-
co receberam da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) a pena de 20 anos 
de inabilitação para o exercício do 
cargo de administrador ou para atuar 
como conselheiro fiscal de compa-
nhias abertas, por irregularidades na 
gestão do Nacional.

Brasília – A piora de indicado-
res macroeconômicos, o aperto no 
crédito e a falta de reformas estru-
turais fez o Brasil cair oito posições 
no ranking de competitividade inter-
nacional. De acordo com o Relatório 
de Competitividade Global de 2013–
2014, divulgado ontem pelo Fórum 
Econômico Mundial, o Brasil ficou na 
56ª posição entre 148 países analisa-
dos. No relatório anterior, o país tinha 
subido cinco posições e ficado em 
48º lugar. Entre os membros do Brics, 
grupo que reúne as cinco principais 
economias emergentes do planeta, o 
Brasil perdeu a segunda posição para 
a África do Sul, que ficou em 53º lugar. 
Em 29º, a China continua o país mais 
competitivo do bloco.

 De acordo com o documento, 
o Brasil precisa melhorar a qualidade 
das instituições, quesito em que está 
em 80º lugar, uma posição atrás do 
resultado do ano passado. Entre os 
principais desafios do Brasil nessa 
área, o relatório cita a queda na efi-
ciência do governo, cujo indicador 
caiu da 111ª para a 124ª posição, o 
combate à corrupção (114ª posição) 
e a baixa confiança nos políticos, que 
passou do 121º para o 136º lugar de 
um ano para outro.

país está imune às 
crises financeiras

Brasília - O secretário do Tesou-
ro Nacional, Arno Augustin, reiterou 
ontem que o Governo Federal está 
preparado para enfrentar as dificulda-
des do mercado financeiro internacio-
nal, que, entre outros pontos, têm se 
traduzido na volatilidade do câmbio e 
no receio de queda nos investimentos 
estrangeiros no Brasil. Arno participa 
de audiência na Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE) do Senado para 
debater a política fiscal e o financia-
mento de estados e municípios. Um 
exemplo é “a dívida externa, que caiu 
bastante”, segundo ele. “Hoje somos 
credores. Temos reservas maiores do 
que o valor da dívida. Temos mais de 
US$ 370 bilhões em reservas”, com-
pletou. Arno apresentou ainda os 
últimos números da economia bra-
sileira, como o crescimento de 1,5% 
do PIB no segundo trimestre deste 
ano em relação ao trimestre anterior, 
segundo o IBGE. “Esse resultado da 
economia brasileira representa o es-
forço e uma série de políticas adota-
das pelo governo. Esforço para prover 
recursos de infraestrutura.”

Brasília – Representantes de 
conselhos nacionais e de movi-
mentos sociais aproveitaram o 4º 
Fórum Interconselhos, promovido 
pela Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República, para fazer críticas 
ao volume e à aplicação de recur-
sos destinados a cada setor da so-
ciedade. No encontro, integrantes 
de movimentos de defesa da igual-
dade racial, dos direitos dos idosos, 
das mulheres e das pessoas com 
deficiência disseram que o valor 
previsto no Plano Plurianual (PPA) 
é insuficiente para resolver os pro-
blemas atuais.

Conforme dados da Secretaria-
Geral da Presidência da República, 
do total destinado a políticas de di-
reitos da cidadania (R$ 1,6 bilhão), 
apenas 2% são para ações de igual-
dade racial. Maria das Dores Al-
meida, do Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher e da Articula-
ção de ONGs de Mulheres Negras, 
manifestou insatisfação com os va-
lores e disse que país que pretende 
ser uma das principais potências 

econômicas do mundo, não pode 
reservar tão pouca verba para com-
bater o racismo.Apesar de elogiar 
o espaço de interlocução entre go-
verno e sociedade, o presidente da 
Associação Brasileira de Lésbicas, 
Gays, Travestis e Transexuais (AB-
GLT), Carlos Magno Fonseca, ressal-
tou que ainda é pequeno o avanço 
nas políticas públicas em prol desta 
fatia da população. Para Fonseca, 
ainda há um longo caminho a per-
correr no combate à homofobia.

O representante do Conselho 
Nacional de Segurança Pública (Co-
nasp), Willy Miranda, questionou a 
participação dos colegiados no de-
curso da execução orçamentária. 
“A meu ver, nossa participação não 
tem muita utilidade, porque tudo 
já foi encaminhado até 2014. Seria 
melhor se pudéssemos intervir an-
tes de os projetos de lei orçamen-
tária serem votados”.

O diretor do Departamento de 
Participação Social da Secretaria-
Geral da Presidência, Paulo Pontual, 
ressaltou, no entanto, que as con-
tribuições serão úteis na construção 
do próximo PPA. “A partir das con-
tribuições e críticas que a sociedade 

vai oferecendo, poderemos ter, no 
próximo PPA, um aprimoramento 
ainda maior na sintonia entre as 
ações orçamentárias e as aspirações 
da população”, disse ele.

Contudo, Pontual reconheceu 
que há muito a fazer para melhorar 
a participação do governo nas po-
líticas públicas e reiterou que o Fó-
rum Interconselhos serve justamen-
te para estreitar essa relação com os 
diversos setores da sociedade.

projeções
Entre os dados apresentados 

pelo governo, estavam algumas 
projeções para o ano que vem. 
Além do aumento do salário míni-
mo para R$ 722,90, conforme anun-
ciado pela ministra do Planejamen-
to, Miriam Belchior, na semana 
passada, o governo trabalha com a 
expectativa de taxa média de câm-
bio de R$ 2,19. 

A média esperada para a taxa 
de juros é de 9,3% ao ano e a da in-
flação, de 5%. Quanto ao Produto 
Interno Bruto (PIB, soma de todos 
os bens e serviços produzidos no 
país), o governo espera o valor de 
R$ 5,24 trilhões.

Aplicação de recursos é criticada 
moVImenToS SoCIaIS e ConSeLhoS naCIonaIS

Marcelo Brandão
Da Agência Brasil

Brasília – A Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel) 
determinou que todas as con-
cessionárias de transmissão 
de energia façam a limpeza de 
vegetação da área onde estão 
as linhas de transmissão, para 
evitar queimadas de grandes 
proporções, como a que provo-
cou um blecaute na região Nor-
deste na semana passada. Uma 
inspeção feita por técnicos da 
agência concluiu que a vegeta-
ção no local estava com porte 
inadequado, o que caracteriza 
falta de limpeza da faixa.

O diretor-geral da Aneel, 

Romeu Rufino, disse ontem que 
a agência não concluiu a análi-
se sobre as causas da queda no 
fornecimento de energia, mas 
as empresas responsáveis pelas 
linhas atingidas pela queimada 
na semana passada deverão ser 
responsabilizadas. “A empresa 
tem o direito e a obrigação de 
manter a faixa limpa, essa é uma 
obrigação normal e contratual 
da concessão”, disse.

As empresas responsáveis 
pelas linhas de transmissão 
atingidas pela queimada são a 
Transmissora Aliança de Ener-
gia Elétrica (Taesa) e a Interli-
gação Elétrica Norte Nordeste 
(Ienne). A multa máxima apli-
cada, segundo a legislação do 

setor, é 2% da receita anual da 
concessão. A causa do incêndio 
está sendo apurada pelo Institu-
to Nacional do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama).

“Nessa época do ano, em 
que a vegetação seca pega fogo 
mais fácil, a empresa tem que re-
dobrar a atenção na questão da 
limpeza da faixa. Se a vegetação 
estivesse baixa, o fogo não atin-
giria a proporção que atingiu”, 
disse Rufino.

Ele acrescentou que a in-
vestigação sobre o desligamento 
da região Nordeste do Sistema 
Interligado Nacional continua.  
“A repercussão do acidente, a di-
mensão e a retomada do sistema 

são coisas que vamos seguir in-
vestigando”, disse.

Segundo o Operador Na-
cional do Sistema, o blecaute foi 
provocado pelo desligamento 
automático de duas linhas de 
transmissão que interligam os 
sistemas Sudeste/Centro-Oes-
te com o Nordeste, localizadas 
entre as subestações Ribeiro 
Gonçalves e São João do Piauí, 
no interior do Piauí, onde foram 
identificados focos de queima-
das. Os consumidores que tive-
ram prejuízos com o blecaute 
da semana passada, como quei-
ma de equipamentos elétricos, 
devem pedir o ressarcimento 
junto à distribuidora de energia 
da região.

Aneel faz exigências às concessionárias
apÓS QueImadaS no noRdeSTe

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

Exigência de nota fiscal em lojas do comércio varejista da Paraíba dá direito a sorteios de quatro prêmios no valor de R$ 1 mil cada

FOTO: Divulgação
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Educação
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Sisutec faz inscrição de candidatos até o dia 16

Cursos técnicos
Estudantes interessados em 

concorrer às vagas restantes do Sis-
tema de Seleção Unificada da Edu-
cação Profissional e Tecnológica 
(Sisutec) devem se inscrever até o 
dia 16 deste mês. Para participar da 
seleção, o aluno precisa ter concluí-
do o Ensino Médio em escola públi-
ca ou na rede particular com bolsa 
integral. O preenchimento das va-
gas é feito por ordem de inscrição 
no Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pro-
natec) do Ministério da Educação. 
Feita a inscrição, o aluno tem dois 
dias úteis para ir à instituição onde 
pretende estudar e fazer a matrícu-
la, garantindo a vaga.

Até o final da tarde de ontem, o 
sistema tinha vagas em cidades das 
cinco regiões do país. Em Goiânia, 
por exemplo, estavam abertas va-
gas em nove tipos de curso, inclu-
sive para técnico em informática, 
técnico em informática para rede, 
técnico em informática para inter-
net e técnico em redes de compu-
tadores, que foi o tipo de formação 
que ocupou o segundo lugar entre 
os cursos mais procurados no Sisu-
tec, quando a seleção foi realizada 
tendo como base a nota do Enem.

Em Teixeira de Freitas (BA), 
em Blumenau (SC) e em Americana 
(SP) também existem vagas para di-
versas áreas do conhecimento, com 
ênfase para informática, logística, 
eletroeletrônica, computação gráfi-
ca, automação industrial, cuidador 
de idoso.

Critérios do Enem
O Sistema de Seleção Unificada 

da Educação Profissional e Tecnoló-
gica (Sisutec) é o sistema informati-
zado, gerenciado pelo Ministério da 
Educação (MEC), no qual institui-
ções públicas e privadas de Ensino 
Superior e de educação profissional 
e tecnológica oferecem vagas gra-
tuitas em cursos técnicos na forma 
subsequente para candidatos parti-
cipantes do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem).

Pode fazer a inscrição no Sisu-
tec  1º/2013, o estudante que par-
ticipou do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) de 2012 e obteve 
nota superior a zero na redação. É 
necessário informar o número de 
inscrição e a senha usados no Enem 
de 2012. Lembramos que o núme-
ro de inscrição e a senha de outras 
edições do exame não são aceitos.

Matrícula

l Para garantir a vaga, o aluno precisa fazer a matrícula na instituição 
que oferece o curso e deve apresentar os seguintes documentos originais, 
acompanhados de cópias:

- Certificado de conclusão do Ensino Médio

- Histórico escolar do Ensino Médio

- Certidão de nascimento ou de casamento

- Carteira de identidade, ou carteira de trabalho, carteira nacional de 
habilitação (CNH), passaporte ou carteira de identidade profissional.

- Cadastro de pessoa física (CPF)

- Título de eleitor e comprovantes de votação (primeiro e segundo turnos) ou 
documento oficial de justificativa por não ter votado – para maiores de 18 anos

- Certificado militar, para maiores de 18 anos e do sexo masculino

- Comprovante de residência

- Uma foto 3x4, recente.

Estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio podem fazer a inscrição no Sisutec 2013

FOTO: Divulgação

O professor Geraldo Amintas é 
o tipo de pessoa que faz a diferen-
ça no lugar onde vive. Aos 54 anos, 
ele se orgulha de contar que dedi-
cou 33 anos da sua vida à missão de 
ensinar e estimular os jovens a se 
dedicarem aos estudos. O trabalho, 
realizado na mesma escola onde es-
tudou na adolescência, contribuiu 
para que o seu município fosse des-
taque nacional na Olimpíada Bra-
sileira de Matemática das Escolas 
Públicas (Obmep) em 2012.

Amintas é de Dores do Turvo, 
cidade da Zona da Mata mineira, a 
200 quilômetros de Belo Horizonte. 
No ano passado, o município teve o 
melhor resultado proporcional em 
relação ao restante do país, com 15 
medalhas e 11 menções honrosas 
na competição.

Nos últimos sete anos, os alu-
nos da Escola Estadual Terezinha 
Pereira, a única do município do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, conquistaram 133 
premiações e 34 medalhas.

Por trás desse sucesso, está o 
estímulo de diretores e a dedicação 
dos professores coordenados por 
Amintas. Ele conta que na primeira 
edição da Obmep, em 2005, ainda 
não tinha ideia do potencial dos 
estudantes. “Participamos meio de-
sacreditados e não achávamos ser 
possível ter algum destaque nacio-
nal numa competição dessa gran-
deza”, relata. “Mas já naquela opor-

tunidade tivemos cinco menções 
honrosas e, aos poucos, os resul-
tados começaram aparecer. Vimos 
que era possível fazer algo a mais”.

Trajetória
Embora sempre tenha gostado 

de matemática, Amintas conta que 
a escolha pela formação superior 
na área aconteceu por falta de op-
ções na cidade. Por isso, decidiu ir 
para Ubá, que fica a aproximada-
mente 50 quilômetros de Dores do 
Turvo, onde se formou pela Funda-
ção Antônio Carlos.

“O curso era uma novidade 
na faculdade e, à época, também 
englobava física e química. Minha 
ideia era usá-lo como uma espécie 
de cursinho para, no ano seguinte, 
fazer vestibular para uma univer-
sidade federal. Mas acabei dando 
continuidade e, ao entrar para o 
magistério, senti que era mesmo o 
que eu gostava de fazer”, conta.

Apesar do interesse e aptidão 
de muitos dos seus alunos para a 
matemática, ele reconhece que essa 
é uma das disciplinas em que os es-
tudantes mais apresentam dificul-
dades. “Por isso é importante que o 
professor goste do que faz, porque 
só vamos despertar o prazer de 
aprender se mostrarmos o prazer 
de ensinar”, ressalta. “Além disso, 
acho que devemos mostrar como a 
matemática se associa à rotina diá-
ria do aluno”.

Prazer ajuda aprendizagem

O número de pedidos de naturalização 
tem aumentado no país. No ano passado, 1.192 
estrangeiros residentes no Brasil receberam a 
nacionalidade brasileira. Até junho deste ano, 
dos 859 pedidos de naturalização recebidos 
pelo Ministério da Justiça, 701 foram concedi-
dos. Nos últimos anos, houve uma elevação de 
50% no número de estrangeiros no país. 

No Brasil, existem três tipos de naturaliza-
ção: a comum, que pode ser concedida ao es-
trangeiro residente no Brasil há quatro anos; a 
extraordinária, com trâmite mais simples e rá-
pido, destinada aos estrangeiros que vivem no 
Brasil há mais de 15 anos, e a provisória, destina-
da ao estrangeiro que chegou ao Brasil durante 
os primeiros cinco anos de vida. Nesse caso, de-
pois de atingida a maioridade, o titular poderá 
confirmar a intenção de continuar brasileiro.

 
Como pedir naturalização
Não há custo para essa solicitação do Cer-

tificado de Natuzalização. O estrangeiro que 
tenha interesse em se tornar um cidadão bra-
sileiro, desde que preencha os requisitos, deve 
se dirigir ao Departamento de Polícia Federal 
mais próximo ao local de residência. É exigida 
uma série de documentos e o interessado deve 
sabe ler e escrever a língua portuguesa.

Para os estrangeiros originários de países de 
língua portuguesa, é exigida apenas a residência 
no Brasil por um ano ininterrupto e idoneidade 
moral. Nesse caso, o pedido pode ser feito atra-
vés de carta registrada ou Sedex, na Polícia Fede-
ral ou diretamente no Ministério da Justiça. 

A partir de julho deste ano, os certificados de 
aquisição da nacionalidade brasileira e de igual-
dade de direitos civis e políticos aos imigrantes 
de origem portuguesa são assinados pelo minis-
tro da Justiça, José Eduardo Cardozo. O certifica-
do é produzido em papel moeda e segue especi-
ficações de segurança da Casa da Moeda.

Sete mil estrangeiros se 
naturalizaram brasileiros

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Em 2012, 1.192 pessoas resi-
dentes no país receberam a 
nacionalidade brasileira e até 
junho deste ano, dos 859 
pedidos de naturalização 
recebidos pelo Ministério da 
Justiça, 701 foram concedidos
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Para o álbum de família: Adriana Lisboa Medeiros, Roma e Fenelon Medeiros, Omar Medeiros

Empresária Norma Rocha 
Pedrosa, deputado esta-
dual Zenóbio Toscano, se-
cretário de Estado Efraim 
Morais, executiva Betânia 
Vasconcelos, jornalistas 
Marcos Tavares e Jocem-
berg Lima, sras. Ilzenir 
Moreira Franca, Ivanilda 
Soares, Wilma Almeida e 
Lourdes Maria de Almeida.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Sofremos muito 
com o pouco que nos 
falta e gozamos 
pouco o muito que 
temos”

“A felicidade é um senti-
mento simples, você pode 
encontrá-la e deixá-la ir 
embora por não perceber 
sua simplicidade”

WILLIAM SHAKESPEARE MARTHA MEDEIROS

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Foi instituída pelo presidente 
da ALPB, Ricardo Marcelo, a cam-
panha ‘Outubro Rosa”, no Calendário 
Institucional de Eventos daquela 
casa legislativa.
   A ação, que acontecerá du-
rante todo o mês de outubro, tem 
por objetivo sensibilizar a população 
para a prevenção do câncer de 
mama, cujo símbolo é um laço rosa 
que será distribuído aos cidadãos.

Zum ZumZum
   O empresário Douglas Nunes, presidente do Grupo Maxims, será um dos 
palestrantes do IV Encontro Nordestino de Empresas Júnior - EMEEJ. O evento será 
realizado nos dias 31 de outubro a 3 de novembro, em Recife, PE, onde ele falará sobre 
“Nossa Terra, Nossa Luta, Nosso Futuro”.

   No Elegance Recepções acontece hoje o tradicional encontro do Clube do 
Gourmet, sob o comando do maitre Heleno Araújo. Na pauta, homenagem ao casal 
Lourdinha e Manoel von Söhsten pelo aniversário de casamento.

Cardápio diet
ESTÁ SUPIMPA 

o novo cardápio do 
restaurante QBistrô 
e da Qoi Chocolate 
Experience, agora com 
a opção de pratos diet 
para alegria dos que 
desejam manter o cor-
po ou são diabéticos.

Um coquetel, 
seguido de jantar foi 
oferecido para um 
seleto grupo de convi-
dados, na última sex-
ta-feira, onde pudemos 
saborear as delícias da 
casa, que fica na Av. 
Edson Ramalho.

FOTO: Goretti Zenaide

Fátima Sousa, Aninha Lisboa e Auxiliadora Cardoso que estará amanhã 
promovendo desfile da Baú Chic no Sonho Doce Recepções

   Os turistas que forem este ano ao Natal Luz em Gramado, RS, vão ter a mais 
o espetáculo “Natalis”, que será  apresentado no Lago Joaquina Rita Bier, onde serão 
narrados os sete dias da criação do mundo, com imagens projetadas em telas de água. 
O espetáculo fala do nascimento do Menino Jesus e passa por episódios bíblicos e o 
público terá a sensação de que Cristo caminha sobre a água.

FOTO: Goretti Zenaide

Momento feliz de Miriam e Djalma Carvalho ao lado da família na comemoração dos 80 anos dele

Eliane Carvalho, Glória Carvalho, Miriam Fernandes e Miriam 
Carvalho nos festejos no Sonho Doce

FOTO: Goretti Zenaide

Pintando o céu
A ARQUITETA e doutora em História da Arte 

pela Université Toulouse II, Madalena Zaccara e 
o artista plástico e paisagista Rodrigues Lima 
abrem amanhã a exposição “Me ensina a pintar 
o céu”, na Galeria Gamela, na Av. N. S. dos Nave-
gantes, em Tambaú.

A mostra é a junção dos dois olhares e sa-
beres dos expositores sobre experiências per-
ceptivas e cognitivas.

FOTO: Goretti Zenaide

Fátima Lisboa Lopes, Nelly Lisboa e Valéria Lisboa

80 anos
FOI RECHEADA de emoções a comemoração dos 

80 anos do dentista Djalma Nunes Carvalho, realizada 
no último domingo, com um delicioso almoço no Sonho 
Doce, bolo assinado por Eliane Carvalho e animação 
musical do tecladista Damião.

Na ocasião ele foi homenageado pelas cunhadas 
Glória Carvalho e Edna Ferreira, pelos sobrinhos Ceciliano 
Carvalho e a pequena Louise.

Intercâmbio Teen
OS EDUCADORES  Andrew e David Barlow, da Cultu-

ra Inglesa da Paraíba, firmam parceria com a Central de 
Intercâmbio para promover o Teen, conhecido programa 
de intercâmbio de jovens. 

As viagens vão ser realizadas em janeiro de 2014 
com destino para Paris e Londres.

A POSSE DO NOVO  
desembargador do TJPB, 
procurador Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho 
será amanhã, iniciando 
com uma missa de Ação de 
Graças, às 10h na Basíli-
ca de Nossa Senhora das 
Neves.

A sessão solene será 
às 16h na Sala de Sessões 
do Tribunal Pleno.

Posse

FORAM COMEMO-
RADOS,  ontem, os nove 
anos de criação da 7a 
Vara do Trabalho de João 
Pessoa, criada em 2003, 
mas só instalada em 
setembro de 2004.

Na ocasião, a presi-
dente do TRT/PB era a 
desembargadora Ana Maria 
Madruga e o primeiro juiz 
titular, o atual presiden-
te, desembargador Carlos 
Coelho de Miranda Freire. 
Atualmente, a Vara tem 
como juiz titular, Nor-
mando Salomão Leite e 
como diretora, Patrícia 
Zuíla Pires.

Nove anos

   A marca de moda de praia Rush elaborou em parceria com o escritor 
Ariano Suassuna uma estampa para seus biquínis, saídas de banho e bermudas.  
A coleção foi criada a partir de uma tela do escritor paraibano e será lançada em 
Recife, ainda este mês.

Lançamento no TJ
A PRESIDENTE do TJPB, desembargadora Fáti-

ma Bezerra e o presidente da Comissão de Cultura e 
Memória do Poder Judiciário e autor da obra, desembar-
gador Marcos Cavalcanti, convidando para o lançamento 
do livro Centenário de nascimento do historiador José 
Fernandes de Lima.

Será hoje, às 17h, na Sala de Sessões do Tribunal 
Pleno “Des. Manoel da Fonseca Xavier de Andrade”, com 
apresentação do presidente do IHGP, Joaquim Osterne.

Notários e registradores
O TABELIÃO e secretário geral do Instituto de Estu-

dos de Protesto de Títulos do Brasil, Germano Toscano, 
se prepara para participar dias 2 a 4 de outubro do 
Convergência 2013, na cidade de Curitiba.

O evento, que reúne notários e registradores de 
todo o país, foi realizado há dez anos em João Pessoa 
sob o comando do ilustre paraibano.

Vagas para jornalistas
 O II SEMINÁRIO de Direito Penal e Proces-

sual Penal que será realizado nos próximos dias 
12 e 13 no Teatro Armando Monteiro, do Sesi, terá 
disponível 10 vagas para jornalistas.

Para isso, o presidente em exercício da API, 
João Pinto e o coordenador do Seminário, advo-
gado Donato Henrique firmaram convênio para as-
segurar essas vagas aos associados da entidade.
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Comércio varejista da Região 
Metropolitana de JP cresce 
no primeiro semestre

Página 14

Um total de 47 médicos 
brasileiros começaram a tra-
balhar na última segunda-fei-
ra na Paraíba através do Pro-
grama Mais Médicos e outros 
13 estrangeiros iniciarão as 
atividades no próximo dia 16. 
Pelo menos quatro profissio-
nais, no entanto, já foram “de-
volvidos” pelas prefeituras de 
Areia e Cacimba de Dentro. O 
problema era que os municí-
pios haviam aderido ao pro-
grama mesmo contando com 
profissionais empregados 
mediante contrato. De acordo 
com o Ministério da Saúde, 
caso seja constatada alguma 
irregularidade nos contratos 
- como a demissão de profis-
sionais já contratados para 
serem substituídos por mé-
dicos do programa - o muni-
cípio será excluído do progra-
ma, com remanejamento dos 
médicos participantes para 
outras cidades.

No caso de Areia, o muni-
cípio receberia três médicos, 
só que, na verdade, já possuía 
o número de profissionais su-
ficientes. Já no caso de Cacim-
ba de Dentro, que receberia 
dois profissionais, no decor-
rer do processo, uma das va-
gas foi preenchida mediante 
contrato. Quatro profissio-
nais, portanto, (três que se-
riam direcionados para Areia 
e um que seria direcionado 
para Cacimba de Dentro) se-
rão remanejados para outros 
municípios. O Ministério da 
Saúde informou que irá apu-
rar o ocorrido.

 Em caso de desistência 
do programa pelo município, 
o gestor deve formalizar a 
saída por e-mail até o dia 6 
de setembro (maismedicos@
saude.gov.br). Os municípios 
que ainda não enviaram o 
termo de adesão assinado, 
devem mandá-lo até o dia 16 
de setembro. O Ministério da 
Saúde afirma, ainda, que irá 
apurar as denúncias sobre 
demissões para substituição 
de profissionais. “Nós não 
queremos fazer simplesmen-
te uma substituição de folha, 
dos municípios para o Minis-
tério. O nosso intuito é levar 
o médico para aqueles mu-
nicípios que não possuem”, 
disse Anderson Dias, do Mi-
nistério da Saúde.
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Município que demitir 
profissional para aderir ao 
programa pode ser excluído

MS vai investigar demissões
PRogRaMa Mais MédiCos

José Alves
zavieira2@gmail.com

Rafaela Gambarra
rafaelagambarra@hotmail.com

Dos 13 médicos estran-
geiros que virão para a Paraí-
ba, nove são cubanos, dois es-
panhóis e dois bolivianos. Os 
médicos cubanos irão atuar 
nos municípios de Aguiar, Ba-
raúna, Damião, Gado Bravo, 
Pedra Lavrada, Picuí, Santana 
de Mangueira, Serra Grande e 
Taperoá. Eles atualmente es-
tão passando por um curso de 
acolhimento promovido pela 
Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE) e a partir do 
dia 16, caso sejam aprovados 
na avaliação e no teste linguís-
tico, iniciarão suas atividades 
no Estado. 

Os médicos estrangeiros 
serão acompanhados por su-
pervisores que irão avaliá-los 

quanto ao desempenho e cum-
primento de horário. A super-
visão será feita por uma comis-
são composta por membros 
das universidades federais, e 
também das Secretarias de 
Saúde do Estado e do Municí-
pio. “O Mais Médicos é uma es-
tratégia de provimento e tam-
bém de qualificação”, afirma o 
coordenador-geral da Atenção 
Domiciar do Ministério da Saú-
de, Aristides Oliveira.

Esses profissionais tam-
bém terão que cursar a espe-
cialização virtual em Saúde da 
Família promovida pela UFCG. 
O regime trabalhista deles será 
de 40 horas semanais, divi-
didos entre o atendimento à 
população e o curso de apri-

moramento. Até mesmo os 
profissionais cubanos, que já 
possuem a especialização em 
saúde da família, serão obriga-
dos a realizar o curso. “O que 
nós queremos é aperfeiçoar 
cada vez mais a habilidade des-
ses médicos”, pontua Aristides. 

Em Taperoá, por exemplo, 
cidade com cerca de 15 mil ha-
bitantes, existem seis PSFs - três 
em área urbana e três em área 
rural. Três profissionais foram 
solicitados através do programa 
Mais Médicos, e, nesta primeira 
etapa, o município receberá um 
médico cubano. “Esse profis-
sional será muito bem-vindo 
em nosso município”, afirma o 
secretário de Saúde de Taperoá, 
Alex Alexandre Costa Cabral.

Desde a última segun-
da-feira, 19 médicos brasi-
leiros foram acolhidos em 
João Pessoa para participa-
rem do Programa Mais Mé-
dicos. No total, na verdade, 
foram solicitados 20 médi-
cos para o município e a ins-
crição de 20 profissionais 
foi homologada. No entanto, 
uma das inscritas desistiu 
de participar do programa 
na última semana. “Nós já fi-
zemos a comunicação dessa 
vacância ao Ministério e eles 
informaram que em breve 
será enviado um novo médi-

co”, disse a gerente de Aten-
ção Básica de João Pessoa 
Lucineide Braga.

Quebra de tabus
“A história de que o que 

existe no Brasil é apenas uma 
má distribuição dos médicos 
é um tabu que precisa ser 
derrubado”, disse o coorde-
nador do Ministério da Saúde 
Aristides Oliveira. Enquanto 
que, em países como a Argen-
tina, a proporção é de 3,2 mé-
dicos para cada mil habitan-
tes, no Brasil essa proporção 
é de apenas 1,8 profissionais. 

A Paraíba, porém, ainda fica 
abaixo da média nacional: 
aqui, a proporção é de 1,17 
médico para cada mil habi-
tantes.

Segundo ele, outro tabu 
que deve ser quebrado é 
em relação à quantidade de 
médicos estrangeiros que 
atuam em outros países. 
“Países como a Inglaterra, 
por exemplo, têm 34% dos 
seus profissionais forma-
dos no exterior; nos EUA, 
são 25%; já aqui no Brasil, 
esse percentual é de apenas 
1,17%”, explica Aristides.

Nove cidades receberão cubanos

19 profissionais atuarão em JP

Os paraibanos ganha-
ram uma nova entidade para 
denunciar erros, constrangi-
mentos médicos e abusos de 
planos de saúde. Trata-se da 
Associação Nacional de Pro-
teção e Defesa de Vítimas de 
Erros e Constrangimentos 
Médicos e Abusos de Planos 
de Saúde, instalada desde o 
mês de maio no Jardim Luna, 
em João Pessoa.

Segundo o advogado Ro-
drigo Carvalho, a associação 
sem fins lucrativos nasceu 
diante de experiências mal-
sucedidas com pessoas da fa-
mília e pessoais. Ele argumen-
tou que erro médico também 
acontece quando um médico 

afirma que você tem uma do-
ença, quando na verdade você 
tem outra totalmente diferen-
te a que o médico constatou. 

Constrangimento acon-
tece quando o médico des-
respeita o paciente ou mesmo 
nem olha para ele e pergunta 
o que a pessoa tem sem ne-
nhum interesse. Já os abusos 
de planos de saúde ocorrem 
quando o paciente recebe um 
aumento indevido ou quando 
não consegue autorização de 
algum procedimento. Rodrigo 
Carvalho explicou que a asso-
ciação trabalha sobre esses 
três pilares, e a todo custo ten-
ta resolver essas situações.

Ele ressaltou que o parai-

bano, talvez por falta de infor-
mação, ainda não partiu para 
reclamar alguma situação de 
constrangimento ou erro mé-
dico. Desde que a associação 
foi instalada no mês de maio, 
ocorreu apenas uma denúncia. 
“A maioria das pessoas ainda 
está preferindo postar as re-
clamações através do face, ao 
invés de fazer a denúncia pes-
soalmente. Espero que após 
a divulgação da entidade pela 
mídia elas tomem coragem 
de reclamar na entidade”, afir-
mou. “Nosso sonho é poder 
lutar pela qualidade na saúde 
privada, buscando atuar de for-
ma administrativa e jurídica, 
sem a necessidade de precisar 

do Poder Judiciário, por causa 
da demora e ao mesmo tempo 
para tentar desafogá-lo”, disse 
o advogado, enfatizando que 
as vezes um simples pedido de 
desculpa de um médico é sufi-
ciente para resolver a situação. 

Atendimento ao público
O horário de atendimen-

to ao público da Associação 
Nacional de Proteção e Defesa 
de Vítimas de Erros e Cons-
trangimentos Médicos e Abu-
sos de Planos de Saúde é feito 
das 14h às 18h. A entidade 
está instalada na Rua Hevan-
gelina Francisca Diniz, núme-
ro 62, no Bairro Jardim Luna, 
em João Pessoa. (JA)

Nova entidade para denunciar erro médico

Na segunda quinzena 
deste mês as Secretarias de 
Saúde do Estado e do Mu-
nicípio deverão iniciar a 
vacinação contra catapora. 
Segundo a coordenadora de 
imunização do município, 
Kiara Dantas, a vacina que 
já se encontra na Secretaria 
de Saúde do Estado, enviada 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), será aplicada em duas 
doses. A primeira quando a 
criança completar um ano e 
a segunda aos quatro anos 
de idade. O Estado recebeu 
18 mil doses.

De acordo com informa-
ções do Ministério da Saúde, 
a vacina tetraviral - uma atu-
alização da tríplice viral - irá 
imunizar contra caxumba, 
sarampo, rubéola e varicela, 
mais conhecida como cata-
pora. Até hoje, a imunização 
gratuita contra a doença 
era feita apenas em casos 
de surto. Uma dose na rede 
particular de saúde custa, 
em média, R$ 150.

Cerca de 11 mil pessoas 
são internadas por ano por 
causa da catapora. Ainda de 
acordo com o Ministério da 
Saúde, a nova vacina poderá 
evitar mais de 160 mortes a 
cada ano. A nova vacina fará 
parte do calendário básico de 
vacinações oferecido pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 

Investimento
Serão investidos R$ 127,3 

milhões para a compra de 4,5 
milhões de vacinas da tetra vi-
ral por ano. Produzida a partir 
do vírus varicela-zóster atue-
nado, a vacina terá fabricação 
nacional, via parceria entre o 
laboratório GSK e a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“A inclusão da vacina 
contra a catapora no calen-
dário é de extrema impor-
tância. A doença é muitas ve-
zes vista como benigna, mas 
ela é altamente contagiosa e 
pode ter consequências gra-
ves em algumas situações. 
Se uma criança infectada vai 

para uma sala de aula onde 
ninguém está imunizado, 
por exemplo, cerca de 70% 
dos coleguinhas também vão 
se infectar. Disponibilizar 
a vacina juntamente com a 
tríplice é uma maneira efi-
ciente de aumentar a taxa de 
aderência.”

Catapora
A doença, que tem o 

nome científico de varicela, é 
uma infecção altamente con-
tagiosa e causada pelo vírus 
varicela-zóster. A transmissão 
é feita pelas vias respiratórias, 
por partículas transportadas 
pelo ar contaminadas com o 
vírus. Os sintomas costumam 
aparecer de 10 a 21 dias após 
a infecção e incluem dores de 
cabeça leves, febre moderada, 
perda de apetite e mal-estar. 

De dois a três dias após 
os primeiros sinais, surgem 
erupções avermelhadas com 
coceira. O tratamento pode 
ser atópico ou com o uso de 
medicamentos. Segundo o 
Ministério da Saúde, entre 
2000 e 2011 foram registra-
das 69.525 internações por 
catapora no país.

A incorporação da do-
ença ao Programa Nacional 
do Ministério da Saúde foi 
possível a partir de uma 
parceria firmada com um la-
boratório privado britânico, 
em agosto do ano passado, 
que permite a produção na-
cional da tetra viral.

Transmissão
A transmissão se dá 

pelo ar, de pessoa a pes-
soa. O contato direto com a 
secreção respiratória. Ra-
ramente a transmissão se 
dá através do contato com 
as lesões na pele. Indireta-
mente é transmitida através 
de objetos contaminados 
com secreções de vesícu-
las e membranas mucosas 
de pacientes infectados. A 
transmissão varia de 1 a 2 
dias antes da erupção até 5 
dias após o surgimento do 
primeiro grupo de vesículas. 
Enquanto houver vesículas, 
a infecção é possível.

Vacina contra catapora 
será aplicada este mês

iMUNiZaÇÃo gRaTUiTa

O Mais Médicos é uma estratégia também de qualificação, diz Aristides Oliveira   

FotoS: Evandro Pereira

Anderson Dias ressalta que o objetivo é levar médicos onde não existe profissional
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Comércio varejista cresce na 
Região Metropolitana de JP

O comércio varejista 
da Região Metropolita-
na de João Pessoa (RMJP) 
apresentou crescimento 
de 3,98% no faturamento 
real acumulado no primei-
ro semestre de 2013, em 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior. Os 
dados são do Instituto Fe-
comércio de Pesquisas Eco-
nômicas e Sociais da Paraí-
ba (IFEP-PB).

Entre as 12 atividades 
pesquisadas, oito registra-
ram expansão no volume 
de vendas. Os melhores 
desempenhos foram ob-
tidos nos segmentos de 
combustíveis (16,53%), 
tecidos (14,25%) e móveis 
e decorações (8,41%). Por 
outro lado, houve retra-
ções nos ramos de eletro-
domésticos e eletroeletrô-
nicos (-6,57%), calçados 
(-1,64%), farmácias, droga-
rias e perfumarias (-1,36%) 
e autopeças e acessórios 
(-1,34%).

Na comparação de ju-
lho de 2013 com julho de 
2012, o faturamento do 
varejo também teve va-
riação positiva: 6,37%. Os 
destaques ficaram com 
os segmentos de combus-
tíveis (20,31%), tecidos 
(14,70%), móveis e decora-
ções (13,28%) e cine-foto-
som e óticas (12,51%). Em 
sentido oposto, as redu-
ções nas vendas ocorreram 
nas farmácias, drogarias e 
perfumarias (-5,65%), cal-
çados (-4,16%) e eletrodo-
mésticos e eletroeletrôni-
cos (-3,34%).

“Esse crescimento no 
faturamento do comércio 
pode ser atribuído, em par-
te, à expansão da massa de 
salário real do trabalhador, 
que apresentou aumento 
substancial nos últimos 
12 meses, além da oferta 
de crédito ao consumidor”, 
afirmou o presidente da Fe-
comércio Paraíba, Marconi 
Medeiros.

Mais um resulta-
do positivo foi obtido na 
comparação de julho de 
2013, com o mês anterior. 
Em julho, o aumento foi 
de 5,39%. Com exceção 
de calçados (-18,28%) 
e vestuário (-7,38%), os 
demais ramos apresenta-
ram crescimento nas ven-
das, com destaque para 
as concessionárias de veí-
culos que registraram um 
crescimento de 19,12%, 
exercendo a maior con-
tribuição (23,07%) no re-
sultado geral do comércio 
varejista.

Crescimento registrado 
no primeiro semestre de 
2013 foi de quase 4%

Entre as 
12 atividades 
pesquisadas, 
oito delas 
apresentaram 
expansão no 
volume de 
vendas

A Polícia Civil, por meio 
do Grupo de Operações Espe-
ciais (GOE), prendeu dois ho-
mens acusados de participar 
de um assalto a um empre-
sário e um funcionário dele 
na tarde da última segunda-
-feira no estacionamento de 
um shopping na capital.   

De acordo com as infor-
mações do delegado titular 
do GOE, Thiago Sandes, Tia-
go Gomes de Lima, 22 anos e 
Alex de Lucena Melo, de 23,  
agiam junto com um ado-
lescente de 16 anos, que é 
indicado como um dos men-
tores do assalto, já que ele 
era jovem aprendiz em uma 
agência bancária em que a 
vítima é correntista. Depois 
de observar a movimentação 
bancária do empresário, o 
adolescente repassava infor-
mações para o resto da qua-
drilha, inclusive para uma 
quarta pessoa acusada de ser 
o chefe do grupo.

A ação da polícia foi ime-
diata. No momento do crime, 

o motociclista que daria fuga 
ao suspeito de abordar com 
uma arma o empresário, foi 
preso por policiais do GOE 
que estavam próximos ao lo-
cal e desconfiaram da movi-
mentação.

Segundo o delegado 
Thiago Sandes, “Como não 
pôde ir até a motocicleta, 
onde o outro integrante da 
quadrilha o aguardava, o as-
saltante tentou se esconder 
em um lava-jato. Em seguida 
acionou o motorista do veí-
culo, que também o esperava 
para dar fuga. Os funcioná-
rios do lava-jato anotaram a 
placa do carro e repassaram 
à polícia”.

Com a placa do carro, os 
policiais descobriram onde o 
motorista morava. Ao chega-
rem ao local a polícia recupe-
rou parte do dinheiro rouba-
do e apreendeu o adolescente 
envolvido no esquema. Além 
dele, outros dois participan-
tes do crime foram presos. O 
adolescente apreendido foi 

encaminhado para a Delega-
cia da Infância e Juventude 
e os outros dois serão enca-
minhados para o presídio do 
Róger. “A ação rápida do GOE 
fez com que conseguíssemos 
recuperar parte do dinheiro 
da vítima e em menos de 24 
horas desmanchar essa qua-
drilha de assaltantes. Mas, é 
bom ressaltar que ainda fal-
ta a prisão do dono da casa”, 
afirmou o delegado Thiago 
Sandes.

No começo da tarde de 
ontem, o GOE efetuou mais 
uma prisão. Outro integran-
te da quadrilha de assaltan-
tes foi preso em um motel na 
capital. O  acusado é conhe-
cido por Erisson, e de acor-
do com o delegado Thiago 
Sandes, ele foi o responsável 
por fazer  a abordagem ar-
mada ao empresário e o fun-
cionário dele no estaciona-
mento do shopping e roubar 
o dinheiro. Ele tinha conse-
guido fugir após o assalto e 
estava foragido.

A colaboração da popu-
lação e a ação da Polícia Mili-
tar resultaram no fechamento 
de mais uma casa de jogos de 
azar, em João Pessoa, com a 
apreensão de sete máquinas 
caça-níqueis e R$ 550 em 
espécie. A ocorrência foi re-
gistrada por volta das 21h da 
última segunda-feira, em uma 
casa situada no Bairro de 
Mangabeira. O proprietário 
do local foi conduzido para a 
delegacia.

De acordo com o coman-
dante da Força Tática do 1º 
Batalhão, capitão Clecitoni Al-
buquerque, a polícia recebeu 
a denúncia e foi até o local 
fazer a investigação. “A polícia 
tem trabalhado arduamente 
e conquistado a confiança da 
população”, comentou o ofi-
cial, ao citar que, em um ano 
e meio, a guarnição já apre-
endeu mais de 150 máquinas 
caça-níqueis na capital. Nesta 
última ação, todo o material 

apreendido e o homem de-
tido foram levados para a 9ª 
Delegacia Distrital, em Man-
gabeira.

De acordo com o dele-
gado Antônio Álvares de Fa-
rias, foi feito um Termo Cir-
cunstanciado de Ocorrência 
(TCO). O suspeito Pedro Ber-
nardo dos Santos foi ouvido e 
liberado. As máquinas serão 
encaminhadas à Central de 
Polícia, onde ficam à disposi-
ção da Justiça.

GOE prende homens acusados 
de assaltar empresário na capital

Polícia fecha casa de jogos e 
apreende máquinas caça-níqueis

O segmento de combustível está entre as atividades que apresentaram melhores desempenhos

Comerciantes infor-
mais que estavam exer-
cendo suas funções na 
Praça Napoleão Laurea-
no, no Bairro do Vara-
douro, estão sendo abri-
gados esta semana em 
outro local. Ao todo são 
220 trabalhadores que, a 
partir de hoje vão expor 
seus produtos provisoria-
mente em um canteiro 
público que fica locali-
zado ao lado da antiga 
Proserv, no centro da 
capital. A ação foi reali-
zada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb).

“Os comerciantes 
estavam ocupando um 
ponto histórico da cidade 
que não era permitido. 
Após muito diálogo, en-
contramos uma solução 
e um novo local para que 
eles realizem suas ven-
das. Tudo feito na base 
da conversa e em comum 
acordo”, ressaltou o se-
cretário da Sedurb, Assis 
Freire.

A ‘feira de troca da 
CBTU’ (por estar situa-
da em frente a sede da 
Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos), como 
ficou conhecida, funcio-
nou até o último sábado 
(31). “Agora, os comer-
ciantes não terão pontos 
fixos e desmontarão seus 

equipamentos todos os 
dias ao final do traba-
lho”, explicou o diretor 
de serviços urbanos, Flá-
vio Monteiro. 

O secretário Assis 
Freire destacou também 
a forma como todo o 
trabalho foi realizado. 
“Estivemos conversan-
do com os representan-
tes da área durante um 
tempo até chegar num 
consenso. O importante 
do governo do prefeito 
Luciano Cartaxo é o diá-
logo e estamos conse-
guindo grandes mudan-
ças através deste canal”, 
destacou.

Revitalização
A Praça Napoleão 

Laureano será totalmen-
te revitalizada após a 
retirada dos comercian-
tes do local. “A praça é 
uma das mais antigas de 
João Pessoa e precisa de 
reparos, que serão feitos 
brevemente”, afirmou o 
secretário Assis Freire.

Cadastro
A Secretaria de De-

senvolvimento Urbano 
realizou também um 
cadastro com todos os 
trabalhadores que co-
mercializam na área para 
especificar qual ativida-
de que cada um exerce.

Comerciantes são 
transferidos de local

FEIRA DE TROCA

Usuários e emprega-
dos dos trens urbanos da 
CBTU em João Pessoa co-
memoraram a retirada da 
Feira de Troca, que ocupava 
a Praça Napoleão Laureano, 
em frente a Estação Ferro-
viária de João Pessoa, no 
Varadouro, no último fim 
de semana. De acordo com 
alguns passageiros a feira 
prejudicava o tráfego das 
pessoas e tornava a área 
perigosa devido a comer-
cialização de produtos de 
origem duvidosa. A Praça 
Napoleão Laureano tam-
bém abriga o monumento 
do Marco Zero da cidade de 
João Pessoa, desconhecido 
pela maioria dos moradores 
da capital.

“Aquela feira aqui na 
praça era uma vergonha. 
A gente tinha medo de ser 
assaltada quando era obri-
gada a cruzá-la. Muita gente 
suspeita e bebendo ficava 
nos encarando e às vezes 
entrava na estação”, reclama 
a estudante de Mandaca-
ru, Herminia Nascimento. 
“Graças a Deus nos devolve-
ram o direito de ir e vir com 
segurança”, acrescenta.

A Feira de Troca ocu-
pou a praça em 2012, meses 
antes da eleição municipal 
e se manteve até o último 
sábado, quando agentes da 
Sedurb efetuaram a ope-
ração de remanejamento 
do pessoal para a região da 
Praça Socic, no Varadouro.

Praça liberada para lazer

A Praça Napoleão Laureano está livre para os pedestres

Foto: Arquivo

Foto: Divulgação
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Estado recebe novas máquinas e 
vai ampliar perfuração de poços

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de setembro de 2013

O Governo do Estado re-
cebe, neste mês, duas novas 
perfuratrizes para aumentar 
a capacidade de perfuração 
de poços artesianos nos mu-
nicípios paraibanos. As duas 
máquinas custaram R$ 5,5 
milhões. Este ano, já foram 
perfurados 207 poços com 
o uso de outras duas perfu-
ratrizes.

No ano passado, a Com-
panhia de Desenvolvimen-
to dos Recursos Minerais 
(CDRM) perfurou 195 poços 
e em 2011 outras 23 unida-
des, totalizando até agora 
425 poços perfurados. Os 
reservatórios vão beneficiar 
cerca de 21 mil paraibanos.

O presidente da CDRM, 
Marcelo Sampaio Falcão, 

destaca que neste mês de se-
tembro as equipes da CDRM 
vão perfurar poços em As-
sunção, Guarabira, Baraúna, 
Santo André, Soledade, Bre-
jo dos Santos, Bonsucesso, 
Santa Luzia, Casserengue e 
São Domingos do Cariri.

O Governo do Estado 
realiza o processo seletivo 
simplificado para contratar 
20 técnicos que utilizarão 
as duas novas perfuratrizes. 
“Desta forma, vamos acele-
rar esse trabalho para aten-
der a demanda com mais 
agilidade”, ressaltou Marce-
lo Falcão. As perfuratrizes 
modelo R1-HBX têm capa-
cidade de perfurar até 250 
metros, mas a média de pro-
fundidade dos poços é de 35 
metros. Os novos operários 
vão formar três equipes de 
perfuração, três equipes de 
montagem e duas de teste 
de vazão.

Cerca de 21 mil paraibanos 
já foram beneficiados com 
ações da CDRM desde 2011

Na cidade de Santa Lu-
zia, Sertão paraibano, 15 
famílias da Comunidade da 
Barra comemoram as me-
lhorias na economia local a 
partir do apoio do Governo 
do Estado por meio do Pro-
jeto Cooperar. Com investi-
mentos de R$ 95 mil, as fa-
mílias de produtores rurais 
já multiplicaram o rebanho 
recebido de 75 cabras ma-
trizes e três reprodutores. 
Eles também receberam 
equipamentos de infraes-
trutura que viabilizaram o 
subprojeto.

O presidente da Associa-
ção Comunitária do Núcleo 
de Integração Rural da Barra, 
Francisco Nonato de Antonio 
Neto, afirma que a atividade 
de caprinocultura de leite 
apoiada pelo Cooperar terá 
um fundo rotativo solidário 

para que um número maior 
de famílias seja beneficiado. 
Os contemplados nessa pri-
meira fase do subprojeto dis-
ponibilizarão parte da renda 
para uma conta poupança da 
comunidade destinada a in-
vestimento em subprojetos 
envolvendo outros ramos de 
atividades.

“A avaliação que a gen-
te faz hoje é que apesar da 
estiagem que dura quase 
dois anos o nosso rebanho 
já multiplicou e a perspecti-
va é de que com a venda do 
leite a gente vai ter um bom 
aumento na renda familiar”, 
diz Francisco Nonato. Com o 
incentivo do Governo do Es-
tado, a comunidade vai pas-
sar a produzir 2.000 litros 
de leite de cabra por dia. A 
produção antes da seca era 
de 1.000 litros/dia.

Projeto Cooperar estimula 
produção de leite de cabra

em santa luzia

Jailton José de An-
drade, 40 anos, traba-
lhou durante 15 anos 
em uma metalúrgica. 
Há três, ele deixou de 
ser empregado e come-
çou a trabalhar como 
serralheiro por conta 
própria. Depois de per-
der oportunidades de 
negócios por não ter 
como emitir nota fiscal, 
ele optou por deixar a 
informalidade e se tor-
nar um Microempreen-
dedor Individual (MEI). 
Jailton foi um dos pri-
meiros empreendedo-
res de Massaranduba a 
procurar a Sala do Em-
preendedor da cidade, 
espaço inaugurado na 
última sexta-feira.

Fruto de parceria 
do Sebrae com a prefei-
tura de Massaranduba, 
através do Programa 
Território da Cidadania 
Borborema, a Sala do 
Empreendedor é um 
ambiente de atendi-
mento e serviço onde o 
empreendedor da cida-

de pode legalizar o seu 
negócio e receber orien-
tações, a exemplo de 
fornecimento de alvará 
de localização e cursos 
de gestão oferecidos 
pelo Sebrae.

A prefeita de Mas-
saranduba, Joana D’arc 
Mendonça, aposta no 
aumento do número 
de empreendedores 
formalizados na cida-
de com a abertura do 
espaço. “Com a Sala 
do Empreendedor do 
município, vamos ten-
tar vencer a resistência 
dos pequenos comer-
ciantes em relação à 
importância da forma-
lização”, acredita.

A criação da Sala do 
Empreendedor é resulta-
do da regulamentação 
da Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas 
no município, dispositi-
vo de desenvolvimento 
econômico que cria na 
cidade um ambiente 
de negócios favorável à 
cultura empreendedo-

ra por meio de políticas 
públicas de estímulo à 
micro e pequena empre-
sa no mercado local. Em 
Massaranduba, a Lei Ge-
ral está regulamentada 
desde o último mês de 
maio.

De acordo com An-
drea Luciana de Me-
nezes Souza, gestora 
do Programa Território 
da Cidadania Borbore-
ma, a implementação 
efetiva da Lei Geral se 
traduz em geração de 
crescimento econômico 
e desenvolvimento sus-
tentável.

Formalizado, Jailton 
José de Andrade acredi-
ta que com o CNPJ no-
vas oportunidades de 
trabalho vão aparecer, 
porque vai poder emi-
tir nota fiscal. A figura 
do Microempreendedor 
Individual (MEI) surgiu 
como um aprimoramen-
to da Lei Geral e abran-
ge mais de quatrocentas 
atividades de trabalho 
autônomo.

Projeto agiliza formalização

MEI dá direito a CNPJ e aposentadoria

sala do empreendedor

Foto: Francisco Morais/Secom-PB

Agricultores familiares 
do município de Piancó, no 
Vale do Piancó, que sediou a 
2ª Jornada de Inclusão Produ-
tiva, foram contemplados com 
máquinas do Programa PAC 
Equipamentos do Ministério 
de Desenvolvimento Agrário 
(MDA) para executar ações 
em suas propriedades. Além 
dos equipamentos, a região 
vai receber 20 motos destina-
das aos agentes de saúde da 
zona rural. Durante o evento, 
houve palestra do agrônomo 
Ernani Diniz sobre licencia-
mento ambiental. A iniciativa 
é do Governo do Estado, por 
meio da Emater Paraíba, que 
também destacou os progra-
mas de convivência com a es-
tiagem no Semiárido.

Participaram do evento, 
organizado pelo escritório da 
Emater em Piancó, com apoio 
do escritório regional, o prefei-
to Sales Lima e o vice-prefeito 
Edvaldo Leite Caldas, entre 

outras autoridades, além de 
representantes de associações 
comunitárias rurais e urbanas.

Na oportunidade, vários 
parceiros, como a Secretaria 
de Agricultura do Município, 
Conselho Municipal de Desen-
volvimento Rural Sustentável 
(CMDRS), associações rurais, 
Banco do Nordeste, Cooperar, 
Banco do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal, Empasa, Asso-
ciação de Produtores de Leite, 
Interpa e Incra atenderam aos 
agricultores familiares.

“A Inclusão Produtiva é 
uma ação concentrada e arti-
culada dos municípios, Estado 
e Governo Federal que visa a 
aproximação dos agriculto-
res familiares aos projetos de 
financiamento de atividades 
produtivas, de aquisição de 
imóveis rurais, de comerciali-
zação e de crédito rural”, afir-
mou a coordenadora regional 
da Emater em Itaporanga, Ro-
méria Pereira.

PAC entregará motos e 
equipamentos em Piancó

agricultura familiar

governo discute
financiamento

preso acusado de 
homicídio e tráfico

Discutir as linhas de financia-
mento disponibilizadas pelos ban-
cos oficiais e incentivar a agricultu-
ra familiar. Esses são os objetivos 
do debate que será promovido hoje 
na Associação Comercial da cidade 
de Patos. O evento começa às 19h e 
é realizado pela Comissão Municipal 
de Emprego e Renda, em parceria 
com o Governo do Estado, por meio 
da Emater Paraíba e parceiros. A 
iniciativa pretende reunir agricul-
tores, empresários e interessados 
nas atividades.

O extensionista rural da 
Emater, José Vespúcio Nóbrega, 
preside a Comissão Municipal de 
Emprego e Renda. Segundo ele, a 
palestra é importante para escla-
recer dúvidas quanto ao acesso às 
linhas de financiamento operadas 
pelo Banco do Brasil, Banco do Nor-
deste e Caixa Econômica.

Segundo Vespúcio, a co-
missão discute temas de impacto 
na sociedade. A meta é levar ao 
meio rural as informações sobre 
as ações da Emater e de suas ati-
vidades para geração de emprego 
e renda.

Em uma ação integrada, 
as Polícias Civil e Militar da ci-
dade de São Bento prenderam na 
última segunda-feira Rafael dos 
Santos Silva, 24 anos, conhecido 
como “Ravengar”.

De acordo com o delegado 
Jorge Luís, seccional de Catolé do 
Rocha, subordinada a 18 a Área 
Integrada de Segurança Pública, 
Rafael faz parte de um grupo 
criminoso que, de acordo com 
as investigações, atua em João 
Pessoa. “Verificamos que contra 
Ravengar existiam dois man-
dados de prisão em aberto, por 
homicídio e tráfico de drogas”, 
acrescentou.

Para a polícia, Rafael era 
um dos líderes do tráfico na 
capital, especificamente no 
bairro de Mandacaru, e tentava 
se estabelecer no comércio de 
entorpecentes na cidade a fim de 
fortalecer a sua rede de tráfico.

Paraíba receberá duas perfuratrizes ainda este mês para aumentar a capacitação de perfuração de poços artesianos nos municípios

Segundo o consul-
tor do Sebrae, Marcelo 
Coelho dos Anjos, ter 
direito ao CNPJ e a ga-
rantia dos benefícios da 
previdência social são 
dois dos principais bene-
fícios para quem se tor-
na um MEI. “Ter direito 
a aposentadoria é uma 
coisa que conta muito, 
porque à medida que 
os anos passam é que 
vamos dando maior im-
portância à necessidade 
de possuir uma renda 
quando chegar a melhor 
idade. Outra vantagem 
para quem tem um ne-
gócio é poder comprar 
em grande quantidade, 
porque o comerciante 
vai estar com seu CNPJ e 

emitir nota ao fornecer 
seu produto e serviço”, 
salientou.

Em Massaranduba, 
a Sala do Empreendedor 
funciona na Rua José Be-
nício, s/n, centro, de se-
gunda a sexta em horário 
comercial. Os telefones 
da sala para contato são 
(83)3399-1010, (83)3399-
1021 e (83)9922-6776.

cidadania
O programa Sebrae 

no Território da Cida-
dania Borborema tem 
por objetivos promover 
o empreendedorismo e 
contribuir com a inclusão 
produtiva nas áreas urba-
na e rural dos municípios 
nos diversos segmentos 

econômicos existentes 
(agronegócios, indústria, 
comércio e serviços), bem 
como implementar a Lei 
Geral das Micro e Peque-
nas Empresas nessas loca-
lidades.

O projeto abran-
ge uma área total de 
3.341,70 Km² composta 
por 21 municípios: Algo-
dão de Jandaíra, Arara, 
Areial, Campina Gran-
de, Esperança, Pilões, 
Puxinanã, Queimadas, 
Remígio, Serra Redonda, 
Solânea, Alagoa Nova, 
Areia, Borborema, Cas-
serengue, Lagoa Seca, 
Matinhas, Massaran-
duba, Montadas, São 
Sebastião de Lagoa de 
Roça e Serraria.
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Vistas

O que deveria ter sido uma sessão ordinária de 
votação de projetos que se acumulam na pauta do Poder 
egislativo campinense acabou se tornando uma sessão 
marcada pelos inúmeros pedidos de vista na manhã de 
ontem na Câmara Municipal de Campina Grande.

Desatenção 

O festival de pedidos de vista parece indicar que 
boa parte dos vereadores, embora afirmando firmemente 
o contrário, não lê, ou não lê com maior atenção, os 
projetos que entram na pauta de votação, entregues com 
a devida antecedência em seus gabinetes.

Proerd forma mais de 600 alunos
resIstÊNCIA às DrogAs

Mais de 600 alunos de 13 
escolas da rede municipal de 
ensino de Campina Grande re-
ceberam certificado de formatu-
ra do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas (Proerd). 
O programa, que está presente 
em 50 cidades paraibanas, já 
passou por mais de mil escolas 
em todo o Estado.

A cerimônia aconteceu nes-
sa segunda-feira (2), no Teatro 
Municipal Severino Cabral, e 
contou com a presença do vice-
-governador Rômulo Gouveia. 
“Este trabalho realizado pela 
Polícia Militar da Paraíba tem 
uma função social muito im-
portante. É muito gratificante 
para mim e para o Governo da 
Paraíba ver este trabalho que 
direciona as crianças para o ca-
minho do bem. Que estas crian-
ças que aqui se formaram hoje 
repassem esses conhecimentos 
para outras, que assim possa-
mos formar cada vez mais uma 
corrente do bem”, afirmou o 
vice-governador.

De acordo com o coman-
dante do 2º Batalhão da Polícia 
Militar da Paraíba, tenente-co-
ronel Souza Neto, o programa 
tem fundamental importância 
na formação social das crian-
ças e adolescentes. “A grande 
importância desse programa é 
chegar nas crianças antes dos 
traficantes e usuários de dro-
gas. Já formamos mais de 1.500 
alunos e até o final do ano tere-
mos 3.500 alunos que passa-
ram pelos nossos instrutores 
em Campina Grande. Isto é um 
marco histórico para a cidade, 
para a PM e para nosso Estado”, 
comemorou o comandante.

Ao final da formatura, 
os participantes assistiram a 
shows de mágica e atividades 
culturais, entre elas, a apresen-
tação das crianças do Projeto 
Nota Musical Solidária, com-
posta por alunos do Bairro do 
Mutirão. Em Campina Grande, 
o Proerd é coordenado pelo 
subcomandante do 2º BPM, 
major Sinval, e pela soldado 
Lidiane, da Patrulha Escolar do 
2ºBPM.

Proerd
O programa acontece em 

12 encontros dos policiais com 
os alunos na sala de aula, onde 
em cada um deles é desenvol-
vido um trabalho educativo de 
prevenção às drogas. Um po-
licial militar fica responsável 
por organizar, junto à escola, 
as atividades pedagógicas e lú-
dicas que fazem parte da grade 
do programa. Ao final do ciclo, 
é feita uma formatura relem-
brando as lições que foram 
apreendidas ao longo das aulas.

João Pessoa, Paraíba -  QUARTA-FEIRA, 4 de  setembro de 2013

Trabalho é desenvolvido 
pela Polícia Militar da Paraíba 
através de um programa

“Juventude que Ousa Lu-
tar Constrói o Projeto Popu-
lar”. Este é o tema do  Grito 
dos Excluídos deste ano, que 
será realizado no dia 7 de se-
tembro em todo o país. Em 
Campina Grande, o movimen-
to terá concentração na Praça 
da Catedral de Nossa Senhora 
da Conceição, no centro da ci-
dade.  Com o apoio da diocese 
de Campina Grande, estarão 
presentes pessoas das Pas-

torais Sociais, organismos de 
ação social, Paróquias, novas 
comunidades, PJs, sindicatos, 
ONGs, movimentos sociais, 
eclesiais e estudantis. A con-
centração será a partir das 7h 
da manhã.

O Grito dos Excluídos 
dialoga com as mobilizações 
que aconteceram a partir do 
último mês de junho, quando 
milhares de pessoas saíram às 
ruas em todo o país, principal-

mente a juventude brasileira, 
na cobrança por direitos bási-
cos, como transporte de quali-
dade, moradia, saúde, educa-
ção e pela reforma política. 

Na programação está 
previsto o resgate histórico 
do evento, momento de re-
flexão, com a participação de 
dom Manoel Delson, anima-
ção, ciranda e encerramento 
com uma caminhada pelas 
ruas do centro da cidade.

O Grito dos Excluídos é 
uma atividade nacional, e em 
2013 celebra sua 19ª edição. 
De 1° a 7 de setembro serão 
realizadas ações, seminários 
e manifestações em todo o 
Brasil, com o objetivo de co-
locar no centro da discussão 
a perspectiva de um projeto 
popular para o país, fortale-
cendo as lutas unitárias entre 
as forças sociais do campo e 
da cidade.

Projeto Popular é o tema deste ano
grIto Dos eXCLUÍDos

Vice-gaovernador Rômulo Gouveia falando aos alunos durante a solenidade no Teatro Severino Cabral 

A lei que regulamenta o sistema de 
transportes de passageiros por táxi em 
Campina Grande poderá ser alterada para 
permitir a transferência de alvarás para 
terceiros. Após uma reunião realizada na 
manhã de ontem na sede da Superinten-
dência de Trânsito e Transportes Públicos 
do município (STTP), o prefeito Romero 
Rodrigues explicou que a prefeitura irá 
tomar as providências iniciais para anali-
sar a viabilidade da mudança da lei.

De acordo com o presidente do Sin-
dicato dos Taxistas, José Domingos de 
Souza, esta mudança é uma das princi-
pais reinvindicações da categoria. “Pela 
lei atual, só podemos fazer a transferên-
cia do alvará apenas para familiares, por 
hereditariedade, e buscamos conseguir 
o direito, de forma legal, de transferir 

para terceiros”, disse Domingos.
Para o superintendente da STTP, Vi-

cente Rocha, a solicitação dos taxistas é 
justa e o órgão está disposto a apoiar a 
categoria caso seja juridicamente possível 
atender a reinvindicação. “A prefeitura já 
tem demonstrado interesse na solução do 
assunto, e iremos buscar para que este be-
nefício seja conquistado”, citou Vicente. 

Romero Rodrigues explicou que a 
proposta do sindicato será transforma-
da em um projeto que deverá ser enca-
minhado ao Poder Legislativo para que 
faça as alterações na lei atual. “A Procu-
radoria Jurídica do município deverá fa-
zer a análise técnica, legislativa e jurídica 
para que permita à prefeitura, através da 
STTP, proceder as transferências dos alva-
rás com autorização de um projeto de lei 
aprovado pela Câmara Municipal com as 
modificações necessárias”, completou o 
prefeito.

Prefeito Romero Rodrigues 
discute Lei da transferência 

ALVArÁ PArA tÁXI

Diogo Almeida
Especial para A União

Começou ontem em Cam-
pina Grande a campanha de 
vacinação antirrábica para cães 
e gatos. De acordo com a Vigi-
lância Ambiental em Saúde e 
Zoonoses do município, a meta é 
vacinar 32 mil cães e 17 mil ga-
tos até o próximo dia 28, quando 
será realizado o “Dia D” da mo-
bilização. Cerca de 200 agentes 
de vigilância irão vacinar os 
animais na Zona Rural e os do-
nos de cães e gatos já podem 
procurar o Centro de Zoonoses, 
no Bairro de Bodocongó, para 
imunizar os animais.

Segundo a gerente de vi-
gilância ambiental, Rossandra 
Oliveira, a vacinação contra a 
raiva é gratuita e destinada ape-
nas a cães e gatos a partir de três 
meses de idade. “O responsável 
pelo animal deve levar a cartei-
ra de vacinação e no momento 
todos receberão informações e 
orientações sobre os cuidados 
com a saúde do animal”, expli-
ca Rossandra. A gerente afirma 
também que não há contraindi-
cação e mesmo os animais que 
estejam em período de gestação, 
adoentados ou amamentando 

podem e devem ser vacinados.
Além da vacinação, a cam-

panha também tem o objetivo 
de sensibilizar a população so-
bre o bem-estar dos animais. 
“Estamos desenvolvendo ações 
educativas, em parceria com 
organizações de proteção aos 
animais para mostrar a impor-
tância dos cuidados com a saúde 
física e mental dos bichinhos, 
uma vez que os maus-tratos e o 
ambiente em que vivem pode in-
fluenciar diretamente na saúde 
dos animais”, explicou a gerente 
de Vigilância Ambiental.

Campanha quer imunizar 
49 mil animais contra a raiva

FOTO: Cláudio Góes/Secom-PB

Durante a discussão de uma das matérias, Bruno 
Cunha Lima (PSDB), que compunha a mesa, irritou-se 
profundamente, porque o peemedebista Pimentel Filho, 
que presidia os trabalhos, não lhe concedeu a palavra. O 
tucano reclamou e deixou a mesa, voltando depois.

l IrrItAção II 

           Quem também se mostrou profundamente irritado 
por não ter sido autorizado a se pronunciar foi Hércules 
Lafite, do PSC. Ele, que já foi diretor de arrecadação da 
PMCG, queria dar explicações sofre a cobrança do IPTU 
durante discussão a respeito do tema.

l AUtorIzAção

Olímpio Oliveira (PMDB) quer acabar com a prática 
dos “projetos autorizativos”, aqueles que autorizam o 
Poder Executivo a realizar aquilo que já é de competência 
do Executivo realizar. O projeto acabando com esse tipo 
de propositura recebeu pedido de vistas.

Perspectiva 
 

O pedido de vistas foi feito pelo vereador Miguel 
Rodrigues (PPS). A líder da bancada majoritária, Ivonete 
Ludgério (PSB), liberou seu agrupamento, mas, pelas 
opiniões vistas na manhã de ontem, a propositura do 
parlamentar do PMDB deverá ser reprovada.

Convergência Digital

Será realizada na manhã de hoje no auditório do 
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da UEPB, em 
Bodocongó, o 1º Encontro Sobre Convergência Digital 
dos Meios de Comunicação (#PBConverge). O evento visa 
discutir as nuances do jornalismo dentro do contexto 
da era digital e como essas novas tecnologias têm 
influenciado no cotidiano jornalístico.

Programação  

No evento, haverá uma mesa-redonda com a 
presença do professor Fernando Firmino da Silva, doutor 
em Comunicação e Cultura Contemporânea e professor 
da UEPB e de César Carreiro, especialista em novas 
tecnologias digitais e editor de imagens da Produtora 
Ruan Produções.

Cursos

A Fundação Universitária de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Furne) está com inscrições abertas 
para diversos cursos de extensão em parceria com o 
Centro Universitário Internacional (Uninter). O prazo de 
inscrição varia de acordo com o curso escolhido, e pode 
ser consultado no site www.uninter.com/extensao.

Inscrição 

Para se inscrever, os interessados devem acessar 
o site acima citado, mediante a taxa de pagamento 
de inscrição, que varia de R$ 24 a R$ 60. Os cursos 
vão até 60 horas/aula e as aulas serão ministradas 
na modalidade de ensino a distância, sistema tele 
presencial, no Polo Educacional da Furne, no centro de 
Campina Grande.

Irritação

Pela cidade
Vistas  

O que deveria ter sido uma sessão ordinária de 
votação de projetos que se acumulam na pauta do Poder 
Legislativo campinense acabaou se tornando uma sessão 
marcada pelos inúmeros pedidos de vistas na manhã de 
ontem na Câmara Municipal de Campina Grande
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Somente um veto foi apre-
ciado, ontem, pela Assembleia 
Legislativa do Estado. Por 14 
votos a 13, foi mantido o veto 
ao projeto de lei 1.354 de au-
toria do deputado Gervásio 
Maia(PMDB), que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de liberação 
imediata do gravame após a qui-
tação de veículos financiados. 

A proposta do parlamentar 
determina aos bancos que, li-
quidado o pagamento da última 
parcela, a agência bancária terá 
um prazo máximo de 48 horas 
para comunicar ao Detran a 
baixa do gravame, sob pena 
de multa diária. Numa última 
tentativa para derrubar o veto, 
o deputado ainda quis alterar 
uns dos artigos do seu projeto, 
aumentando para 5 dias o pra-
zo para comunicar ao Detran a 
baixa do gravame. 

O deputado da oposição 
defendeu sua proposta alegan-
do que é de interesse do con-
sumidor paraibano. Apesar da 
defesa, o veto foi mantido por se 
tratar de um projeto de lei con-
siderado inconstitucional. 

Segundo o líder do Gover-
no, deputado Hervázio Bezerra 
(PSDB), como consumidor ele 
não é contra a tal proposta, mas 
que ela é inconstitucional, por-
que legislar sobre esse tipo de 
matéria é competência exclusi-
va da União. Hervázio chegou a 
sugerir que o projeto seja enca-
minhado ao Congresso Nacional 
já que aprová-lo e transformá-lo 
em lei estadual seria “iludir a 
boa fé do consumidor”. 

Para o deputado Hervázio 
Bezerra, se este projeto fosse 
aprovado pela Assembleia Le-
gislativa, o banco poderia alegar 
que tal lei não serviria de nada 
porque as leis consideradas 
pelo Banco Central são as leis 
federais. “Por isso, a Assem-
bleia não tem competência para 
aprovar este projeto”, ressaltou 
o deputado, ao completar que 
não é que o projeto não seja 
ruim, é que ele é inconstitucio-
nal, apenas isso”, finalizou.

Dos outros 25 vetos que es-
tavam em pauta, somente este e 
outro, ao projeto de lei 1.452, 
de autoria do deputado Raniery 
Paulino(PMDB), chegaram a ser 
discutidos. O projeto propunha 
instituir no calendário oficial de 
eventos do Estado da Paraíba, a 
semana estadual do bombeiro. 
A matéria foi discutida e após 
intenso debate a sessão foi en-
cerrada por falta de quórum. 

Na pauta da Casa, continu-
am encalhadas desde o começo 
do mês passado, quase 400 ou-
tras matérias. São projetos, re-
cursos, requerimentos que, com 
base no regimento interno, só 
podem ser apreciadas depois de 
apreciados todos os vetos.  

Antes, no pequeno expe-
diente, o clima esquentou na 
Assembleia. Tudo porque o lí-
der do Governo, deputado Her-
vázio Bezerra (PSDB) reprovou, 
alegando ser antirregimental, 
a convocação pela Comissão 
de Constituição e Justiça do 
secretário-chefe da Casa Militar, 
coronel Fernando Antonio Soa-
res Chaves, para prestar escla-
recimento sobre a utilização do 
avião oficial. 

Esforço concentrado precisa
sair dos vetos para apreciar
400 matérias acumuladas 

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

Alguns projetos de lei 
(PLs) que estão tramitan-
do na Assembleia Legislati-
va abordam problemas nas 
áreas da saúde e de seguran-
ça para a população em locais 
fechados. O deputado esta-
dual Francisco Assis Quin-
tans(DEM) apresentou um 
PL que vai garantir exames de 
próstata não-invasivos gra-
tuitamente na rede estadual. 

Já o deputado Janduhy 

Carneiro (PEN) quer proi-
bir a utilização de materiais 
causadores de incêndios em 
ambientes fechados. Os dois 
projetos foram publicados 
no Diário Oficial do Poder 
Legislativo da semana passa-
da e ainda serão analisados 
pelos deputados no Plenário 
da Casa. 

Assis reforça que é preci-
so garantir a gratuidade dos 
exames que possam diagnos-

ticar o câncer de próstata. No 
PL ele explica que também é 
preciso que a Secretaria de 
Estado da Saúde coordene 
uma ação permanente para 
se estabelecer políticas públi-
cas para o diagnóstico e trata-
mento da doença.  

“O câncer de próstata é 
o sexto tipo de câncer mais 
comum no mundo e o mais 
prevalente, representando 
cerca de 10% do total dos 

casos da doença”, justificou o 
deputado.

O PL Nº 1.480/13 do de-
putado Jandhy Carneiro quer 
proibir a utilização de mate-
riais potencialmente causa-
dores de incêndio em shows 
pirotécnicos, sinalizadores 
ou similares em bares, casas 
noturnas, teatro, circos, sho-
ppings e buffets.

Caso seja aprovada pe-
los parlamentares, o am-

biente fechado que descum-
prir a lei pagará uma multa 
de R$ 10 mil quando notifi-
cado pela primeira vez, e de 
R$ 20 mil quando notificado 
pela segunda vez. Se o pro-
prietário do estabelecimen-
to insistir em utilizar esse 
tipo de material após ser 
notificado por mais de duas 
vezes então o local será fe-
chado conforme determina 
o projeto de lei.

Quintans e Janduhy defendem projetos

Campina Grande - O 
prefeito Romero Rodrigues 
está às voltas com duas gre-
ves em setores essenciais 
do Município: o da Saúde e 
da Educação. Os servidores 
da Secretaria de Saúde es-
tão de braços cruzados há 
cerca de um mês, exigindo, 
principalmente, a revogação 
total da Lei 5.277/2013, co-
nhecida como Lei da Gestão 
Pactuada. 

Na semana passada foi 
a vez dos profissionais da 
Educação também resolve-
rem parar, com os professo-
res exigindo o pagamento do 
piso nacional do magistério 
e o pessoal de apoio reivin-
dicando reajuste de cerca de 
10%. No caso dos professo-
res, é a segunda paralisação 
desde o início do ano. De 
acordo com o vereador Na-
poleão Maracajá (PCdoB), 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos Mu-
nicipais do Agreste da Bor-
borema (Sintab), a primeira 
greve havia sido encerrada 

após o prefeito Romero Ro-
drigues se comprometer a 
apresentar proposta de pa-
gamento do piso no mês de 
agosto.

“Mas, passou agosto e 
nenhuma proposta chegou. 
Agora é que ficamos saben-
do que o prefeito enviou à 
Câmara Municipal um pro-
jeto, só que dividindo o ajus-
te, com o acréscimo de duas 
horas em novembro próxi-
mo e as outras três horas 
somente em novembro do 
ano que vem, coisa que a ca-
tegoria não aceita”, afirmou 
Maracajá. 

Atualmente, os pro-
fessores da rede municipal 
cumprem uma jornada de 
25 horas semanais, receben-
do o pagamento do piso pro-
porcional à carga horária. O 
projeto enviado pelo Poder 
Executivo à Câmara busca 
adequar a jornada às 30 ho-
ras semanais, para viabilizar 
o piso integral. 

Ao anunciar o projeto de 
adequação da carga horária, 
o prefeito Romero Rodrigues 
afirmou que “a lei vai garan-
tir um reajuste em 2013 de 

20%, considerando que já 
demos 10% de reajuste este 
ano e que duas horas a mais 
vai representar cerca de 
mais de 10%, isso diante de 
uma inflação que foi de 5%”.  

Na manhã de ontem, 
servidores da Educação e 
da Saúde lotaram as gale-
rias da Câmara Municipal. O 
vereador governista Miguel 
Rodrigues(PPS) se propôs a 
intermediar um diálogo en-
tre os grevistas e o chefe do 
Poder Executivo, inclusive 
sinalizando a possibilidade 
de antecipação do acréscimo 
das três horas. 

Já Lula Cabral (PRB), em-
bora governista, afirmou que 
é favorável à greve. Ontem 
à tarde, o procurador-geral 
do Município, José Fernan-
des Mariz, confirmou que 
já ingressou com ações no 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba pedindo a decretação 
da ilegalidade da greve dos 
servidores da Saúde e da 
Educação. O prefeito Rome-
ro evitou avaliar em detalhes 
o assunto, mas afirmou que 
“o Sintab está brincando de 
fazer greve”.

Romero às voltas com greves
nas áreas de saúde e educação 

SetOReS eSSeNCIaIS

A equipe da campa-
nha do recadastramento 
biométrico do Tribunal 
Regional Eleitoral da Pa-
raíba liberou ontem mais 
5 mil vagas de agenda-
mento para o atendimen-
to, via internet, dos elei-
tores de João Pessoa. 

O secretário de Tec-
nologia do TRE, Leonardo 
Lívio, ressaltou que, desde 
julho, quando o atendi-
mento passou a ser reali-
zado exclusivamente por 
agendamento pela inter-
net, este é o maior lote de 
vagas já abertas.

As vagas disponíveis 
são para os dias 14, 15, 
16, 17 e 18 de outubro, 
e estão distribuídas nos 
postos de atendimento 
da Casa da Cidadania de 
Mangabeira, Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa, 
Centro Administrativo da 
Prefeitura, Fórum Eleito-
ral, sede do TRE-PB e Tri-
bunal Regional do Traba-
lho – 13ª Região.

Ao acessar o Siste-
ma de Agendamento da 

Biometria, disponível no 
site do TRE-PB, na pági-
na do Recadastramento 
Biométrico, o eleitor deve 
preencher o formulário 
e procurar o local e dias 
disponíveis para atendi-
mento.

Leonardo Lívio afir-
mou que os servidores da 
Justiça Eleitoral da Paraí-
ba têm se esforçado para 
ampliar e melhorar o 
atendimento do recadas-
tramento biométrico. 

“Ainda que sem 
o aumento de mão de 
obra, conseguimos libe-
rar gradativamente as 
vagas. Isso tudo foi feito 
ainda antes de um even-
tual reforço da mão de 
obra por contratação, ou 
seja, maximizando a utili-
zação dos atuais recursos, 
apesar da limitação deles, 
tudo para melhor aten-
der ao eleitor. Estamos 
cientes das limitações, 
mas buscando a contínua 
melhoria dos trabalhos 
da biometria que aconte-
cem na capital”, disse.

TRE libera mais 5 mil
vagas via internet

aGeNDameNtO

Lenildo Ferreira
jornalistalenildo@gmail.com

Depois de muita polêmica e debate, o plenário manteve veto ao projeto sobre gravame, cuja inconstitucionalidade foi defendida pelo líder do Governo, Hervázio Bezerra

FOTOS: Assessoria da ALPB
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Richard reacende a polêmica dos
“forasteiros” na disputa eleitoral
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GERAL

Biólogo nega, mas PV da 
Paraíba quer e confirma 
candidatura a deputado 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

O caso Donadon 
assusta o Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís 
Roberto Barroso, suspendeu na segunda-feira passada, 
via liminar (decisão provisória), a sessão de quarta-
feira passada que livrou o deputado federal Natan 
Donadon (sem partido) da cassação. Donadon está 
preso desde junho por desviar verbas da Assembleia 
Legislativa de Rondônia, seu Estado.

O caso do deputado ganhou repercussão nacional 
e chamou a atenção da população pelo fato dele ter 
saído da cadeia, onde se encontrava, para acompanhar 
a votação. Donadon chegou ao plenário escoltado por 
policiais que faziam sua segurança. Um caso tanto 
inédito como revoltante para um parlamento.

Na decisão, Barroso argumenta que nos casos 
em que o cumprimento da pena em regime fechado 
supera o tempo restante do mandato, o parlamentar 
tem de deixar o cargo automaticamente, apenas por 
meio de uma confirmação burocrática, no caso, da Mesa 
Diretora da Câmara, e não pelo plenário, como ocorreu 
na semana passada.

E mais: A liminar abre uma brecha para que 
Donadon seja cassado já, pois dá embasamento jurídico 
para uma eventual decisão da Mesa Diretora. Mas o 
presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN), sinalizou que deve aguardar uma 
posição final do Supremo sobre o tema, algo que não 
tem data para ocorrer. Ou seja, a situação continua 
como está.

Donadon permanece afastado das funções 
parlamentares - decisão tomada por Alves tão logo 
ele se livrou da cassação - e seu suplente, Amir 
Lando (PMDB-RO), mantém a cadeira na Casa. Ou 
seja: a Mesa Diretora agiu com base no mais puro 
coorporativismo. 

Barroso é um dos ministros que defendem ser 
da Câmara a prerrogativa de decidir sobre mandatos 
em casos de condenações criminais, mas argumentou 
que neste caso não haveria a possibilidade de 
absolvição.

Como foi condenado a 13 anos e 4 meses de 
prisão, Donadon terá de ficar mais de 26 meses em 
regime fechado, no mínimo, enquanto tem só 17 meses 
de mandato - após o cumprimento de um sexto da pena 
presidiários podem pedir o regime semiaberto, em que 
precisa só dormir na prisão.

Por isso, afirma o ministro, sua condição de 
deputado é incompatível porque estará preso até o 
fim do exercício do cargo. “Nesta hipótese, caberá à 
Mesa da Câmara, tão somente, a prática de um ato 
vinculado, de natureza declaratória da situação jurídica 
de impossibilidade que decorre do acórdão”, diz na 
liminar.

Por outro lado, o ministro ressalta ao longo de 
sua decisão de que o caso é uma “exceção” à regra 
constitucional que prevê a decisão sobre a perda do 
mandato uma atribuição da Câmara.

Autor do mandado de segurança que provocou 
a decisão, o líder do PSDB, Carlos Sampaio (SP), 
deseja aproveitar a liminar para resolver a questão. 
Ele cobra que o presidente da Câmara reúna a Mesa e 
faça a declaração da perda de mandato com base na 
liminar.

Assim, seu mandado de segurança perderia o 
objeto e a questão ficaria resolvida. “Essa decisão é 
uma grande oportunidade para que a Câmara possa 
corrigir a decisão de absolver Donadon”, afirma o 
deputado tucano.

Em outra frente, o PSB pediu abertura de novo 
processo para cassar Donadon por quebra de decoro. O 
partido menciona a pressão popular. A cúpula da Casa 
amanheceu na segunda-feira passada pichada com a 
palavra “Porcos!”.

Aconselhado pela área técnica da Casa e após 
se reunir com o vice-presidente da República, Michel 
Temer, Alves decidiu aguardar o posicionamento do 
pleno do STF. A avaliação é que a decisão de Barroso 
não interfere na medida tomada de afastar Donadon do 
cargo e empossar o suplente.

Tal atitude, aliás, é citada na decisão por 
Barroso como um dos argumentos que o levaram ao 
posicionamento de que o deputado preso não pode 
continuar no cargo.

A Secretaria-Geral da Mesa sustenta que 
aproveitar a “brecha” aberta por Barroso pode criar 
problemas futuros caso a liminar seja derrubada 
posteriormente pelo Supremo.

O biólogo Douglas Ras-
mussen não será candidato a 
deputado federal pela Paraí-
ba nas eleições de 2014. Foi o 
que garantiu a assessoria de 
imprensa do apresentador 
do programa Aventura Selva-
gem, exibido aos domingos 
pelo Sistema Brasileiro de 
Televisão (SBT). A filiação re-
cente ao Partido Verde (PV) e 
as visitas frequentes ao Esta-
do deram margem a comen-
tários sobre a candidatura. 
Porém, a assessoria negou 
esta possibilidade. 

“Foi apenas especulação. 
Ele se filiou ao partido, mas 
nem de longe se cogita essa 
possibilidade, até porque tem 
contratos com emissoras de 
televisão.

A assessoria confirmou, 
no entanto, que o apresen-
tador estava na Paraíba na 
semana passada, mas que 

já retornou para São Paulo. 
“Ele estava gravando aqui e 
fomos na sede do PV. Lá foi 
feito o convite. Além disso, 
como ele defende tão bem a 
natureza, acabou ganhando, 
de uma empresa privada, 
um terreno no município 
de Cacimba de Dentro, onde 

também gravamos, e vai 
construir uma casa lá”, in-
formou. Rasmussen também 
já alugou uma casa em Cam-
boinha (Cabedelo), onde fica 
quando está na Paraíba. 

Pelo sim, pelo não, o fato 
é que o vai-não-vai de Ri-
chard Rasmussen reacendeu 

a velha  polêmica dos  “foras-
teiros” e/ou “paraquedistas”  
que sempre aparecem em 
estados pequenos com fama 
ou dinheiro  para conquistar 
mandatos eleitorais.  Mas o 
que muita gente não sabe é 
que a legislação permite con-
forme OAB e o próprio TRE.

Richard aluga casa em Caboinha, ganha outra no interior e, ao invés de bichos, caça votos na PB

De acordo com o Tribunal Re-
gional Eleitoral na Paraíba, qual-
quer pessoa pode ser candidato, 
desde que tenha domicílio eleitoral 
na região. O assessor jurídico da 
presidência do TRE, Igor Holmes Si-
mões, explicou que o domicílio elei-
toral não deve ser confundido com 
o domicílio civil. 

“Ele pode residir em determi-
nado município, mas se tiver vín-
culo ou atividade política no local 
onde pretende ser candidato, não 
há qualquer impedimento. Basta 
estar inscrito e comprovar o domi-
cílio eleitoral”, destacou.

Simões esclareceu ainda que o 

TRE não interfere nas candidaturas, 
desde que os interessados preen-
cham as condições constitucionais. 

O presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil na Paraíba (OAB-
-PB) Odon Bezerra também afirmou 
que não há qualquer empecilho 
para que o apresentador seja can-
didato pelo Estado. “Basta ele ter 
vínculos com a Paraíba, ou seja, o 
primeiro requisito é ter residência 
fixa, domicílio eleitoral, justifican-
do onde mora; e o segundo, é ser 
filiado a algum partido político no 
Estado”, declarou.

Conforme Odon, atendendo a 
estas duas exigências, não há qual-

quer impedimento do ponto de 
vista jurídico. “A sociedade é quem 
decide na hora do voto. Porém, se 
eleito, o certo é que ele fique mo-
rando na Paraíba para trabalhar 
pelo povo daqui, tendo um traba-
lho  aqui”, completou. 

O deputado estadual Francisco 
de Assis Quintans (DEM) acredita que 
é preciso, primeiro, estimular as lide-
ranças locais a entrarem na disputa 
da nossa representação política. Ele 
afirmou que não se opõe à candida-
tura do apresentador, mas que de-
fende muito mais a participação de 
paraibanos na disputa por um man-
dato na Câmara dos Deputados.

TRE e OAB alegam que basta ter domicílio e partido

Por ser de outro Estado, a co-
gitação da candidatura do apre-
sentador tem gerado algumas 
especulações e até comentários 
maldosos. Porém, o presidente 
estadual do PV defende a ideia e 
acredita que não há justificativa 
para questionamentos.

 “Acho que, ao contrário do 
que dizem, a possibilidade de Ri-
chard Rasmussen ser candidato 
a deputado federal pela Paraíba 
não é questionável”, comentou 
Dênis Soares.E exemplificou: “Veja 
a questão de deputados federais 
paraibanos que mandam emendas 
para outros estados. Um deputado 
federal é um deputado federal. É 
uma bobagem se preocupar com 
isso porque temos muitas pessoas 
que não são daqui e amam o Esta-
do. O nome dele é forte e acredito 
que será eleito aqui, como poderia 
acontecer em qualquer outro Esta-
do”, disse.

Dênis Soares afirmou que o 
apresentador ficou apaixonado pela 
Paraíba, mora em Camboinha (Ca-
bedelo) há quase um ano e tem um 
projeto grande nas áreas de turismo 
e meio ambiente.

“São projetos impressionantes 
e só temos a ganhar com isso. Tan-
to é que quando ele chega nas ci-
dades, as pessoas estão apoiando”, 
acrescentou.

Para Dênis, as reportagens na-
cionais normalmente denigrem a 
imagem do Estado, e Richard Ras-
mussen está mostrando a Paraíba 
economicamente viável e produtiva. 

“Imagine se o nosso governo 
fosse colocar uma matéria no ca-

Presidente do PV cita vantagens

Embora a assessoria negue 
a disponibilidade do apresenta-
dor para disputar uma vaga na 
Câmara dos Deputados pelo Es-
tado, ao que tudo indica ele está 
preparando terreno e fincando 
raízes por aqui. Primeiro foram as 
visitas, depois a proposta do título 
de cidadão paraibano feita pelo 
deputado estadual Trócolli Júnior 
(PMDB). 

As evidências apontam que 
ele vai dar um tempo na caça aos 
bichos para se dedicar à campa-
nha. A caçada agora parece que 
vai ser em busca do voto do parai-
bano. 

O apresentador afirmou em 
algumas entrevistas que não será 
candidato, mas deixou a enten-
der, nas entrelinhas, que a possi-
bilidade não está totalmente des-
cartada. O presidente do PV na 
Paraíba, Dênis Soares, confirmou 
que Rasmussen é filiado à legenda 
e que sua candidatura depende 
apenas de alguns trâmites legais. 

“Ele tem todas as condições 
de ser candidato e o partido está 
muito animado com a filiação, 
mas ainda não é possível garantir 
nada. “Os advogados estão vendo 
se há algum empecilho em seus 
contratos na televisão. Vencendo 
essa questão, posso dizer que ele 
será candidato, sim”, declarou.

Nos bastidores, a informação 
é de que Richard e PV não querem 
badalação agora. Até porque, se 
filiação e domicílio são casos resol-
vidos, o resto fica pra depois.

Os desmentidos 
e as evidências

nal National Geographic para o 
mundo todo. Iria gastar muito 
com isso. E ele coloca de graça, 
mostrando as belezas da Paraíba, 
elevando o nome do Estado. Nós 
da executiva estadual e o parti-
do como um todo, informamos à 
executiva nacional, que estamos 
trabalhando Richard para ser can-
didato”, disse. 

Dênis pondera e lamenta, no 
entanto, que pelo que percebe, 
há questões jurídicas que preci-
sarão ser consideradas. “Os ad-
vogados estão vendo se há algum 
empecilho em seus contratos na 
televisão, inclusive emissoras in-
ternacionais. Quando passar essa 
questão jurídica, vamos nos reu-
nir. O partido quer que ele seja 
pré-candidato. Vencendo essa 
questão, posso dizer que ele será 
candidato, sim”, declarou.

Ainda conforme o presidente 
estadual do PV, há um movimento 
grande em torno da possível can-
didatura do apresentador. “Ele 
tem condições políticas, mas es-
tamos fazendo consultas e falta a 
gente se inteirar das questões ju-
rídicas”, disse.

Dênis: “Ele representa a PB de graça” 

FOTOS: Divulgação
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PolíticasBRASIL &
MUNDO

A presidente Dilma e seus 
assessores mais próximos  
foram alvos da espionagem

Senado instala CPI para investigar
denúncias de espionagem dos EUA

O Senado instalou na 
tarde de ontem uma CPI 
(Comissão Parlamentar 
de Inquérito) para in-
vestigar as denúncias de 
espionagem do governo 
americano sobre cidadãos 
brasileiros por meio de 
monitoramento de e-mails 
e telefonemas.

A ideia de criar uma 
comissão com este propó-
sito surgiu há quase dois 
meses, mas ganhou força 
com a denúncia do último 
fim de semana feita pelo 
programa “Fantástico”, da 
TV Globo. Segundo a repor-
tagem, a presidente Dilma 
Rousseff e seus assessores 
próximos foram alvos de 
espionagem da NSA (Agên-
cia de Segurança Nacional 
dos Estados Unidos, na si-
gla em inglês). As informa-
ções foram dadas pelo jor-
nalista Glenn Greenwald, 
que recebeu informações 
do ex-funcionário da CIA 
Edward Snowden.

Em votação simbólica, 
os parlamentares elege-
ram a senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) 

Onda de atentados 
mata 49 no Iraque

Situação da fome
piora no Zimbábue

Papa condena uso 
de armas químicas

Bagdá (AFP) - Ao menos 
49 pessoas morreram ontem 
em uma série de atentados, em 
grande parte com carros-bomba, 
em bairros de maioria xiita de 
Bagdá, informaram os serviços de 
segurança e fontes médicas. Es-
ses ataques são registrados seis 
dias depois de uma outra onda de 
ataques que causou a morte de 70 
pessoas na capital e periferia.

O atentado mais violento, 
que matou pelo menos 33 pes-
soas, foi provocado pelas ex-
plosões de oito carros-bomba com 
poucos minutos de intervalo, por 
volta das seis horas da tarde (12h 
de Brasília).

Nenhuma organização reivin-
dicou até o momento os atentados, 
que também deixaram mais de 80 
feridos, embora a maioria xiita seja 
alvo de ataques de grupos sunitas 
ligados à Al-Qaeda.

Outras nove pessoas foram 
mortas durante o dia, entre elas um 
membro das milícias sunitas Sahwa, 
que combatem a Al-Qaeda, assas-
sinado junto com sua esposa e com 
seus três filhos em sua casa no sul de 
Bagdá, indicaram uma fonte médica e 
outra das forças de segurança.

As Nações Unidas afir-
maram que a situação da fome 
no Zimbábue está a piorar, 
e afeta agora cerca de 2,2 
milhões de pessoas no país. 
O alerta foi feito esta terça-
feira, em Genebra.

A porta-voz do Programa 
Mundial de Alimentação, PMA, 
disse um em cada quatro 
zimbabueanos, na área rural, 
precisam de assistência ali-
mentar. O número de pessoas 
na situação já estava alto em 
2009, segundo a agência da 
ONU, quando mais da metade 
da população do Zimbabué de-
pendia de ajuda.

Os níveis atuais de inse-
gurança alimentar estão a ser 
atribuídos a vários fatores, 
incluindo más condições de 
temperatura, falta de fertili-
zantes para agricultura e al-
tos preços dos cereais devido 
à fraca colheita de milho.

(Ansa) - O papa Francisco 
voltou a condenar o uso de ar-
mas químicas, a exemplo do que 
vem sendo denunciado na Síria, 
em uma mensagem publicada 
ontem em seu Twitter. “Condeno 
com uma firmeza particular o 
uso das armas químicas!”, es-
creveu o pontífice.

Horas antes, Francisco 
havia solicitado, também por 
meio de seu microblog, que na 
“nossa sociedade, dilacerada 
por divisões e conflitos, possa 
irromper a paz”. Na última se-
gundo, o ´pontífice afirmou no 
Twitter que “o uso de armas” 
provocava muita “destruição e 
dor”.

 Desde o último domingo, 
tem sido constantes os apelos 
de paz do papa Francisco, que 
convocou para o próximo dia 
7 de setembro uma vigília no 
Vaticano pelo fim dos conflitos 
na Síria

como presidente da CPI e 
o senador Pedro Taques 
(PDT-MT) como vice-presi-
dente. 

A relatoria da CPI fi-
cou com o senador Ricar-
do Ferraço (PMDB-ES). O 
senador afirmou que apre-

sentará nos próximos dias 
um programa de atividades 
da comissão.

Vanessa e Ferraço afir-
maram que pedirão à Polí-
cia Federal proteção para o 
jornalista americano Glenn 
Greenwald e ao seu compa-

nheiro, o brasileiro David 
Miranda, “até o final das 
atividades da CPI”, que tem 
previsão de funcionamento 
de 180 dias.

Greenwald e Miranda 
deverão ser convidados, 
assim como o ministro da 

Justiça, José Eduardo Car-
dozo, a prestarem esclare-
cimentos sobre o assunto 
na comissão. A CPI aprovou 
ainda o pedido para que a 
PF encaminhe assessores 
para ajudar nos trabalhos 
da comissão.

A relatoria da CPI ficou com o senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), que apresentará nos próximos dias um programa de atividades

Depois de se reunir por 
cerca de 20 minutos com o 
ministro Joaquim Barbosa, 
presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), na tarde 
de ontem, o deputado Henri-
que Eduardo Alves, presiden-
te da Câmara, afirmou que a 
manutenção do mandato do 
deputado-presidiário Natan 
Donadon (ex-PMDB-RO) foi 

o “maior dano” que a Casa 
Legislativa causou na sua 
história.

“Estou naquela Casa há 42 
anos. Claro que enfrentamos 
ditadura, passamos por mo-
mentos difíceis (...) mas o dano 
maior que essa Casa sofreu 
em sua imagem de credibili-
dade foi na última quarta-feira 
[quando o mandato de Dona-

don foi mantido]. Eu tenho o 
dever de lutar para que isso 
não mais aconteça”, disse Alves.

Na última segunda-feira, 
o ministro Luís Roberto Bar-
roso, em decisão liminar, sus-
pendeu a decisão da Câmara 
que manteve o mandato de 
Donadon. A decisão vale até 
o pleno do Supremo julgar o 
mérito da ação.

Para o deputado, a Cons-
tituição não é clara quanto à 
perda do mandato para par-
lamentares condenados em 
última instância e a liminar 
de Barroso “criou um proble-
ma para a Casa [Legislativa]”, 
na medida em que, segundo 
Alves, o texto constitucional 
dá ao Legislativo a prerroga-
tiva de cassar mandatos. “Ele 

[Barroso] abre uma excep-
cionalidade para aquilo que 
entendemos na Constituição 
ser uma norma clara, muito 
rígida, do direito da Casa de 
examinar processos de cas-
sação.”

Alves disse que, na reu-
nião de ontem pediu a Bar-
bosa para a Corte julgue a 
causa o mais rápido possível. 

Caso Donadon é o maior dano à Câmara
SeSSãO POLêMIcA

O secretário-geral 
da ONU, Ban Ki-moon, 
disse ontem que o uso 
da força só é legal em 
defesa própria ou com a 
autorização do Conselho 
de Segurança, em ob-
servações que parecem 
questionar a legalida-
de dos planos dos EUA 
de atacar a Síria sem o 
apoio da organização. 

Ele afirmou ainda 
que se os inspetores da 
ONU que estiveram em 
Damasco confirmarem o 
uso de armas químicas no 
ataque do regime no dia 
21 de agosto na periferia 
da cidade, o Conselho de 
Segurança deve superar 
suas diferenças e agir. 

Os EUA, França e 
Reino Unido pressionam 
a Rússia a acatar a deci-
são de uma intervenção 
militar na Síria, desde 
o ataque que, segun-
do Washington, deixou 
1.429 mortos, sendo 426 

crianças. A Rússia, contu-
do, é um dos principais 
aliados do ditador sírio, 
Bashar al-Assad, e ame-
aça usar seu poder de 
veto como um dos cinco 
membros permanentes 
do Conselho de Segu-
rança conta a medida. O 
grupo inclui ainda Chi-
na, que costuma apoiar 
a Rússia. 

“Se confirmado, 
qualquer uso de armas 
químicas por qualquer 
pessoa em qualquer cir-
cunstância será uma gra-
ve violação da lei inter-
nacional e um crime de 
guerra ultrajante”, disse 
Ban a repórteres. 

Obama alertou no 
sábado passado (31) que 
seguirá “em frente sem a 
aprovação do Conselho 
de Segurança das Nações 
Unidas, que até agora 
está completamente pa-
ralisado e incapaz de res-
ponsabilizar Assad”. 

ONU questiona plano 
de ataque dos EUA

cONFLITO SÍRIO

Moscou (AFP) - Os lí-
deres dos países do G20 se 
reunirão amanhã e sexta-
-feira em São Petersburgo, em 
um ambiente marcado pela 
divisão entre potências oci-
dentais e países emergentes 
sobre temas como a política 
monetária americana e, prin-
cipalmente, o conflito na Síria.

Entre a crise síria e a si-
tuação dos países emergentes 
“esta cúpula do G20 deve ser a 
que gera mais divisões”, disse 
o economista Chris Weafer, da 
consultoria Macro Advisory.

O Ministério das Rela-
ções Exteriores da Rússia, 
país que preside o G20 este 
ano, lembrou na segunda-fei-
ra que “o G20 foi criado para 
resolver problemas econô-
micos e financeiros”, e que a 
Síria “não figura na agenda da 
cúpula de São Petersburgo”.

Na agenda oficial, está a 
situação econômica mundial 
e como enfrentar a crise fi-
nanceira que atinge em cheio 
os países emergentes, que 
tiveram suas moedas nacio-
nais desvalorizadas e que re-

gistram uma desaceleração 
no crescimento.

Contudo, o chanceler 
russo Serguei Lavrov reco-
nheceu que “qualquer autori-
dade política pode pôr o tema 
em pauta se desejar’, referin-
do-se à crise síria.

Para Serguei Karaganov, 
da Faculdade de Economia e 
de Política Internacional de 
Moscou, os presidentes que 
estão em São Petersburgo po-
dem, inclusive, tentar evitar o 
assunto, “ou então a cúpula fi-
cará tão dividida que não dará 
em grande coisa”.

Estados Unidos e França 
planejam uma ação militar 
limitada na Síria após o mas-
sacre de centenas de pesso-
as perto de Damasco em um 
suposto ataque com armas 
químicas. Já a Rússia, princi-
pal aliada do regime do presi-
dente Bashar al-Assad, rejeita 
qualquer intervenção.

Além da Síria, o encontro 
promete ser tenso, no momen-
to em que os países emergen-
tes assistem à desvalorização 
de suas divisas: o real se des-

valorizou 15% desde o come-
ço do ano, a rúpia indiana per-
deu um quarto de seu valor e o 
rublo russo, 10%.

Esses países impulsio-
nam o crescimento mundial 
desde a crise de 2008-2009 e 
agora constituem uma nova 
fonte de preocupação para a 
economia, justamente quando 
a zona do euro sai da recessão.

A Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) prevê, 
segundo relatório publica-
do ontem, a continuidade do 
crescimento da economia 
mundial apesar de esta não 
estar “firmemente estabele-
cida”, dadas “as dificuldades 
que as economias emergen-
tes enfrentam”.

Os países emergentes 
sofrem os efeitos dos proje-
tos do Federal Reserve norte-
-americano de diminuir sua 
política de estímulo à eco-
nomia, o que incita os inves-
tidores a voltar aos Estados 
Unidos frente à perspectiva 
de uma alta das taxas na pri-
meira economia mundial.

Clima tenso marcará reunião
do G20 em São Petersburgo

RúSSIA

FOTO: Divulgação
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Treze pode sair hoje da 
zona da degola da Série C 
se vencer o Baraúnas

JOGOS ESCOLARES

Mais campeões definidos
Modalidades coletivas
ainda seguem disputas
que vão até o dia 20

Os Jogos Escolares da 
Paraíba, Regional João Pes-
soa, faixa etária 15-17 anos, 
conheceu no último fim de 
semana os campeões nas mo-
dalidades individuais do Atle-
tismo, Judô e Tênis de Mesa, 
somando-se aos de Natação 
e Xadrez, cujos vencedores 
foram conhecidos na semana 
passada. Agora, esses primei-
ros colocados aguardam o tér-
mino das demais modalidade 
para disputarem a Etapa Esta-
dual, quando será selecionada 
a delegação paraibana que re-
presentará o Estado nos Jogos 
da Juventude 2013, que ocor-
rerão em novembro na cidade 
de Belém, capital do Paraíba. 
Ainda estão rolando jogos de 
basquete, futsal , handebol e 
voleibol com previsão de con-
clusão até o dia 20.

Os relatórios dos cam-
peões da Etapa Regional che-
garam ontem às mãos dos 
coordenadores dos Jogos Es-
colares e encaminhados ao se-
cretário estadual de esportes, 
Tibério Limeira. As provas de 
atletismo foram realizadas na 
pista da Universidade Federal 
da Paraíba e, de acordo com 
Pedro Almeida, diretor técni-
co da Federação Paraibana de 

Atletismo e também respon-
sável pelas disputas, houve 
uma participação significativa 
de novos alunos. “Muitos deles 
se destacaram e nós já come-
çamos a ficar de olho, pois, alí 
deve nascer um novo talento 
para o desporto do nosso Es-
tado”, disse.

As disputas do Judô, sob 
a responsabilidade da Fede-
ração Paraibana de Judô fo-
ram realizadas no Ginásio de 
Esportes do Centro Universi-
tário de João Pessoa (Unipê). 
A exemplo do Atletismo, o 
objetivo foi atingido e novos 
judocas se credenciaram. “O 
nível foi muito bom e bom 
mesmo é saber que os estu-
dantes estão cada vez mais 
interessados à prática espor-
tiva”, afirmou Antônio Minei-
ro, da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel-PB). 

Os Jogos Escolares da 
Paraíba é uma realização do 
Governo do Estado, por meio 
das Secretarias de Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel-PB) e 
Secretaria de Educação. Os 
campeões da etapa estadual 
vão participar dos Jogos da 
Juventude (antiga Olimpíadas 
Escolares) custeados pelo Go-
verno da Paraíba. O objetivo 
dos Jogos é valorizar cada vez 
mais o desporto nas escolas, 
descobrindo assim novos ta-
lentos para o cenário espor-
tivo nacional e internacional.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTO: Ortilo Antonio

Vencedores

Judô (Feminino)
Escola Campeã ................................................José Batista de Melo
Ligeiro ....................... Raiane Camila Semeão (José Batista de Melo)
Meio Leve ..............................................Andressa Allany (Argentina)
Leve ................................................ Ayanes  Tamires (Olivina Olivia)
Meio Médio .............. Ana Maria Martins (Dom Marcelo Carvalheira)
Médio ..........................................................Ruth Macedo (Polígono)
Pesado ..................................... Ionara Lucena (José Batista de Melo
Xadrez (Masculino)
1o lugar .................................................... Luiz Antônio Tomáz (IFPB)
2o lugar ......................................... Alexandre Teófilo Bonfim (Anglo)
Xadrez (Feminino)
1o lugar ....................Kharys Barbosa de Melo (Colégio Cidade Viva)
2o lugar .................................................. Ingrid Maux Dias (Geo Sul)
Natação (Masculino)
400 metros .................................Samuel Fernandes (Colégio Anglo)
100 metros borboleta ...............Gabriel de Oliveira (Marista PIO X)
50 metros costas ....................................Matheus Oliveira (Geo Sul)
100 metros livre ...................................... Eduardo Anthony (CNEC)
50 metros peito .........................Yuri Querino Vieira (Marista PIO X)
200 metros medley ....................Gabriel de Oliveira (Marista PIO X)
Revezamento 4 x 50 livre - Equipe do Colégio Marista PIO X 
200 metros ...............Jonas do Nascimento Filho (Sesquicentenário) 
50 metros borboleta .................Gabriel de Oliveira (Marista PIO X)
100 metros costas ....................Matheus Genuíno Oliveira (Geo Sul)
100 metros peito .......................Yuri Querino Vieira (Marista PIO X)
50 metros livre ........................................ Eduardo Anthony (CNEC)
Natação (Feminino)
400 metros .......................................................Não houve inscrição
50 metros borboleta .............................Ana Luiza Santos (Geo Sul)
100 metros costas feminino ........ Larissa Raquel (Colibri / Athenas)
50 metros ..................................... Larissa Raquel (Colibri / Athenas)
100 metros peito ....................................... Juliana Santos (Colégio Meta)
200 medley ......................................................Não houve inscrição
Revezamento 4 x 50 livre feminino
Equipe do Colégio Colibri / Athenas
200 metros ...................................... Juliana Santos (Colégio Meta)
100 metros borboleta ............................ Ana Luiza Viana (Geo Sul)
50 metros costas ............................... Suendy Nunes (Marista PIO X)
50 metros peito feminino......... Gabriela Caldas (Colibri / Athenas)
100 metros livre .............................. Juliana Santos (Colégio Meta)
Revezamento 4 x 50 medley misto ......Equipe do Colibri / Athenas

Atletismo (Masculino)
10m rasos ................. Railson Florêncio da Silva (EE Antônio Gomes)
200m rasos ..................................Wellisson de Carvalho Silva (Caic)
400m rasos ......................... Yuri da Costa Matias (Sesquicentenário)
800m rasos .......................Bruno Bezerra Targino (Sesquicentenário)
3.000m rasos ......................................Esdras Martins de Lima (Caic)
110m sobre barreiras ........ Yuri da Costa Matias (Sesquicentenário)
Revezamento Medley ...............................Colégio Sesquicentenário
Arremeso do Peso ................................. Igor Santos de Souto (Caic)
Lançamento do Disco ................José Gomes Dias (EE João Vinagre)
Lançamento do Dardo Gustavo Henrique V. Da Silva (EM Noêmia Alves)
Salto em Distância .................. Gabriel Fabião L. Nascimento (Caic)
Salto Triplo ...................... José Patrício da Costa Neto (Dom Adauto)
Salto em Altura  .................................... Igor Santos de  Souto (Caic)
Octatlo .................................. Leandro da S. Santos (EE José Baptista)
Atletismo (Feminino)
10m rasos  ............... Sabrina Amaral de Almeida (Sesquicentenário)
200m rasos ......................................... Lidiane Tomaz da Silva (Caic)
400m rasos .............. Janecleide Alves de Macena (CENV-Santa Rita)
110m sobre barreiras ......... Karla Albino da Silva (EE João Vinagre)
Revezamento Medley ...............................Colégio Sesquicentenário
Arremeso do Peso ......Luciana Kelly E. de Araújo (Sesquicentenário)
Lançamento do Disco ....Kleanne Araújo O. Coutinho (Sesquicentenário)
Lançamento do Dardo .....Rafaela Medeiros Garcia (Sesquicentenário)
Salto em Distância ............................. Lidiane Tomaz da Silva (Caic)
Salto Triplo ........................... Karla Albino da Silva (EE João Vinagre)
Salto em Altura  .................Jéssica Alves de Sousa (EE João Vinagre)
Tênis de Mesa
Masculino .Geyson Klauber Silva Palitot (Geo Tambaú)/ Davi Navarro 
Peixoto de Oliveira (Geo Tambaú)
Feminino ........Maria Eduarda Costa Tavares de Melo (Geo Tambaú)/
Rebecca Hellen Araújo Lacerda (Cnec – Geisel)
Judô (Masculino)
Escola Campeã ..............................................................Irineu Pinto 
Super ligeiro ............................................. Airton Pinheiro (Geo Sul)
Ligeiro .......................................................... Vitor Xavier (Interativo)
Meio Leve ............................................... José Wilker (Indio Piragibe)
Leve .........................................................Emanuel Duarte (Lurdinas)
Meio Médio .........................................Kleiton Luiz (Daura Santiago)
Médio ............................................................... Igor Marques (Liceu)
Meio Pesado ............................................. João Paulo de Assis (Evo)
Pesado ....................................................Thiago Pedro (Irineu Pinto)

As disputas de judô aconteceram no Centro Universitário de João Pessoa no último sábado quando foram definidos os vencedores

Campeão Paraibano de Futsal será do Sertão
O Campeonato Paraibano 

de Futsal Adulto 2013 pela pri-
meira vez terá um campeão do 
Sertão do Estado. É que nenhu-
ma equipe da Grande João Pes-
soa conseguiu, no último fim 
de semana, se classificar para 
as semifinais da competição. A 
Servicar perdeu de 4 a 2 para o 
Catolé SC/Riacho dos Cavalos; 
o João Pessoa Futsal foi goleado 
pela Sociedade Esportiva Ca-
toleense por 5 a 0; o Cabedelo 
Clube perdeu de 4 a 2 para o 

Brejo do Cruz, enquanto o Clu-
be dos Oficiais da Polícia Militar 
perdeu na prorrogação por 2 
a 1 para Melo/Cajazeiras. Com 
os resultados, as semifinais que 
começam no próximo fim de 
semana terá os confrontos en-
tre Sociedade E. Catoleense x  
Catolé SC/Riacho dos Cavalos 
e A. D. Brejo do Cruz x Melo/
Cajazeiras.

“Infelizmente não deu. 
Até que reagimos à pressão da 
equipe, mas, fomos surpreen-

didos na reta final e perdemos 
a partida. A viagem também 
atrapalhou nosso desempenho, 
haja vista que tivemos proble-
mas com o transporte, mas, 
agora é voltar as atenções para 
o próximo campeonato”, disse 
ontem Evilásio Lacerda, presi-
dente da Servicar-PB. Seu time 
fez a estreia da treinadora Glei-
de Costa.

Na partida entre Brejo do 
Cruz e Cabedelo Clube, vencida 
pela equipe sertaneja por 4 a 

2, o destaque do jogo foi o ala 
Andinho, que marcou 3 gols e 
comandou a vitória. Seu adver-
sário na semifinal será o Melo/
Cajazeiras que eliminou o Clu-
be dos Oficiais da Polícia Militar 
por 2 a 1 na prorrogação, em 
João Pessoa. 

Uma semifinal bastante 
aguardada e que deverá reunir 
um bom público é o duelo ser-
tanejo envolvendo o Catolé SC/
Riacho dos Cavalos x Sociedade 
Esportiva Catoleense. 

O paraibano Jano Belo 
está em Portugal onde, hoje, 
faz sua estreia no “Sata Air-
lines Azores Pro”, conside-
rado um dos eventos mais 
importantes do circuito de 
acesso à elite do surf mun-
dial. A competição teve iní-
cio ontem e prossegue até 
o próximo domingo. O sur-
fista está escalado para a 
17ª bateria da primeira fase 
(round dos 96 melhores). As 
disputas ocorrem na Ilha de 
Açores.

A competição, de acordo 
com a Federação Paraibana 
de Surf é aberta para todos 
os atletas. “É uma competi-
ção de Segunda Divisão. Jano 
Belo tenta uma das 14 va-
gas na elite do surf mundial 
profissional”, afirmou ontem 
Alexandre Vieira Palitor, pre-
sidente da entidade, acres-
centando que “são várias 
etapas disputadas ao longo 
do ano. Em dezembro, 14 
atletas caem para a Segunda 
Divisão e outros 14 surfistas 
sobem para a elite. Jano está 
tentando o acesso”.

Com premiação de US$ 
250 mil e restrita à 96 atle-
tas, a prova em Portugal é 
determinante para garantir 
pontuação rumo ao acesso 
(caso de Jano) ou manuten-
ção (caso de Miguel Puppo, 
de São Paulo) na elite para 
muitos atletas. Fora das 
100 primeiras posições no 
ranking, Jano Belo tem na 
competição a oportunidade 
de se aproximar do grupo de 
trinta e dois atletas que dis-
putarão o título mundial de 
surf em 2014.

De acordo com Alexan-
dre Paliot, é uma oportunida-
de de ouro para o surfista de 
João Pessoa, radicado no Rio 
de Janeiro. “É nosso único re-
presentante na competição. 
Outros surfistas do Estado 
não foram devido a falta de 
patrocínio. É difícil Jano Belo 
conseguir o acesso, pois, ta-
lento tem de sobra, no en-
tanto, participar de todas as 
etapas é o mais complicado 
e acredito que ele não parti-
cipe de todas elas”, afirmou o 
presidente da federação.

Jano Belo estreia hoje
em torneio de Portugal

SURF

Jano Belo é o único paraibano no Sata Airlines Azores Pro

FOTO: Divulgação
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Circuito de Handebol de Praia
vai ser realizado em Jacumã

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de setembro de 2013

Não deu para o paraibano Kleber Ramos no Tour do Rio 
2013, que ocorreu no último fim de semana, no Rio de 
Janeiro. O ciclista terminou a prova na 15a posição. A 
quinta e decisiva etapa do Tour do Rio 2013 consagrou 
Oscar Sevilla como o grande vencedor da quarta edição. O 
espanhol, que compete pela equipe colombiana EPM-Une, 
mesmo não se classificando entre os 10 primeiros da eta-
pa, somou o melhor tempo e conquistou o lugar mais alto 
no pódio final. O segundo lugar geral ficou com Gustavo 
Veloso da equipe OFM/ Quinta da Lixa/ Goldentimes, que 
duelou com Sevilla também na quarta etapa.

Tour do Rio 2013

E o projeto de lei foi 
aprovado no Senado...

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) 
do Senado Federal aprovou ontem o projeto de lei que 
limita em oito anos o tempo máximo de permanência 
de um dirigente como presidente de entidade esportiva. 
O projeto 253/2012 é de autoria do senador paraibano 
Cássio Cunha Lima e agora vai ser apreciado pela Câma-
ra dos Deputados.

Segundo o projeto, presidentes de entidades espor-
tivas só podem ser reeleitos uma única vez e o tempo 
máximo de cada mandato não pode ser superior a qua-
tro anos. Na prática, se o projeto for aprovado, este vai 
disciplinar entidades como, por exemplo, a Confederação 
Brasileira de Futebol, o Comitê Olímpico Brasileiro e as 
federações estaduais de futebol.

A proposta proíbe ainda “as eleições de cônjuges e 
parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau 
ou por adoção, do dirigente eleito para o mandato com 
exercício imediatamente anterior às eleições”. Após a 
aprovação da proposta, o senador Cássio Cunha Lima, 
disse que o projeto atende a um reclame da sociedade 
brasileira, principalmente da comunidade desportiva, 
evitando que federações passem 40 anos sob o mesmo 
comando.

“A matéria segue agora para a Câmara dos De-
putados e lá tenho certeza de que os representantes 
do povo brasileiro deverão apreciar com a presteza e a 
diligência necessárias. Há mais de 30 anos que o Brasil 
espera a aprovação dessa matéria, que era emperrada 
pela bancada da bola. Estou passando a bola para o 
Romário”, disse o autor.

De acordo com a assessoria do Senado, tendo sido 
aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o 
projeto segue agora para apreciação da Câmara dos De-
putados. O processo para essa análise pode ser demo-
rado. Vai haver a deliberação de um relator para o caso, 
que estudará a proposta e julgará se é viável ou não.

Devido os desfiles do 7 de 
Setembro, no próximo fim 
de semana, a Federação 
Paraibana de Futebol adiou 
toda a rodada do Campeo-
nato Estadual Juvenil 2013 
para a próxma semana.

Juvenil

Três atletas, da Escola Estadual de Ensino Médio João 
Vinagre, do município do Conde, fazem bonito nos Jogos 
Escolares da Paraíba, faixa etária 15-17 anos, na modali-
dade de Atletismo. No último fim de semana eles foram 
campeões e agora vão para a etapa estadual buscar uma 
vaga na delegação paraibana que disputará os Jogos da 
Juventude 2013, em Belém do Pará. Vamos torcer por José 
Gomes Dias, Karla Albino da Silva e Jéssica Alves de Souza.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Um bom jogo na categoria 
amadora ocorrerá no pró-
ximo domingo, no campo 
Chico Matemático, no Cris-
to. Kashima x Londrina vão 
se enfrentar às 16h. Quem 
vencer assume a chave A.

Kashima

É do Conde-PB!

Etapa está confirmada 
para os próximos 
sábado e domingo

OuTRaS
modalidades

A Paraíba vai sediar 
neste final de semana, a I 
Etapa do Circuito Brasilei-
ro de Handebol de Praia de 
Clubes. Os jogos serão dispu-
tados neste sábado e domin-
go, na Praia de Jacumã, que 
pela primeira vez sedia um 
evento esportivo de âmbito 
nacional. A competição será 
disputada por 6 equipes no 
feminino e 5 no masculino.

Apesar de ser um evento 
nacional, nesta primeira eta-
pa, apenas equipes da Paraí-
ba e do Rio Grande do Norte 

se inscreveram na compe-
tição, que vai reunir alguns 
dos melhores atletas da Se-
leção Brasileira de Handebol 
de Areia. No masculino, a dis-
puta será entre Grêmio Cief e 
HCP, ambos da Paraíba, além 
de Carcará, HCNN e Hande-
bol do Futuro, todos do Rio 
Grande do Norte. No femini-
no, participam as equipes do 
Grêmio Cief, UFPB/Set Han-
dbeach, HCP e Apcef, todas 
da Paraíba, além do HCNN e 
o Handebol do Futuro, do Rio 
Grande do Norte.

A etapa é classificatória 
para a fase final, que será dis-
putada em Janeiro de 2014, na 
Praia de Copacabana, no Rio 
de Janeiro. Ao todo, o circuito 
terá 7 etapas, que além da Pa-
raíba, serão disputadas nos es-
tados do Rio Grande do Norte, 

Piauí, Pará, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e São Paulo. 

As equipes favoritas 
para não só a etapa da Paraí-
ba, mas também para todo 
o campeonato, são paraiba-
nas. No feminino, o grande 
destaque atual é a Apcef, de 
João Pessoa, atual bicampeã 
brasileira. E no masculino, 
o grêmio Cief, que também 
conquistou o bicampeonato 
brasileiro no ano passado, 
em final disputada na Praia 
de Macaé, no Rio de Janeiro.

Segundo o regulamento 
da competição, se classifi-
cam para a fase final do Cir-
cuito Brasileiro de Handebol 
de Praia, os clubes que con-
seguiram somar pontos em 
pelo menos 3 etapas, com ex-
ceção dos campeões do ano 
passado, que só precisam de 

conseguir uma quinta colo-
cação em apenas duas etapas 
para garantir a vaga.

Para a técnica da Sele-
ção Brasileira e da equipe 
feminina da Apcef, Rossana 
Marques, todas as etapas são 
muito importantes, mas a da 
Paraíba e do Rio de Janeiro 
são consideradas as princi-
pais, pela presença de equi-
pes muito fortes em ambas. 
Ela disse que a participação 
nas etapas é muito impor-
tante não só para os clubes, 
mas principalmente também 
para os atletas. “Nós estare-
mos de olho nos melhores 
atletas, para convocação da 
Seleção Brasileira, que vai 
participar dos Jogos Sul-A-
mericanos de Esporte de 
Praia, em novembro, na Ve-
nezuela”, disse a treinadora.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTO: Divulgação

Jogadoras da Apcef treinando na Praia do Cabo Branco para as disputas do Circuito Brasileiro que acontece neste fim de semana

A queda de Roger Fede-
rer nas oitavas de final do 
Aberto dos Estados Unidos 
para Tommy Robredo, em 
sets diretos, na última se-
gunda-feira, deixou o suíço 
abalado. Claramente desa-
pontado com a eliminação 
precoce, Federer chegou a 
dizer após o jogo que “se au-
todestruiu” durante o duelo 
com o espanhol.

“Eu joguei muito mal 
durante o duelo. Não estou 
satisfeito. Eu senti que bati 
a mim mesmo, sem tirar os 
créditos de Tommy”, disse o 
ex-número um do mundo – 
Federer, apesar da derrota, 
subirá da posição sete para 
a seis no ranking da próxima 
semana.

“Perdi muitas oportu-
nidades, estava sem ritmo. 
Claramente ele conseguiu 
converter diversas bolas. Eu 
tinha que conseguir fazer a 
diferença e não consegui. Eu 
me autodestruí”, completou 
Federer.

Aquele que talvez seja o 

melhor jogador de tênis da 
história nunca havia perdi-
do para Robredo em 10 con-
frontos. A primeira derrota 
veio no 11o confronto, e logo 
em um Grand Slam. Federer 
possui 17 títulos da maior 
série de torneio do mundo 
do tênis.

Se Federer estava desa-
pontado, Robredo demons-
trava pura alegria após o 
jogo – é a primeira vez em 
12 tentativas que o espanhol 
passa das oitavas nos EUA.

“Eu bati o melhor joga-
dor de todos os tempos, em 
um lugar em que ele ama jo-
gar. Estou adorando”, contou 
Robredo.

Além de eliminar Fede-
rer, Robredo impediu que 
um clássico do tênis ocor-
resse pela primeira vez nas 
quartas de final de um Grand 
Slam. A esperada partida 
entre Federer e Rafael Na-
dal não ocorrerá, e o mundo 
acompanhará um duelo de 
espanhóis na próxima fase 
da disputa norte-americana.

Federer reconhece que 
mereceu ser eliminado

TÊNIS

 Um dos principais ru-
mores das últimas semanas 
foi confirmado, e a Red 
Bull (RBR) anunciou Daniel 
Ricciardo como substituto 
de Mark Webber em 2014. 
Promovido da Toro Ros-
so para a equipe principal 
na próxima temporada, 
o australiano de 24 anos 
não escondeu a felicidade 
de ter a possibilidade de 
brigar por vitórias no pró-
ximo ano, e prometeu que 
não espera ser apenas uma 
sombra do seu companhei-
ro Sebastian Vettel.

“Sebastian Vettel já 
conquistou coisas demais 
na carreira, mas quero ser 
colocado contra os melho-
res. É um desafio pessoal. 
Esse é o próximo passo, 
mas não é o último”, de-
clarou o piloto.

A confirmação de que 
Ricciardo seria o substituto 
do compatriota na escude-
ria aconteceu na última  se-
gunda-feira em um progra-
ma de TV austríaco. Com 

o acerto, o australiano se 
junta ao alemão como um 
participante do programa 
de desenvolvimento de pi-
lotos que ganhou um lugar 
no cockpit da montadora.

Mesmo com pouca 
experiência na Fórmula 1 e 
tendo ao lado um parceiro 
que é tricampeão mun-
dial e que está perto de 
conquistas o quarto título, 
Daniel descartou a pressão 
e afirmou que está pronto 
para tentar corresponder às 
expectativas.

“No próximo ano, eu 
estarei com o time campeão 
do mundo, possivelmente o 
melhor time da F1 e vão es-
perar que eu conquiste re-
sultados. Estou pronto para 
isso. Não estou aqui para 
andar em décimo, eu quero 
conquistar os melhores re-
sultados para mim e para o 
time”, concluiu.

No próximo fim de se-
mana, Ricciardo volta a cor-
rer pela Toro Rosso no GP 
de Monza de F-1.

Ricciardo diz que não 
teme enfrentar Vettel
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Jogo para sair da zona da degola
TREZE X BARAÚNAS

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de setembro de 2013

Uma vitória coloca o 
alvinegro na frente do
Cuiabá no Grupo A

Após folgar no último 
final de semana o Treze vol-
ta a competir hoje, às 20h30, 
contra o Baraúnas de Mosso-
ró-RN, no Estádio Presidente 
Vargas, em Campina Grande, 
pela 12ª rodada da Série C do 
Brasileiro. O representante 
paraibano, que está na 9ª co-
locação do Grupo A, com 17 
pontos ganhos, tem a oportu-
nidade de deixar a zona de re-
baixamento, caso vença o time 
potiguar, que se encontra na 
penúltima posição, com 10. 

Caso consiga a reabi-
litação - perdeu na partida 
anterior para o Sampaio Cor-
rêa-MA (4 a 2) - o Galo da 
Borborema vai para 20 pon-
tos e ficará na frente do Cuia-
bá-MT, que tem 17 e está na 
oitava posição. Nos 13 jogos 
realizados o bicampeão pa-
raibano (2010 e 2011) con-
seguiu cinco vitórias, dois 
empates e seis derrotas. 

No próximo domingo (8) 
o alvinegro serrano receberá 
o Luverdense-MT, líder isola-
do do Grupo A, com 26 pon-
tos, em jogo marcado para às 
16h, no PV, na Serra da Bor-
borema. Com a obrigação de 
ganhar o Treze fará as estreias 
de Marco Thiago (zagueiro) e 
Escobar (volante), que estão 

regularizado e a disposição 
da comissão técnica. Em com-
pensação, terá os desfalques 
dos zagueiros Negreti e Glau-
ber, que foram vetados pelo 
Departamento Médico, além 
do meia Cristian, que rece-
beu o terceiro cartão amare-
lo. Para o treinador galista, 
Luciano Silva, conquistar os 
seis pontos nos dois próximos 
compromissos serão funda-
mentais para que o time deixe 
as últimas posições e comece 
a reagir na Terceirona. 

"Estamos imbuídos em 
conquistar resultados posi-
tivos e fazer o dever de casa. 
Apesar dos desfalques o Tre-
ze terá reforços que chegam 
para colaborar com o grupo 
a mudar a cara da equipe na 
disputa", avaliou Luciano. 
Sobre a evolução do time e a 
manutenção na Série C/2014 
o técnico galista acredita na 
superação dos jogadores para 
conseguir a meta. 

"A confiança e o otimismo 
tomam conta no Presidente 
Vargas, com a torcida pres-
tigiando e apostando que o 
Treze vai assegurar a vaga na 
Série C do próximo ano", fri-
sou. Quem deixou a comissão 
técnica trezeana foi o prepara-
dor de goleiros, Júlio Aranha, 
que recebeu uma proposta do 
ABC-RN, que disputa a Série B 
do Campeonato Brasileiro. No 
seu lugar foi contratado o gaú-
cho Jeferson Ribeiro,  que pas-
sou por vários clubes de Porto 
Alegre. mpas.  

O meia Rosembrick 
pode ser a principal no-
vidade do Baraúnas de 
Mossoró/RN, contra o 
Treze, no jogo dos de-
sesperados, em Campi-
na Grande. O atleta que 
atuou no Santa Cruz/PE 
está em condições de 
jogo e a disposição da 
comissão técnica. 

Além do meia a di-
retoria do Leão do Oes-
te deve anunciar até o 
final de semana as con-
tratações de um lateral 

direito e um atacante, 
que podem vir do fute-
bol carioca e paulista, 
respectivamente. Em-
polgado com a vitória 
de 2 a 1 contra o Rio 
Branco/AC - lanterna do 
Grupo A, com três pon-
tos ganhos, no último 
domingo, no Nogueirão, 
em Mossoró-RN - a equi-
pe potiguar vem a Cam-
pina Grande disposta a 
surpreender o Galo da 
Borborema. O treinador 
Paulo Renato pode fa-

zer algumas alterações, 
mas só definirá o time 
momentos antes da par-
tida. Com a chegada de 
Rosembrick o mais novo 
reforço do clube deve 
compor o meio de cam-
po com Wilker, Fidelis e 
Radamés. 

Com a contratação 
dos novos reforços o 
técnico do Leão do Oes-
te aposta que o time 
possa começar a reagir 
e se manter na Tercei-
rona. "Estamos buscan-

do as peças necessárias 
para deixar o elenco 
com opções para con-
quistar as vitórias e sair 
desta incômoda situa-
ção. Queremos surpre-
ender o Treze e levar 
para Mossoró mais três 
pontos", avaliou o téc-
nico do Leão do Oeste. 
O sergipano Eduardo 
de Santana Nunes apita 
a partida, auxiliado por 
Thalis Augusto Montei-
ro (AL) e Victor Oliveira 
Cruz (SE).  

Meia Rosembrick é a novidade do time potiguar

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Phillipy Costa
Especial para A União

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Personagens do maior 
clássico da Paraíba e um 
dos maiores dérbis do Bra-
sil, o Clássico dos Maiorais, 
Campinense e Treze são os 
mais novos integrantes do 
Movimento por um Futebol 
Melhor, mostrando a força 
das duas torcidas no futebol 
brasileiro.

Os associados têm agora 
acesso a diversos benefícios, 
entre eles o desconto em mais 
de 650 produtos e serviços 
das empresas participantes. 
Cesar Portella, gerente regio-
nal da Ambev, comenta a che-
gada dos novos parceiros do 
projeto.

“Estamos começando 
uma relação promissora com 
Treze e Campinense e muito 
felizes pela parceria. Os clubes 
farão parte do Movimento por 
um Futebol Melhor oferecen-
do, assim, vantagens para seus 
sócios-torcedores. Estamos 
atualmente com as redes de 
supermercados Extra e Car-
refour habilitadas no progra-
ma. Isso permitirá aos times 
beneficiarem torcedores que 
não necessariamente frequen-
tam os estádios. Todos terão 
descontos em produtos que 
podem superar a mensalidade 
do sócio-torcedor” disse.

O Movimento
Sem a participação oficial 

do Governo Federal e da CBF, 
o Movimento por um Futebol 
Melhor consiste na união de 
10 grandes empresas (Ambev, 
Unilever, PepsiCo, Seara, Da-
none, Bradesco, SKY, Netsho-
es, Burger King® e Tim), re-
des de supermercados, clubes 
e sociedade a fim de gerar be-
nefícios concretos para impul-
sionar a receita por meio do 

programa de sócio-torcedor.
O projeto foi lançado em 

janeiro, após quase dois anos 
de estudos e trabalho, que 
propiciarão que as empresas 
participantes ofereçam vanta-
gens aos sócios-torcedores no 
consumo de seus produtos. As 
mensalidades têm preços va-
riados, mas os benefícios são 
amplos. O sócio-torcedor pre-
cisa apenas informar seu CPF 
antes da compra. Os sistemas 
dos caixas estarão interligados 
à base dos clubes e o desconto 
será dado automaticamente.

A nota fiscal mostrará ao 
final da compra quanto o clien-
te economizou. No setor de 
serviços, os descontos passam 
por entretenimento e produ-
tos financeiros. Com as entra-
das de Treze e Campinense, o 
Movimento chega a 32 clubes 
– já participam Corinthians, 
Palmeiras, São Paulo, Santos, 
Ponte Preta, Portuguesa, Gua-
rani, Grêmio Osasco, Flamen-
go, Fluminense, Vasco, Bota-
fogo, Atlético-MG, Cruzeiro, 
América-MG, Vitória, Bahia, 
Ceará, Fortaleza, Ferroviário, 
Náutico, Sport, Santa Cruz, 
Grêmio, Internacional, Avaí, 
Figueirense, Joinville, Remo e 
ABC-RN.

Galo e Campinense
aderem a Movimento

FUTEBOL MELHOR

Vilar quer time focando o Central
O elenco do Botafogo 

se reapresentou ontem pela 
manhã, numa academia da 
cidade. O principal assunto 
em discussão pelos jogado-
res foi o comportamento da 
arbitragem no jogo de do-
mingo em Caruaru, que se-
gundo eles, foi tendenciosa 
para o time da casa e influiu 
diretamente no resultado da 
partida. Para os botafoguen-
ses, foram anulados dois gols 
legítimos do Belo e também 
questionaram a expulsão do 
zagueiro André Lima, ainda 
no primeiro tempo.

Sobre a arbitragem, o 
técnico Marcelo Vilar quer 
que os jogadores fiquem lon-
ge desta polêmica, e focados 
apenas no próximo jogo en-
tre as duas equipes, domingo 
no Almeidão. Ele acha que 
esta disputa é uma partida 
de 180 minutos, e que só 
terminou o primeiro tempo. 
"Da mesma forma que eles 
ganharam lá, nós podemos 
ganhar aqui. Mesmo lá, o Bo-
tafogo jogou melhor do que o 
adversário e não merecia ter 
perdido", disse.

Analisando a história 
recente do Botafogo, dá para 
entender o otimismo do téc-
nico Marcelo Vilar, mesmo 
com a obrigação de vencer 
por 2 a 0, ou com diferen-
ça de 3 gols, se o adversário 
marcar no Almeidão. Ainda 
está bem viva na cabeça do 
torcedor botafoguense, a 

FORA DA POLÊMICA

conquista do título paraiba-
no, quando o Belo precisava 
vencer o Treze por 2 gols de 
diferença, em Campina Gran-
de, e acabou vencendo por 3. 
Mais recentemente, quem di-
ria que o Botafogo vencesse 
o Sergipe fora de casa e assu-
misse a liderança do grupo? 

Isto prova que o time de 
Marcel Vilar conhece bem o 
que é a palavra superação. 
O goleiro Remerson traduz 
bem o otimismo e o senti-
mento dos jogadores para 
esta decisão de domingo. 
"Acredito que nossa torci-
da vai encher o Almeidão, e 

com esta energia vamos para 
cima, reverter a vantagem 
deles. É uma decisão e vamos 
entrar com tudo para não 
dar chances ao adversário", 
garantiu o goleiro.

Ainda sobre a polêmica 
arbitragem do trio catarinen-
se no último domingo, um 
assunto, ainda em discussão, 
ganhou repercussão nacio-
nal. O meia Fábio Neves  e o 
goleiro Remerson postaram 
uma foto no facebook, com o 
trio de arbitragem, minutos 
antes do jogo, em um restau-
rante com bebida alcoólica na 
mesa. Os atletas chegaram a 

pedir punição para o trio de 
arbitragem. 

Ontem, o árbitro Célio 
Amorim se defendeu dizendo 
que ao chegar na mesa, ela 
ainda não tinha sido limpa, e 
as garrafas de cerveja foram 
de um grupo de pessoas que 
estava na mesa antes dele 
sentar. Segundo o catarinense, 
alguns torcedores do Botafogo 
tinham chegado a ameaçar o 
trio, dizendo que se o Botafo-
go perdesse o jogo, iam colo-
car fotos no facebook. 

O relato do árbitro foi di-
vulgado ontem no site parai-
bano globoesporte

O Botafogo precisa vencer o Central por dois gols de diferença na decisão do próximo domingo

O Galo volta a jogar em casa depois da vitória sobre o Rio Branco e tem tudo para fugir da zona de rebaixamento no Presidente Vargas

Rivais unidos em Movimento
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NACIONAL
& Mundo

Jogadores não foram 
aprovados nos exames 
médicos realizados ontem

CBF corta Hulk e Daniel Alves
PARA AMISTOSOS

Atlético-MG x FluMinense

Convocado para o lugar de Daniel Alves na Seleção Brasileira, o lateral-direito Marcos 
Rocha se apresenta ao técnico Felipão hoje. Com a convocação, o jogador será mais 
um desfalque do técnico Cuca para a partida contra o Fluminense, na rodada do meio 

da semana, às 21h50m (de Brasília), hoje, no Independência. A vaga deixada por Marcos 
Rocha deverá ser ocupada por Michel. A ausência de Marcos Rocha aumenta os problemas do 
treinador atleticano para o jogo contra o Flu. O Atlético-MG já havia perdido o atacante Jô, 
convocado por Felipão na lista principal. O jogador se apresentou na segunda-feira.

Curtas
inter-Rs e timão 
em novo Hamburgo

Bahia quer frear o 
líder do campeonato

Uma certeza e três dúvidas no 
Internacional. Alisson receberá mais uma 
oportunidade para começar uma partida. 
Mas a defesa e o meio-campo ainda não 
estão definidos. O técnico Dunga não tem 
a confirmação se poderá utilizar Índio e 
Kléber para o jogo de hoje, às 21h50, 
contra o Corinthians, no Estádio do Vale, 
em Novo Hamburgo-RS.

Fora dos últimos quatro jogos 
(dois contra o Salgueiro, Goiás e Coritiba) 
em função de uma contusão no quadril, 
Muriel, mais uma vez, desfalcará a 
equipe. O jogador precisa de mais 
tempo para readquirir o ritmo de jogo. 
Assim, Alisson será mantido no gol 
colorado.

Líder do Campeonato Brasileiro, 
time com melhor ataque e saldo de gols 
da competição. O Cruzeiro é o bicho papão 
da Série A 2013. Com ótima campanha, a 
equipe mineira inspira cuidados especiais 
nos adversários. E hoje, às 21h50 será a vez 
do Bahia ter a Raposa pela frente.

Para tentar frear a equipe mineira, 
os jogadores comandados por Cristóvão 
Borges tiveram um domingo de espiões. 
De folga, os atletas aproveitaram para 
assistir a goleada do Cruzeiro sobre o 
Vasco. De olho na telinha, o grupo tricolor 
conseguiu analisar os principais pontos 
fortes do time treinado por Marcelo 
Oliveira, além de táticas para parar a 
sensação do Brasileirão até aqui.

santos confirmado 
para jogo no Paraná

Fifa movimenta 
us$ 10,4 bilhões

O técnico Claudinei Oliveira 
confirmou a equipe titular que vai mandar 
a campo diante do Atlético-PR hoje, às 
19h30, no Durival de Britto, em Curitiba. 
As principais mudanças com relação ao 
time que venceu o Fluminense, por 2 a 
0, no último sábado, no Maracanã, são a 
entrada de Léo, na lateral-esquerda, e o 
retorno de Alison, no meio de campo. “O 
Renê Júnior jogou muito bem, mas o Alison 
retorna. Com o Mena suspenso, o Léo entra 
na lateral”,confirmou o treinador. Léo 
disse que gostaria de jogar na meia, mas 
pela necessidade vai para a lateral e deve 
ficar lá por algum tempo, já que Mena vai 
defender a seleção do Chile e também 
será desfalque contra o Goiás.

O verão europeu foi tempo de altos 
gastos para os clubes pelo mundo e ajudou 
a aumentar o fluxo de capital no mercado 
em 2013. A janela de transferências 
encerrada na última segunda-feira teve 
grande contribuição para que as negociações 
movimentassem US$ 3,36 bilhões (R$ 10,48 
bilhões) até agora no ano, de acordo com 
informações da Fifa - o que representa um 
crescimento de 29% com relação a 2012. 
De 1º de janeiro até a última segunda-
feira, mais de 10 mil transferências foram 
registradas pela entidade, entre mais de 
cinco mil clubes de 164 países diferentes. 
Com relação a 2011, houve um aumento de 
80% no que diz respeito ao pagamento de 
intermediários nas negociações.

A CBF anunciou no início 
da tarde de ontem que Hulk 
e Daniel Alves estão cortados 
dos dois próximos amistosos 
da seleção brasileira, contra a 
Austrália, no próximo sábado, 
em Brasília, e Portugal, dia 10, 
em Boston, nos Estados Uni-
dos. A comissão técnica optou 
por convocar apenas um subs-
tituto para a lateral direita. 
Marcos Rocha, do Atlético-MG, 
foi chamado por Felipão.

O lateral do Galo só vai se 
apresentar ao treinador hoje. 
Ele participou normalmen-
te do treino marcado para as 
15h30 de ontem.

Com um problema mus-
cular na coxa, Hulk, atacante 
do Zenit não joga desde o dia 
17 de agosto e foi avaliado na 
manhã de ontem, na capital 
federal, quando ficou cons-
tatado que o problema ainda 
não foi curado e ele não terá 
condições de jogo.

“O Hulk veio com uma le-
são muscular na parte poste-
rior da coxa direita. Sabíamos 
da lesão e fizemos um exame 
de imagem também, no qual 
confirmou que a lesão ainda 
não está totalmente cicatriza-
da. Ele não tem condições de 
participar desses dois amisto-
sos”, disse o médico da seleção, 
Rodrigo Lasmar.

Daniel Alves, por sua vez, 
também passou por exames 
em Brasília. Ele está com um 
problema no tornozelo direito 
e foi cortado.

“O Daniel Alves foi subme-
tido a um exame de imagem e 
foi constatada uma tendinite 
no tornozelo direito. É um pro-
cesso inflamatório que vinha 
incomodando o jogador e ele 
precisa parar para tratar. Por-
tanto, está desligado da seleção 
brasileira”, acrescentou o médi-
co da seleção brasileira. Além 
de Hulk e Daniel Alves, Fred já 
havia sido cortado dos amisto-
sos. Com uma lesão na coxa di-
reita, o atacante do Fluminense 
pode não jogar mais nessa tem-
porada. Alexandre Pato foi con-
vocado para sua vaga.

O Brasil enfrenta a Aus-
trália no próximo sábado, às 
16h15m, no Estádio Nacional 
Mané Garrincha, em Brasília. 
No dia 10, o time de Felipão en-
cara Portugal, em amistoso em 
Boston, nos Estados Unidos. 

Neymar se apresenta
Liberado pela comissão 

técnica para uma revisão da 
cirurgia de retirada de amíg-
dalas, feita em julho, o ata-
cante Neymar se apresentou 
à Seleção na manhã de ontem, 
em Brasília. Com a chegada do 
craque do Barcelona, o técnico 
Luiz Felipe Scolari realizou o 
primeiro treino, à tarde, com 
os convocados para os amisto-
sos contra Austrália, no próxi-

mo sábado, e Portugal, no dia 
10 de setembro. A exceção fo-
ram Hulk, Daniel Alves e Mar-
cos Rocha, do Atlético Mineiro.

Convocado às pressas 
para o lugar do lesionado Fred, 
o atacante Alexandre Pato de-
sembarcou em Brasília na ma-
drugada de ontem. 

Na tarde de ontem, às 
15h30m (de Brasília), Felipão 
comandou a primeira ativida-
de do time no Centro de Capa-

citação Física dos Bombeiros 
do DF. A previsão é que a sele-
ção brasileira faça quatro trei-
nos em Brasília antes da parti-
da contra os Socceroos. Antes, 
porém, atletas, comissão téc-
nico e membros da CBF foram 
recebidos pela presidenta da 
república Dilma Rouseff.

Retorno a Brasília
Vaiada na maioria das 

partidas em casa antes da 

Copa das Confederações, a 
seleção brasileira começou a 
recuperar a confiança dos tor-
cedores na abertura da com-
petição, com a vitória por 3 
a 0 sobre o Japão, no Estádio 
Mané Garrincha, em Brasília. 
No primeiro jogo em casa após 
o título, o time volta à cidade 
e espera contar com o mesmo 
apoio das arquibancadas no 
amistoso diante da Austrália, 
no próximo sábado.

“Ali foi o reencontro. Es-
pero que isso continue até, 
digamos, uma possível final de 
Copa no ano que vem - afirmou 
o goleiro Julio César.

Diante do Japão, Neymar 
abriu caminho para a vitória 
logo aos três minutos de jogo. 
Gol que, segundo Julio César, foi 
decisivo para a boa relação que 
o time teve com os torcedores 
até a final apoteótica, diante da 
Espanha, no Maracanã.

Antes de realizar o primeiro treino com os convocados para o amistoso do próximo sábado, a seleção foi recebida por Dilma

Fotos: Divulgação

Virou rotina: toda véspe-
ra de jogo do Flamengo tem 
treinamento secreto. Ontem 
não foi diferente. Após a golea-
da por 4 a 0 sofrida para o Co-
rinthians, Mano Menezes fe-
chou a atividade no Ninho do 
Urubu e escalou a equipe com 
quatro novidades. Léo Moura 
volta ao time, após três sema-
nas se recuperando de lesão 
direita, Samir foi escalado na 
lateral esquerda para solucio-
nar o problema crônico defen-
sivo no setor, Gabriel barrou 
Carlos Eduardo, e Hernane as-
sumiu o posto de Moreno, que 
está com a seleção da Bolívia. 
Além de Cadu e do boliviano, 

Paulinho e João Paulo foram 
sacados da partida contra o 
Vitória, hoje, às 19h30m (de 
Brasília), no Maracanã, pela 
18ª rodada do Brasileirão.

Quando a atividade 
foi aberta para imprensa, 
1h30m após seu início, ape-
nas os reservas participavam 
de trabalho de finalização 
sob a orientação do auxiliar 
técnico Sidnei Lobo. Como é 
praxe, quem iniciará a parti-
da do dia seguinte foi poupa-
do e dez jogadores de linha 
observava os companheiros 
da beirada do campo. Léo 
Moura, Chicão, Wallace, Sa-
mir, Luiz Antonio, Elias, Ga-

briel, Rafinha, Hernane e Pau-
linho formavam o grupo. O 
último, por sua vez, seria sur-
presa na escalação, uma vez 
que André Santos participou 
do coletivo normalmente.

Cáceres, que ainda se 
recupera de uma pancada 
nas costas, e João Paulo, que 
queixou-se de dores na per-
na, fizeram fisioterapia. O 
lateral, por sua vez, está re-
lacionado, mas deve ir para 
o banco de reservas. Dos úl-
timos dez gols sofridos pelo 
Fla, sete foram criados em 
seu setor, o que fez com que 
Mano voltasse a improvisar 
o zagueiro Samir na posição. 

Flamengo com 4 novidades 
para enfrentar o Vitória-BA

SÉRIE A

A CBF sorteou, ontem, os mandos de 
campo das quartas de final da Copa do 
Brasil. Os jogos de ida têm como data-ba-
se 25 de setembro, e os de volta, 23 de 
outubro. O sorteio determinou que Co-
rinthians, Inter, Goiás e Botafogo farão a 
primeira partida em casa -  com Grêmio, 
Atlético-PR, Vasco e Flamengo, conse-
quentemente, decidindo a vaga nas semi-
finais em seus domínios.

No caso de Botafogo x Flamengo, se 
as duas partidas forem realizadas no mes-
mo estádio, ele será considerado neutro. 
Com isso, deixaria de existir o critério de 
gols marcados fora de casa.

Atlético-PR, Grêmio e Vasco 
irão decidir a vaga em casa

COPA DO BRASIL

Quartas-de-final

Jogos de ida:
Corinthians  x  Grêmio
Internacional  x  Atlético-PR
Goiás  x  Vasco
Botafogo  x  Flamengo 

Jogos de volta:
Grêmio  x  Corinthians
Atlético-PR  x  Internacional
Vasco  x  Goiás
Flamengo  x  Botafogo
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Protocolo...: 2013 - 053480
Responsavel.: JOSE DE ASSIS FELIPE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 691242564-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.413,13
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053346
Responsavel.: JEFFERSONIA DA SILVA DUARTE
CPF/CNPJ....: 054248024-78
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            900,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Protocolo...: 2013 - 053249
Responsavel.: JOSE FERRAZ VIANA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 674694774-20
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            970,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2013 - 053243
Responsavel.: JURUTI COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 011392328/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            668,34
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053409
Responsavel.: MARCELO CESAR SOARES
CPF/CNPJ....: 518845504-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            490,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo...: 2013 - 053264
Responsavel.: NARIA BRAGA JAPIASSU PEREIRA
CPF/CNPJ....: 004989300/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            865,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053577
Responsavel.: NRJ CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010542457/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            191,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053712
Responsavel.: PORTO 5 COMERCIO DE CALCADOS
CPF/CNPJ....: 013433854/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            744,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053417
Responsavel.: ROBERTO MARCOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 008066594-24
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            420,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Protocolo...: 2013 - 053257
Responsavel.: RR COM EPECAS E ACESS P VEI-
CULOS LT
CPF/CNPJ....: 010346214/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            276,41
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053716
Responsavel.: SEVERINO SIMOES DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 020993534-09
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            800,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo...: 2013 - 053274 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 pa gar os titulos supra, no prazo de tres dias uteis,
ou darem, por escrito, as razoes por que nao o fa zem, 
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,  04/09/2013
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ANNY MICHELLY FEIJO VIEIRA 
CORREIA
CPF/CNPJ....: 037885544-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            553,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2013 - 053233
Responsavel.: CARLOS HUMBERTO P MACHADO
CPF/CNPJ....: 549512834-68
Titulo......: IND DE CARNET    R$            490,00
Apresentante: ZELIA ALENCAR DO AMARAL
Protocolo...: 2013 - 053291
Responsavel.: CIRCUITO ESPACO DE CINEMA SA
CPF/CNPJ....: 003695435/0003-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            157,61
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053362
Responsavel.: ENGETEC PROJ CONSTR LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011229428/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.948,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053597
Responsavel.: ENGETEC PROJ CONSTR LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011229428/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            580,82
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053569
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS
CPF/CNPJ....: 457700004-06
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            941,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2013 - 053245
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS
CPF/CNPJ....: 457700004-06
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            409,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Protocolo...: 2013 - 053247
Responsavel.: FABIO CORDULA DIAS
CPF/CNPJ....: 262665984-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052671
Responsavel.: G PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 011170597/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            560,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053850
Responsavel.: G PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 011170597/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            285,89
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053849
Responsavel.: JOSE FRANCISCO DA CUNHA NETO
CPF/CNPJ....: 601796784-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.000,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2013 - 053196
Responsavel.: JOSE CESARIO DOMINGOS
CPF/CNPJ....: 012516992/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            426,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052535
Responsavel.: G. DIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 005823472/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.666,67
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052588
Responsavel.: GISELE SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 011657357-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            711,00
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 051057
Responsavel.: HELIO FELIX MAXIMO
CPF/CNPJ....: 569677804-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            142,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053776
Responsavel.: LUCIO FLAVIO GOMES
CPF/CNPJ....: 000225754-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            516,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052317
Responsavel.: MARCONE SERGIO TOSCANO DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 010650614-55
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             68,46
Apresentante: GDR FILHOS LOCACAO E SERVICO LTDA
Protocolo...: 2013 - 052357
Responsavel.: OCULARE OPTICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 005387343/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            496,08
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052817
Responsavel.: TARTARUGA BURGUER COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 010873456/0002-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            244,64
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052380
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,  04/09/2013
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALERGO E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011114344/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            916,65
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052500
Responsavel.: APLAUSO PRODUCOES E EVENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010447596/0001-26
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.108,00
Apresentante: HAVA BRASIL ADMINISTRACAO DE 
CONDOM
Protocolo...: 2013 - 052561
Responsavel.: APLAUSO PRODUCOES E EVENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010447596/0001-26
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             98,00
Apresentante: HAVA BRASIL ADMINISTRACAO DE 
CONDOM
Protocolo...: 2013 - 052562
Responsavel.: ARQVIP CONSTRUTORA E INCOR-
PORADORA
CPF/CNPJ....: 015715671/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.613,20
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053758
Responsavel.: AUREO FERREIRA GUIMARAES 
MOVEIS ME
CPF/CNPJ....: 016986781/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            483,10
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053829
Responsavel.: AUREO FERREIRA GUIMARAES 
MOVEIS ME
CPF/CNPJ....: 016986781/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            483,57
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 053830
Responsavel.: CLAUDENICE PORTELA GOMES
CPF/CNPJ....: 048410844-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            123,78
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2013 - 052719
Responsavel.: EDVAN CARNEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 237843854-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.810,37
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817

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

EMPRESA – EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A
CNPJ N. º 06.133.029/0001-28 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

São convocados os senhores acionistas da EMPRESA – EMPREENDIMENTOS AGROIN-
DUSTRIAIS REUNIDOS S/A, a se reunir em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se 
realizarão no dia 11 de outubro de 2013, às 10 horas, na sede social, na Avenida Epitácio Pessoa, 
nº 3440 – 1º Andar, sala 102 – Miramar, João Pessoa/PB, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) prestação de contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2012; b) fixação das remunerações dos diretores; c) outros assuntos de 
interesse social; II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) rerratificar os termos da AGO 
de 26/04/2012, referente a distribuição do Lucro Líquido do Exercício de 2011, de modo a observar 
a distribuição do dividendo mínimo obrigatório; b) alterar o endereço da filial localizada na Fazenda 
Vargem Bonita, Rodovia BR 226 – KM 25, Município de Grajaú, Estado do Maranhão, para Fazenda 
Reunidas São José, situada na Fazenda Montividéu, Município de Campestre do Maranhão, Estado 
do Maranhão; e, c) outros assuntos de interesse social. 

AVISO: Comunicamos que se encontram a disposição dos senhores acionistas, na sede social, os 
documentos a que se refere à Lei nº 6.404/1976, art. 133, com as alterações da Lei nº. 10.303/2001, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. João Pessoa/PB, 02 de setembro 
de 2013. OLAVO BILAC CRUZ NETO - Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2013

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2013, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Aparelhos e Utensílios de Cozinhas e Outros para o melhor atendimento e funcionamento dos 
diver; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório como licitação FRACASSADA.

Guarabira - PB, 02 de Setembro de 2013
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00049/2013.
OBJETO: Aquisições parceladas de Aparelhos e Utensílios de Cozinhas e Outros para o melhor 

atendimento e funcionamento dos diversos setores da Administração Municipal
ABERTURA: 29/08/2013 às 09h00min.
LICITAÇÃO FRACASSADA
JUSTIFICATIVA: Art. 49 da Lei 8.666/93.
DATA: 02/09/2013.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações/contratações eventuais de Veículos diversos para o transporte de alunos / 
outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2013. RECURSOS FPM, ICMS, MDE, 
FUNDEB 40%.  04.123.2004.2005 - 12.361.2009.2030 - 12.361.2009.2032 - 20.122.2004.2040 
- 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - 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 PILÕES e JOSÉ BATISTA DA SILVA – CT Nº 
173/2013 – 12.08.2013, R$ 13.000,00, RODRIGO GUEDES DE ANDRADE ALVES – CT 174/2013 
– 12.08.2013, R$ 30.000,00, VICENTE TARGINO DOS SANTOS – CT 175/2013 – 12.08.2013, 
R$ 10.000,00 e AGAMENON FREIRE FERNANDES – CT 176/2013 – 12.08.2013, R$ 11.000,00.

ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE
Prefeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2013
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Concor-
rência de nº 002/2013, conforme Processo Administrativo nº 321.617-9, no dia 08 de outubro de 
2013, às 14:00 horas, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de 
Reforma no Fórum da Comarca de Sousa - PB.  Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na 
sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, 
situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 
12:00 às 19:00 e na sexta-feira das 7:00 às 14:00 horas e através do telefone (083) 3216-1456, ou 
ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do edital deverá ser feita na sala da Comissão de 
Licitação do Tribunal de Justiça. Os licitantes interessados deverão comparecer no endereço acima 
citado de posse de meio magnético (PEN DRIVE), para obtenção de cópia do Edital e anexos. 

João Pessoa, 03 de setembro de 2013.
Nemésio Gomes Cavalcanti

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Setembro de 2013, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UBS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3362-2288. Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 03 de Setembro de 2013.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Presidente da Comissão

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDELETRIC
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Distribuição de Energia Elétrica 

no Estado da Paraíba - SINDELETRIC/PB, de acordo com os Artigos 2º, II e 15, inciso II, do Estatuto 
Social da Entidade, convoca todos os trabalhadores da Energisa – Paraíba, representados pelo 
Sindicato, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se em frente à sede 
da Energisa – Paraíba, situada à BR 230, S/N, Cristo, João Pessoa/PB, no dia de 06 de setembro 
de 2013, às 7 horas em primeira convocação com a presença da MAIORIA dos Associados aptos, 
ou, às 7h30min, em segunda convocação com a presença de qualquer número de Associados, 
para deliberar o seguinte assunto: 

1º - Aprovação ou rejeição da proposta apresentada pela Energisa - Paraíba referente à Parti-
cipação nos Lucros e Resultados – PLR 2013;

2° - Autorização para negociar e assinar Acordo ou buscar mediação ou ação na Justiça do 
Trabalho, referente à Participação nos Lucros e Resultados de 2013.

João Pessoa/PB, 03 de setembro 2013.
Manuel Henrique da Almeida

Presidente/SINDELETRIC

A Galvão Amorim Construção e Incorporação LTDA – CNPJ Nº 09.170.007/0001-26  torna público 
que requereu á SEMAM – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a Licença de Instalação  para 
ST TROPEZ RESIDENCE situado a rua Maria Jacir Pinto Costa 295 -   Jardim Oceania -  CEP: 
58036-110 -  João Pessoa PB.   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.040/2013
PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social E EMPRESA SUPRIMAIS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME.
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente, para atendimento das necessidades dos Programas 
do Fundo Municipal de Assistência Social da SEMAS, no Município de Campina Grande.
VALOR: R$ 12.015,60 (Doze Mil e Quinze Reais e Sessenta Centavos).
LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 2.05.005/2013
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N° 8.666/93 e Lei Federal N° 10.520/2002.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1029.2122/08.244.1031.2133/08.244.1031.2132/08.243.1029.2123/ 08.244.2001.2139/08.
243.1029.2124/08.244.1031.2134/3390.30/0160/0270. 
SIGNATÁRIOS: João Dantas e Eduardo Loureiro Cabral de Melo.
DATA DE ASSINATURA: 09 de agosto de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.041/2013
PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social E EMPRESA GEILSA LIMA CAVALCANTE – ME.
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente, para atendimento das necessidades dos Programas 
do Fundo Municipal de Assistência Social da SEMAS, no Município de Campina Grande.
VALOR: R$ 9.001,30 (Nove Mil e Um Reais e Trinta Centavos).
LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 2.05.005/2013
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N° 8.666/93 e Lei Federal N° 10.520/2002.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1029.2122/08.244.1031.2133/08.244.1031.2132/08.243.1029.2123/ 08.244.2001.2139/08.
243.1029.2124/08.244.1031.2134/3390.30/0160/0270. 
SIGNATÁRIOS: João Dantas e Geilsa Lima Cavalcante.
DATA DE ASSINATURA: 09 de agosto de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.042/2013
PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social E EMPRESA FORMATTO DISTRIBUIDORA 
MTDA- ME.
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente, para atendimento das necessidades dos Programas 
do Fundo Municipal de Assistência Social da SEMAS, no Município de Campina Grande.
VALOR: R$ 48.116,45 (Quarenta e Oito Mil Cento e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos).
LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 2.05.005/2013
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N° 8.666/93 e Lei Federal N° 10.520/2002.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1029.2122/08.244.1031.2133/08.244.1031.2132/08.243.1029.2123/ 08.244.2001.2139/08.
243.1029.2124/08.244.1031.2134/3390.30/0160/0270. 
SIGNATÁRIOS: João Dantas e Leonardo Vieira Pimentel.
DATA DE ASSINATURA: 09 de agosto de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.043/2013
PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social E EMPRESA WS COMERCIAL DE ALIMEN-
TOS LTDA – EPP.
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente, para atendimento das necessidades dos Programas 
do Fundo Municipal de Assistência Social da SEMAS, no Município de Campina Grande.
VALOR: R$ 9.579,20 ( Nove Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos).
LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 2.05.005/2013
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal N° 8.666/93 e Lei Federal N° 10.520/2002.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1029.2122/08.244.1031.2133/08.244.1031.2132/08.243.1029.2123/ 08.244.2001.2139/08.
243.1029.2124/08.244.1031.2134/3390.30/0160/0270. 
SIGNATÁRIOS: João Dantas e Afonso de Oliveira Souto.
DATA DE ASSINATURA: 09 de agosto de 2013.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO No 023/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de ARAÇAGI– PB, tornar 
público aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇO 
na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, tipo Menor Preço 
GLOBAL. Fundamentação Jurídica: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e Lei n.º 123/206. Objetivo: 
a Contratação de Empresa para realizar Obra Civil Pública de ampliação das unidades básicas de 
saúde das localidades de: Sítio Tainha, Canafistinha, Pitombas e Santa Lucia todas na zona rural 
no Município de ARAÇAGI. Data e Local: as 14:00 hs do dia 23/09/2013, na sede da Prefeitura 
Municipal de ARAÇAGI/PB, na CPL localizado na  na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – 
Pb. Informações na CPL no endereço acima descrito.

ARAÇAGI, 03 de setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO No 024/2013

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de ARAÇAGI– PB, tornar 
público aos interessados que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE PREÇO 
na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, tipo Menor Preço 
GLOBAL. Fundamentação Jurídica: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e Lei n.º 123/206. Objetivo: 
a Contratação de Empresa para realizar Obra Civil Pública de construção de Unidade básica de 
saúde na cidade de Araçagi. Data e Local: as 16:00 hs do dia 23/09/2013, na sede da Prefeitura 
Municipal de ARAÇAGI/PB, na CPL localizado na  na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – 
Pb. Informações na CPL no endereço acima descrito.

ARAÇAGI, 03 de setembro de 2013.
Alessandro Nunes Pessoa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Setembro de 2013, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3362-2288. Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 02 de Setembro de 2013.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS Dra. MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES – CNPJ/
CPF N° 24.269.805/0001-01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente – emitiu Licença de Operação n° 2296/2013 em João Pessoa, 12 de agosto de 2013 
– Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Laboratório de Análises Clínicas Na (o) – RUA LAFAYETE 
PIRES, 35 – CENTRO. Município: SOUSA – UF: PB. Processo: 2013 – 004951/TEC/LO-5793

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material escolar para o alfabetizando e material didático para o alfabeti-

zador, destinados a Formação do Programa Brasil Alfabetizado, conforme solicitação da Secretaria 
de Educação.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00044/2013.
DOTAÇÃO: 2.08 - Secretaria de Educação 12.366.2007.2095 - Manter o Programa Brasil Alfa-

betizado 3.3.90.32.01 - Material de distribuição gratuita 15 - transferências de recursos do FNDE
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2013
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00133/2013 - 30.08.13 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 38.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2013
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2013, que objetiva: Aquisição de material 
escolar para o alfabetizando e material didático para o alfabetizador, destinados a Formação do 
Programa Brasil Alfabetizado, conforme solicitação da Secretaria de Educação; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE 
LTDA - R$ 38.400,00.

Cajazeiras - PB, 30 de Agosto de 2013
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Setembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
Equipamentos, Instrumentais e Materiais de prótese Dentária, para um bom funcionamento do labo-
ratório de próteses dentaria, Unidades Básicas de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367 1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Setembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 7.500 Kits 
de Escovação Infantil. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3367 1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 13:30 horas do dia 16 de Setembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 48 Monitores 
LCD, destinados a Implantação do Centro de Inclusão Digital, deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367 1129. Email: 
cplbananeiras@bol.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:30 horas do dia 16 de Setembro de 
2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de 
Materiais de Construção diversos, destinados a suprir as necessidades de diversos setores da 
Administração desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3367 1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 30 de Agosto de 2013.
IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 03/2013
A Prefeitura Municipal de Bananeiras, com sede à Rua Coronel Antonio Pessoa, n° 375, inscrita 

no CNPJ sob n° 08.927.915/0001-59, por via da Secretaria de Educação em conjunto com o Con-
selho de Alimentação Escolar – CAE, representada pela Secretária, Adriana Bezerra Cavalcanti 
Medeiros, torna público para conhecimento dos interessados, que vai realizar Chamada Pública para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Escolar, conforme 
Lei 11.947/2009, Resolução CD/FNDE 38/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 26/2013. Os grupos 
informais e/ou formais interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda no 
dia 23 de Setembro de 2013, às 09h30min. Informações: Dias úteis na Secretaria de educação, à 
Rua Monsenhor José Pereira Dinis, s/n, centro, Bananeiras/PB. Maiores informações pelo telefone 
(83) 3367 1616, no horário das 08h00min às 17h00min. 

Bananeiras-PB, 30 de Agosto de 2013.
Adriana Bezerra Cavalcanti Medeiros

Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Setembro 
de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipa-
mentos e suprimentos de informática, para suprir as necessidades das secretariais municipais deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 02 de Setembro de 2013
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS 
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 295/2013

 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, que a primeira abertura do citado pregão 
foi FRACASSADA, que realizará 2ª CHAMADA da licitação na modalidade pregão presencial na 
sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - 
Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 23/09/2013 às 14:00 horas para:

Aquisição de Equipamentos de Laboratório; destinado a SEDAP/EMPRESA ESTADUAL DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA DA PARAÍBA - EMEPA, 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 13-014400-6 

João pessoa, 03 de setembro de 2013.
Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente Executiva de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2013
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados a REPUBLICAÇÃO da Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 019/2013, do tipo Menor Preço, objetivando o fornecimento de refeições, para atender 
as necessidades desta municipalidade. Data de Abertura: 19/09/2013 às 11:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú 
- PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 03 de setembro de 2013.
Pedro Mineiro Firmo Júnior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2013
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 023/2013, do tipo Menor Preço, Objeto: Contratação de serviços de lavagem de veículos e 
máquinas. Data de Abertura: 18/09/2013 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações 
através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 03 de setembro de 2013.
Pedro Mineiro Firmo Júnior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2013
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 024/2013, do tipo Menor Preço, Objeto: Contratação de serviços de conserto de cata-ventos. 
Data de Abertura: 18/09/2013 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Cama-
laú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações através do 
telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 03 de setembro de 2013.
Pedro Mineiro Firmo Júnior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2013
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 025/2013, do tipo Menor Preço, Objeto: Aquisição de frutas, legumes e verduras. Data de 
Abertura: 18/09/2013 às 13:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada 
à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações através do telefone (83) 
3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 03 de setembro de 2013.
Pedro Mineiro Firmo Júnior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2013
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 026/2013, do tipo Menor Preço, objetivando a prestação de serviços de hospedagem e 
alimentação diária, de pacientes/acompanhantes carentes do município, quando em tratamento 
médico em outros centros. Data de Abertura: 19/09/2013 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 03 de setembro de 2013.
Pedro Mineiro Firmo Júnior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO – 3ª ABERTURA 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/13

Registro CGE Nº. 13-00679-9
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Relatório Ambiental Simpli-

ficado (RAS) com abrangência arqueológica preventiva e do Estudo de Análises de Riscos (EAR) 
relativos à implantação e implementação da Rede de Distribuição de Gás Natural Canalizado e 
seus componentes de Mangabeira a Penha visando atender o segmento, residencial, comercial, 
industrial, automotivo, em João Pessoa/PB, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Des-
critivo e demais anexos.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 221.509,00
Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, 

de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 08/10/2013,  às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

ABERTURA DA SEGUNDA SESSÃO
 CONCORRÊNCIA Nº 001/13
Registro CGE Nº. 13-00923-6

Objeto: Contratação, através de licitação, na modalidade “concorrência pública”, tipo “melhor 
técnica”, de agência de publicidade para atividades de serviços de propaganda institucional e de 
produto, a partir de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, intermediação e 
supervisão de compra e veiculação de mídia com o intuito de atender ao princípio da publicidade e 
ao direito à informação, de promover a venda de bens ou serviços, de difundir ideias, princípios e 
iniciativas que melhorem a imagem da Companhia e informem suas ações ao público em geral, bem 
como a criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinada a 
expandir os efeitos, em consonância com as novas tecnologias.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 052/12, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
28/12/2012, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da 
Lei Federal N° 8.666/93 que a segunda sessão pública para a apuração do resultado geral das 
Propostas Técnicas dar-se-á no dia 06/09/2013, às 14h30min. João Pessoa, 03 de setembro de 2013.

ISABELA ASSIS GUEDES 
Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/13

Registro CGE Nº. 13-01639-1
OBJETO: Contratação de serviço de montagem de componentes de conjunto de regulagem e 

medição (CRM) em abrigo, interligação de rede de gás, recenseamento e conversões de apare-
lhos a gás, incluindo adequações, destinados ao fornecimento do gás natural aos consumidores 
integrantes do programa residencial e comercial na região metropolitana de João Pessoa-PB, em 
conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 13/09/2013, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > quarta-feira, 4 de setembro de 2013

Pagina 26.indd   1 03/09/2013   17:35:53



CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação de Licença de Operação nº 3314/2011 ao Processo 2011-004663 
– Operação do Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitário SES da cidade de Monteiro - PB. 
Município – MONTEIRO UF: PB: Processo: 2013-005496/TEC/LO-5960

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2545/2013 em João Pessoa, 30 de agosto de 2013 
- Prazo: 356 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de João 
Pessoa, comunidade Jardim Ester do bairro Alto do Céu, com emissário de recalque, emissário 
de gravidade, estação elevatória, coletor tronco, rede coletora de esgotos e ligações domiciliares. 
Na(o): COMUNIDADE JARDIM ESTER – ALTO DO CÉU- No município de JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2013-001748/TEC/LI-2058

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 13/13

Registro CGE Nº 13-01005-7
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 13/13, que após análise detalhada na documentação 
das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, em 
especial em sua Cláusula 9.0, considera classificada a Empresa R. FURLANI ENGENHARIA LTDA 
- R$ 37.133.122,11e desclassificada a Firma ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS 
ESPECIAIS LTDA por desatender o subitem 10.5.1 do edital. 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 
João Pessoa, 03 de setembro de 2013.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 0-0020/2013

Objeto: Locação de bens móveis, com e sem condutor, destinados a todas as secretarias do 
município.
Vencedores: 
- ALDENICE SOARES DE A. SILVA com o valor de R$ 20.040,00 (Vinte Mil e Quarenta Reais), 
vencendo no item: 24;
- ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO com o valor de R$ 79.920,00 (Setenta e Nove Mil 
e Novecentos e Vinte Reais), vencendo no item: 10;
- ARCADIO MENDES BUENO com o valor de R$ 20.280,00 (Vinte Mil e Duzentos e Oitenta Reais), 
vencendo no item: 40;
- ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA com o valor de R$ 11.280,00 (Onze Mil e Duzentos e 
Oitenta Reais), vencendo no item: 39;
- DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e 
Vinte Reais), vencendo no item: 47;
- EDIVALDO MATIAS BORBA com o valor de R$ 69.854,40 (Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e 
Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), vencendo no item: 12;
- EDMILSON BARBOSA DA SILVA com o valor de R$ 14.280,00 (Quatorze Mil e Duzentos e Oitenta 
Reais), vencendo no item: 33;
- EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA com o valor de R$ 17.160,00 (Dezessete Mil e Cento e Sessenta 
Reais), vencendo no item: 27;
- EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ com o valor de R$ 50.400,00 (Cinquenta Mil e Quatrocentos 
Reais), vencendo no item: 11;
- ELIEL ANTONIO DA SILVA com o valor de R$ 20.040,00 (Vinte Mil e Quarenta Reais), vencendo 
no item: 22;
- ELIZABETH SANTANA SILVA com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e Vinte 
Reais), vencendo no item: 30;
- F. ERIBERTO E FILHOS LTDA com o valor de R$ 171.000,00 (Cento e Setenta e Um Mil Reais), 
vencendo nos seguintes itens: 51, 52, 53, 54;
- ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Sete-
centos e Vinte Reais), vencendo no item: 14;
- J.F. SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP com o valor de R$ 84.600,00 (Oitenta e 
Quatro Mil e Seiscentos Reais), vencendo no item: 49;
- JAIRO AMARO LOPES com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e Vinte Reais), 
vencendo no item: 15;
- JEFFERSSON LEITE DE FARIAS com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e Vinte 
Reais), vencendo no item: 35;
- JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Sete-
centos e Vinte Reais), vencendo no item: 29;
- JOSE FERNANDES DA SILVA NETO com o valor de R$ 20.280,00 (Vinte Mil e Duzentos e Oitenta 
Reais), vencendo no item: 41;
- JOSE FERNANDES DE SOUZA SILVA com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e 
Vinte Reais), vencendo no item: 18;
- JOSE LUIZ DE SOUZA com o valor de R$ 14.160,00 (Quatorze Mil e Cento e Sessenta Reais), 
vencendo no item: 34;
- JOVENILDO GOMES DOS SANTOS com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e 
Vinte Reais), vencendo no item: 28;
- LAZARO LIMA FIDELES com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e Vinte Reais), 
vencendo no item: 31;
- LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO com o valor de R$ 23.760,00 (Vinte e Três Mil e Setecentos 
e Sessenta Reais), vencendo no item: 26;
- MARCOS NUNES DOS SANTOS com o valor de R$ 10.080,00 (Dez Mil e Oitenta Reais), ven-
cendo no item: 38;
- MARIA BETANIA MARQUES com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e Vinte 
Reais), vencendo no item: 36;
- NILTON GOMES DA SILVA com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e Vinte Reais), 
vencendo no item: 45;
- RICARDO CESAR DA SILVA com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e Vinte 
Reais), vencendo no item: 46;
- RUBINEIDE SILVA DE LUCENA com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e Vinte 
Reais), vencendo no item: 50;
- SEVERINO JOSE PEREIRA BELO com o valor de R$ 20.040,00 (Vinte Mil e Quarenta Reais), 
vencendo no item: 25;
- SILVANDO BAZILIO DA SILVA FILHO com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos e 
Vinte Reais), vencendo no item: 42;
- SOSTENES DE SOUZA SILVA com o valor de R$ 364.934,40 (Trezentos e Sessenta e Quatro 
Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), vencendo nos seguintes itens: 6, 
7, 8, 17, 19, 20, 43, 48;
- VALDIR FERREIRA DE SOUZA com o valor de R$ 20.040,00 (Vinte Mil e Quarenta Reais), 
vencendo no item: 21;
- WASHINGTON JOSE SANTOS DA SILVA com o valor de R$ 15.720,00 (Quinze Mil e Setecentos 
e Vinte Reais), vencendo no item: 16;
- ZENILDO CORREIA DE LIMA com o valor de R$ 10.080,00 (Dez Mil e Oitenta Reais), vencendo 
no item: 32, perfazendo o Valor Global de 1.278.028,80 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Oito Mil, 
Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da 
Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.
Caaporã-PB., 02 de Setembro de 2013

JOÃO BATISTA SOARES
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 022/2013

Com base nas informações constantes do Processo referente à licitação na modalidade PREGÃO 
nº 022/2013, destinado a contratação de empresa especializada, para registro de preços, consignado 
em ata, para eventual locação de máquinas de reprodução xerográfica, destinados as secretarias 
do município, HOMOLOGO e ADJUDICO, o objeto desta licitação a empresa COPICENTER 
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.-ME, CNPJ 05.760.619/0001-18, com o valor de R$ 96.000,00 
(noventa e seis mil reais), julgado habilitado e vencedor do certame. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 20 de Agosto de 2013

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 022/2013

Extrato do Contrato Nº. 065/2013-Pregão Presencial. Contratados: Prefeitura Municipal de Caapo-
rã e a empresa COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.-ME, CNPJ 05.760.619/0001-18, 
com o valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). Objeto: contratação de empresa especializada, 
para registro de preços, consignado em ata, para eventual locação de máquinas de reprodução 
xerográfica, destinados as secretarias do município. Vigência: 12 (doze) meses.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 20 de Agosto de 2013
João Batista Soares
Prefeito Constitucional

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2363/2013, em João Pessoa, 16 de agosto 
de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de Ginásio na Sede do Campinense 
Futebol Clube, na Rua Rodrigues Alves, s/nº, na cidade de Campina Grande/PB - Processo nº 
2013-004723/TEC/LP-1740.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2404/2013, em João Pessoa, 20 de agosto de 
2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação de EEEFM Dom Helder Câmara, 
na Rua Licionélia M. da Conceição, 125, Santa Rosa na cidade de Campina Grande/PB - Processo 
nº 2013-004719/TEC/LP-1738.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2405/2013, em João Pessoa, 20 de agosto de 
2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação de EEEFM Monte Carmelo, na 
Rua Professor Calos Francisco M. de Almeida, s/nº, Alto Branco na cidade de Campina Grande/
PB - Processo nº 2013-004722/TEC/LP-1739.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2406/2013, em João Pessoa, 20 de agosto 
de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de Ginásio na sede do 13 Futebol 
Clube, na Rua Teixeira de Feitosa, 69, São José na cidade de Campina Grande/PB - Processo nº 
2013-004724/TEC/LP-1741.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2429/2013, em João Pessoa, 22 de agosto 
de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de Ginásio na EEEFM Akajutibiró, na 
Aldeia Akajutibiró, s/nº, na cidade de Baia da Traição/PB - Processo nº 2013-004716/TEC/LP-1737.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2430/2013, em João Pessoa, 22 de agosto 
de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma e Construção de Quadra Poliesportiva na 
EEEFM Monsenhor José Paulino, na Rua Rui Carneiro, 30, Centro na cidade de Arara/PB - Processo 
nº 2013-004711/TEC/LP-1735.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2431/2013, em João Pessoa, 22 de 
agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de Quadra Poliesportiva na 
EEEFM Barão do Abiaí, na Av. João Pessoa, 373, Centro na cidade de Alhandra/PB - Processo nº 
2013-004710/TEC/LP-1734.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2432/2013, em João Pessoa, 22 de 
agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio, na Rua Joana D’arc Ferreira de Arruda, 937, José Pinheiro na cidade de Campina Grande/
PB - Processo nº 2013-004164/TEC/LP-1697.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2444/2013, em João Pessoa, 26 de 
agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação na EEEFM Cassiano 
Ribeiro Coutinho, na Rua Napoleão Laureano, 368, Centro na cidade de Sapé/PB - Processo nº 
2013-004669/TEC/LP-1727.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2445/2013, em João Pessoa, 26 de agosto 
de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de Garagem no prédio da PBprev, 
na Av. Rio Grande do Sul, s/nº, Bairro dos Estados na cidade de João Pessoa/PB - Processo nº 
2013-004671/TEC/LP-1728.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2446/2013, em João Pessoa, 26 de agosto de 
2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação e Drenagem das Ruas João Paiva Ponce 
Leon, José Tavares Benevides, Paulo Costa Lima, Luiz de França Pontes, Maria Liosa Fernandes, 
Josefa Pereira de Carvalho, Severina Linhares Pordes e Lauro Victor Barros Júnior, s/nº, Diversas 
Ruas do Jardim Oceania na cidade de João Pessoa/PB - Processo nº 2013-004673/TEC/LP-1730.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2447/2013, em João Pessoa, 26 de agosto 
de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma do Centro de Atenção Integral à Criança 
e ao Adolescente, na Marginal Oeste, s/nº Mangabeira na cidade de João Pessoa/PB - Processo 
nº 2013-004674/TEC/LP-1731.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2448/2013, em João Pessoa, 26 de agosto de 
2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação na EEEFM Poetisa Vicentina 
Vital do Rêgo, na Rua São Rafael, s/nº, Jeremias na cidade de Campina Grande/PB - Processo 
nº 2013-004675/TEC/LP-1732.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2449/2013, em João Pessoa, 26 
de agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma e Ampliação da EEEFM, na 
Av. Pref. Severino Bezerra Cabral, s/nº, Catolé na cidade de Campina Grande/PB - Processo nº 
2013-0047091/TEC/LP-1733.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2450/2013, em João Pessoa, 26 de 
agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Reforma e Recuperação do Ginásio da 
EEEFM Joaquim Umbelino, na Rua 5 de Novembro, s/nº, na cidade de Bom Jesus/PB - Processo 
nº 2013-004712/TEC/LP-1736.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2480/2013, em João Pessoa, 26 de agosto de 
2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Escola Estadual, na Rua Projetada, 16, na cidade de 
Mataraca/PB - Processo nº 2013-004155/TEC/LP-1690.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 17/2013

REGISTRO Nº 13-01634-0
Objeto: LOTE I (PROJETOS EXECUTIVOS ESTRUTURAL) e LOTE II (PROJETOS EXECUTI-

VOS COMPLEMENTARES) para NUFAP E PROERD. Regime de Execução: Empreitada por Preço 
Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de 
Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega 
das Propostas:  20 de setembro de 2013 às 09h30.

João Pessoa, 03 de setembro de 2013.
JOSÉ LUSMÁ F. SANTOS

Presidente do Certame

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

CENTRAL DE COMPRAS
R E V O G A Ç Ã O

Secretária de Estado da Administração, no uso de suas atribuições e fundamentado no art. 
49 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, resolve, por razões de interesse 
público, REVOGAR o Procedimento Licitatório nº 341/2013, cujo objeto consiste na (Aquisição de 
Material de Expediente), destinado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano – SEDH. 
Modalidade Pregão Presencial. 

REG CGE Nº 13-01543-4 

João Pessoa, 03 de setembro de 2013.
_______________________________________

LIVÂNIA MARIA DA SILVA FARIAS
Secretária de Estado da Administração-SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.004/2013

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. 2.11.004/2013, realizado no dia 03 de Setembro de 2013 às 14h30min, que teve como objeto a 
aquisição de botijões criogênicos, ultrasonógrafo e materiais permanentes de inseminação artificial, 
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, 03 de Setembro de 2013.
Viviane Raquel G. Medeiros

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
FÓRUM JUIZ FEDERAL RIDALVO COSTA

2º VARA – Rua João Teixeira de Carvalho, nº. 480, 3º Andar, Brisamar, CEP: 58031-900

EDITAL DE INTIMAÇÃO N°. EDT. 0002.000020-7/2013/2/SC
Prazo: 30 (trinta) dias

AÇÃO MONITÓRIA Nº. 0005109-08.2010.4.05.8200                                                       Classe: 28

AUTOR(A)(ES):   CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF, CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF

RÉU(S):  THAYS RODRIGUES DA COSTA, ELISETE MARINHO DE ALMEIDA RODRIGUES

INTIMAÇÃO DE:  THAYS RODRIGUES DA COSTA, ora em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE:  Pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$19.420,40 (dezenove 
mil quatrocentos e vinte reais e quarenta centavos) 
ADVERTÊNCIA: Vencido o prazo, o montante da condenação será acrescido de multa de 
10% (dez) por cento e, caso o pagamento seja parcial, a multa incidirá sobre o restante da dívida 
(art. 475-J § 4°) ou, apresentar Impugnação à Execução mediante petição nos autos em face de 
não serem mais cabíveis Embargos à Execução [Lei n°11.232 de 22.12.2005 (DOU de 23.12.2005)] 
indicando bens à penhora no mesmo prazo, nos termos dos art. 475-I e 461 do Código de Processo 
Civil – CPC.

PUBLICAÇÃO:  O presente Edital será publicado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
uma vez no órgão oficial e duas vezes em jornal local, bem como afixado no átrio do Foro desta 
Seção Judiciária, cientificados os interessados de que a sede deste Juízo fica situada no Fórum 
Federal Ridalvo Costa, Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Conj. Pedro Gondim, nesta Capital.

EXPEDI  este edital por ordem do MM. Juiz Federal da 2º Vara, Eu, ________, Wamberto Rodri-
gues da Silva, Técnico Judiciário, o digitei e o imprimi. Eu, ________, Ricardo Correia de Miranda 
Henriques, Diretor da Secretaria da 2ª Vara, o conferi.

João Pessoa, 09 de agosto de 2013
ALEXANDRE COSTA DE LUNA FREIRE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2013 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

Errata
Na publicação do Jornal a UNIÃO (fl. 26) e no Diário Oficial do Estado (fl. 23) do dia 03 de setembro 

do corrente ano, onde lê-se “Aquisição de materiais de informática, eletro eletrônico, expediente, 
construção, tecidos e aviamentos, artesanato, desc” leia-se “Aquisição de materiais de informática, 
eletro eletrônico, expediente, construção, tecidos e aviamentos, artesanato, descartáveis diversos  
e Mobiliário destinados ao Projeto Geração de Renda do CAPS I e CAPS AD”

Cabedelo 03 de SETEMBRO de 2013 -
ISABELLA DUARTE GOUVÉA

Pregoeiro Oficial

FERNANDA ATAIDE DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 049.846.154-86, torna público que SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2413/2013 em João 
Pessoa, 21 de agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Duas unidades habitacionais. 
Na(o) – Rua Prof. Heronides A. C. Filho, QD. 65, LT. 105 – Muçumagro Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2013-004891/TEC/LP-1751.

FERNANDA ATAIDE DOS SANTOS – CNPJ/CPF Nº 049.846.154-86, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2414/2013 em João 
Pessoa, 21 de agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Duas unidades habitacionais. 
Na(o) – Rua Prof. Heronides A. Coelho Filho, QD 65, LT 115 -  Muçumagro Município: JOÃO PESSOA 
– UF: PB. Processo: 2013-004892/TEC/LP-1752.

JOSEFA IRACEMA BARBOSA ME – CNPJ Nº 14.483.230/0001-63, torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Metalúrgica 
de peças para marcenaria – AC: 155,0m² - CABEDELO – PB. Processo: 2013-004695/TEC/LO-5716.

EDILZELITA GOMES DE SÁ – CNPJ/CPF Nº 147.939.384-34, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2383/2013 em João 
Pessoa, 20 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar com 
dois pavimentos (térreo e superior). Na(o) – Rua Radialista Newton F. S. Junior, ST 55, QD 032, LT 66 
-  LOT. P. B. ESPERANÇA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2013-003122/TEC/LO-5329.

JOSEFA SILDERLEI BATISTA DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 15.141.885/0001-16, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2241/2013 em João Pessoa, 6 de agosto de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de 
produtos de panificação. Na(o) – Rua São Francisco, 120 – TAMANDARÉ Município: UIRAUNA – UF: 
PB. Processo: 2013-004545/TEC/LO-5692.

TECHNE ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.035.844/0001-
17, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 2203/2013 em João Pessoa, 2 de agosto de 2013 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Edificação Multifamiliar C/74 Unidades Habitacionais. Na(o) – Rua Comerciante José 
Miranda de Araújo, QD. 64, LT. 128 – JARDIM OCEANIA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2013-004048/TEC/LI-2290.

GL- POSTO DE COMBUSTÍVEIS-LTDA – CNPJ Nº 10.632.526/0001-48, torna público que requereu junto 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da LO nº 2700/2011, 
para a atividade Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, na Rua Domingos Trigueiro Castelo 
Branco s/nº - Centro CEP – 58-380-000 – Ingá/PB, através do Proc. Nº 2013-004239.

CELL SITE SOLUTIONS CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS SA – CNPJ Nº 15.811.119/0001-11, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
Prévia – Instalação de Torre para internet SKY=POT. 12W=FREQ. 2575 a 2615 – AC: 6.13m², situada 
na Rua Tiradentes, Lote 06 Quadra 25, Loteamento Alto da Boa Vista - BAYEUX – PB. Processo: 2013-
005550/TEC/LP-1786.

DOMINGOS SAVIO DE MORAIS ANDRADE – CNPJ/CPF Nº 196.750.114-91, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2043/2013 
em João Pessoa, 22 de julho de 2013 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Cultivo de cana de açúcar 
irrigada, área 86 ha. Na(o) – Fazenda Vale Verde e Camucá, S/N Município: MAMANGUAPE – UF: PB. 
Processo: 2013-003124/TEC/LO-5330.

LUIZ MONTEIRO COSTA – CPF Nº 391.620.104-25, torna público que requereu à SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Simplificada – Barreiro, AC: 0,45ha – Sítio 
Várzea – JACARAÚ – PB. Processo: 2013-005595/TEC/LS-0097.

AMOROSA A MALHARIA DO CORAÇÃO LTDA, com CNPJ nº 09.294.869/0003-22, IE nº 16.035.612-
1, localizada na Rua 13 de maio, 256, Centro, nesta, pela qual registra o extravio dos talões fiscais 
contendo as notas de numeração 18851 a 18900, e 18901 a 18950. Conforme Certidão datada de 03 
de setembro de 2013.

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TANQUES – 
CNPJ Nº 02.966.576/0001-33, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a Licença Simplificada – Psicultura em tanques (03) açude tanques - DONA 
INES – PB. Processo: 2012-003566/TEC/LS-0037.

L.L ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – CNPJ Nº 09.284.840/0001-06, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – ED. 
Multifamiliar com 08 apartamentos, AC: 472m², LT. 212, QD. 36 - CIDADE DOS COLIBRIS – PB. 
Processo: 2013-005305/TEC/LO-5895.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 021/2013

Com base nas informações constantes do Processo referente à licitação na modalidade PREGÃO 
nº 021/2013, destinado a contratação de empresa especializada para registro de preços, consignado 
em ata, para eventual serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças 
nos veículos da frota municipal, HOMOLOGO e ADJUDICO, o objeto desta licitação a empresa 
ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA.-EPP, CNPJ 70.106.513/0001-
67, com o valor de R$ 595.500,00 (quinhentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais), julgado 
habilitado e vencedor do certame. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 20 de Agosto de 2013

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 021/2013

Extrato do Contrato Nº. 064/2013-Pregão Presencial. Contratados: Prefeitura Municipal de Ca-
aporã e a empresa ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA.-EPP, CNPJ 
70.106.513/0001-67, com o valor de R$ 595.500,00 (quinhentos e noventa e cinco mil e quinhentos 
reais). Objeto: contratação de empresa especializada para registro de preços, consignado em ata, 
para eventual serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças nos veículos 
da frota municipal. Vigência: 12 (doze) meses.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 20 de Agosto de 2013
João Batista Soares
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 023/2013

Com base nas informações constantes do Processo referente à licitação na modalidade PRE-
GÃO nº 023/2013, destinado a contratação de empresa especializada, para registro de preços, 
consignado em ata, para eventual fornecimento de gás liquefeito de petróleo, destinados a suprir 
as necessidades da administração municipal, HOMOLOGO e ADJUDICO, o objeto desta licitação a 
empresa S F DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME, CNPJ 16.937.293/0001-78, com o valor de R$ 
51.150,00 (cinqüenta e um mil, cento e cinqüenta reais), julgado habilitado e vencedor do certame. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 20 de Agosto de 2013

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 023/2013

Extrato do Contrato Nº. 066/2013-Pregão Presencial. Contratados: Prefeitura Municipal de 
Caaporã e a empresa S F DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME, CNPJ 16.937.293/0001-78, com 
o valor de R$ 51.150,00 (cinqüenta e um mil, cento e cinqüenta reais). Objeto: contratação de 
empresa especializada, para registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento 
de gás liquefeito de petróleo, destinados a suprir as necessidades da administração municipal. 
Vigência: 12 (doze) meses.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 20 de Agosto de 2013
João Batista Soares
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2013 

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Empresa ALISAUTO ALINHAMENTO E 
SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA.-EPP. 
OBJETO: contratação de empresa especializada para registro de preços, consignado em ata, 
para eventual serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças nos 
veículos da frota municipal. 
LOTE ÚNICO 

ITEM 01 – SERVIÇOS 
QUANTIDADE DE 
HORAS 
ESTIMADA/ANO 

VALOR DA 
HORA 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 
ANUAL (R$) 

Valor da hora trabalhada para a execução de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos pertencentes à frota oficial da 
Prefeitura Municipal de Caaporã, incluindo 
serviços de mecânica em geral, serviços 
elétricos/eletrônicos, serviços de 
lanternagem/funilaria/pintura e serviços de 
alinhamento/balanceamento/cambagem. 

3.500 73,00 255.500,00 

TOTAL 1 R$ 255.500,00 

ITEM 02 – FORNECIMENTO DE PEÇAS 

ESTIMATIVA DE DESPESA (R$) R$ 400.00,00 

Percentual de desconto sobre a tabela de 
preços da contratada, para as peças originais e 
genuínas, acessórios, lubrificantes e aditivos da 
contratada, para aplicação durante a realização 
de manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos pertencentes à frota oficial da 
Prefeitura Municipal de Caaporã. 

15% (quinze por cento) 

TOTAL 2  (Valor líquido) R$ 340.000,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA VENCEDORA 
(Total 1 + Total 2) R$ 595.500,00 

VALOR: R$ 595.500,00 (quinhentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2013. 
VIGÊNCIA: 20/08/2013 a 19/08/2014 
 
Robson Torres dos Santos 
Pregoeiro PMC 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2013 

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Empresa COPICENTER PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA. -ME. 
OBJETO: contratação de empresa especializada, para registro de preços, consignado em ata, 
para eventual locação de máquinas de reprodução xerográfica, destinados as secretarias do 
município. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

PREÇOS REGISTRADOS R$ 

UNITÁRIO 
POR 

CÓPIA 

UNITÁRIO 
POR 

MÁQUINA TOTAL 

01 

08 (OITO) Copiadoras 
Velocidade Mínima: 20 ppm 
Resolução de 600 x 600 dpi 
Formato de papel até A3 
Funções de impressão, scanner, 
scanto e-mail/folder/FTP/NCP, 
cópia, fax, Lan fax e internet fax. 
Recursos avançados de 
segurança 
Opção para customização de 
aplicações JAVA-SDK. 
Amplia / reduz 
Franquia 20.000 páginas por 
máquina, inclusive com 
fornecimento de PAPEL 

Mês 12 0,05 1.000,00 96.000,00 

VALOR: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2013. 
VIGÊNCIA: 20/08/2013 a 19/08/2014 
 
Robson Torres dos Santos 
Pregoeiro PMC 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/2013 

SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Caaporã e a Empresa S F DOS SANTOS MAIS GAS 
EIRELI ME. 
OBJETO: contratação de empresa especializada, para registro de preços, consignado em ata, 
para eventual fornecimento de gás liquefeito de petróleo, destinados a suprir as 
necessidades da administração municipal. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇOS REGISTRADOS 

R$ 

UNITÁRIO TOTAL 
01 GÁS (GLP) EM BOTIJÃO P13 KG Unid. 600 36,50 21.900,00 
02 GÁS (GLP) EM CILINDRO P45 KG Unid. 150 195,00 29.250,00 

VALOR: R$ 51.150,00 (cinqüenta e um mil, cento e cinqüenta reais) 
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2013. 
VIGÊNCIA: 20/08/2013 a 19/08/2014 
 
Robson Torres dos Santos 
Pregoeiro PMC 
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