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PB vai receber R$ 383 mi 
para a agricultura familiar

O Plano Safra Agricul-
tura Familiar 2012/2013 
será lançado hoje durante 
solenidade no Palácio da 
Redenção pelo ministro de 
Desenvolvimento Agrário, 
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clima & tempo
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Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,026 (compra) R$ 2,026 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940 (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,495 (compra) R$ 2,497 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil
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ALTA

02h45

15h09

2.2m
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0.5m

l Inscrições para o Festival Audiovisual da Paraíba se encerram no dia 10 de setembro 

l Centro de Treinamento Miguel Arraes abre inscrições para cursos de inclusão digital
 
l Feira Regional de Turismo Rural acontece nos dias 30 de agosto e 1o de setembro em CG 
 
l Exposição no Complexo Juliano Moreira apresenta trabalhos feitos pelos pacientes

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

Casa do Artesão será reformada

Educação: PB 
supera média 
do Nordeste 
no Ideb

Habilitação 
Social convoca 
mais 895 
candidatos

Inmet alerta 
para rajadas de 
vento de até 
50km no Litoral
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Estado já publicou edital e deve investir mais de R$ 700 mil na obra. A 
previsão é de que os trabalhos comecem em setembro. PÁGInA 13

“Alerta Vermelho”

Bens bloqueados 

As polícias Civil e Militar deflagaram a Operação 
“Alerta Vermelho” em Santa Rita. Na ação, foram 
apreendidas armas e drogas. PÁGInA 14

A Justiça bloqueou os bens da Metta Concursos, 
empresa investigada na Operação “Gabarito”, 
acusada de fraudar concursos na PB. PÁGInA 15

                      
EM váRIAS áREAS

PÁGInA 4

UFPB inscreve a partir de hoje 
para concurso com 149 vagas

Fundação SOS Mata Atlântica abre exposição em JP PÁGInA 13

Marília Arnaud fala 
sobre Suíte de Silêncios, seu 
primeiro romance. PÁGInA 8

Pepe Vargas, e pelo gover-
nador Ricardo Coutinho. 
Na Paraíba serão investi-
dos R$ 383 milhões. Os re-
cursos irão beneficiar 150 
mil famílias. PÁGInA 17

Delegada Ivanisa 
Olímpio avisa: maus 
policiais e bandidos 
que se cuidem

ENTREvISTA

PÁGInA 25 PÁGInA 4

Todos os boxes têm rachaduras e infiltrações, prejudicando os 44 profissionais que trabalham no local



UN

Salas de aula vazias e silencio-
sas, coordenações de cursos fechadas, 
somente o barulho das máquinas dos 
diversos prédios em construção, é esse 
o quadro da UFPb, já  a quase três meses 
com suas atividades docentes paralisa-
das.

Esta não é entretanto, situação 
somente vivida em nossa universidade. 
Noventa dias, 95 por cento das insti-
tuições de Ensino Superior, centenas 
de milhares de servidores de braços 
cruzados, centenas de milhares de estu-
dantes sem aulas, Estes são os números 
que comprovam ser esta, a maior greve 
da história recente das universidades 
federais brasileiras, iniciada no último 
mês de maio, e, ainda sem data prevista 
para o seu término.   
Angústia e frustração. Estes são talvez 
os sentimentos da maioria dos docentes. 
Fazem greve pela reestruturação da car-
reira, por um aumento real de salários 
que possa minimizar os efeitos inflacio-
nários do ano de 2011 e dos três anos 
que conformam a proposta de reajuste 
do governo, ou seja, 2012/2015.

Com o que contam os professores? 
São muitos os cartazes, as moções, as 
rodadas de assembleia, os protestos 
nas localidades e em Brasília. Palavras e 
palavras de ordem e só alcançaram até 
agora, um acordo que classificam como 
“simulacro de acordo”. Não repõe as 
perdas inflacionárias, não rreestrutura a 
carreira, não desfaz as enormes distor-
ções salariais entre os níveis de carreira, 
não melhora as condições de trabalho 

dos docentes.
Apoiado no discurso da crise inter-

nacional, alegando que não dispõe de 
recursos para atender as reivindicações 
dos docentes, o governo destinou cerca 
de 4,2 bilhões de reais para o reajuste 
a ser dado através de parcelas anuais, 
2012/2015. Cálculos do Comando 
Nacional de Greve demonstram que, ao 
final do processo, uma boa parcela dos 
docentes do Ensino Superior não terá de 
fato ganhos reais, pois os mesmos serão 
abocanhados pelos índices de inflação 
do período.Os números do governo não 
convencem. Ainda em julho, concedeu 
à iniciativa privada, cerca de dezessete 
bilhões de reais em isenções fiscais, 
mantendo-se intransigente e não nego-
ciando mais com a Associação Nacional 
dos Docentes de Ensino Superior, AN-
DES, desde o dia 1 de agosto último.

Agosto é na verdade o mês deci-
sivo para que alguma coisa aconteça. 
Dia 31 é o prazo limite para que sejam 
estabelecidos reajustes salariais. De 
olho no calendário, os docentes inten-
sificam sua mobilização, agregam-se a 
outras categorias em greve no serviço 
público federal, fazem cerca de dois 
protestos por dia na Esplanada dos 
Ministérios. Querem o fim da greve. 
Mais que isso, querem o atendimen-
to de reivindicações que estiveram 
em todas as suas pautas de luta dos 
últimos trinta anos, provando que a 
Educação Superior no Brasil não tem 
tanta prioridade assim na agenda dos 
governantes.  

O mês de agosto começa para 
mim no dia três. É o dia em que 
nasci. Sempre gostei de comemo-
rar a data. É um dia em que fico em 
casa, atendo telefonemas dos que 
moram distante e os amigos de perto 
aparecem, com mimos, cartões, uma 
garrafa de vinho e a festa começa 
a rolar. Antigamente, tinha muita 
dança e música. Hoje, menos. Nem 
me lembro de ligar o som, aliás, meu 
som não anda lá muito bom. Fazia 
tempo que não reunia amigos em 
casa. É trabalhoso, custoso e não 
estava disponível para reunir “mul-
tidões”. Multidões, sim. Sendo do 
signo de leão, gosto de fazer amigos, 
gosto de tê-los por perto. Preferia 
reuni-los em um bar, num restauran-
te, um local público. Neste ano, quis 
recebê-los em casa. No último dia 
três, mais de trinta amigos com-
pareceram à minha casa e ficamos 
conversando, comendo e bebendo 
vinho até altas horas. Muitos deles 
não se viam há muito tempo, há mui-
tos anos, e me disseram que tinha 
sido uma ótima oportunidade de 

se reencontrarem. Outro tanto não 
compareceu, mas não dá para tê-los 
todos ao mesmo tempo.

Aniversário também serve para 
fazermos revisões, reavaliações, 
acertar contas consigo mesma, 
fazer ajustes e reajustes com a vida. 
Sempre fico muito feliz no dia três 
de agosto. As memórias fluem, as 
saudades chegam mansamente, sem 
doer muito. Doer mesmo, elas só 
vão doer oito dias depois, quando 
comemoro outro aniversário, este 
sim, triste e encharcado de pran-
to. Também tirei lições desse dia e 
sobre ele escrevi poemas. Aprendi, 
por exemplo, que “a vida e a morte/
habitam casas contíguas” . Entendi 
melhor o que o poeta quis dizer com 
“(...) as coisas findas,/ muito mais que 
lindas,/ essas ficarão”. Com a poesia 
também aprendi que se “...Chorar for 
inevitável/ sinta o gosto do sal do sal 
do sal / Sinta o gosto do sal/ Gota a 
gota, uma a uma/ Duas três dez cem 
mil lágrimas sinta o milagre/ A cada 
mil lágrimas sai um milagre.” E este é 
o milagre da vida.

Editorial

Um
Por uma pauta de mais de trinta anos

O exemplo da Finlândia

O mês de agosto

O estudante paraibano Luiz 
Eduardo Justino está entre os 
seis alunos do Ensino Médio  
vencedores da 10ª edição do 
concurso histórico-literário 
Caminhos do Mercosul 2012 
– O Êxodo do Povo Oriental, 
promovido pelo Ministério de 
Educação do Brasil, o Minis-
tério de Educação e Cultura 
do Uruguai e o Setor Educativo 
do Mercosul, com apoio da Or-
ganização dos Estados Ibero-
-americanos .
O concurso envolveu as esco-
las de sete países para pro-
mover e consolidar uma cons-
ciência favorável à integração 
regional. Os contemplados  
farão uma viagem para o 
Uruguai em outubro. 

Só a título de esclareci-
mento: nenhum prefeito 
que for eleito poderá 
“municipalizar a Cage-
pa”, que é uma  empresa 
estadual. O que poderá 
tentar, como já tenta-
ram em alguns muni-
cípios, sem sucesso, é 
buscar municipalizar o 
serviço de abastecimen-
to. Apenas.

A Justiça não aliviou. O Banco 
Santander vai pagar quantia de 
R$ 8 mil a Edilson Andrade Vas-
concelos, a título de indenização 
por dano moral, tendo em vista a 
instituição financeira haver des-
contado cheques pré-datados, 
antes da data prevista.

A Justiça Eleitoral procura 
entender o fenômeno que faz 
alguns municípios contarem 
com um número de eleitores 
superior ao de habitantes.
Na Paraíba, a mágica ocorre nos 
municípios de Parari, Santa Inez, 
Algodão de Jandaira e Lastro.

Um assunto levantado aqui na coluna, mas que em Campina, mereceu do 
Ministério Público imediatas providências, entrando com  representação 
buscando regularizar a utilização de propaganda eleitoral no centro da 
cidade.  Nada de placas com fotos de candidatos nas esquinas das ruas, 
tirando a visão dos motoristas.

A campanha pela direção da Ordem 
dos Advogados do Brasil, seção 
Paraíba, está nas ruas, adiantando 
quão será acirrado o pleito naquela  
entidade.
A oposição e suas queixas cortam 
a cidade em adesivos ambulantes 
fixados em veículos.
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Noventa dias, 95% das instituições de Ensino Superior, centenas de milhares 
de servidores de braços cruzados, milhares de estudantes sem aulas.”

Sempre fico muito feliz no dia três de agosto. As memórias 
fluem, as saudades chegam mansamente, sem doer muito.”
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O mercado  de carros usados está 
em polvorosa, com a queda nas 
vendas em meses sucessivos. 
O setor é vitima da  redução do 
IPI -Imposto sobre Produtos In-
dustrializados - para os carros 
novos. Muitos lojistas estão fe-
chando seus negócios, em razão 
dos prejuízos. É que além de es-
tacionarem as vendas, os preços 
dos usados desabaram.

AUTO CRISE

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
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Cidade de São Paulo, manhã de 
domingo. Após trabalhar a madru-
gada inteira na portaria de um pré-
dio da Avenida Paulista, Ronivon 
da Silva Pereira, 30 anos, passou 
a guarda para o colega do plantão 
diurno, ligou a moto e se dirigiu 
para casa, onde iria comemorar o 
Dia dos Pais com a família.

Na mesma madrugada em que 
Ronivon queimava as pestanas 
para que dezenas de condôminos 
dormissem sossegados, em uma 
casa noturna da Vila Olímpica, o 
músico Thiago Zerbetto Antunes 
Barbosa, 27 anos, bebia e dançava 
sem parar. “A noite vai ser boa, de 
tudo vai rolar...”

Ronivon cruzou as Avenidas 
Nove de Julho e Brasil, nos Jardins, 
com o pensamento em casa. O sinal 
estava verde para ele. Pilotando 
um Palio Adventure, Thiago cru-
zou em alta velocidade as mesmas 
avenidas, pensando no que faria 
com a beldade sentada ao lado. O 
sinal estava vermelho para ele. 

O Palio atingiu a moto em 
cheio, na lateral. Ronivon voou 
cerca de dez metros. Foi socorrido 
por uma unidade de Resgate e le-
vado para o Hospital das Clínicas, 
onde morreu. Thiago foi detido 
por uma patrulha do Grupo de Re-
pressão a Roubos e Assaltos (Gar-
ra) que passava pelo local.

Thiago negou-se a fazer o tes-
te do bafômetro, mas exames rea-
lizados no Instituto Médico Legal 
(IML), para onde foi levado pelos 

policiais do Garra, constataram a 
embriaguez. O músico foi autuado 
em flagrante por embriaguez ao 
volante e homicídio doloso (quan-
do há intenção de matar).

O que impressiona nessa his-
tória, além da morte lamentável 
de um trabalhador que se sonhava 
chegar em casa para passar o Dia 
dos Pais com a mulher e os filhos, 
é a frieza do acusado. “Ele aparen-
tava não estar nem aí para o que 
aconteceu”, disse um dos policiais.

É que na cabeça de autores de 
crimes dessa natureza – principal-
mente os endinheirados -, prevale-
ce a certeza da impunidade. Esses 
criminosos acreditam que basta 
pagar fiança e um bom advogado 
para escapar das garras da justiça, 
respondendo processos em liber-
dade e protelando julgamentos.

No mundo inteiro, e no Bra-
sil em particular, há pessoas que 
não se importam em pagar multas. 
Como têm dinheiro de sobra, não 
lhes interessam o valor moral im-
plícito na cobrança das infrações 
cometidas. Com isso desprezam o 
direito alheio, promovendo a lei do 
mais forte... Ou do mais rico.

Em o que o dinheiro não com-
pra (Record) - um livro providen-
cial -, o filósofo norte-americano 
Michael Sandel cita o exemplo da 
Finlândia, onde, para coibir abu-
sos, o valor da multa por infrações 
de trânsito é baseado na renda do 
infrator e, numa canetada só, al-
guém pode perder milhares de dó-
lares.



Ivanisa Olímpio de Almeida
Delegada Geral da Polícia Civil da Paraíba

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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EXCLUSIVO

D

O que significa ser a pri-
meira mulher a assumir um 
cargo de muita responsabilida-
de na Polícia Civil, que é a de 
delegada geral da Secretaria 
de Segurança Pública?

É um desafio para mim, es-
pecialmente para a mulher em 
geral, mas nada impossível. É um 
trabalho como qualquer um, só 
que é mais abrangente. Muitos já 
ocuparam este cargo, eu também 
já ocupei outros cargos, princi-
palmente na delegacia da mu-
lher, quando já cheguei a atender 
a nove delegacias da mulher no 
Estado, hoje estou atendendo a 
todo o Estado.

A senhora sempre teve 
uma atuação exemplar como 
delegada da Mulher. As mulhe-
res paraibanas agora estarão 
mais protegidas com a senhora 
sendo delegada geral da Polícia 
Civil?

Sim, tanto as mulheres 
quantos os homens. Eu estou 
atendendo de forma genérica. 
Não tem diferença de gênero. Só 
que os problemas relacionados à 
mulher, já tenho mais vivência e 
com certeza vou ser mais sensí-
vel à atuação nesse sentido.

Delegada Ivanisa, a cri-
minalidade no Estado, em es-
pecial na Capital João Pessoa 
está muito grande quando te-
mos visto muitas críticas a 
ação efetiva da polícia. A se-
nhora pretende fazer o que 
para combater tanta criminali-
dade que existe no Estado? 

Olha, nós estamos traçando 
planos estratégicos juntamente 
com toda a equipe recém-nomea-
da. Vai haver um planejamento e 
pedir acima de tudo a Deus para 
abençoar e diminuir esta violên-

cia, mas, a ação policial vai ter de 
forma mais intensificada.

Quais são os seus proje-
tos para conter esta violência 
delegada?

Exatamente o que eu falei. 
Se eu divulgar um projeto antes 
de realizar seria prematuro. Es-
tamos exatamente integrados, 
tanto a Polícia Militar e a Civil. 
Esta gestão veio diferente, di-
ferente porque, pela vontade 
de trabalhar e pela integração 
com a Polícia Militar. Tanto eu, 
quanto o coronel Euller Chaves, 
comandante geral da Polícia Mi-
litar, somos da cidade de Pombal 
e temos interesse de responsabi-
lidade em combater esta violên-
cia junta.

A senhora esteve recente-
mente em Brasília participando 
de uma reunião com diversas 
autoridades para traçar ações 
contra a violência à mulher. O 
que trouxe de proveitoso para 
a Paraíba?

Esta reunião foi à integração 
de todos os Estados do Brasil, 
das Delegacias Especializadas da 
Mulher. Como coordenadora das 
DA´s, eu viajei com outras seis 
delegadas das delegacias espe-
cializadas. Foi muito bom esse 
evento, inclusive, eu fui homena-
geada pela presidente da mesa, 
a doutora Lenise, do Estado de 
Pernambuco, ela fez menção ao 
meu nome na tribuna, inclusive 
fui aplaudida por todas as dele-
gadas presentes. O governo da 
Paraíba só teve a ganhar porque 
ele foi elogiado pela sensibilidade 
e a valorização da mulher. Neste 
evento estava minha pessoa, pela 
Paraíba e a delegada geral Marta 
Rocha, do Rio de Janeiro e no pe-
ríodo noturno, nos reunimos com 
todas as delegadas do Estado e 

“Ou você 
é policial 
ou é bandido. 
Para mim 
não existe 
meio 
termo”

esde o último dia 3 que a Polícia Civil da 
Paraíba conta com uma mulher no comando 
da Delegacia Geral da Secretaria Estadual de 
Segurança e Defesa Social. Ivanisa Olímpio 
de Almeida, natural de Catolé do Rocha, 
mas faz questão de dizer que sua terra 
natal é Pombal, pois foi lá onde passou a 
infância e a juventude, foi empossada pelo 
governador Ricardo Coutinho em solenidade 
bastante prestigiada. Com 33 anos como 
delegada de polícia, disse durante entrevista 
para A União que não vai tolerar policiais 
corruptos que tendem a denegrir a boa 
imagem da corporação. “Ou você é policial ou 
é bandido. Para mim não existe meio termo”. 
Ela prometeu fiscalizar e vistoriar todas as 
delegacias da Polícia Civil da Paraíba para 
saber se os responsáveis pela segurança 
estão cumprindo com suas obrigações. “Ou 
você trabalha ou então, não trabalha comigo”. 
Primeira mulher a ocupar o cargo de delegada 
geral da Polícia Civil, Ivanisa Olímpio assegurou 
uma proteção maior as mulheres paraibanas.

Delegacia Geral da Polícia Civil 

elaboramos uma portaria bem mais 
abrangente para levarmos ao secre-
tário. Esse atendimento da mulher 
agora, na Paraíba, será mais prio-
rizado e determinado com normas 
do Estado, inclusive, abrangendo as 
normas de Brasília no atendimento 
à mulher.

Delegada, a população pa-
raibana tem reclamado muito 
sobre a ausência de delegados 
nas delegacias, principalmente 
nos finais de semana. Este pro-
blema a senhora pretende solu-
cionar como?

Eu vou fiscalizar, vou visitá-los, 
por sinal, a todas as delegacias e 
eu creio que, na minha gestão, en-
quanto eu estiver por aqui, ou você 
trabalha ou então, também não tra-
balha comigo. Pra ficar ocupando 

um cargo e dormindo em casa ou 
sobreaviso, não vai predominar 
isso.

Mas isso não quer dizer que 
seja uma linha dura, não é dele-
gada?

Digamos que seja uma cons-
cientização dos colegas. Eles têm 
que cumprir e não vou pedir nada 
mais do que eles assumirem com-
promissos com a responsabilida-
de do seu trabalho.

É intenção de a delegada 
geral rever esses plantões dos 
delegados nos finais de semana, 
até mesmo porque muitas das 
pessoas às vezes têm que se 
deslocarem vários quilômetros 
para procurar uma delegacia?

Bem, foram cessados os plan-
tões centralizados, ou seja, as cen-
trais de flagrantes. Foram extintas. 
Então essas serão experiências no-
vas, vamos ver se agora essas dele-
gacias que foram designadas para 
o plantão e, se não surtir efeito, é 
uma matéria que se pode conver-
sar com o secretário para saber se 
pode planejar e levar um atendi-
mento melhor à comunidade.

A senhoria acredita que a 
nossa polícia é umas das mais 
preparadas e equipadas do país, 
delegada?

Com certeza. É bem prepa-
rada e também está muito bem 
equipada para combater a crimi-
nalidade. A bandidagem que te-

nha cuidado, pois, nossa polícia 
está atenta, sempre operante e 
pronta para o combate à margina-
lidade.

Quem é a delegada Ivanisa 
Olimpio de Almeida, para que 
nossa população saiba um pou-
co da senhora?

É uma pessoa muito simples, 
uma mulher determinada e bas-
tante corajosa e muito capacita-
da para ocupar qualquer cargo 
que a ela venha a ser convocada 
para trabalhar em prol da socie-
dade. Aos 33 anos e sete meses 
na Polícia Civil, em momento 
algum fugi dos meus compro-
missos e responsabilidade, bem 
como nunca recebi, por menor 
que fosse, uma repreensão do 
meu trabalho. Não sou diferen-
te, mas sempre tive compromis-
so com minha instituição. Nasci 
em Catolé do Rocha, mas, logo 
cedo vim para Pombal. Classifico 
Pombal como sendo minha terra 
natal, pois foi lá onde passei toda 
a minha infância e adolescência, 
com formação superior em Direi-
to pela Universidade Federal da 
Paraíba.

Pra finalizar delegada Ivani-
sa, os bandidos que se cuidem...

Com certeza e os policiais 
também, aqueles que se desvia-
rem da conduta, que se cuidem 
também, porque, ou você é po-
licial ou bandido. Para mim não 
existe meio termo.

sob comando feminino



Agende-se! 
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Habilitação e inclusão digital

O Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) divulgou, ontem, o 
terceiro listão com nomes de 895 novos 
selecionados para o Programa Habilitação 
Social, que oferece Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) de graça para 
candidatos carentes.

A lista já está disponível no endereço 
eletrônico www.habilitacaosocial.
pb.gov.br e informa o dia e o local 
para apresentação da documentação 
em 14 regiões geoadministrativas. Os 
convocados terão de hoje, até o dia 31 de 
agosto para apresentar a documentação 
comprovando as informações prestadas 
durante a inscrição online.

Em João Pessoa, a apresentação dos 
documentos acontece no Centro Social 

Urbano de Mandacaru, no Centro Social 
Urbano do Rangel e no Programa Cidadão 
do Varadouro. Nas demais regiões 
geoadministrativas, os selecionados 
são atendidos nas Ciretrans, Sines e 
Centros Sociais Urbanos indicados a cada 
candidato na própria lista. 

O Programa Habilitação Social 
ofereceu três mil vagas para 2012. 
Na primeira fase, 1.766 candidatos 
convocados não confirmaram a inscrição 
online, levando o Detran a divulgar o 
segundo listão para preenchimento 
das referidas vagas. Destes, 895 não 
compareceram para confirmar a inscrição 
ou não apresentaram a documentação 
exigida o que acabou gerando o terceiro 
listão.

Habilitação Social convoca 895

A Amazona está realizando formações 
empreendedoras, através do Curso em 
Empreendedorismo Juvenil com o objetivo de mostrar 
aos jovens novas formas de inserção no mercado de 
trabalho, através da linha do empreendedorismo, 
possibilitando ações interativas e de intervenção na 
geração de trabalho e renda.

A primeira turma acontecerá entre os dias 20 
e 24 de agosto e a segunda turma será nos dias 10 
a 14 de setembro. São duas turmas com 30 alunos 
em cada, selecionados de várias comunidades da 
Grande João Pessoa e participantes do Pro Jovem 
Adolescente. As formações acontecerão na sede 
da Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedes 

situada no Parque Sólon de Lucena, próximo ao 
Cassino da Lagoa. 

As temáticas abordadas são: Elaboração de 
Preço, Controle e Organização de Estoque, Marketing 
e Elaboração de Plano de Negócio. Para realizar este 
curso a Amazona efetivou uma parceria com o Senac 
– Unidade Móvel. O curso possui uma carga horária de 
20 horas aulas.

Esta atividade está contemplada no Projeto 
Garotada Solidária com o patrocínio da Petrobras, 
através do Programa Desenvolvimento & Cidadania 
e Governo Federal. Os contatos podem se feitos 
através dos telefones: (83) 3241-6020 ou (83) 
8670-8904.

Amazona promove curso

O Programa Habilitação Social divulgou o terceiro listão 
convocando 895 candidatos. A prefeitura realiza cursos 
para profissionais da rede municipal de ensino e a Amazona 
promove Curso de Empreendedorismo Juvenil.

O Centro de Treinamento Miguel 
Arraes (Cetre) está com inscrições 
abertas para dois cursos da área 
de inclusão digital, voltados para a 
capacitação dos servidores da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP). As 
aulas acontecem nos três turnos, no 
período de setembro a outubro, na sede 
do Cetre, localizado na Avenida Piauí, 
número 330, Bairro dos Estados.

Os cursos oferecidos são Informática 
Básica e Excel. As primeiras três turmas 
serão de Informática Básica, que 
começam dia 3 de setembro, com 12 
alunos cada e uma carga horária de 30 
horas/aula. Já as aulas de Excel têm início 
dia 4 de setembro. Cada turma, num total 
de três, terá 12 alunos e o conteúdo será 
ministrado em 30 horas/aula.

Como fazer a inscrição
Podem se inscrever nos cursos 

todos os funcionários da PMJP. Para 
efetivar a matrícula, o servidor deve 
imprimir a ficha de inscrição disponível 
no site da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (www.joaopessoa.pb.gov.
br), preencher com seus dados e, após 
aprovação do chefe imediato, levar ao 
Centro de Treinamento Miguel Arraes, 
com a cópia da identidade. As inscrições 
podem ser feitas até o preenchimento 
das vagas. O link é: http://www.
joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/sead/
cursos/

Outras informações podem ser 
obtidas no Centro de Treinamento 
Miguel Arraes ou pelos telefones 3214-
7960 / 7925 / 7085.

FOTOS: ARQUIVO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa 
(PMJP), por meio da Secretaria de Educação e 
Cultura (Sedec), realiza hoje, o curso de Formação 
Continuada para os profissionais dos programas 
“Ciranda Curricular” e “Mais Educação”. O curso 
será das 8h30 às 12h, no Centro de Capacitação 
de Professores Luiz Alberto Coutinho (Cecapro), 
localizado na Avenida Beira Rio.

Participarão 113 prestadores de serviços, 
entre eles professores comunitários e oficineiros do 
“Ciranda Curricular”. O objetivo é nortear propostas 
pedagógicas das escolas de educação integral e 
do programa “Mais Educação” durante o segundo 
semestre letivo da rede municipal de ensino. “O 
curso auxilia no crescimento e no aperfeiçoamento 
profissional, além de ser um momento propício para a 
troca de experiências”, disse a coordenadora do “Mais 

Educação”, Adriana Maia.
Na ocasião, haverá a participação do professor 

Alexandre Magno, membro do Núcleo de Cidadania e 
Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e membro do Comitê da Região Metropolitana 
da Grande João Pessoa de Educação Integral. O tema 
da palestra será “Culturas, saberes populares e 
direitos humanos no contexto da educação integral: 
alguns desafios e perspectivas”.

Outra palestrante é a psicóloga e presidente 
do Movimento Negro da Paraíba, Maria do Socorro 
Pimentel, cujo tema abordado será “Cultura afro-
indígena: respeito à diversidade e aos direitos 
humanos”. Ao final da formação, os participantes 
receberão uma declaração de participação, o que 
também é um pré-requisito para o recebimento do 
14º salário no final do ano. 

cursos para rede municipal de ensino

inclusão digital
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Coletiva que reúne obras de artistas do Distrito Federal, 
São Paulo e Pernambuco será inaugurada hoje na Capital

Unipê comemora 
centenário de 
Humberto Nóbrega

Marília Arnaud fala 
sobre seu primeiro 
romance
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Arte e interação
uma honra muito grande e um 
passo muito importante para 
nós, porque vai dar mais visi-
bilidade ao nosso trabalho e 
por ser um prêmio importante, 
que incentiva muito. É como se 
fosse um salto na nossa carrei-
ra”. Foi o que declarou em en-

trevista ao jornal A União o artista Tomás Seferin, 
um dos integrantes do Mesa de Luz (DF), grupo que 
participa da terceira exposição coletiva do Prêmio 
Energisa de Artes Visuais, que será inaugurada 
hoje, às 20h, na galeria de arte da Usina Cultural, 
localizada no bairro da Torre, em João Pessoa. No 
evento – que inclui objetos, vídeos e instalações 
– ainda estão Júlio Meiron (SP) e Márcio Almeida 
(PE), para quem “o Prêmio coloca a Paraíba, em 
definitivo, no circuito de artes do Brasil”. 

Durante a solenidade de abertura da exposi-
ção coletiva o Grupo Mesa de Luz realizará perfor-
mance consistindo na apresentação de cinema ao 
vivo, onde será exibido um retrato da cidade de João 
Pessoa sob a perspectiva de um olhar estrangeiro, 
pois é a primeira vez que o grupo mostra seu tra-
balho na Paraíba. “Estamos aqui em João Pessoa, 
enfurnados em um hotel, desde o dia 10 de agosto. 
Durante esse tempo, viemos zanzando pela cidade, 
gravando sons e recolhendo objetos, a exemplo de 
pedaços de azulejos e sementes para, depois de 
uma triagem, exibir ao público na apresentação, 
que será filmada”, disse Tomás Seferin. 

De acordo com Seferin, a proposta do grupo 
brasiliense Mesa de Luz – que ainda é integrado 
por Hieronimus do Vale, Marta Mencarini – com a 
obra remixCIDADE: João Pessoa é, por meio dessa 
instalação, é oferecer a percepção dos artistas - 
influenciados pela paisagem, a arquitetura e os 
cidadãos – vindos de outra parte do Brasil em rela-
ção à Capital paraibana e seus restos, descartados, 
esquecidos. O artista ressaltou a importância do 
Prêmio Energisa de Artes Visuais, pela abrangência, 
por ter atraído 450 inscritos e premiado com R$ 7 
mil cada selecionado.

A partir desta pesquisa realizada com antece-
dência, o Grupo Mesa de Luz conceberá o espetá-
culo, em que os sons são remixados e as imagens 
criadas ao vivo. A filmagem da performance, de 
acordo com informação prestada por Tomás Sefe-
rin, será entregue amanhã à comissão organizadora 
da coletiva, sob responsabilidade do artista Dyóge-
nes Chaves, para ser anexada aos objetos recolhidos 
em João Pessoa que vão estar dispostos à visitação 
do público até o final da mostra, que é promovida 
pela Fundação Ormeo Junqueira Botelho / Usina 
Cultural Energisa e realizado pelo Ministério da 
Cultura (Lei de Incentivo à Cultura), sob patrocínio 
da Energisa Paraíba.

Já o pernambucano Márcio Almeida vai par-
ticipar pela primeira vez de uma exposição em 
João Pessoa. O trabalho do artista é a instalação 
de Márcio Almeida Habite-se (2006/2012), que 
consiste na ação de fotografar a colocação de 
obeliscos em determinados locais, significativos 
para determinada pessoa ou grupo de pessoas, a 
exemplo de cidadãos comuns da cidade onde ha-
verá a mostra. Ele disse para o Jornal A União que 
esse procedimento adotou com relação à Capital 
paraibana há dois meses. 

Segundo Márcio Almeida, quem pegou o 
obelisco não era obrigado a se deixar fotografar 
com a peça, embora fosse permitido. As fotografias 
foram enviadas a ele por e-mail, para que pudesse 
compor o que denominou de “work in progress”. 
Nem sempre é possível se identificar o local onde 
foi feito o registro. “Normalmente, quem ergue obe-
lisco geralmente são órgãos públicos, para prestar 
homenagem a um evento ou a alguém. No caso da 
minha instalação, a ideia é levar o fotógrafo a sentir 

a noção de ser proprietário do obelisco, além de 
despertar a imaginação do visitante para tentar 
descobrir qual pode ser o ambiente retratado na 
foto”, disse ele. 

A instalação de Márcio Almeida ocupará par-
te da galeria onde na parede estarão fixadas cerca 
de 55 fotos coloridas, em dimensões variadas, 
e, no piso, serão expostos os obeliscos, que são 
confeccionados em arame de ferro com aproxi-
madamente 40cm de altura e 10cm de largura. O 
objetivo do trabalho é sugerir algumas reflexões 
ao visitante, a exemplo do indivíduo e suas rela-
ções com a cidade, a ocupação e a apropriação 
dos espaços. 

O outro expositor é o paulista Júlio Meiron, 
que participará da coletiva com a série intitulada 
Absorção. De acordo com o artista, a instalação 
deve ocupar área de 100 metros quadrados da 
galeria, consistindo em mobiliários envoltos em 
espuma de acolchoamento amarela, como forma 
de trazer o rio São Francisco “absorvido” para a 
galeria da Usina Cultural Energisa.

Júlio Meiron informou para A União que Ab-
sorção é a continuação de uma série iniciada em 
2008, em uma viagem de barco (transformado 
em ateliê flutuante) pelo Rio São Francisco, em 
meio às obras da Transposição. Nesta viagem, o 
artista acolchoava elementos do barco e da pai-
sagem, aludindo à absorção artificial das águas. 
Na coletiva, o visitante terá a oportunidade de 
ver fotografias que documentam as etapas an-
teriores da obra.

“A minha expectativa com esta exposição 
na Energisa é grande, pois é um espaço extre-
mamente dinâmico e de qualidade, sendo uma 
grande oportunidade que todos temos para 
mostrar seu trabalho”, disse Júlio Meiron, para 
quem o Prêmio “é uma forma da Paraíba mostrar 
seus artistas e os de outros Estados, fomentando 
o intercâmbio com artistas de outras partes do 
Brasil, dando oportunidade para o diálogo e a 
interação”, comentou o artista, que vai expor pela 
primeira vez em João Pessoa. 

Júlio Meron, de São 
Paulo, participa 
da coletiva com 
a série Absorção, 
que deve ocupar 
um espaço de 100 
metros quadrados 
na galeria

O pernambucano Márcio Almeida e um dos obeliscos da instalação Habite-se, que são colocados sempre em pontos diferentes da cidade

“É
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Vivências

Enquanto João Pessoa permite a construções de 
espigões com mais de 50 andares, embora o Corpo de 
Bombeiros em caso de incêndio não consiga chegar 
acima do 10º andar, a cidade de Paris iniciou uma cam-
panha que envolve toda a população contra a construção 
de quatro gigantescos espigões no perímetro urbano. A 
Torre Duo foi planejada para ser dois prédios de 175m 
e 115m de altura idealizados pelo célebre arquiteto 
francês Jean Nouvel e cujo canteiro de obras está pre-
visto para ser inaugurado em 2014, no bairro Masséna, 
com previsão de entrega em 2018, a um custo de 600 
milhões de euros.

A situação atual lembra muito o que aconteceu em 
14 de fevereiro de 1887 quando um grupo de intelec-
tuais formado pelos escritores Guy de Maupassant e 
Alexandre Dumas, filho publicou no jornal Le Temps, um 
manifesto atacando o projeto de Gustave Eiffel, criando 
a Torre Eiffel, de 312m de altura, que se tornaria depois 
símbolo da Capital francesa.

O texto do manifesto: `Nós, escritores, pintores, 
escultores, arquitetos, amantes apaixonados da bele-
za até aqui intacta de Paris, protestamos com todas as 
nossas forças, com toda nossa indignação, em nome do 
subestimado gosto francês, em nome da 
arte e da história francesas ameaçadas, 
contra a construção, em pleno coração 
de nossa Capital, da inútil e monstruosa 
Torre Eiffel`.

A mesma polêmica sobre a Torre Eiffel 
voltou em 1976 quando foi construída a 
Torre de Montparnasse, um arranha-céu de 
210m  e que hoje oferece a melhor vista de 
Paris. De qualquer forma a Torre está num 
bairro moderno  e nas cercanias da capital 
francesa, o La Défense onde foi permtido a 
construção de espigões. Neste mesmo bair-
ro no ano passado foi inaugurado a Torre 
First, com 230m e que tornou-se o prédio 
mais alto da França. No mesmo bairro está 
sendo construída a Torre Phare, projetada 
pelo arquiteto americano Thom Mayne, 

que deverá destroná-la em 2017, com seus 70 andares em 
297m de altura.

De qualquer forma é terminantemente proibido 
construir espigões no centro histórico de Paris. Até 
para instalar a Pirâmide do Louvre foi motivo de mui-
ta polêmica. Agora com estas novas torres, incluindo 
a DUO e Triângulo na Porta de Versalhes, com 180m 
e que deverá ser finalizada em 2017 com orçamento 
de 500 milhões de euros, Paris se divide entre grupos 
pró (construtores, arquitetos, investidores) e contra 
espigões (associações civis, sociedade, historiadores e 
comitês de bairros).

O prefeito de Paris, o socialista Bertrand Delanoé, 
como o de João Pessoa são a favor de um urbanismo 
mais vertical, afinal é mais investimento, mais arreca-
dação.  O tradicional jornal Le Monde entrou na briga e 
publicou um editorial favorável aos espigões, acusando 
os detratores de ``quererem embalsamar Paris, esteri-
lizando seu desenvolvimento e tranformando-a numa 
cidade museu, sedutora mas congelada, à moda Amélie 
Poulain. Se forem construídos os espigões Paris já não 
será a mesma e quem sabe pode perder o título de cida-
de luz e mais verde do mundo.

Boa iniciativa essa do IHGP em 
analisar o centenário do associado 
José Fernandes de Lima, também 
prefeito de Mamanguape, deputado 
estadual, presidente da Assembleia 
Legislativa e governador do Esta-
do como sucessor e antecessor de 
Pedro Gondim, de 
1960 a 61.

No vale do Ma-
manguape, sede da 
Monte Alegre, os Fer-
nandes defrontavam-
se com os Lundgrens 
da poderosa Fábrica 
de Tecidos Rio Tinto, 
do outro lado do rio. 
Aparceirados com 
as Casas Pernambu-
canas, de Paulista, 
os Lundgrens só em 
1956 conseguiram 
a emancipação do 
distrito fabril.

A razão consis-
tia na encarniçada resistência dos 
Fernandes que dominaram a Prefei-
tura de Mamanguape, de 1940 a 55. 
Os proprietários da fábrica de tecidos 
que, em 1943, levaram o presidente 
Vargas a Rio Tinto, sem ligar para Ma-
manguape, enfiaram então o udenista 

Francisco Gerbasi para controlar 
esse município onde as terras dos 
Lundgrens predominaram sobre os 
Fernandes. Para Antônio Calado, a 
Paraíba constituiu Estado encravado 
nas propriedades dos Lundgrens e 
Ribeiro Coutinho.

A votação de José 
Fernandes prevaleceu em 
Mamanguape que com-
preendia não só o atual 
município mas os vizi-
nhos Mataraca, Jacaraú, 
Pedro Régis, Curral de 
Cima, Baía da Traição, 
Marcação, Rio Tinto, 
Capim, Cuité de Maman-
guape e Itapororoca. Em 
1947, todavia, o deputa-
do estadual constituinte 
não foi José mas o irmão 
João, a seguir, em 1950, 
tornado vice-governador 
de José Américo.

Zé Fernandes ini-
ciou, então, nesse último ano, longa 
sequência de mandatos até falecer, 
em novembro de 1999. Sua base 
eleitoral residia sempre em Maman-
guape, como comprovado em 1950, 
54 e 58. Da votação de 4.282, 2.742 e 
2.695 sufrágios, 3.857, 2.199 e 2.305 

provieram da terra do escritor José 
Vieira.

De feição ecológica, esses últi-
mos pronunciamentos refletiam a for-
mação intelectual de quem conhecia 
as invasões holandesas e lutou pela 
edição do livro do comendador José 
Campello Galvão – Diário da Guerra 
do Paraguai (1995) – sobre o qual 
produziu sólida apresentação. 

Na qualidade de presidente da 
Assembleia Legislativa, chegou ao 
Governo do Estado em dificílimas 
circunstâncias. Sucedendo ao vice-
governador Pedro Gondim que se 
preparava para voltar ao Palácio, pelo 
voto, no bojo de inflamada campanha 
popular, contrária ao PSD de Ruy 
Carneiro, ficou praticamente sitiado 
em Palácio. Em face deste, a Polícia 
Militar rebelou-se detendo o secretá-
rio do Interior Boto de Menezes.

Como privasse de sua amiza-
de, perguntei-lhe se, às vésperas de 
deixar o Palácio, um contínuo lhe 
atirou peteca na cabeça, ao tempo em 
que outro recusara um café pequeno. 
Ele recusou ambas as versões mas 
confessou que, em 60, na derrota de 
Janduhy contra Pedro, deixaram um 
carneiro nos jardins de sua casa, na 
Lagoa...

Escritor - diariodebordo@gmail.com

Escada rolante
O fato ganhou proporções imprevistas 

até para quem achava que o acidente era de 
rotina. Escadas rolantes, no entanto, são dos 
meios de transportes mais seguros que se tem 
notícia. Isso até aquela manhã em que dois 
adolescentes, sendo a mais nova com 17 anos, 
e um rapaz que carregava uma mochila, foram 
tragados por um degrau defeituoso, fazen-
do com que as lâminas de encaixe servissem 
como trituradores. Daniela foi a primeira a 
notar algo estranho. Ela estava a sete degraus 
das vítimas e notou o esguicho de sangue e 
um barulho, como se uma máquina de caldo 
de cana cuspisse bagaços por fora. Em pouco 
tempo, respingados e em pânico, tentaram 
por todos os meios convencer os outros que 
no fim da escada acontecia um acidente (aliás, 
o acidente em si estava em processo, dado os 
resquícios de gritos e muita dor da adolescen-
te, mutilada até o quadril mas ainda conscien-
te da mordida).

A longa escada, uma das maiores da 
região, fora equipada com poderosas engrena-
gens do tipo em que qualquer coisa que pisar 
o degrau será levada, sob quaisquer circuns-
tâncias, ao piso superior. Como agravante, as 
novas levas de passageiros não estavam nem 
aí com o tumulto – a turma sabedora do aci-
dente forçando a turma louca pela liquidação 
da loja de eletrodomésticos – e fingiam fleu-
ma e determinação em avançar, mesmo com 
a escada subitamente aos solavancos. A essa 
altura, apen,as uma cabeça esmigalhada des-
pedia-se aos poucos, a beira da bocarra de fer-
ros, sendo engolida e dando início a mais uma 
aceleração, enquanto os vigias do shopping, 
munidos de walk-talkies, solicitavam reforços 
para conter o tumulto e possíveis novas víti-
mas.

Independente do shopping ainda ter como 
bons serviços os elevadores panorâmicos, 
e mais um grupo de senhoras – junto com a 
adolescente e testemunha ocular do primeiro 
acidente – entalarem e sofrerem as primeiras 
mutilações, a loja em liquidação, a esquerda 
da escada rolante, continuava anunciando 
suas ofertas para os clientes que, com algum 
cuidado, pulavam ao modo indiana jones os 
degraus e chegavam, pedindo alguma coisa 
para limpar do sangue e claro, sacar o cartão 
de crédito ainda intacto.

André 
Ricardo AguiarParis contra os espigões

No centenário de José Fernandes

Zé Fernandes 
iniciou, então, 
nesse último 
ano, uma 
longa 
sequência de 
mandatos até 
falecer, em 
novembro de 
1999

Artigo

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

José Octávio de Arruda Mello Historiador

Artigo
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Unipê homenageia o centenário 
do historiador Humberto Nóbrega

Evento

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de agosto de 2012

Roteiro

O Centro Universitário 
de João Pessoa (Unipê) rea-
liza hoje, às 19h, no Espaço 
Cultural da instituição, uma 
solenidade em homenagem 
ao ano do centenário de 
nascimento do médico pa-
raibano e ex-reitor da UFPB 
Humberto Nóbrega. Entre os 
convidados, o escritor Aria-
no Suassuna, familiares e ou-
tras autoridades. Na ocasião, 
será aberta uma exposição 
do rico acervo histórico que 
pertenceu ao homenageado, 
além de um livro sobre sua 
história.

As celebrações dos 100 
anos de nascimento de Hum-
berto Carneiro da Cunha Nó-
brega fazem parte do “Pro-
grama de Responsabilidade 
Cultural do Unipê”, que será 
lançado oficialmente no dia 
do evento, pela reitora e pro-
fessora Ana Flávia Pereira. 
“Todo o acervo de Humberto 
Nóbrega é mantido no Unipê 
e possui fotografias, docu-
mentos históricos e cartas 
inéditas da época da Revolu-
ção”, adiantou a reitora.

O pessoense Humberto 
Carneiro da Cunha Nóbrega 
nasceu no dia 3 de fevereiro 
de 1912 e faleceu em 18 de 
junho de 1988. Foi médico 
de profissão, historiador 
por ofício e um visionário 
por excelência, que acu-
mulou ao longo de sua tra-
jetória de vida registros 
documentais por ele en-
contrados e a ele confiados 
por amigos e parentes.

Durante os seus 76 anos 
de vida, foi presidente de 
honra perpétuo do Instituto 

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente

CO
TA

ÇÃ
O

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra 
(Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] 
 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

Histórico e Geográfico Parai-
bano, membro da Academia 
Paraibana de Letras (APL), 
vice-presidente da Academia 
Paraibana de Medicina, sócio 
honorário do Instituto Bra-
sileiro de História da Medi-
cina, dirigente do Museu da 
Imagem e do Som da UFPB e 
reitor da Universidade Fede-
ral da Paraíba.

Parte do rico acervo de 
Humberto, incluindo livros 
e fotografias raras, irão ser 
expostas. Trata-se de 10 mil 
fotografias antigas da cidade 
de João Pessoa (ruas, pontos 
turísticos e históricos), dos 
presidentes do Brasil, gover-
nadores da Paraíba, do poeta 
Augusto dos Anjos, e outras 
fotos com assuntos diversos, 

além de livros na área de Me-
dicina e História, jornais, pe-
riódicos e outros documen-
tos históricos.

“Por ocasião do cen-
tenário de nascimento do 
Dr. Humberto Nóbrega, o 
Unipê homenageia o tão 
ilustre personagem da so-
ciedade cultural paraiba-
na com uma amostragem 
do seu rico acervo, que 
está sendo revitalizado 
com a utilização de téc-
nicas modernas de con-
servação e restauração de 
documentos”, informou 
a coordenadora do Nú-
cleo de Documentação e 
Arquivo do Unipê (NDA), 
Maria das Graças Pereira 
Feitosa.

A história de Humber-
to Nóbrega integra o Núcleo 
de Documentação e Arqui-
vo (NDA) do Unipê.  O acer-
vo de Humberto Nóbrega é 
composto de livros, muitos 
deles raros, miscelâneas, he-
meroteca, documentos, pe-
riódicos, fotografias, álbuns, 
coleções de selos, cartões 
postais, áudio, vídeo, cédu-
las, discos, quadros, além de 
objetos pessoais do próprio 
colecionador e outros per-
tencentes ao poeta Augusto 
dos Anjos.

O acervo de Humberto 
Nóbrega foi e ainda vem sen-
do revitalizado com a utiliza-
ção de técnicas modernas de 
conservação e restauração 
de documentos, seguido de 
procedimentos de classifi-
cação, possibilitando, desse 
modo, que toda essa riqueza 
material da história produ-
zida e acumulada por Hum-
berto Nóbrega seja preser-
vada e disseminada  para a 
sociedade.

Humberto Nóbrega es-
creveu os livros História de 
uma Cadeia Transformada 
em Palácio, Arte Colonial da 
Paraíba, De convento a Palá-
cio, Dois Tempos de uma Cida-
de, Evolução Histórica de Ba-
naneiras, O Meio e o Homem 
na Paraíba, Cadeira nº 1 – Au-
gusto dos Anjos, As Raízes das 
Ciências da Saúde na Paraíba, 
“Meu depoimento sobre o 
Padre Zé Coutinho”, História 
da Faculdade de Medicina da 
Paraíba e Augusto dos Anjos 
e Sua Época, deixando, assim, 
uma grande contribuição cul-
tural e histórica

Produtor de Os Mercenários fala 
sobre o elenco da nova produção

Avi Lerner, produtor da franquia Os Mercenários, falou 
à Total Film  sobre quem deve integrar o elenco do terceiro 
filme. Entre eles, Clint Eastewood é um dos cotados, assim 
como Harrison Ford e Wesley Snipes. “Nós convidamos 
Clint Eastwood para ser um dos caras, temos um person-
agem em mente para ele. Estamos negociando com Harri-
son Ford e queremos Wesley Snipes, assim que ele sair da 
prisão. Eu darei mais um nome, temos Nicolas Cage para 
viver um dos personagens. E vamos trazer Mickey Rourke, 
de volta, se ele não estiver muito louco. Gosto de Mickey. E, é 
claro, todas as estrelas dos dois primeiros filmes voltarão”, 
revelou o produtor. Ainda de acordo com a Total Film, Cage 
(que trabalhou com o diretor de Os Mercenários 2 em Con 
Air) já teria confirmado a sua participação. Os Mercenários 
2 estreia em 31 deste mês no Brasil.

Tirando leite de pedra

É incontestável o crescimento econômico brasileiro nos últimos 
anos. O poder de consumo da população aumentou, inclusive no Nor-
deste, e o Brasil é hoje a sexta maior economia mundial. E a economia 
da Paraíba, por sua vez, também cresceu embalada pela estabilidade 
econômica do país.

O tema que hoje trago para reflexão não tem a intenção de ava-
liar se esse crescimento econômico foi grande ou pequeno, rápido 
ou lento, sustentável ou passageiro. Mas, sim, debater a realidade do 
mercado das agências de publicidade da Paraíba. Um mercado que 
não conseguiu aproveitar o bom momento da economia brasileira e 
hoje vive uma estagnação no setor privado.

O volume de vendas do comércio varejista do Estado iniciou 
2012 com aumento de 11,5%, quando comparado a janeiro do ano 
passado, segundo estudo do IBGE. Em 2011, o volume de vendas do 
varejo paraibano cresceu13,6%, permanecendo na liderança do Nor-
deste e com a segunda melhor taxa do país – atrás somente de Tocan-
tins (23,1%). Também em 2011, a Paraíba liderou, pelo segundo ano 
consecutivo, as vendas do varejo no Nordeste.

Essas taxas de crescimento, no entanto, não podem ser come-
moradas pelas agências de publicidade paraibanas. O que se vê no 
mercado hoje é uma retração de investimentos privados em publici-
dade. Há uma verdadeira fuga de anunciantes. Para alguns, agência 
virou artigo de luxo e deixou de ser gênero de primeira necessidade. 
Uma inversão total de valores.

Os segmentos que mais investem ou deveriam investir em pu-
blicidade querem faturar sem botar a mão no bolso. Algumas em-
presas do setor de construção civil, por exemplo, querem contratar 
agências da mesma forma que compram cimento. Esquecem ou pre-
ferem esquecer que estão comprando um serviço especializado, que 
precisa ser bem remunerado para poder apresentar o resultado de 
vendas para o qual foi contratado. Esquecem ou preferem esquecer 
que o trabalho da agência também faz parte do alicerce dos seus em-
preendimentos.

Outro grande segmento que também encara as agências como 
artigo de luxo é o de concessionárias de automóveis. Algumas empre-
sas querem contratar um serviço  “completo de tudo”, mas só estão 
dispostas a pagar por um modelo básico 1.0. Claro que existem anun-
ciantes que respeitam e valorizam o trabalho das agências. Mas são 
poucos, muito poucos.

Enquanto isso, os grandes anunciantes do varejo com operações 
na Paraíba, como as redes de supermercado, eletrodomésticos e ele-
trônicos e as operadoras de telefonia, por exemplo, concentram suas 
operações em São Paulo e torram suas gordas verbas publicitárias na 
mídia nacional.

E assim caminha o mercado paraibano das agências de publi-
cidade nesse cenário contraditório do crescimento econômico bra-
sileiro. Tirando leite de pedra. Apostando numa mudança radical de 
mentalidade da maioria dos anunciantes locais, que não vive uma 
crise econômico-financeira. Vive uma crise cultural.

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

Foto: Ortilo Antônio

007 - Operação Skyfall, 
o 23º longa-metragem do 
agente James Bond, teve 
sua estreia adiantada no 
Brasil pela Sony Pictures. 
O filme estrearia no fim 
de semana de Finados, em 
2 de novembro, e agora 
chega aos cinemas em 26 
de outubro. Em Skyfall, a 
lealdade de Bond a M (Judi 
Dench) é testada quando 
o passado dela volta a as-
sombrá-la. Com o MI6 sob 
ataque, 007 (Daniel Craig) 
deve rastrear e destruir 
a ameaça. Javier Bardem  
interpreta o vilão. No 
elenco estão ainda Ralph 
Fiennes, Ben Whishaw, 
Naomie Harris, Helen 
McCrory, Albert Finney, 
Berenice Marlohe e Ola 
Rapace.

Novo filme de 
James Bond estreia 
em novembro

A cinebiografia de 
Frank Sinatra que Martin 
Scorsese  dirigirá tem novo 
roteirista. Segundo o Dead-
line, Billy Ray vai trabalhar 
em cima da versão anterior 
de Phil Alden Robinson 
(Campo dos Sonhos). Ray é 
conhecido por suspenses 
como Plano de Voo e Intriga 
de Estado, e adaptou recen-
temente o roteiro de Jogos 
Vorazes. Anteriormente, 
Scorsese disse que seguiria 
um caminho semelhante ao 
de Não Estou Lá, com três 
ou quatro atores diferentes 
para retratar fases da vida 
e da carreira do ator e can-
tor. Por enquanto nenhum 
ator foi oficializado, embo-
ra a presença de Leonardo 
DiCaprio seja dada como 
certa.

Filme sobre Franck 
Sinatra tem novo 
roteirista

Mídias em destaque

Drops & notas

O médico e historiador Humberto Nóbrega foi reitor da UFPB

Em cartaz

À Beira do 
Caminho

Dira Paes e Ludmila Rosa numa cena de À Beira do Caminho

LOLA (LOL: Laughing Out Loud, EUA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 97 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Lisa Azuelos, com Miley Cyrus, Demi Moore 
e Ashley Greene. Lola namora Chad, que tem uma 
banda e ensaia o show da escola. Lola descobrer 
que Chad é um galinha. Para piorar suas notas na 
escola vão de mal a pior. Sua mãe está tão brava 
com as confusões de Lola que não vai mais deixar 
ela ir à Paris no final do semestre com a escola. Só 
que as coisas ficam ainda mais complicadas quando 
Lola percebe que Kyle, seu melhor amigo, pode ser 
muito mais que isto. Manaíra 3: 13h50, 16h15, 
18h45 e 21h15.

A BEIRA DO CAMINHO (BRA, 2011). Gênero: Drama. 
Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Breno Silveira, com João Miguel, Vinicius Nascimeno, 
Ângelo Antônio. Para fugir dos traumas do passado, 
o caminhoneiro João resolve deixar sua cidade Natal 
para trás e cruzar o país. João vaga por anos, Brasil 
afora, até que numa de suas viagens conhece o 
menino Duda, órfão de mãe e que está à procura de 
seu pai, que vive em São Paulo. Esse encontro faz o 
caminhoneiro rever seus conceitos sobre a vida e 
sobre os laços afetivos. CinEspaço 2: 14h20, 16h40, 
19h e 21h20. Manaíra 4: 14h45, 17h10, 19h25 e 
21h45. Tambiá 1: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

KATY PERRY 3D (Katy Perry: Part of Me 3D, EUA, 2012). 
Gênero: Documentário. Duração: 93 min. Classificação: 
Livre. Direção: Dan Cutforth e Jane Lipsitz. Um evento 
cinematográfico, Katy Perry: Part of Me 3D é um passe 
para os bastidores, um lugar na primeira fila e uma 
visão intimista do divertido, glamuroso, emocionante, 
inspirador, louco, mágico, apaixonado e honesto diário 
de Katy. Manaíra 7: 13m 14h, 15h20, 19h50 e 22h.

31 MINUTOS (BRA/CHI, 2008). Gênero: Comédia. Dura-
ção: 85 min. Classificação: Livre. Direção Alvaro Díaz e 
Pedro Peirano, com Márcio Garcia, Daniel de Oliveira, 
Mariana Ximenes. Juanín atua como produtor no 
famoso noticiário de TV ‘31 Minutos’. Ele é o último de 
sua espécie, uma raridade que desperta o interesse de 
uma malvada colecionadora de animais em extinção 
conhecida como Cachirula. Ela só precisa dele para 
completar sua exótica coleção. Contando com a ajuda 
de Tio Careca, ela dá início a uma caçada pelo último 
membro dos Juanines. CinEspaço 1: 14h20 e 16h10.

VOU RIFAR MEU CORAÇÃO (BRA, 2011). Gênero: 
Documentário. Duração: 78 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Ana Rieper. Documentário que 
trata do imaginário romântico, erótico e afetivo 
brasileiro a partir da obra dos principais nomes da 
música popular romântica, também conhecida como 

Para fugir dos traumas do pas-
sado, o caminhoneiro João resolve dei-
xar sua cidade Natal para trás e cruzar 
o país. João vaga por anos, Brasil afora, 
até que numa de suas viagens conhe-
ce o menino Duda, órfão de mãe e que 
está à procura de seu pai, que vive em 
São Paulo. Esse encontro faz o cami-
nhoneiro rever seus conceitos sobre a 
vida e sobre os laços afetivos

brega. Letras de músicas de artistas como Odair 
José, Agnaldo Timóteo, Waldick Soriano, Evaldo 
Braga, Nelson Ned, Amado Batista e Wando, entre 
outros, formam verdadeiras crônicas dos dramas 
da vida a dois. Em Vou rifar meu coração, os temas 
destas músicas se relacionam com as histórias da 
vida amorosa de pessoas comuns, enfrentando o 
desafio de falar sobre a intimidade de pessoas reais, 
em situações reais. CinEspaço 1: 14h10 e 15h50.

O QUE ESPERAR QUANDO VOCÊ ESTÁ ESPERANDO (What 
To Expect When You’re Expecting, EUA, 2012). 
Gênero: Romance. Duração: 110 min. Classificação? 
12 anos. Direção: Kirk Jones, com Cameron Diaz, 
Jennifer Lopez, Rodrigo Santoro. Holly queria muito 
adotar um filho, mas seu marido Nate não tem a 
menor ideia do que é ser pai e, no fundo, não se 
sente nem pronto para isso. Pressionado para mudar 
essa realidade, ele acaba indo parar num grupo de 
novos pais, liderados por Vic, um cara que se amarra 
em tirar sarro com a cara dos outros. CinEspaço 1: 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra 8: 12h50, 18h e 
20h45. Tambiá 3: 16h10, 18h10 e 20h10.

BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE (The 
Dark Knight Rises, GBR/EUA, 2012). Gênero: Sus-
pense. Classificação: 12 anos. Dublado e Legendado. 
Direção: Christopher Nolan, com Christian Bale, Gary 
Oldman, Tom Hardy. Oito anos após os eventos 
ocorridos em Batman - O Cavaleiro das Trevas, o ter-
rorista Bane retorna para Gotham City, provocando o 
pânico e o desespero. Sem forças para enfrentar o 

terrível criminoso, sedento de sangue, a polícia da 
cidade chega ao seu limite, fazendo com que Batman 
retorne de seu exílio por ter sido responsabilizado 
pelos crimes de Harvey Dent. CinEspaço 4: 14h30, 
17h45 e 21h. Manaíra 1: 15h40 e 212h30. Manaíra 
2: 18h30 e 22h10. Manaíra 5: 14h10, 17h30 e 21h. 
Manaíra 6: 13h10, 16h30 e 20h. Tambiá 2: 14h40, 
17h40 e 20h40. Tambiá 5: 14h20, 17h20 e 20h20.

VALENTE (Brave, EUA, 2012). Gênero: Animação. 
Duração: 100 min. Classificação: Livre. Direção: Mark 
Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell. A história 
acompanha Merida, a princesa de um reino governa-
do pelo rei Fergus e a rainha Elinor. Determinada em 
seguir o seu próprio caminho na vida, Merida desafia 
um antigo costume sagrado que coloca em perigosa 
o reino e a vida de sua família. Então ela parte em 
busca de uma velha sábia para tentar consertar seu 
erro. CinEspaço 3: 14h e 16h10. Manaíra 1: 13h20 
e 19h.Tambiá 3: 14h10. Tambiá 6/3D: 14h e 18h.

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Felipe Joffily, com Emílio Orciollo Netto, Seu Jorge e 
Tainá Müller. Fernando, recém separado, passa boa 
parte do tempo tentando compreender o fracasso 
de seu casamento com Vitória. Já Honório é um 
jornalista machão casado com Leila. E Fonsinho 
escritor solteiro, metido à intelectual. Juntos, eles 
buscam entender o papel do homem no mundo 
atual, povoado por mulheres de ideias modernas. 
CinEspaço 1: 19h50. Manaíra 2: 13h30 e 16h.

A ERA DO GELO 4 (Ice Age 4 – Continental Drift, 
EUA). Duração: 100 min. Classificação: Livre. 
Gênero: Animação. Dublado. Direção: Steve Mar-
tino e Mike Thrumeier. O novo longa-metragem 
da turminha gelada trata do efeito estufa e o 
degelo, como pano de fundo, para ilustrar uma 
série de acontecimentos. Manaíra 8: 15h30, 
14h40 e 17h. Tambiá 4: 14h15, 16h15, 18h15 
e 20h15. Tambiá 6/3D: 16h.

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA (The Amazing 
Spider-Man, EUA, 2012). Gênero: Ação. Duração: 
136 min. Classificação: 10 anos. Direção: Marc Webb, 
com Andrew Garfield, Sally Field, Martin Sheen e 
Emma Stone. A história de Peter Parker, estudante 
rejeitado por seus colegas e abandonado por seus 
pais, ainda criança, mas criado pelo Tio Ben. O ado-
lescente tenta entender quem é, enquanto começa 
a viver a primeira paixão. Manaíra 1: 20h30. Tambiá 
3: 20h20. Tambiá 6/3D: 20h.

OS VINGADORES 3D (The Avengers, EUA, 2012). 
Gênero: Aventura. Duração: 136 min. Classificação: 
12 anos. Diretor: Joss Whedon, com Elenco: Robert 
Downey Jr., Chris Evans e Scarlett Johansson. O 
surgimento de uma inesperada ameaça, que póe 
em risco a segurança da Terra, faz com que Nick 
Fury crie os Vingadores para combatê-la. Trata-se 
da reunião dos maiores da atualidade: Homem de 
Ferro, Thor, Capitão América, Hulk, Gavião Arqueiro 
e Viúva Negra.
Cinespaço 3: 18h20 e 21h.

Foto: Divulgação
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Literatura

As palavras e 

A escritora Marília Arnaud fala sobre seu primeiro 
romance, que será lançado sexta-feira na Capital

FOTO: Divulgação

Não hesito em dizer que a escri-
tora paraibana Marília Arnaud 
é hoje uma das (senão a) maio-
res escritoras paraibanas e, 
que ocupa um lugar destacado 
também em nível nacional. E 
esse testemunho não é somente 
meu; é de críticos renomados 

nacionalmente e de colegas de ofício da autora. 
Essa confirmação veio com seu livro anterior, O 
Livro dos Afetos, embora seu talento já fosse uma 
confirmação há mais tempo. 

Agora, a escritora que tanto reluziu no 
conto, faz a sua estreia no romance e de forma 
surpreendente não fica devendo nada a contista. 
Certamente seus rascunhos poéticos – quando ela 
resolver publicá-los – virão com o mesmo grau de 
inspiração e rigor que despeja na escrita. Suíte de 
Silêncios (Editora Rocco) despeja a luminosidade 
necessária aos que apreciam literatura tecida 
com delicadeza e acuidade raras na contempo-
raneidade.

 Marília - nascida em Campina Grande e ra-
dicada em João Pessoa - exibe todo apuro técnico 
e a farta riqueza do arsenal criativo, ao mesmo 
tempo em  que provoca o leitor a descortinar a 
sua capacidade ficcional. Leiam a entrevista e se 
fartem com a leitura de um livro que, certamente, 
vai ganhar repercussão nacional. O lançamento 
será na sexta-feira no Solar do Conselheiro, no 
Centro da cidade. 

Parece-me que esse seu novo livro tem 
um tom saudosista, melancólico. Essas são 
características também da autora?

No Suíte de Silêncios o passado não passa 
para Duína (protagonista). Afundada em sua dor, 
ela nega o presente e abomina o futuro (“onde não 
há você, onde não há nada.).” É uma história triste, 
sem dúvida, de perdas, abandono, desesperança. 
Você me pergunta se sou saudosista, e eu lhe digo 
que de certa forma, sim, mas também sei olhar 
para aqui e agora, e para frente.

Suas obras têm fios de conexão umas com 
as outras; ou você coloca vestimentas díspares 
em cada uma delas? 

Embora sejam recorrentes em minha ficção 
temas como a precariedade das relações hu-
manas, a solidão do homem, seu sentimento de 
insuficiência diante da vida, a culpa, o desejo, a 

Autora de livros de contos, a paraibana Marília Arnaud estreia em romance com Suíte de Silêncios

Ricardo Anísio
Especial para A União

morte, procuro retratar, em cada conto que escre-
vo, realidades e conflitos psicológicos diferentes. 

Com a trajetória brilhante os especialis-
tas que têm lhe outorgado uma fartura crítica 
muito positiva; isso lhe confere uma respon-
sabilidade bem maior a cada livro. Como lida 
com essa provável cobrança? 

Com serenidade. Acho que nasci para 
escrever e que, de “Sentimento marginal” até 
este primeiro romance, caminhei bastante, sem 

os silêncios

  

A Prefeitura Municipal de João 
Pessoa anunciou um pacote de ações 
de incentivo aos artistas locais, que vão 
desde editais para produção de curtas e 
longas-metragens (investimento de R$ 1 
milhão), para 20 pontos de cultura (R$3,6 
milhões) e para a retomada do Salão de 
Artes Plásticas da cidade.

O 1o Edital de Longa e Curta-Metra-
gem Walfredo Rodriguez deverá aconte-
cer ainda este mês, com investimento 
chega a cerca de R$ 1 milhão destinado 
à produção de dois longas-metragens e 
12 curtas.

A Funjope está para lançar também o 
edital para 20 Pontos de Cultura, segun-
do o diretor executivo da Funjope Lúcio 

Vilar. “Para o projeto, serão disponibilizados 
R$ 3,6 milhões, que promete dar um grande 
impulso no panorama da cultura pessoense”, 
disse ele, acrescentando que o edital será 
disponibilizado ainda em agosto, trazendo os 
critérios de participação na seleção.

Outra novidade também para este mês 
é a retomada do Salão de Artes Plásticas de 
João Pessoa (Samap). O edital para a parti-
cipação no evento será lançado na próxima 
sexta-feira.

Agosto também terá como destaque 
a celebração do centenário do “Eu”, obra do 
poeta paraibano Augusto dos Anjos. O even-
to, de abrangência nacional, será o “Augusto 
das Letras”, que acontece de 24 a 31 deste 
mês. As homenagens continuam com o Prêmio 

Vídeo Poemas, cujas inscrições estão abertas 
até outubro.

 O anúncio do Pacote Cultural foi 
feito pelo prefeito Luciano Agra e, Lúcio 
Vilar, durante solenidade no Teatro do Sesi, 
no Centro, com a presença de escritores, 
cineastas, artistas e produtores culturais.

Outras ações
A Funjope anunciou também a proposta 

de intercâmbio com a Cinemateca Brasileira 
para repatriar registros cinematográficos do 
paraibano Walfredo Rodriguez, responsável 
pela captação das primeiras imagens em 
movimento de João Pessoa, em meados da 
década de 20.

De 28 a 29 de novembro, João Pessoa 

sediará a “Primeira Virada Cultural JP”, 
promovendo 24 horas de programação 
ininterrupta - um evento bastante es-
perado pelo movimento cultural e que 
deverá proporcionar cultura, arte e cida-
dania para a população.

Para este ano, a Prefeitura de João 
Pessoa, por meio da Funjope, também 
estuda implementar dois grandes proje-
tos. Um deles é o “Empreender Cultural”, 
que deverá criar uma linha de crédito 
para os produtores culturais com foco 
profissionalizante, e ainda a implantação 
do Projeto “Anima-Doc-JP”, programa 
de formação audiovisual que está em 
análise por parte do Ministério da Cul-
tura (MinC).  

pressa, mas com determinação. Sempre quis 
fazer melhor do que faço; nunca estou inteira-
mente satisfeita com o meu texto. Exijo muito 
de mim mesma. É penoso? Sim. Mas fiz uma 
escolha, e vou seguir adiante sem receio, porque, 
honestamente, não sei o que faria da vida se não 
pudesse escrever.   

Quanto há de distância entre A Menina de 
Cipango e os silêncios da maturidade, quando 
se trata de ficção e de realidade?

Entre A menina de Cipango (contos) e Suíte 
de Silêncios, meu primeiro romance, passaram-
se 18 anos. Nesse meio tempo, publiquei outros 
livros de contos e participei de diversas cole-
tâneas. Não tenho dúvidas de que cresci. Meus 
personagens tornaram-se mais complexos, a 
linguagem, mais rica, o texto, mais denso. Isso é 
natural, quando se investe na carreira literária. 
Se o escritor não avança, se permanece com o 
mesmo texto, não é escritor. Então, é melhor 
desistir.

Há quem diga que o romance é a mais 
braçal das literaturas. Você concorda? E como 
se sentiu tateando esse novo universo?

A princípio, senti alguma dificuldade. Es-
crevia e não sabia no que aquilo iria dar. Tinha 
a pretensão de escrever um romance, mas não 
estava certa de que teria fôlego para ir adiante. 
Então, em algum momento, encontrei o tom, o 
ritmo certo, e a coisa começou a fluir. Creio que 
as dificuldades na construção de um romance 
não são maiores do que aquelas com que nos 
deparamos na de um conto; são na verdade de 
uma outra ordem. 

Como surgiu a inspiração para a escritura 
de Suíte de Silêncios?

Eu tinha planejado escrever um certo roman-
ce, e acabei escrevendo outro. A criação é algo 
bem misterioso! De início, projetei uma violinista 
obsessiva e atormentada com a própria falta de 
talento, porque queria escrever sobre o valor da 
arte na vida das pessoas, e foi outra mulher que se 
impôs, com uma história de vida que eu não plane-
jara, como se o livro se escrevesse por ele mesmo. 
É isso que costumo chamar de o sopro da criação. 
Você está ali, com uma determinada história para 
contar, e de repente, como se alguém soprasse no 
seu interior, você vai escrevendo outra.   

Você se vê em Duína? Para construir esse 
personagem foi necessário perceber alguém 
no espaço da sua realidade?

 Já me perguntaram isso. As referências auto-
biográficas são bem poucas. Cresci numa família 
de classe média, estudei em colégio de religiosas 
e sou uma musicista frustrada (tomei aulas de 
violão na adolescência). No mais, posso asseverar 
que desfrutei a vida inteira da presença afetuosa 
dos meus pais e que, embora tenha sofrido frus-
trações amorosas, nunca me entreguei à dor como 
Duína, nem nunca amei com a intensidade com 
que ela amou.
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Meta é imunizar 295.190 crianças e atualizar cadernetas
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SEE), através do 
Núcleo de Imunização, inicia 
no próximo sábado (Dia D) 
na cidade do Conde, a Cam-
panha de Multivacinação 
para atualização da caderne-
ta de vacinação de crianças 
menores de cinco anos (4 
anos, 11 meses e 29 dias). 
O esforço para a atualização 
das cadernetas se estende 
até o dia 24 deste mês.

De acordo com a chefe 
do Núcleo de Imunização da 
SES, Missânia Moreira, são 
distribuídas aos municípios, 
através das 14 Gerências Re-
gionais de Saúde, doses de 
dez tipos de vacinas distin-
tas (poliomielite, BCG, hepa-
tite B, tetra ou pentavalente, 
rotavírus, pneumo 10, me-
ningocócica C, tríplice viral 
e DTP).

“O objetivo desta cam-
panha é atualizar a caderne-
ta de vacinação das crianças 
menores de cinco anos e, 
assim, aumentar a cobertu-
ra nacional de imunização 
contra doenças como a po-
liomielite, hepatite B, tétano, 
difteria, coqueluche, entre 
outras. Na medida em que as 
mães procurarem o serviço, 
apresentando as cadernetas 
das crianças, teremos condi-
ções de produzir estatísticas 
e confirmar a eficiência das 
campanhas de vacinação an-
teriores, garantindo também 
a homogeneidade da imuni-
zação nas cidades paraiba-
nas”, afirmou Missânea.

Durante a campa-
nha, que pretende atingir 
295.190 crianças, também 
será implantada no calendá-

rio vacinal a Vacina Inativada 
contra a Poliomielite (VIP) 
para crianças que vão iniciar 
o esquema vacinal. Segundo 
afirmou Missânia, a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) recomenda que  a va-
cina VIP seja implantada nos 

países com cobertura  vacinal 
homogeneizada e que este-
jam com o vírus selvagem da 
doença  erradicado, como é o 
caso do Brasil.

Cumprindo determina-
ção do Ministério da Saúde, 
a SES realizará anualmente 

apenas uma campanha de 
multivacinação, que aconte-
cerá sempre no mês de junho. 
Em agosto, será realizada 
campanha apenas para atu-
alização do cartão de vacina.

A chefe do Núcleo de 
Imunização da SES lembra 

que a criança menor de 5 
anos que não tiver a cader-
neta de vacinação terá que 
iniciar todo esquema vaci-
nal. “É imprescindível que 
as mães ou responsáveis das 
crianças apresentem o cartão 
de vacinação. No caso de ter 

perdido ou de alguma forma 
não poder comprovar que as 
vacinas foram aplicadas na 
criança, esta terá que passar 
por todo esquema vacinal 
novamente. Só assim podere-
mos garantir a imunização”, 
explicou Missânia.

Cobertura vacinal pretende imunizar crianças contra a poliomielite, hepatite B, tétano, difteria, coqueluche, entre outras; mobilização se estende até o próximo dia  24

Para melhorar a cobertura 
vacinal das crianças, o Ministé-
rio da Saúde, em conjunto com 
as Secretarias Estaduais e Mu-
nicipais de Saúde, também está 
mobilizado e realiza em todo o 
país campanha para atualizar 
a caderneta de vacinação.  A 
ação é de mobilização nacio-
nal, segundo anunciou ontem 
o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, em entrevista coletiva. 

Na campanha são ofe-
recidas à população alvo – 
crianças menores de cinco 
anos – várias vacinas. A pen-
tavalente e a Vacina Inativada 
Poliomielite (VIP) também 
passam a fazer parte do ca-
lendário básico de criança.

Além da atualização das 
vacinas, as crianças menores 
de cinco anos - moradoras 
das regiões Norte, Nordeste 
e dos vales do Jequitinhonha 
e Mucuri, em Minas Gerais 
- receberão suplemento de 
vitamina A. A medida integra 
o Programa Brasil Carinhoso, 
lançado em maio deste ano e 
que tem como meta a supe-
ração da extrema pobreza na 
primeira infância.   

Crianças menores de 
cinco anos de idade devem 
ser levadas a um posto de 
vacinação do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) para que 
a caderneta de saúde seja 
avaliada e o esquema vacinal 
atualizado, de acordo com a 

situação encontrada. Estarão 
disponíveis para esta ação to-
das as vacinas do calendário 
básico da criança. São elas: 
BCG, hepatite B, pentavalen-
te, Vacina Inativada Polio-
mielite (VIP), Vacina Oral Po-
liomielite (VOP), rotavírus, 
pneumocócica 10 valente, 
meningocócica C conjugada, 
febre amarela, tríplice viral 
(sarampo, rubéola e caxum-
ba) e DTP (difteria, tétano e 
coqueluche).

“Melhorar a cobertura 
vacinal das crianças significa 
diminuir o risco de transmis-
são de doenças que podem ser 
evitadas”, explica o ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha. 
Segundo ele, a ação também 
permite reduzir as taxas de 
abandono do esquema vacinal.

Crianças irão receber 
megadoses de vitamina A

Vacinação 
reduz risco de 
transmissão 
de doenças e po-
liomielite e pen-
tavalente passam 
a fazer parte do 
calendário

Para a operacionalização desta 
campanha, serão disponibilizados 
cerca de R$ 18,6 milhões, transfe-
ridos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) aos fundos estaduais e mu-
nicipais. Aproximadamente 34 mil 
postos fixos de vacinação estarão 
abertos, além de postos volantes. 
Haverá o envolvimento de 350 mil 
profissionais de saúde e a utilização 
de cerca de 42 mil veículos. O públi-
co-alvo nesta faixa etária é de 14,1 
milhões de crianças. 

A vacina pentavalente é injetá-
vel e reúne em uma única aplicação 
a proteção de duas vacinas distintas, 
a tetravalente - que deixa de ser 
ofertada e protege contra difteria, 
tétano, coqueluche e Haemophilus 
influenzae tipo b (meningite e ou-
tras doenças bacterianas) -  e a vaci-
na contra a hepatite B. Significa uma 
picada a menos para as crianças.

Reforços
A pentavalente será adminis-

trada aos dois, aos quatro e aos seis 
meses de vida. Além desta vacina, 
a criança manterá os dois reforços 
com a DTP. O primeiro reforço de-
verá ser administrado aos 12 meses 
e o segundo aos quatro anos. Os re-
cém-nascidos continuam a receber 
a primeira dose da vacina hepatite 
B nas primeiras 24 horas de vida, 
preferencialmente nas 12 horas, 
para prevenir a transmissão ver-
tical. A vacina hepatite B também 
ficará disponível a outras crianças 
que já tinham esquema completo 

para tetravalente, mas não tinham 
para a hepatite B. Foram adquiridas 
mais de oito milhões de vacinas que 
serão repassadas aos governos esta-
duais e ao Distrito Federal. Na pri-
meira remessa, serão 726 mil doses 
para abastecer todo o Brasil.

Erradicação da pólio
A partir de agora, as crianças 

que nunca foram imunizadas con-
tra a paralisia infantil, irão tomar 
a primeira dose aos dois meses e 
a segunda aos quatro meses, com 
a vacina poliomielite inativada, de 
forma injetável. Já a terceira dose 
(aos seis meses), e o reforço (aos 
quinze meses) continuam com a va-
cina oral, ou seja, as duas gotinhas.

Enquanto a pólio não for erra-
dicada no mundo, o Ministério da 
Saúde continuará a utilizar a vacina 
oral poliomielite (VOP), pois ainda 
existem três países (Nigéria, Afega-
nistão e Paquistão) endêmicos para 
a doença. 

O Brasil já está se preparando 
para utilizar, apenas, a vacina inati-
vada quando ocorrer a erradicação 
da doença no mundo. A VIP será 
incluída na pentavalente junto com 
a vacina meningocócica C (conju-
gada) transformando-se na vacina 
heptavalente. 

Os laboratórios Bio-Mangui-
nhos, Butantan e Fundação Eze-
quiel Dias (Funed) estão desenvol-
vendo este projeto. A previsão é 
que a vacina heptavalente esteja 
disponível no Programa Nacional 
de Imunizações daqui a quatro ou 

cinco anos. As doses da VOP visam 
manter a imunidade populacional 
(de rebanho) contra o risco po-
tencial de introdução de polioví-
rus selvagem através de viajantes 
oriundos de localidades que ainda 
apresentam casos autóctones da 
poliomielite, por exemplo.

Antes, a criança recebia a vaci-
na oral poliomielite (VOP) em todo 
o esquema vacinal, aos 2 meses 
(primeira dose), 4 meses (segun-
da dose), 6 meses (terceira dose) e 
aos 15 meses (reforço). Agora, nas 
duas primeiras doses (2 e 4 meses 
de idade) a criança receberá a va-
cina inativada poliomielite (VIP) e 
na terceira dose (6 meses) e no re-
forço (15 meses) receberá a VOP. A 
criança menor de 5 anos de idade 
que iniciou esquema com VOP de-
verá completar o esquema com a 
mesma vacina. Já a criança menor 
de 5 anos, que ainda não iniciou 
esquema com VOP, deverá seguir o 
esquema sequencial.

Deficiêncas nutricionais
As megadoses de vitamina A 

vão repor as deficiências nutricio-
nais em crianças de 6 meses a 5 
anos incompletos. A suplementa-
ção contribui para reduzir a gravi-
dade das infecções,  diminuição da 
morbimortalidade infantil e contri-
bui para a saúde da visão e o ple-
no desenvolvimento cognitivo. A 
criança deve receber  duas doses 
anuais (não injetáveis), uma a cada 
seis meses. 

Verbas para estados e municípios
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Os ventos na região do 
Litoral paraibano podem 
chegar a até 50 quilôme-
tros por hora em alguns dias 
dos meses de agosto e de 
setembro. “São conhecidos 
como ventos alísios e são 
associados ao período de 
ressaca no oceano Altânti-
co”, alertou ontem o meteo-
rologista Ednaldo Machado, 
do Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet). Segun-
do ele, não existe nenhuma 
anormalidade no fenômeno, 
tendo em vista que este mês 
é caracterizado por ventos 
mais intensos.

A população residente 
no Litoral paraibano já per-
cebeu, nestes primeiros dias 
de agosto, um aumento na 
intensidade dos ventos, es-
pecialmente as pessoas que 
caminham à beira-mar ou 
nas proximidades. 

Ednaldo Machado ex-
plicou que nesta época do 
ano o campo da pressão au-
menta próximo ao Litoral e 
o mar fica mais agitado. Isso 
leva os ventos do quadrante 
sudeste/sul mais para a re-
gião tropical.

O meteorologista do 
Inmet adiantou que esse 
período de ventos inten-
sos no Litoral paraibano se 
prolongará até o início de 
setembro. “No mês de se-
tembro o campo de pressão 
enfraquece e os ventos recu-
am mais para a latitude sul”, 
informou.

De acordo com a previ-
são do tempo do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), os ventos hoje e 

Inmet alerta para rajadas no Litoral
Ventos de até 50 km por hora

Os ventos alísios são asso-
ciados ao período de ressa-
ca no Oceano Atlântico

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

agosto já tem o 
dobro de queimadas

pinguins são 
devolvidos ao mar

Brasília - O número de quei-
madas no país, nos 12 primeiros 
dias do mês de agosto, superou 
em 109% o registrado no mesmo 
período do ano passado. As ima-
gens captadas pelo satélite uti-
lizado pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) revelaram 
13 mil focos de incêndio no pe-
ríodo.

Em igual período de 2011, 
que apresentou condições atípi-
cas nesta época do ano, com 
mais chuvas e temperaturas mais 
amenas, foram identificadas 6,2 
mil ocorrências. Em 2010, ano 
caracterizado pela forte seca e 
baixa umidade, conforme apontam 
especialistas, foram mapeadas 
pouco mais de 15 mil ocorrências 
no início de agosto.

Apenas no Maranhão, foram 
identificadas 3,1 mil queimadas 
no início deste mês. Em Mato Gros-
so, no Pará, no Piauí, no Tocantins 
e em Mato Grosso do Sul, foram 
registrados mais de mil focos de 
incêndio, em cada Estado, nos 12 
primeiros dias de agosto.

Apesar de o Maranhão liderar 
o ranking por unidades federativas, 
duas cidades do Estado aparecem 
na segunda e terceira posições na 
lista municipal, com volume muito 
menor de ocorrências em relação 
a Corumbá, em Mato Grosso do 
Sul. No início do mês, o município 
sul-mato-grossense já contabiliza, 
sozinho, mais de mil ocorrências, 
respondendo por 91% das queima-
das no Estado. Grajaú, no Maranhão, 
é a segunda cidade com mais focos 
de incêndio, com de 396 ocorrên-
cias, seguida por outro município 
maranhense, Mirador, com 286 
queimadas nos 12 primeiros dias 
de agosto.

Do total de ocorrências em 
todo o país, que no acumulado do 
ano soma 43 mil, 84 queimadas 
foram identificadas em áreas pro-
tegidas. A maior parte dos casos, 
42, ocorreu em terras indígenas. 
As unidades de conservação de 
Mato Grosso são as mais afetadas, 
com 22 registros de incêndio.

Rio de Janeiro – A prefeitura 
de Búzios, na Região dos Lagos, já 
devolveu ao mar 28 pinguins da es-
pécie Magalhães, provenientes da Pa-
tagônia, na Argentina. A Operação Pin-
guim, como foi denominada, envolveu 
dois caminhões, uma lancha, além 
de três técnicos do meio ambiente e 
uma bióloga. Os pinguins foram soltos 
perto das ilhas Âncora e Gravatás.

“A expectativa é que os ani-
mais sejam levados por correntes em 
direção ao sul, que são frequentes, a 
partir de setembro”, disse a secretária 
de Meio Ambiente e Pesca de Búzios, 
Adriana Saad.

Os pinguins estavam sendo 
tratados há 45 dias pelo Instituto 
Ecológico Búzios Mata Atlântica (Ieb-
ma), na Praia das Caravelas, onde 
chegaram muito debilitados e foram 
recolhidos por moradores e pessoas 
ligadas à Secretaria de Meio Ambiente 
e Pesca do município.

Os pinguins – em sua maioria 
jovens – começaram a aparecer em 
Búzios mortos ou doentes desde o 
final de junho deste ano. A maioria 
sofria de hipotermia. Segundo o téc-
nico Daniel Lopes, “era necessário 
banhá-los com água quente e depois 
aquecê-los com ajuda de um secador 
de cabelos, para, 24 horas depois, 
passar a alimentá-los”, disse. Ainda 
existem oito pinguins sendo tratados 
no instituto.

amanhã na Paraíba serão de 
fracos a moderados, com ra-
jadas (um aumento repenti-
no do vento). A temperatura 

será estável e o tempo ficará 
nublado a parcialmente nu-
blado com chuvas isoladas 
no leste, e parcialmente nu-

blado a claro nas demais áre-
as. O Inpe prevê ainda que 
hoje os ventos estarão mais 
fortes às 15h, quando atin-

girão 36 km/h e serão mais 
fracos às 21h, com 22 km/h. 
Amanhã, os ventos devem 
atingir até 42 km/h, às 15h.

“A Farsa do Aqueci-
mento Global” é o tema 
da palestra que será 
proferida pelo professor 
da Universidade de São 
Paulo (USP), Ricardo Felí-
cio, no próximo sábado, 
das 10h às 13h, no Za-
rinha Centro de Cultu-
ra. Ele é especialista em 
clima e revela uma face 
não humana do fenôme-
no, embora não negue o 
aquecimento global.

Em entrevista ao 
Portal Terra, o professor 
Felício afirmou que o 
aquecimento global “é 
história para boi dor-
mir”. Segundo ele, o 
efeito estufa sempre es-
teve presente em toda 
história do planeta e 
não acredita que o gás 
CO2 seja totalmente 
responsável por isso. “A 
taxa de CO2 é extrema-
mente pequena, em tor-
no de 0,033% a 0,035%. 
É tão ridículo! E estamos 
falando de todo o CO2 
do planeta. Para você ter 
uma noção, a atividade 
humana é menor que a 
dos insetos. Se isso acon-
tecesse os cientistas já 
teriam montado algum 
equipamento nesse sen-
tido, justamente para 
captar essa energia ex-

tra”, argumentou. Para 
ele, o clima do planeta 
é mais complexo do que 
imaginamos e a própria 
biosfera possui ciclos de 
temperatura. A palestra 
será um evento especial 
para alunos convidados, 
mas estão sendo dis-
ponibilizadas 20 vagas 
para interessados, ao 
preço de R$ 20,00. Os 
interessados devem pro-
curar a Livraria Esquina 
das Letras, no mesmo 
edifício da Zarinha Cen-
tro de Cultura, ou entrar 
em contato pelo telefo-
ne (83) 4009-1130.

perfil - Ricardo Fe-
lício é graduado em Ci-
ências Atmosféricas pela 
USP do qual é professor; 
mestre em Meteorologia 
pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais; 
doutor em Geografia 
pela USP. Tem experiên-
cia em geociências, com 
ênfase em geografia e 
meteorologia, e atua, 
principalmente, em cli-
matologia, geografia da 
Antártida, meteorologia 
e ciclones extratropicais. 
Realiza pesquisas sérias 
e críticas sobre a varia-
bilidade climática e seus 
desdobramentos.

Zarinha promove palestra
Segundo pesquisado-

res, o aquecimento global 
é uma consequência das 
alterações climáticas ocor-
ridas no planeta. Diversas 
pesquisas já confirmaram 
o aumento da temperatu-
ra média global. De acordo 
com os cientistas do Painel 
Intergovernamental em 
Mudança do Clima (IPCC), 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), o século XX 
foi o mais quente dos últi-
mos cinco séculos, com au-
mento de temperatura mé-
dia entre 0,3°C e 0,6°C. Para 
alguns esse aumento pode 
parecer insignificante, mas 
é suficiente para modificar 
todo clima de uma região 
e afetar profundamente a 
biodiversidade, desencade-
ando vários desastres am-
bientais. 

Atualmente, as causas 
do aquecimento global são 
muito pesquisadas. Existe 
uma parcela da comuni-
dade científica que atribui 
esse fenômeno como um 
processo natural, afirman-
do que o planeta Terra está 
numa fase de transição na-
tural, um processo longo 
e dinâmico, saindo da era 
glacial para a interglacial, 
sendo o aumento da tempe-
ratura consequência desse 
fenômeno.

No entanto, as prin-
cipais atribuições para o 
aquecimento global são 

relacionadas às atividades 
humanas, que intensificam 
o efeito de estufa através 
do aumento na queima de 
gases de combustíveis fós-
seis, como petróleo, carvão 
mineral e gás natural. 

A queima dessas subs-
tâncias produz gases como o 
dióxido de carbono (CO2), o 
metano (CH4) e óxido nitro-
so (N2O), que retêm o calor 
proveniente das radiações 
solares, como se funcionas-
sem como o vidro de uma 
estufa de plantas, esse pro-
cesso causa o aumento da 
temperatura. Outros fatores 
que contribuem de forma 
significativa para as altera-
ções climáticas são os des-
matamentos e a constante 
impermeabilização do solo.

 O degelo é outra con-
sequência do aquecimento 
global, segundo especialis-

tas, a região do oceano Ár-
tico é a mais afetada. Nos 
últimos anos, a camada de 
gelo desse oceano tornou-se 
40% mais fina e sua área so-
freu redução de aproxima-
damente 15%. As principais 
cordilheiras do mundo tam-
bém estão perdendo massa 
de gelo e neve. As geleiras 
dos Alpes recuaram cerca 
de 40%, e, conforme artigo 
da revista britânica Science, 
a capa de neve que cobre o 
monte Kilimanjaro, na Tan-
zânia, pode desaparecer nas 
próximas décadas.

Em busca de alternati-
vas para minimizar o aque-
cimento global, 162 países 
assinaram o Protocolo de 
Kyoto em 1997. Conforme 
o documento, as nações de-
senvolvidas comprometem-
-se a reduzir sua emissão de 
gases que provocam o efei-
to de estufa, em pelo menos 
5% em relação aos níveis 
de 1990. Essa meta tem que 
ser cumprida entre os anos 
de 2008 e 2012. Porém, vá-
rios países não fizeram ne-
nhum esforço para que a 
meta seja atingida, o princi-
pal é os Estados Unidos.

Atualmente os princi-
pais emissores dos gases 
do efeito de estufa são res-
pectivamente: China, Esta-
dos Unidos, Rússia, Índia, 
Brasil, Japão, Alemanha, 
Canadá, Reino Unido e Co-
reia do Sul.

Cientista vê aumento da temperatura

Ventos se tornam mais intensos no Litoral e tornam o mar mais agitado; fenômeno deve ocorrer em alguns dias de agosto e setembro 

FOtO: ortilo antônio

Século XX foi 
o mais quente 
dos últimos 
cinco séculos 
e aquecimento 
pode modificar 
todo clima de 
uma região
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Computação em nuvens
País tem verba de R$ 50 mi para solução

A adoção de soluções de cloud, 
a computação em nuvem, que per-
mite o acesso de arquivos e progra-
mas remotamente, por meio de uma 
rede, começa a dar os primeiros 
passos no Brasil. O governo Dilma 
Rousseff colocou de vez o tema nas 
diretrizes do Governo Federal, atra-
vés do aporte de R$ 50 milhões para 
desenvolver tecnologia. Os recursos 
já estão garantidos no orçamento 
da União e esse montante não leva 
em conta os orçamentos do setor de 
Tecnologia da Informação(TI)  dos 
órgãos governamentais, revelou o 
coordenador da política de software 
do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Rafael Moreira (MCTI).

 Computação nas nuvens, do in-
glês “cloud computing”, é o futuro da 
internet, segundo especialistas do 
setor. Nele, as pessoas não precisa-
rão instalar mais softwares. Tudo gi-
rará em torno da internet, que será 
uma plataforma completa de aplica-
ções. As informações, cada vez mais 
aumentando, estarão disponíveis de 
uma forma mais acessível e cada vez 
mais irá crescer o mercado de “ser-
viços on-line”, e com isso, diminuirá 
o preço dos computadores, aumen-
tando a presença on-line de empre-
sas e fornecedores de serviços.

Além dessa ação do Governo 
Federal, a subvenção econômica da 
Finep - com recursos não reembol-
sáveis para o governo - também trará 
uma linha especial dedicada à com-
putação na nuvem. O governo quer 
ainda impulsionar a formação de 
mão de obra para a nuvem e atuará 
como interlocutor entre o meio aca-
dêmico e o mercado privado.

“Cloud computing é estratégico 
para o governo e no anúncio da po-
lítica nacional de software - batizado 
oficialmente como TI Maior - que 
acontecerá no próximo dia 20, na 
Capital paulista, vamos informar que 
o Governo Federal orçou R$ 50 mi-
lhões para investir de agora até 2014, 
sem levar em conta os orçamentos de 
TI das autarquias, estatais e ministé-
rios”, reforçou Rafael Moreira.

A iniciativa de cloud, antecipa 
Moreira, conta ainda com a realiza-
ção de pilotos - pelo menos 10 - no 
Governo Federal, já a partir de 2013, 
com o processo sendo conduzido, 
inicialmente, pelo Serpro, Dataprev 
e Telebras. “Sem infraestrutura de 
telecom não temos computação na 
nuvem e precisamos entender como 

FOTO: Divulgação

No que se refere a compu-
tação nas nuvens, fala-se na pos-
sibilidade de acessar arquivos e 
executar diferentes tarefas pela 
internet. Quer dizer, não é preciso 
instalar aplicativos no computador 
para tudo, pois pode acessar dife-
rentes serviços online para fazer o 
que precisa, já que os dados não 
se encontram em um computador 
específico, mas sim em uma rede.

Uma vez devidamente conec-
tado ao serviço online, é possível 
desfrutar suas ferramentas e salvar 
todo o trabalho que for feito para 
acessá-lo depois de qualquer lugar 
— é justamente por isso que o seu 
computador estará nas nuvens, 
pois você poderá acessar os aplica-
tivos a partir de qualquer compu-
tador que tenha acesso à internet.

Basta pensar que, a partir de 
uma conexão com a internet, você 
pode acessar um servidor capaz 
de executar o aplicativo desejado, 
que pode ser desde um processa-

dor de textos até mesmo um jogo 
ou um pesado editor de vídeos. 
Enquanto os servidores executam 
um programa ou acessam uma de-
terminada informação, o seu com-
putador precisa apenas do moni-
tor e dos periféricos para que você 
interaja.

Conforme alguns cientistas do 
setor, o computador do futuro será 
a internet. Atualmente, se ocorre 
um problema no computador, en-
tão, está tudo perdido. Mas, com 
o uso da computação nas nuvens, 
não importa se a pessoa usa o ce-
lular, o computador ou qualquer 
outro aparelho, pois tudo estará 
guardado na internet

Alguns avaliam que com a 
computação nas nuvens, as em-
presas mais tradicionais de tecno-
logia enfrentarão problemas no 
futuro. Diante desse possível di-
lema, para tentar alavancar essa 
área da internet, que já não teve 
muito sucesso, a Microsoft tentou 

recentemente comprar a Yahoo!.
Como já demostrado pelo 

Google, a empresa não tenta com-
prar gigantes e sim cada vez mais 
comprar idéias para poder inte-
grá-las ao Google. Uma de suas 
últimas aquisições foi o site Dou-
bleclick.

A própria Google, conhecida 
pela sua ferramenta de busca mais 
poderosa, investe e acredita na 
computação nas nuvens.

favorecer a empresa”, conta Rafael 
Moreira.

Projeto piloto
Um outro projeto piloto é, sim, 

o uso do Expresso, serviço de e-mail 
eletrônico, desenvolvido pelo Ser-
pro. “Estamos vendo como oferecer 
software como serviço no governo. 
Esse é um grande desafio e temos 
que pensar no modelo de compras 
governamentais”, sustenta ainda o 
executivo do MCTI.

Apesar de não querer adiantar 
muitos detalhes sobre a política na-
cional de Software, que será revela-
da no dia 20 de agosto, num evento, 
em São Paulo, Moreira admite que as 
compras governamentais são, sim, 

um ponto-chave na nova estraté-
gia. “Estamos adaptando a questão 
de compra de software e serviços 
de TI pelo governo. Montamos um 
modelo que vai beneficiar empresas 
que fazem software”, garantiu Rafael 
Moreira.

E mandou um recado: a estra-
tégia de software livre é importante, 
mas, neste momento, é preciso que se 
comprove quais são os ganhos conta-
bilizados do uso de soluções. “Não va-
mos entrar na briga do sistema opera-
cional. Precisamos fazer software de 
nichos. Levar software nacional para 
áreas como petróleo, gás e energia. 
Se é software livre ou proprietário, o 
que vai levar em conta é a qualidade”, 
adiantou o servidor do MCTI.

Um dos pontos críticos para 
o mercado de TIC é a formação de 
mão de obra e o governo está cien-
te. Tanto que pensa em criar uma 
‘nuvem acadêmica” para aproximar 
o mercado das universidades. “Há 
uma defasagem entre a academia e 
a necessidade do mercado. E cloud 
está nesse contexto. Precisamos 
criar profissionais novos como o 
arquiteto de cloud”, detalha Rafael 
Moreira.

Tecnologia da Informação
Dados divulgados pelo Ministé-

rio da Ciência, Tecnologia e Inovação 
revelam que TI, sozinha representa 
4,4% do Produto Interno Bruto. Se 
somar o C, de comunicações, essa 

representação sobe para 7,6% e se 
acrescentar serviços como call cen-
ter e BPO, o percentual sobe para 
7,9%. “TIC tem papel estratégico. 
Representa mais, por exemplo, que 
o setor automobílistico. Daí todo o 
esforço para o TI Maior”, sustentou 
Moreira. A ideia do governo é colo-
car o Brasil, em 2020, como o quinto 
maior mercado de TIC do mundo.

Há poucos anos atrás, a com-
putação em nuvens era considerada 
como uma tendência. A aposta era a 
de que ninguém mais precisaria ins-
talar programa algum em seu com-
putador para realizar desde tarefas 
básicas (como mexer com planilhas) 
até trabalhos mais complexos, pois 
tudo seria feito pela internet.

Dados se encon-
tram em rede e é 
possível salvar todo 
o trabalho e 
depois acessá-lo de 
qualquer lugar do 
planeta

Segundo defendem espe-
cialistas do setor, as vantagens 
proporcionadas pela computa-
ção em nuvens são muitas, das 
quais uma delas, talvez a mais 
impactante para a maior parte 
das pessoas, é a não necessida-
de de ter uma máquina poten-
te, uma vez que tudo será exe-
cutado por meio de servidores 
remotos.

Outro benefício para os 
usuários é a possibilidade de 
acessar dados, arquivos e apli-
cativos a partir de qualquer lu-
gar do planeta, bastando uma 
conexão com a internet, ou 
seja, não é necessário manter 
conteúdos importantes em um 
único computador.

Porém, nem tudo é fácil. 
O armazenamento nas nuvens 
também gera desconfiança, 
principalmente no que se re-
fere à segurança. Afinal, a pro-
posta é manter informações 

importantes em um ambiente 
virtual, e não são todas as pes-
soas que se sentem à vontade 
com isso.

Outro dado que deve se 
ressaltar também é que, como 
há a necessidade de acessar ser-
vidores remotos, é primordial 
que a conexão com a internet 
seja estável e rápida, principal-
mente quando se trata de stre-
aming e jogos. E deve-se levar 
em conta também que os ser-
vidores ficam em lugares dis-
tantes, portanto, uma internet 
instável ou de baixa velocidade 
é prejudicial para o aproveita-
mento pleno da tecnologia.

Na verdade, a computação 
em nuvens é uma realidade 
cada vez mais sólida na vida 
das pessoas. Nos últimos anos, 
grandes empresas têm dado 
muita atenção a esta tecnolo-
gia, e tudo faz crer que isso vai 
continuar.

Vantagens e desvantagens
do novo armazenamento

Cloud computing executa diversas 
tarefas e dispensa os programas

Com o novo processo virtual as informações estarão disponíveis de forma mais acessível e as pessoas não precisarão mais instalar os softwares



Convenção das Unimeds
OS PARTICIPANTES da 24ª Convenção das 

Unimeds Norte/Nordeste, do 17º Simpósio de Coo-
perativismo de Crédito e do 21º Encontro da Mulher 
Unimediana vão ser contemplados, dentro da pro-
gramação cultural, com shows de artistas de peso.

A noite de abertura será com o humorista 
paraibano Nairon Barreto com o seu personagem 
Zé Lezin e, no dia seguinte, será a vez da cintilan-
te cantora paraibana Elba Ramalho se apresentar 
no jantar de abertura no Eco Resort Vila Galé, em 
Cabo de Santo Agostinho-PE, onde acontecerá a 
convenção unimediana.

O encerramento será com o show man e san-
foneiro cearense Waldonnys.
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Título para Saulo
A CÂMARA MUNICIPAL do Conde, em solenidade às 

16h no Hotel Aruanã presidida pelo vereador José Muniz, 
concede hoje o Título de Cidadão ao executivo Saulo Medei-
ros Barreto, numa propositura do vereador Marcos Formiga.

Merecido título para Saulo que há anos trabalha pelo 
desenvolvimento turístico daquela cidade, foi um dos pio-
neiros a lançar a Praia de Tambaba para o mundo e como 
secretário de Turismo do Conde, fez um bom trabalho para 
atrair turistas e investimentos hoteleiros para a região.

Humberto Nóbrega
A REITORA DO UNIPÊ, Ana Flávia Pereira 

comanda hoje a solenidade de comemoração do 
centenário de nascimento do saudoso histo-
riador paraibano Humberto Carneiro da Cunha 
Nóbrega. Será às 18h30 no auditório do Espaço 
Cultural daquela universidade, com discursos de 
Ricardo Rosado Maia, Evandro Nóbrega e Ariano 
Suassuna.

Haverá, ainda, lançamento do livro Humber-
to Nóbrega: um homem entre livros, de Rosane 
Coutinho Pereira Lacet e um monólogo com a 
atriz Zezita Matos.

O Unipê fará, a partir de agora, a entrega 
ao público do arquivo Humberto Nóbrega, or-
ganizado pela instituição, sob a coordenação 
da arquivista Graça Pereira, com apoio da Co-
missão Editorial da universidade.Irene Ribeiro e o festejado de hoje, Saulo Barreto

Gabriel, Anne Cavalcanti e advogado André Cabral que está hoje aniversariando

FOTO: Goretti Zenaide

Escritores no Festival de Areia

O ESCRITOR PARAIBANO que desejar lançar livro no 
Festival de Arte de Areia poderá fazê-lo, bastando para 
isso comparecer às seções de apresentação de obras que 
terão lugar na Câmara Municipal daquela cidade, nas noites 
de 31 deste mês e 1º de setembro.

Pela manhã daqueles dias, vão ser realizadas mesas 
redondas sobre os centenários de Augusto dos Anjos e Luiz 
Gonzaga, com participação dos escritores Lourdinha Luna, 
Gonzaga Rodrigues, Xico Nóbrega, Pedro Osmar e Valberto 
Cardoso, entre outros.

Advogado André Cabral, 
compositora Thayse Ga-
delha, executiva Ladjane 
Sousa, hoteleiro Tadeu 
Sobreira Pinto, juizes 
Adhailton Lacet e Eslu 
Eloy Filho, empresários 
Dorgival Andrade de Lima 
e Mana Guimarães, Sras. 
Socorro Guedes Pereira, 
cabeleireira Marianne 
Mota, procurador Adal-
berto Targino, Pedro 
Cunha Lima.
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Aquecimento
O PROFESSOR 

paulista Ricardo Felício, 
da USP, vai ministrar 
a palestra “A farsa do 
aquecimento global” no 
próximo sábado, em 
João Pessoa.

Será às 10h no Za-
rinha Centro de Cultu-
ra, em Tambaú, dentro 
do projeto educacio-
nal desenvolvido pela 
instituição com foco 
em temas e debates 
atuais.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Há três espécies de 
mentiras: as ostensivas, 
as difarçadas e as 
campanhas eleitorais”

“O povo merece mais nossa 
revolta do que os políticos, 
pois muita gente troca o 
voto por saco de cimento”

MARK TWAIN VÍRGINIA RODRIGUES

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Vem aí mais um Assustado 
promovido,  há 11 anos  pela 
jornalista  Ruth Avelino no res-
taurante Panorâmico, do Esporte 
Clube Cabo Branco. 

  Será no dia 31 deste mês, 
co m  h o m e n a g e n s  a o s  s u p e r 
heróis de todas as gerações, 
onde quem quiser ir a caráter, 
podem ir fantasiados de Homem 
Aranha, Hulk, Mulher Maravilha, 
Jaspion, Príncipe Namor, Batman, 
entre outros.

Zum Zum Zum
   O advogado Assis Camelo Júnior, filho dos estimados Assis e Mercês Camelo, 
acaba de gravar e lançar um CD com 14 canções religiosas. Gravado no Studio Verbo da 
Vida, o trabalho tem o título de “Para o meu Rei”.

   Rogeraldo Campina vai promover no próximo sábado mais uma noite de 
Flash Back na Boite Tropical Club,  em Tambaú. 

   A loja Taci Ribeiro apresenta hoje um preview de sua coleção de verão, com  
produção do hair stylist João Paulo Targino e make up de Cimar di Sales. Será às 19h30 
na bacana loja que fica na Av. Argemiro de Figueiredo, no Bessa. 

   Zé Filho avisando que dia 25 deste mês os guitarristas Sydnei Carvalho 
e Roger Franco ministram workshop no Sesc-PB. Há poucas vagas.

Tecladista e compositora Thayse Gadelha aniversaria hoje
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Helder e Janeide Kumamoto, ele é o aniversariante de hoje

Mundinho fashion

Poemas
O PROFESSOR 

Carlos Alberto Jales 
vai lançar seu livro 
de poemas Áspero 
Silêncio, na próxi-
ma sexta-feira em 
Natal, a convite da 
Cooperativa Cultural 
da Universidade Fe-
deral do Rio Grande 
do Norte.

A obra já havia 
sido lançada em João 
Pessoa, no mês de 
março, em badalado 
coquetel no Zarinha 
Centro de Cultura.

O CAFÉ COM MODA deste mês será em dia e local 
diferentes, por conta da comemoração do primeiro ani-
versário do evento que tem movimentado o mundinho 
fashion pessoense. Será no próximo dia 31, sexta-feira, no 
auditório do Sebrae, onde o mote será os blogs de moda, 
com mediação da jornalista Clara Torres e participação de 
Agda Aquino, Alex Cavalcanti, Ceicinha Figueiredo, Celino 
Neto e Renata Uchôa.

Congresso
O OFTALMOLOGISTA 

paraibano Lupércio Bran-
co vai participar do XX 
Congresso Brasileiro de 
Prevenção de Cegueira e 
Reabilitação Visual.

O evento será rea-
lizado dias 12 a 15 de 
setembro em São Paulo, 
com transmissão dos 
conhecimentos dos oftal-
mologistas e discussão 
de temas para a prática 
oftalmológica, como o 
sistema público de saúde.

Cinema francês
O FESTIVAL VARILUX de Cinema Francês volta a Ca-

pital paraibana através do Cinespaço MAG Shopping, com 
exibição de 17 filmes, de comédias a dramas, para adultos 
e crianças. A abertura será amanhã com uma sessão privê 
e coquetel para convidados.

Trata-se do maior festival no país em número de 
cinemas (45 em 33 cidades). 

Violência contra a mulher
FOI LANÇADO ONTEM pelo governador Ricardo 

Coutinho, em solenidade no Palácio da Redenção, o 
Portal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.  

A coordenação do portal é da Secretaria de Es-
tado da Mulher e da Diversidade Humana, que tem à 
frente a ex-deputada Iraê Lucena.
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Reforma começa em setembro
CASA DO ARTESÃO PARAIBANO

Operação “Alerta 
Vermelho” apreende 
armas em Santa Rita

Página 14
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Em parceria com 
a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Se-
mam), a Fundação SOS 
Mata Atlântica abriu 
ontem o projeto “A 
Mata Atlântica é Aqui – 
Exposição Itinerante do 
Cidadão Atuante”, no 
Parque Zoobotânico Ar-
ruda Câmara (Bica). Du-
rante 15 dias, estudantes 
e o público em geral 
poderão conferir pales-
tras, oficinas e diversas 
atividades educativas 
gratuitas no parque.

Na abertura, os 
técnicos e monitores 
da fundação exibiram 
um vídeo com o históri-
co e a área de atuação 
da SOS Mata Atlânti-
ca. O público também 
conferiu a exposição 
“Nosso verde também 
depende do azul”, que 
apresenta um pano-
rama sobre a zona 
costeira e os ecossiste-
mas marinhos, e visi-
tou ainda os dois cami-
nhões da fundação, 
que já percorreram 
mais de 90 cidades bra-
sileiras com o objetivo 
de levar informações 
sobre a Mata Atlântica, 
o bioma mais ameaça-
do do país.

João Pessoa volta a 
receber a exposição, que 
esteve na Capital em no-
vembro de 2010, total-
mente reformulada no 
seu quarto ciclo anual. 
A cidade foi a primeira 
do Brasil a elaborar o 
Plano Municipal de Con-
servação e Recuperação 
da Mata Atlântica. Com 
o plano foram prioriza-
das 20 áreas verdes para 
conservação ambiental, 

JP volta a receber exposição itinerante
SOS MATA ATLÂNTICA

As obras de reforma e 
restauração da Casa do Arte-
são Paraibano, localizada na 
Rua Maciel Pinheiro, em João 
Pessoa, deverão ter início em 
setembro. O edital de licita-
ção já foi publicado no Diário 
Oficial do Estado e a Superin-
tendência de Obras do Plano 
de Desenvolvimento do Esta-
do (Suplan) ficará a cargo da 
restauração. Segundo a chefe 
de gabinete da Suplan. Simo-
ne Coelho Guimarães, serão 
investidos mais de R$ 700 
mil na obra.

Os 44 artesãos que co-
mercializam na casa há cer-
ca de 15 ou 20 anos sonham 
com as reformas da casa, que 
atualmente se encontra em 
péssimas condições, com ra-
chaduras e infiltrações em 
todos os bo-
xes e princi-
palmente no 
prédio onde 
funciona a 
diretoria. Se-
gundo o ar-
tesão Dimas 
Matias, há 
cerca de 15 
anos que não 
é feita uma 
r e f o r m a , 
restauração 
ou o resgate 
desta casa.

Os arte-
sãos recla-
mam porque nas condições 
em que se encontra o prédio 
não há como atrair turistas 
para o local. “Para quem pas-
sa pela calçada da casa o vi-
sual é de um prédio abando-
nado, mas agora acreditamos 
que a reforma seja realmente 
feita pelo Governo Ricardo 
Coutinho até porque a licita-
ção já foi divulgada pelo Diá-
rio Oficial”, disse Dimas Ma-
tias revelando que sobrevive 
do seu trabalho de artesão e 
toda a categoria sonha com a 
restauração da casa.

Século XVIII
Para a diretora da Casa 

do Artesão, Morjana Gonçal-
ves, a restauração da casa 
que é tombada pelo Patri-
mônio Histórico do Estado 
se faz necessária e urgente 
porque o teto está prestes a 

desabar. Ela lembrou que a 
casa foi construída no sécu-
lo XVIII, e já foi orfanato do 
bispo da Paraíba, Adauto de 
Miranda Henriques, já foi es-
cola e também sede do Corpo 
de Bombeiros.

Morjana Gonçalves tem 
um projeto que segundo 
ela se for aprovado deverá 
mudar o nome de Casa do 
Artesão para Oficina do Ar-
tesão Paraibano. O objetivo 
é aumentar a produção do 
artesanato da Paraíba. Ela 
denunciou que o Mercado 
do Artesanato, instalado em 
Tambaú, não está vendendo 
só produtos da Paraíba não, 
lá também estão sendo ven-
didos produtos de outros 
estados e nosso objetivo é 
aumentar a produção do ar-
tesanato paraibano para que 
o Mercado do Artesanato 
venda apenas peças produzi-
das no Estado. 

Ela disse que pelo proje-
to a Casa do Artesão também 
abrigará um grande estan-

de de vendas, 
uma escola 
de artesana-
to para que 
outras gera-
ções assumam 
as vagas que 
estão sendo 
deixadas pe-
los artesãos 
antigos, já que 
alguns deles 
estão com ida-
de avançada. 
“Minha meta 
é investir nos 
meninos de 
rua para que 

eles deixem o mundo das 
drogas e passem a serem ar-
tesãos”, disse. 

De acordo com o secre-
tário de Estado de Turismo e 
Desenvolvimento Econômi-
co, Renato Feliciano, a refor-
ma representa uma grande 
conquista para os artesãos. 
“Agora eles terão um espaço 
digno e revitalizado para co-
mercializar suas peças, au-
mentando sua renda e tam-
bém recolocando a Casa do 
Artesão no cenário turístico 
da Capital”, comentou.

Segundo o chefe da Di-
visão de Estudos e Projetos 
da Suplan, Évio Barbosa de 
Lima, as obras de recupera-
ção contemplarão o piso, pa-
redes, revestimentos, esqua-
drias, instalações elétricas e 
hidráulicas, além de pintura e 
paisagismo na frente da casa. 

Mais de R$ 700 mil vão 
ser investidos na obra, 
segundo a Suplan

José Alves
zavieira2@gmail.com

além dos parques urbanos 
já existentes. Quem quiser 
saber mais sobre o assun-
to, vai ter a oportunidade 
amanhã, dia 16, quando 
o livro “Plano Municipal 
de Conservação e Recu-
peração da Mata Atlân-
tica de João Pessoa” será 
lançado na exposição iti-
nerante.

 
Quarto ciclo
Nesta nova fase, 

serão visitadas 14 cidades 
litorâneas nos estados do 
Rio de Janeiro, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Espírito 
Santo, Santa Catarina e 
São Paulo. O quarto ciclo 
do projeto tem como 
tema a região costeira e os 
ambientes marinhos e vai 
mostrar a importância do 
mar para a conservação 
das nossas florestas.

Segundo a coordena-
dora do projeto, Romilda 

Roncatti, a exposição tem 
o objetivo de mobilizar 
a sociedade e mostrar 
como a Mata Atlântica 
está diretamente rela-
cionada ao seu dia a dia, 
sensibilizando-a para ati-
tudes diárias que podem 
fazer diferença na sua 
qualidade de vida.

Nesta nova jornada, 
os dois caminhões adap-
tados viajaram juntos. Um 
deles será palco para a re-
alização de atividades de 
educação ambiental, en-
quanto o outro, transfor-
mado numa sala de aula 
itinerante, concentrará 
atividades como encon-
tros, debates, reuniões, 
treinamentos e cinema.

Escolas e grupos in-
teressados podem re-
alizar visitas monitoradas, 
agendadas pelo telefone 
3218-9841. Os caminhões 
contam, ainda, com es-
truturas próprias para re-
ceber deficientes físicos. 

Além disso, quem tiver 
interesse em se tornar um 
voluntário também pode 
participar. Em caso de 
dúvidas sobre qualquer 
uma das atividades, basta 
entrar em contato pelo 
e-mail itinerante@sosma.
org.br ou monitora@sos-
ma.org.br. Outras infor-
mações podem ser obti-
das pelo site www.sosma.
org.br.

 O patrocínio do pro-
jeto “A Mata Atlântica é 
Aqui – Exposição Itineran-
te do Cidadão Atuante” é 
de Bradesco Cartões, Na-
tura e Volkswagen Cami-
nhões & Ônibus. A mostra 
tem apoio local da Secre-
taria de Meio Ambiente 
(Semam), Associação Gua-
jiru, Associação Paraibana 
dos Amigos da Natureza 
(Apan), Escola Viva Olho 
do Tempo (Evot), ONG 
Ação Animal e Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB).

Caminhão já percorreu mais de 90 cidades brasileiras informando sobre a Mata Atlântica

A Casa do 
Artesão, que 
tem 62 boxes, 
foi criada em 
1983 e foi a 
primeira loja de 
de artesanato 
de João Pessoa

FOTO: Secom/JP



Cinquenta policiais civis e 
militares participaram ontem 
da operação “Alerta Verme-
lho”, na cidade de Santa Rita. 
A ação integrada teve como 
objetivo apreender armas e 
drogas, dando cumprimento a 
13 mandados de busca e apre-
ensão em diversos bairros da 
cidade.

Durante a operação, fo-
ram apreendidos dois revól-
veres calibre 38, 50 munições 
do mesmo calibre e peças de 
motocicleta, que segundo a po-
lícia, podem ter sido fruto de 
roubos e furtos praticados na 
região. Um adolescente tam-
bém foi apreendido em casa, 
local onde foram localizadas as 
armas e munição.

Os principais bairros visi-
tados pela operação foram Alto 
das Populares, Várzea Nova, Ti-
biri e Marco Moura. De acordo 
com o delegado Bruno Victor 
Germano, as ações de repres-
são ao crime devem continuar. 
“O objetivo dessa operação foi 
alcançado, que é demonstrar 
a presença da força policial, 
retirando armas de circulação. 
Vamos dar continuidade ao 
trabalho de combate ao crime, 
focados na redução dos índices 
de homicídio em Santa Rita”, 
afirmou o delegado.

O delegado lembrou, ain-
da, a importância da colabo-
ração da população, por meio 
do Disque Denúncias 197. “A 
população pode continuar 
ajudando, denunciando bocas 
de fumo e fornecendo infor-
mações que ajudem a elucidar 
diversos crimes, como homi-
cídios. O sigilo é garantido e 
quem ganha é a sociedade”, 
orientou.

Sobre o 197 
A ligação para o número 

197 é gratuita e pode ser feita 
de celular ou telefone conven-
cional, de qualquer lugar do 
Estado. O serviço funciona 24 
horas e o denunciante não pre-
cisa se identificar. Pelo e-mail 
gintel.denuncia@ssp.pb.gov.br 
o cidadão poderá enviar docu-
mentos, imagens e vídeos que 
complementem a denúncia fei-
ta por telefone.

Pães com maconha
Um episódio  inédito cha-

mou a atenção da polícia e da 
população do município de 
Alhandra, a 48 km de João Pes-
soa, na última semana. A polí-
cia encontrou pães recheados 
com maconha dentro de uma 
sacola plástica que seria entre-
gue a um dos detentos.

Um rapaz, que não foi 
identificado, foi até a casa de 
detenção levando pães para 
serem entregues a um dos 
apenados. Após uma revista 
na comida, policiais integran-
tes da 1ª Companhia da Polí-
cia Militar, descobriram que 
os pães foram utilizados para 
esconder a droga.

Após a descoberta, os 
pães recheados com maco-
nha foram encaminhados à 
Delegacia da cidade e uma 
investigação foi aberta para 
tentar identificar tanto o res-
ponsável pelo envio da dro-
ga quanto o detento que iria 
recebê-la. A cadeia pública de 
Alhandra abriga 64 presos.
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Operação “Alerta Vermelho” 
apreende armas em Santa Rita

FOTO: Marcos Russo

Ação integrada entre as 
Polícias Civil e Militar teve a 
participação de 50 policiais

Os assaltos a transportes 
coletivos em João Pessoa 
caíram em 27,94% de janeiro a 
julho deste ano, em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do. Os dados são da Associação 
das Empresas de Transportes 
Coletivos (AETC-JP), tomando 
como base a quantidade de 68 
registrados em 2011 e 49 com-
putados nos sete primeiros 
meses de 2012. Apesar da que-
da, a falta de segurança neste 
tipo de transporte está entre 
as primeiras preocupações da 
população, uma vez que, dia-
riamente, milhares de pessoas 
utilizam o transporte público 
para se locomover de suas ca-
sas para o trabalho, escola, fa-
culdade, dentre outros.

“Desde 2006 que os deli-
tos criminosos no interior dos 
ônibus vêm em estado decres-
cente. Naquele ano foram 362 
assaltos, numa média de um 
a cada dia, hoje, graças a al-
gumas medidas adotadas em 
conjunto com os órgãos de se-
gurança pública, os números 
continuam caindo demasi-
adamente”, garantiu o diretor 
executivo da AETC-JP, Mário 
Tourinho.

Levantamentos feitos pela 
AETC-JP e pela Polícia Civil do 
Estado apontam que, apenas 
em João Pessoa, no ano de 
2011, foram praticados 130 
assaltos a transportes cole-
tivos e a previsão, para 2012, 
é que seja muito abaixo deste 
percentual. “Buscamos apoio 
da Segurança Pública, além de 
nossos operadores estarem 
sempre atentos para qualquer 
eventualidade, acionar o 190”, 
afirmou o diretor executivo.

Em função da facilidade e 
volume de dinheiro que circu-
lavam no transporte coletivo 
urbano, uma onda de assaltos 
neste tipo de transporte era 
visto com muita frequência. 
Em resposta a este tipo de 

crime, as empresas de trans-
porte coletivo iniciaram uma 
série de medidas para mini-
mizar este tipo de incidente, 
como a implantação do cartão 
de passagem (reduzindo o vo-
lume de dinheiro no coletivo), 
câmeras de segurança, dentre 
outras. 

Câmeras
A instalação de câmeras 

no interior dos transportes 
coletivos tem sido fator essen-
cial para a redução das ações 
de criminosos. Da frota de 458 
veículos operacionais e 515 
no cômputo geral (levando-se 
em consideração os veículos 
de reservas) em João Pessoa, 
existem 370 câmeras instala-
das. “Esses equipamentos já le-
varam a polícia a prender mui-
tos delinquentes. As gravações 
sempre são encaminhadas à 
polícia que fazem um trabalho 
minucioso e acabam prenden-
do os assaltantes”, disse Mário 
Tourinho.

Em entrevista recente do 
delegado Francisco Basílio, da 
Delegacia de Crimes Contra a 
Pessoa (Roubos e Furtos), o 
número exato de pessoas pre-
sas por assaltos a transportes 
coletivos não existe com pre-
cisão, isto porque, na maioria 
das vezes, o registro é feito na 
Delegacia da área onde ocor-
reu o delito. Mesmo assim, a 
polícia reconhece que, apesar 
de todas as ações das empre-
sas de transportes coletivos 
para evitar o assalto, os ban-
didos, no entanto, veem no 
próprio cidadão uma oportu-
nidade, pois este, muitas vezes 
distraído pelas preocupações 
do dia a dia (trabalho, estudo, 
contas, etc.) não se preocupam 
em mudar seu comportamen-
to para também dificultar e 
deixar de ser um atrativo para 
os bandidos. 

“Desta forma, apesar da 
incidência pelas ações de segu-
rança, ainda é muito comum os 
assaltos e furtos ocorridos no 

na CaPital

Assaltos a transportes coletivos caem 28%
Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

transporte público”, assegurou 
o delegado.

Um motorista da empresa 
Marcos da Silva, que dirige na 
linha do Cabo Branco e que 
pediu para não ter seu nome 
revelado, informou já ter sido 
vítima várias vezes de assal-
tantes. “Quando eles abordam 
não querem saber quem está 
no ônibus. São muitos audacio-
sos e a única forma de ficarmos 
livres deles é deixar eles faze-
rem o que querem”, assegura 
o operador. Um cobrador da li-

nha Circular, prefixo 1.500 afir-
mou também já ter sido vítima 
dos  bandidos. “Dois deles, bem 
vestidos, pegaram o ônibus 
próximo ao conjunto Castelo 
Branco e, ao chegar às imedia-
ções do Hospital de Emergên-
cia e Trauma, anunciaram o 
assalto”, contou o funcionário. 
O presidente do Sindicato dos 
Motoristas da Paraíba, Antônio 
de Pádua, foi procurado para 
falar sobre a segurança de mo-
toristas e cobradores, mas não 
respondeu aos telefonemas.

Bairros periféricos, lu-
gares ermos e terrenos baldios 
são os locais preferidos dos 
assaltantes de transportes co-
letivos para a prática dos seus 
crimes, conforme a polícia e 
o diretor executivo da AETC-
JP, Mário Tourinho. O Viaduto 
de Oitizeiro (nas Três Lagoas) 
também tem sido ponto fre-
quente de assaltos. “Já houve 
caso em que os assaltantes 
chegaram até a colocar es-
paradrapo nas câmeras”, afir-
mou Mário Tourinho.

n Dentro do coletivo mantenha a bolsa, 
carteira, pacotes ou sacolas na frente do 
seu corpo.
n Em ônibus com poucos passageiros, 
procure viajar próximo ao motorista.
n Ande sempre com o dinheiro da passa-
gem contado ou dê preferência aos vales 
transporte.
n Evite ficar sozinho em pontos de ônibus 
isolados
n Antes de sair de casa, tenha um planeja-
mento do seu trajeto diário (ida e volta);
n Tenha a lista com os horários dos ôni-
bus ou trens/metrôs, evitando ficar muito 
tempo aguardando o transporte;
n Para saída ou retorno no período notur-
no o melhor é combinar com algum fa-
miliar para fazer o acompanhamento até 
o ponto do coletivo ou para buscá-lo em 
seu retorno;
n Evite carregar grandes quantias de di-
nheiro na bolsa ou carteira. Se for real-
mente necessário, procure dividir o valor 
em quantias menores guardando em bol-
sos diferentes;
n Evite andar com joias de valor (pulseira, 
anéis, cordão, etc.), pois você se torna um 
atrativo para os marginais;
n Não utilize o celular ou carteira no bol-
so de trás da calça.

Ponto de embarque
- Ao aguardar pelo transporte, evite con-
versar com pessoas estranhas sobre seu lo-
cal de trabalho, hora de entrada e saída, 
etc, ou mesmo conversar com um amigo 
sobre estes assuntos, de maneira que ou-
tras pessoas estranhas ao seu convívio es-

tejam ouvindo;
n No período noturno, procure esperar 
pelo transporte público em locais bem 
iluminados e sempre próximo a outras 
pessoas. Evite ficar sozinho e em locais 
isolados, pois estes lugares facilitam a 
ação de bandidos;
n Durante a espera do coletivo ou mes-
mo dentro dele, fique sempre atento e 
desconfie de pessoas que provoquem es-
barrões desnecessários, pois esta é uma 
tática utilizada por alguns marginais 
para cometer furtos sem que a pessoa 
perceba;

no transporte
n Evite abrir a carteira ou bolsa dentro do 
coletivo ou em locais públicos;
n Procure ficar sempre atento e mante-
nha contato visual com as pessoas ao seu 
redor, pois uma vez percebido que você 
está atento, o bandido evitará a tentativa 
de furto com você;
n Procure não cochilar/dormir dentro do 
coletivo, pois muitos bandidos se apro-
veitam deste momento para cometer pe-
quenos furtos (mp3, celular, relógio, car-
teira, notebook, etc.);
n Ao utilizar ônibus biarticulado (ônibus-
sanfona - equivalente a três ônibus con-
vencionais), você deve evitar viajar em 
vagões vazios;
n Em caso de assalto, evite encarar ou 
olhar diretamente nos olhos do bandido 
e mantenha sempre a calma;
n Informe ao motorista ou ao cobrador 
sempre que perceber alguma atitude sus-
peita.

DiCaS DE SEGURanÇa

Apesar da redução no número de assaltos, a falta de segurança nesse tipo de transporte está entre as principais preocupações da população pessoense



Justiça acata pedido feito pelo MPPB 
e bloqueia bens da Metta Concursos
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O Ministério Público do 
Estado da Paraíba (MPPB) 
requereu e a Justiça deter-
minou o sequestro de bens 
imóveis, de veículos auto-
motores e de embarcações 
registrados em nome da 
empresa Metta Concursos 
& Consultoria Ltda. e dos 
sócios Almir da Costa Pina 
e Edilane Barbosa de Souza. 
A juíza Shirley Abrantes Mo-
reira Régis também decre-
tou o bloqueio online, junto 
ao Banco Central do Brasil 
(Bacen), de qualquer valor 
depositado até o limite de R$ 
6 milhões em contas em ins-
tituições financeiras do país 
em nome dos mencionados 
na sentença.

Almir Pina e Edilane Sou-
za são acusados de integrar 
um esquema criminoso de 
fraude em concursos públi-
cos, desarticulado no último 
dia 18 de junho, pela ‘Opera-
ção Gabarito’. A decisão judi-
cial foi comunicada ontem à 
Promotoria de Justiça de Gu-
rinhém, que ingressou com 
medida cautelar.

Segundo os promotores 
que ingressaram com a peti-
ção, o valor corresponde aos 
danos que teriam sido cau-
sados aos cofres públicos e 
aos candidatos prejudicados 
com o esquema criminoso. 

“Milhares de cidadãos parai-
banos foram subtraídos de 
diversas políticas públicas 
de educação, saúde e sanea-
mento e tiveram gastos para 
participação nos concursos 
públicos realizados pela Met-
ta. A cautela e a substancial 
quantia necessária à repara-
ção das vítimas e do erário 
recomendam que sejam se-
questrados todos os bens dos 
investigados, tanto os móveis 
quanto os imóveis”, justificou 
a promotora de Justiça Jaine 
Aretakis Didier.

O MPPB também reque-
reu ao juiz da Comarca de Gu-
rinhém que os cartórios de 
registro de imóveis de Guara-
bira, Campina Grande e João 
Pessoa, o Departamento de 
Trânsito (Detran) e a Capita-
nia dos Portos da Paraíba se-
jam notificados sobre a res-
trição judicial à alienação de 
bens, para que esses órgãos 
não promovam qualquer 
transferência de proprieda-
de. Os valores depositados 
em instituições financeiras 
do país em nome dos acusa-
dos e da empresa também 
devem ser bloqueados.

Outra solicitação do Mi-
nistério Público, atendida 
pela Justiça foi a solicitação 
ao Bacen do envio de extra-
tos detalhados dos últimos 
24 meses de contas ou apli-
cações financeiras existentes 
nos nomes da Metta, de Al-
mir da Costa Pina e de Edila-
ne Barbosa de Souza.

A empresa é acusada 
de fraude em concursos 
públicos realizados na PB

UTI neonatal evita transferência de bebês

Malta sedia o curso de agente da saúde

EM PATOS

CAPACITAÇÃO

Inaugurada no início 
deste mês, a UTI neonatal da 
Maternidade Dr. Peregrino 
Filho, de Patos, vem cum-
prindo sua função no plano 
de garantias à saúde da mu-
lher proposto pelo Governo 
do Estado e posto em práti-
ca pelo Instituto Fibra, que 
administra a unidade.

A resolutividade desse 
serviço de alta complexida-
de oferecido a crianças de 
alto risco evita a transferên-
cias delas para centros dis-

tantes, como João Pessoa e 
Campina Grande. Hoje, 75% 
dos leitos da UTI neonatal 
da maternidade estão ocu-
pados por bebês que neces-
sitam de cuidados especiais, 
sejam prematuros ou que 
precisaram de cuidados es-
peciais ao nascer.

As taxas de morbi-
-mortalidade que ocorrem 
nessa fase da vida pela fra-
gilidade do bebê, bem como 
pelas sequelas que podem 
ser geradas no nascimento, 

elevam a importância da 
UTI da Peregrino Filho. A 
maternidade conta também 
com a UTI materna, recém-
-inaugurada.

Treinadas, as equipes 
atendem todos os protoco-
los exigidos pelos órgãos fis-
calizadores, e esse nível de 
atendimento da UTI neonatal 
está mudando o perfil da ma-
ternidade, que agora assiste 
à mãe e ao bebê de alto risco. 
A média de atendimentos é 
de 10 a 15 partos/dia, numa 

área geográfica que abrange 
90 municípios sertanejos.

Mamografia
O serviço de mamografia, 

também implantado recen-
temente, tem capacidade de 
realizar 500 exames/mês. A 
6ª Gerência Regional de Saúde 
está contatando os municípios 
da região para que pactuem 
com o Governo do Estado a co-
bertura desse serviço em ca-
sos encaminhados pelas uni-
dades de saúde municipais.

A Secretaria de Estado da 
Saúde, através do Cefor (Cen-
tro Formador de Recursos 
Humanos), abriu na manhã 
de ontem,  na cidade de Malta, 
um curso de formação técnica 
para Agentes Comunitários 
de Saúde, que está sendo ofe-
recido a 36 ACS`s das cidades 
de Malta, Vista Serrana e São 
José de Espinharas, que vão 
cumprir uma carga horária de 
1.200 horas de capacitação, 
em três módulos de 400 ho-
ras, das quais 160h presencias 
e 240h na dispersão (local de 
trabalho).

De acordo com a assesso-
ria da 6ª Gerência Regional de 
Saúde, a cidade de Patos, que 
deveria ter sido beneficiada 
com a mesma capacitação, fi-
cou de fora em virtude da falta 
de definição, por parte da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
dos nomes dos ACS´s,  para a 
formação de uma turma com 
40 participantes, que passa-
riam pelo mesmo processo de 
qualificação, importante para 

que a população possa contar 
com profissionais mais prepa-
rados, desenvolvendo ações 
que elevem a qualidade de 
vida dos habitantes.

Na abertura do primeiro 
módulo do evento, cujo encer-
ramento está previsto para o 
mês de dezembro, compare-
ceram, alunos, coordenadores 
da atenção básica de saúde 
dos três municípios contem-
plados, apoiadores e o geren-
te da 6ª Gerência Regional de 
Saúde, José Leudo Farias, que 
destacou a importância da 
busca incessante pelo conheci-
mento e aproveitou para pedir 
que todos aproveitassem com 
a máxima atenção a oportu-
nidade oferecida pelo Estado, 
nesse processo de melhoria da 
atenção básica.

O curso técnico para os 
ACS de Malta,Vista Serrana e 
São José de Espinharas terá 
como facilitadoras Ilva La-
cerda e Liane Gualberto, que 
também foram capacitadas 
para transmitir o progra-
ma elaborado pelo Cefor, às 
quais apresentaram a meto-
dologia a ser posta em prá-

tica nesse primeiro módulo, 
o processo de avaliação dos 
participantes e os objetivos 
almejados. 

Entre os assuntos que 
serão abordados no primei-
ro módulo do curso, que visa 
formar 1.475 ACS`s este ano 
na Paraíba, em 39 municípios, 
distribuídos em 42 turmas, 
estão: conhecimento do perfil 
da comunidade, da política na-
cional de saúde, planejamento 
de ações, cadastramento das 
famílias, trabalho em equipe, 
ética e moral, conhecimento 
do perfil do ACS.

Essa qualificação acon-
tece em todo o Brasil. Alguns 
Estados concluíram a primei-
ra etapa. A Paraíba foi um dos 
primeiros a demonstrar inte-
resse em dar sequência a essa 
qualificação profissional e já 
apresentou projeto ao Minis-
tério da Saúde com sua pro-
posta, mas antes é importante 
que os municípios façam sua 
parte e incentivem seus agen-
tes de saúde a participarem 
do curso, trocar experiências 
e levar para sua comunidade 
os avanços na atenção básica 
previstos na programação.  

Jefferson Saldanha
Da Sucursal de Patos
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Promovido pelo Cefor, o curso foi aberto ontem para 36 agentes

A UTI neonatal funciona na Maternidade Dr. Peregrino e oferece serviço de alta complexidade a crianças com risco de vida

A Operação Ga-
barito foi deflagrada 
pelo Grupo de Atua-
ção Especial contra o 
Crime Organizado (Ga-
eco-MPPB), a Contro-
ladoria Geral da União 
(CGU) e a Polícia Civil 
para desarticular um 
esquema criminoso de 
fraude em concursos 
públicos, no município 
de Caldas Brandão (a 
60 quilômetros de João 
Pessoa).

No dia 18 de ju-
nho, foram cumpri-
dos seis mandados de 
busca e apreensão e 
quatro mandados de 
prisão temporária con-
tra o dono da empre-
sa Metta Concursos e 
Consultoria Ltda., o 
presidente e os mem-
bros da Comissão Per-
manente de Licitação 
da Prefeitura de Cal-
das Brandão. 

Eles são acusados 
de cometer crimes de 
frustração do caráter 
competitivo, formação 
de quadrilha, falsidade 
ideológica e corrupção 
ativa e passiva. A pena 
para esses crimes chega 
a 21 anos de prisão.

As investigações 
foram iniciadas na Pro-
motoria de Gurinhém. 
Foi constatado que o es-
quema criminoso frau-
dava licitações, dispen-
sas e inexigibilidades de 
licitação e concursos pú-
blicos destinados à con-
tratação de profissionais 

da Estratégia Saúde da 
Família (também cha-
mada de Programa Saú-
de da Família ou PSF) e 
de programas federais, 
como o de Erradica-
ção do Trabalho Infan-
til (Peti), Bolsa Família, 
Programa de Atenção 
Integral à Família do 
Centro de Referência 
Especializado em Assis-
tência Social (Paif-Creas) 
e ProJovem, além de ou-
tros cargos do quadro 
do município.

Para garantir que 
pessoas indicadas por 
integrantes dos Pode-
res Executivo e Legisla-
tivo fossem aprovadas 
no concurso (a fraude 
era feita com o recebi-
mento prévio da assi-
natura e da impressão 
digital dos “apadri-
nhados” em gabari-
tos adulterados com 
respostas preenchidas 
pela própria empresa), 
o processo de licitação 
era burlado para que, 
ao final, houvesse a es-
colha e a contratação 
da empresa Metta.

As irregularidades 
também levaram o Mi-
nistério Público a reco-
mendar aos prefeitos 
e presidentes das Câ-
maras de Vereadores a 
anulação dos concursos 
públicos que organiza-
dos pela Metta Concur-
sos & Consultoria Ltda., 
onde os candidatos 
ainda não foram no-
meados e empossados.

Gaeco deflagra operação
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Debate será no Estadual da Prata
ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO

Paraíba CAMPINA

As reuniões ocorrerão duran-
te este mês conforme crono-
grama da Gerência Regional Pela cidade

Segundo a secretaria, a partir de segunda, a 
campanha de multivacinação será realizada nas UBSF, 
Centro de Saúde, Instituto de Saúde Elpídio de Almeida e 
na Unidade da Criança do Hospital Universitário Alcides 
Carneiro. As vacinas do calendário básico também estarão 
disponíveis.

l MuDANÇA

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 
de Campina Grande informou que a Avenida Severino Cruz, 
localizada às margens do Açude Velho, terá suas vias de 
acesso alteradas em função das mudanças que irão provocar 
outras mudanças no cenário do trânsito no local.

Alternativas 

Conforme a STTP, a via, hoje mão dupla, passará 
a ter sentido único, em direção ao Parque do Povo, a 
partir do dia 27. Quem hoje trafega pela avenida no 
sentido contrário terá como rotas alternativas as ruas 
Desembargador Trindade, Álvaro Gaudêncio e Coronel 
Salvino Figueiredo.

Recuperação
 

A deputada Daniella 
ribeiro (PP), candidata 
a prefeita de Campina 
Grande, confirmou que 
a filha, Marcela, deixou 
o hospital, mas deve 
permanecer em repouso 
absoluto até amanhã. Em 
virtude da recuperação 
da estudante, Daniella 
suspendeu toda a 
agenda de campanha até 
quinta.

Vacinação

A Secretaria de Saúde vai realizar a partir do próximo 
sábado, até o dia 24, a campanha de multivacinação 
para imunizar crianças menores de cinco anos. Além de 
revisar e atualizar as vacinas das crianças nesta faixa 
etária, a campanha vai implantar as vacinas VIP (Pólio 
Inativada).

Imunização

Além da Pólio Inativada, que passa a ser injetável 
para as crianças que estiverem tomando pela primeira 
vez, também será ministrada durante a campanha a 
vacina Pentavalente, que imuniza contra difteria, tétano, 
coqueluche, hemophilus influezae tipo B e a hepatite B.

Agradecimento
 

No sábado, Marcela 
perdeu o controle do 
carro, a caminho de 
casa, saiu da pista e 
desceu uma ribanceira. 
Sofreu ferimentos leves. 
“Obrigada a todos que 
participaram, de alguma 
forma, desde o resgate 
até o tratamento que 
ela recebeu no Hospital 
de Trauma”, disse 
Daniella. 

Postos de vacinação

Olimpíadas universitárias 2012
A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) está 

representando o Estado nas Olimpíadas Universitárias 2012. 
Alunos da instituição foram classificados para participar nas 
modalidades Xadrez e Judô (masculino e feminino), na etapa 
nacional do campeonato. A delegação da UEPB concorre 
ainda nas modalidades de Handebol Feminino e Atletismo 
masculino e feminino. As seletivas para estas modalidades 
acontecem neste fim de semana. A etapa nacional da com-
petição será realizada no mês de outubro na cidade de Fox do 
Iguaçu (PA).

Nova moeda

Começam a circular as novas moedas de R$ 1 e R$ 5, lançadas 
pelo Banco Central em homenagem à entrega da Bandeira 
Olímpica ao Brasil. A bandeira chegou ao Rio de Janeiro na  
última segunda-feira, marcando oficialmente a contagem para 
a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão realizados no 
país em 2016. 

Caderneta de vacinação

O Ministério da Saúde realiza em todo o país, entre 
os dias 18 e 24 de agosto, campanha para atualização da 
caderneta de vacinação de crianças menores de cinco anos. 
O dia de maior mobilização, chamado “Dia D”, dá início à 
campanha e ocorrerá sábado, com o envolvimento de mais de 
350 mil profissionais de saúde em postos, parques e escolas. 
A campanha deve vacinar 14,1 milhões de crianças.

Foi aberto, em Campi-
na Grande, o calendário das 
assembleias do Orçamento 
Democrático Escolar. As reu-
niões ocorrerão durante este 
mês, conforme o cronograma 
previsto para cada Gerência 
regional de Educação (GrE). 
Os encontros têm como 
foco, ampliar a participação 
das comunidades escolares 
estimulando a práticas do 
controle social, com vistas à 
melhoria da qualidade edu-
cacional.

Nesta quarta-feira, ocorre-
rá às 9h da manhã, uma reu-
nião com os gestores da GrE 
do município. O local defenido 
foi a Escola de Ensino Inova-
dor e Profissionalizante Dr. 
Elpídio de Almeida, conhecida 
como o Estadual da Prata. Às 
14h, será realizada uma reu-
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nião com os integrantes da 
GrE de Campina. O local ainda 
será informado.

O encerramento será 
às 19h, com uma avaliação 
do projeto contando com a 
participação da equipe da 3ª 
região de ensino. No dia 23 

de agosto, assembleias serão 
realizadas nas próprias insti-
tuições (todas as escolas da 
3ª região no mesmo dia e ao 
mesmo horário). 

O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Secre-
taria de Estado da Educação 

e Cultura, convida a comuni-
dade para fortalecer os laços 
e constituir-se em um espaço 
de negociações. Também via-
bilizar o caráter deliberativo 
das decisões, priorizar a des-
tinação de recursos e a parti-
cipação de todos.

Kalyenne Antero
auniaokalyenne@gmail.com 

Escola de ensino inovador e profissionalizante Elpídio de Almeida, conhecida como Estadual da Prata

Profissionais de saúde e 
educadores físicos da Secreta-
ria de Esportes, Juventude e 
Lazer (Sejel) de Campina Gran-
de se reuniram na tarde de on-
tem com membros do Programa 
Campina Bem Estar para dar 
continuidade a um projeto de 
orientação de grupos da me-
lhor idade sobre envelhecimen-

to e exercícios físicos.
A atividade foi realizada 

com o grupo da terceira idade do 
Centro Social Urbano do bairro 
do Monte Santo, que é composto 
de aproximadamente 80 pessoas. 
Entre os assuntos abordados, os 
coordenadores falaram sobre fa-
tores que afetam a aderência ao 
exercício, alterações fisiológicas, 
epidemiologia, benefícios que 
trazem a atividade física regular, 
além de alimentação saudável, 

lazer e relações sociais, através 
de palestras feitas pelos profis-
sionais.

Após as palestras os idosos 
participaram de uma aula prá-
tica juntamente com os edu-
cadores. O trabalho terá con-
tinuidade no próximo dia 23 
(quinta-feira) com o grupo da 
melhor idade que pratica exer-
cícios no Parque da Criança. O 
evento será no Centro Cultural 
do parque.

Educadores discutem sobre a prática
de exercícios físicos com os idosos 

SAÚDE

O Corpo de Bombeiros 
amanheceu a todo vapor on-
tem, em Campina Grande. É 
que uma sucata localizada na 
rua Pedro Neco, no bairro da 
Conceição, zona norte da ci-
dade, pegou fogo no início da 
manhã.

A primeira suspeita, con-
forme o filho do proprietário, 
identificado apenas como Ro-

berval, é que um curto-circuito 
teria provocado o incêndio. As 
chamas atingiram e compro-
meteram toda a estrutura do 
depósito de materiais reciclá-
veis, provocando um prejuízo 
que ultrapassa os r$ 30 mil.

“Assim que fiquei saben-
do do ocorrido tive a iniciativa 
de ligar para os Bombeiros, 
que precisaram vir duas vezes 
para conter o fogo. Tivemos 
um prejuízo de mais de r$ 30 
mil. Perdemos toneladas de 

materiais recicláveis e uma 
prensa hidráulica”, detalhou 
roberval.

Duas equipes de combate 
a incêndio do 2º Batalhão de 
Bombeiros Militar se desloca-
ram para o local em virtude da 
quantidade de material estoca-
do e da fumaça tóxica. Os mili-
tares precisaram utilizar apa-
relho de respiração individual.

Após duas horas de tra-
balho, o fogo foi controlado, 
com o auxílio de água e espu-

ma ,através do LGE – Líquido 
Gerador de Espuma. Às 5h. 
quando os bombeiros retor-
naram ao quartel, o proprie-
tário solicitou mais uma vez 
a presença da guarnição vez 
que o incêndio recomeçou. A 
viatura de combate a incêndio 
retornou e concluiu o que cha-
mam de “rescaldo do incên-
dio” às 8h30.

O Corpo de Bombeiros 
está investigando as causas do 
incêndio.

Curto-circuito provoca incêndio e destrói 
sucata no bairro da Conceição em CG

Profissionais de educação física e adeptos do exercício em atividade no Parque da Criança na cidade de Campina Grande

Phillipy Costa
Especial para A união 

Diogo Almeida
auniaodiogo@gmail.com 



R$ 383 milhões para agricultura
plano safra

Governo do Estado investirá 
recursos no setor, que vão 
beneficiar 150 mil famílias
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CpMI aprova quebra 
de sigilo bancário da 
mulher de Cachoeira

página 19
Políticas
17

agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

antônio radical 
(psTU)

Pela manhã, o candida-
to grava o Guia Eleitoral. Ao 
meio-dia, concede entrevista 
a uma emissora de rádio. Às 
16h, participa de uma cami-
nhada nos Funcionários I. Às 
18h45, concede entrevista à 
imprensa. Às 19h20, participa 
de uma reunião em Mangabei-
ra IV. Às 21h, concede entre-
vista a outra emissora de TV.

A candidata realiza du-
rante todo o dia atividades no 
bairro de Jaguaribe. Às 6h, faz  
adesivagem na entrada da fei-
ra de Jaguaribe, na esquina do 
IFPB. Às 7h, visita a feira. Às 16h, 
se reúne com comerciantes. Às 
18h30, participa de uma cami-
nhada, com concentração na 
Praça dos Motoristas, na Rua 
Engenheiro Leonardo Arcoverde.

Pela manhã, o candidato 
grava para o Guia Eleitoral. Às 
14h30, faz uma visita ao sho-
pping da cidade, no Centro. Às 
18h, participa de uma caminha-
da na Ilha do Bispo, com con-
centração em frente à Cinepar.

A candidata do PCO par-
ticipa, às 9h, de uma reunião 
sobre o Guia Eleitoral e, às 
13h, concede entrevista a uma 
emissora de rádio. Lurdes não 
tem atividade de campanha 
marcada para o turno da noite. 

O candidato, às 6h, faz 
adesivagem na Avenida Carnei-
ro da Cunha com Avenida Ba-
rão de Mamanguape, na Torre. 
Às 7h, será entrevistado em 
emissora de TV. Às 14h, grava o 
Guia Eleitoral. Às 19h, se reúne 
com lideranças na comunidade 
Santa Bárbara.

Às 7h, o candidato par-
ticipa de panfletagem na Ave-
nida Epitácio Pessoa, no sinal 
do Extra. Das 13h até as 17h, 
ministra aula na escola CDC.

Cícero lucena 
(psDB)

Estelizabel 
Bezerra (psB)

José Maranhão 
(pMDB)

lurdes sarmento 
(pCo)

luciano Cartaxo 
(pT) 

renan palmeira 
(psol)

Cerca de 150 mil famílias 
paraibanas serão beneficia-
das com um pacote de ações 
do Plano Safra da Agricultura 
Familiar 2012/2013, do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA). No total, serão 
destinados R$ 383,2 milhões 
para os agricultores. O anún-
cio das medidas será feito, 
hoje, às 10h, pelo ministro 
do Desenvolvimento Agrário, 
Pepe Vargas, no Palácio da Re-
denção, em João Pessoa.

A delegada federal do 
MDA na Paraíba, Giucélia Fi-
gueiredo, destacou a impor-
tância do pacote de ações para 
o Estado. “Esse montante de 
recursos disponibilizado pelo 
Plano Safra 2012/2013 para a 
Paraíba é mais uma prova do 
compromisso assumido pela 
presidente Dilma Rousseff de 
fortalecer a principal ativida-
de econômica do Estado, que 
é a agricultura familiar, res-
ponsável pela geração de em-
prego, renda e inclusão social”.

A maior parte da verba 
reservada para a Paraíba, pelo 
Governo Federal – um total de 
R$ 300 milhões – será destina-
da ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), para finan-
ciar projetos individuais ou 
coletivos que gerem renda aos 
agricultores familiares e as-
sentados da reforma agrária. 
Desse total, R$ 120 milhões 
serão usados para operações 
de custeio e R$ 180 milhões 
destinam-se aos investimen-
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O Tribunal de Contas da 
Paraíba (TCE-PM) vai julgar 
hoje as prestações anuais de 
sete Prefeituras Municipais 
e de três Câmaras de Vere-
adores.  Entre os processos 
que serão analisados, estão 
as contas de 2009 do pre-
feito de Bayeux, Jota Júnior 
(PMDB), e as contas de 2009 
e 2010 do prefeito de Catolé 
do Rocha, Edvaldo Caetano 
da Silva (PTB).

Serão examinadas tam-
bém as prestações de 2010 
apresentadas pelos prefeitos 
de Arara, José Ernesto dos 
Santos Sobrinho (PMDB); 
Passagem, Agamenon Baldu-
íno da Nóbrega (PSDB); Rio 
Tinto, Magna Celi Fernandes 
Gerbasi (PMDB); Salgadinho, 
Débora Cristiane Farias Mo-
rais (PSDB); e São Sebastião 
do Umbuzeiro, Francisco Alí-
pio Neves (DEM).

As Câmaras Municipais 
com prestação anual de con-
tas na pauta do TCE são as 
de Montadas, São José de 
Caiana e São José de Prince-
sa, todas referentes ao exer-
cício de 2010. As sessões 
plenárias do TCE ocorrem 
às quartas-feiras, a partir 
das 9h, com acesso público 
permitido e transmissão ao 
vivo pela internet, no ende-
reço www.tce.pb.gov.br.

tos dos produtores na aqui-
sição de máquinas, equipa-
mentos e infraestrutura para 
a produção.

Para assistência técnica e 
extensão rural, serão destina-
dos R$ 13,7 milhões; R$ 46,9 
milhões para o programa Ga-
rantia Safra; R$ 2,6 milhões 
para o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA); e R$ 20 
milhões para o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar 
(Pnae), do repasse do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE).

Além do crédito rural, dis-
ponibilizado pelo Pronaf, e dos 
serviços de assistência técnica 
e extensão rural, os investi-
mentos do Plano Safra na Para-
íba abrangerão mais seis eixos: 
comercialização, agroecologia, 
crédito fundiário, educação no 
campo, grupos produtivos de 
mulheres e agroindústria. 

O plano também tem 
como prioridade o fortaleci-
mento das políticas públicas 
voltadas para a juventude do 
meio rural. Esse conjunto de 
medidas promove a melhoria 
das atividades do segmento, 
cobrindo as possíveis perdas 
por adversidades climáticas 
e estimulando a organização 
econômica dos agricultores. 

“O lançamento do Plano 
Safra garante recursos para 
fortalecer a inclusão produtiva 
no Estado da Paraíba, amplia 
investimentos para convivência 
com o Semiárido e estimula o 
desenvolvimento de arranjos 
produtivos para alimentação 
escolar com foco na agroecolo-
gia”, explicou o secretário de De-
senvolvimento Agropecuário e 
da Pesca, Marenilson Batista.

O presidente da Câmara 
Municipal de Campina Gran-
de, vereador Nelson Gomes 
Filho, resolveu retirar do ar, 
durante o período de campa-
nha eleitoral, a Rádio Câmara 
e a TV Câmara, ambas trans-
mitidas pela internet, através 
do portal do Legislativo cam-
pinense. De acordo com a 
presidência, a intenção é evi-
tar qualquer tipo de proble-
ma que resulte em sanções 
por parte da Justiça Eleitoral. 
Na volta dos trabalhos, no 
segundo semestre, Nelson, 
reunido com os demais par-
lamentares, apelou para que 

todos evitassem usar o ple-
nário da Casa de Félix Araújo 
e, sobretudo, a tribuna, para 
qualquer ação ou gesto que 
possa ser interpretado como 
eleitoreiro. Ainda assim, pre-
cavido, após uma conversa 
informal com alguns juízes 
eleitorais, o presidente resol-
veu suspender a transmissão 
até o fim da campanha.

Mesmo sem a transmis-
são, um bom número de vere-
adores compareceu à sessão 
de ontem, quando foi aprova-
do o Projeto de Lei Número 
122/2011, propositura apre-
sentada pelo suplente Orlan-
dino Farias durante o período 
em que ocupou o mandato, 
no ano passado. O projeto 

trata do reconhecimento de 
diplomas de pós-graduação 
em cursos realizados em Por-
tugal e nos países do Merco-
sul que possuem acordo com 
o Ministério da Educação. A 
matéria foi aprovada por una-
nimidade tanto na primeira 
quanto na segunda votação, 
atendendo a requerimento 
do vereador Fernando Car-
valho. Na semana passada, 
a Comissão de Educação do 
Poder Legislativo realizou 
uma audiência pública com 
a participação de profes-
sores da rede municipal de 
ensino, alunos do curso de 
pós-graduação e profissio-
nais interessados na aprova-
ção da matéria.

Rádio e TV Câmara fora do ar

TCE julga 
hoje contas de 
7 Prefeituras 
e 3 Câmaras

CaMpIna GranDE

Os recursos serão aplicados em ações que gerem o desenvolvimento da agricultura familiar no Estado

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina grande

Vereador perde mandato 
por infidelidade partidária

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-PB) decretou 
ontem, por unanimidade, a 
perda do cargo do vereador 
Gercino Joaquim de Andrade, 
do município de São Domin-
gos do Cariri. O parlamentar 
teve o mandato cassado por 
infidelidade partidária, após 
deixar o Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB) 
para ingressar no Partido 
dos Trabalhadores (PT). 

O relator do processo, 
o juiz Miguel de Britto Lyra 
Filho, comprovou nos autos 
que não houve justa causa 

para a troca de partido feita 
por Gercino Joaquim de An-
drade, resultando assim em 
infidelidade partidária. Com 
a decisão, a Corte Eleitoral 
determinou ainda que o pre-
sidente da Câmara de Vere-
adores de São Domingos do 
Cariri dê posse imediata ao 
primeiro suplente do PSDB 
na Casa.

Esse foi o segundo caso 
de cassação por infidelidade 
partidária pelo TRE só esta 
semana. Na última segunda-
-feira, a Corte havia decreta-
do a perda do cargo eletivo 
do vereador Rênio Macedo 
de Araújo, do município de 
Santana dos Garrotes.

O relator do processo, 
o juiz membro Sylvio Peli-
co Porto Filho, destacou em 
seu parecer que "não ficou 
evidenciada a justa causa da 
desfiliação do referido vere-
ador, que deixou o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) 
para ingressar no Partido 
do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB)".

Além da decisão unâni-
me sobre a cassação do man-
dato do parlamentar acusado 
por infidelidade partidária, a 
Corte Eleitoral também de-
terminou a posse imediata 
do primeiro suplente do PSB 
na Câmara dos Vereadores 
de Santana dos Garrotes.

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com



AL debate situação da Cagepa
nova proposta
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Projeto de deputado prevê 
que Estado desconte dívidas 
de prefeituras do ICMS

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

o que será do pps 
depois das eleições?
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Além dos 20 projetos 
aprovados na reunião de on-
tem de manhã pela Comissão 
de Constituição e Justiça, o 
plenário da Assembleia deve 
apreciar na sessão de hoje 
mais outros 12 projetos de 
autoria do Governo e de par-
lamentares, além de 16 vetos 
acumulados desde a semana 
passada e 87 requerimentos.

A previsão foi feita no co-
meço da tarde de ontem pela 
assessoria de plenário da 
Casa e, entre os projetos apro-
vados pela CCJ, destaque para 
o de autoria do presidente da 
Comissão, Janduhy Carneiro 
(PEN), dispondo sobre a obri-
gatoriedade do Governo do 
Estado parcelar dívidas das 
prefeituras paraibanas com a 
Companhia de Águas e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa).

De acordo com o pro-
jeto, a Cagepa convocará os 
prefeitos dos municípios que 
têm débitos com a empresa 
para realizar o contrato do 
parcelamento da dívida num 
prazo máximo de 120 meses. 
Ainda segundo o projeto, o 
pagamento das parcelas será 
debitado automaticamente 
das cotas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), que são re-
passadas mensalmente pelo 
Estado às prefeituras muni-
cipais.

As 19 outras matérias 
aprovadas pela CCJ incluem 
projetos de leis ordinárias e 
complementares, dos quais 
cinco foram considerados 
constitucionais, cinco in-
constitucionais, quatro ar-
quivados por já existirem leis 
semelhantes e cinco adiados 
pelos relatores. 

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça também 
manteve o veto do Governo 
do Estado ao projeto do de-
putado Anísio Maia (PT), que 
dispõe sobre a consulta à po-
pulação para destinar parce-
las do Orçamento do Estado 
ao Orçamento Democrático.

Participaram da reunião da 
CCJ de ontem o presidente Jan-
duhy Carneiro (PEN) e os depu-
tados Antônio Mineral (PSDB), 
Raniery Paulino (PMDB), Vi-
turiano de Abreu (PSC) e Her-
vázio Bezerra (PSDB).

A CCJ se reuniu ontem e aprovou 20 projetos, incluindo o apresentado pelo deputado Janduhy Carneiro

O líder do Governo, de-
putado Hervázio Bezerra 
(PSDB), confirmou ontem 
que já está com toda do-
cumentação quase pronta 
para dar entrada no manda-
do de segurança que tenta 
reverter a decisão da As-
sembleia Legislativa sobre 
arquivamento do pedido de 
empréstimo na ordem de R$ 
150 milhões para a Cagepa.

Ele explicou que já con-
cluiu também todo trabalho 
de consulta junto à asses-
soria jurídica do Governo, 
mas que assinará o recur-
so juntamente com outros 
parlamentares. “Apesar de 
a matéria ser de autoria do 
Poder Executivo, pelo Regi-
mento, são deputados e não 
o próprio Governo que deve 
recorrer”, explicou o líder. 

O presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça e o 
relator do pedido de emprés-
timo para a Cagepa, os depu-
tados Janduhy Carneiro (PEN) 
e Vituriano de Abreu (PSC), 
respectivamente, disseram 
ontem que respeitam, mas 
que não acreditam na possibi-
lidade de a iniciativa do líder 
da base aliada vir a alterar os 
resultados do plenário.

“É natural que eles re-
corram até porque isso se 
constitui em direito de qual-
quer pessoa, mas não acre-
dito em alteração porque o 

assunto foi avaliado em duas 
comissões e no plenário e 
teve um parecer da Procura-
doria da Casa, que também 
nos  orientou”,  afirmou 
Janduhy Carneiro.

Ele acrescentou que, 
para emitir o parecer soli-
citado pelo presidente da 
Assembleia,  a Procuradoria 
fez uma análise demorada 
no Regimento e mais preci-
samente em todos os  tre-
chos que tratam do quó-
rum qualificado. “A regra 
é simples e vale para todas 
as matérias parecidas e se o 
parecer da Comissão de Or-
çamento foi contrário, o pe-
dido de empréstimo não po-
dia passar com maioria de 
apenas 19 votos”, lembrou o 
presidente da CCJ.

Para Janduhy, o aspecto 
positivo desse recurso é que 
algumas questões relacio-
nadas ao mérito podem ser 
rediscutidas e debatidas; 
entre esses aspectos, ele 
destacou as elevadas taxas 
de juros que a Cagepa real-
mente está sendo obrigada 
a pagar.

“Mas, acho que isso é 
fato consumado e não adian-
ta mais aspectos do mérito de 
uma matéria que, pelo pare-
cer da Comissão de Orçamen-
to e também pelo Regimento 
Interno da Casa, já foi prejudi-
cada”, completou Janduhy.

Vituriano de Abreu ob-
servou, por sua vez, que 
quando esteve elaborando 
o parecer sobre o pedido 
de empréstimo para a Ca-
gepa, já havia aproveitado 
para observar a questão do 
quórum em plenário. “Claro 
que, ao invés de arquivada, 
a bancada do Governo po-
deria ter derrubado o nosso 
parecer e mudado os rumos 
da matéria. Mas, o problema 
é que, para isso, precisaria 
de 22 e não somente de 19 
votos”, disse.

O parlamentar estra-
nhou o fato de o anúncio 
do recurso vir ocupando as 
páginas da imprensa des-
de a semana passada sem 
nenhuma concretização 
até agora e que não haverá 
como a Justiça mudar os ru-
mos da decisão. “Se o Regi-
mento estabelece que o quó-
rum é qualificado, nenhuma 
bancada pode reivindicar a 
aprovação com outro quó-
rum”, disse. 

Vituriano observou, no 
entanto, que o líder do Go-
verno e qualquer parlamen-
tar pode recorrer a qualquer 
instância da Justiça. “Recor-
rer qualquer um pode, mas 
o problema é encontrar res-
paldo para mudar a decisão 
do Poder Legislativo que op-
tou por arquivar a matéria”, 
concluiu.

Hervázio promete recurso na Justiça

Os vereadores Benil-
ton Lucena (PT) e Raoni 
Mendes (PDT) reconhe-
cem que o confronto de 
folhas e as demissões pro-
vocadas pela necessidade 
de  opção são legais, mas 
precisam ser reavaliadas 
pela Prefeitura de João 
Pessoa porque mais de 
duas mil famílias termina-
rão prejudicadas.

“A iniciativa é legal 
e vem como consequên-
cia de decisões estaduais 
e federais parecidas, mas 

a maioria dos servidores 
envolvidos não pode ser 
punida dessa maneira, 
sem tempo para buscar 
alternativas capazes de 
garantir a qualidade de 
vida”, afirmou Benilton 
Lucena, ao salientar que o 
próprio prazo até o final 
do mês é um verdadeiro 
massacre e “o Ministério 
Público precisa interceder 
em defesa dessas famí-
lias”, completou.

Para Benilton Lu-
cena, “o momento e as 

circunstâncias dadas aos 
servidores para que eles 
busquem alternativas de-
vem ser revistas o quanto 
antes, caso contrário, o 
pânico e o desespero vão 
acabar prejudicando o 
próprio rendimento dos 
servidores no trabalho. 
A decisão é inoportuna 
também porque não há 
concurso para chamar 
trabalhadores que ocu-
pem essas vagas, o que 
certamente vai afetar de-
mais o próprio desenvol-

vimento do serviço públi-
co”, disse.

“A decisão pode ser 
necessária, mas as auto-
ridades precisam achar 
uma maneira de ajudar 
os servidores e as famílias 
prejudicadas”, afirma o 
vereador Raoni Mendes, 
ao salientar que, em ter-
mos de legalidade, nin-
guém pode questionar 
nada, só que o assunto se 
torna trágico quando se 
imagina as consequências 
sociais”, disse. 

Vereadores pedem prazo maior
DEMIssÃo DE sErvIDorEs

Foto: Divulgação

Depois que passar a disputa eleitoral deste 
ano, na Paraíba, o PPS deverá iniciar um processo de 
depuração com consequências imprevisíveis por conta 
da disputa entre os grupos políticos que fazem parte 
do partido no Estado. 

Uma parte do PPS apoia a candidatura do PT, 
numa coligação que indicou o jornalista Nonato 
Bandeira como vice de Luciano Cartaxo. A outra parte 
do PPS decidiu apoiar a candidatura de Estelizabel 
Bezerra à Prefeitura de João Pessoa. 

Em pouco mais de uma semana, pelo menos quatro 
candidatos à Câmara de João Pessoa decidiram pelo apoio 
a Estelizabel, abandonando a coligação com o PT. 

O PPS vem de um processo tenebroso desde que 
o presidente José Bernardino foi destituído do cargo. 
Então, encontrou-se uma solução salomônica e a 
deputada Gilma Germano foi eleita em um congresso 
como presidente do partido no Estado. 

Quando achava-se que estava tudo tranquilo no 
seio dos socialistas do PPS, eis que vêm as eleições de 
2012 e joga tudo por água abaixo. Uma parte do PPS, 
comandada pelo jornalista Nonato Bandeira, entra em 
rota de colisão com o projeto político do governador 
Ricardo Coutinho, rompe e passa a trabalhar a 
possibilidade de uma aliança com o PT. 

O pivô da briga é a candidatura da jornalista 
Estelizabel Bezerra, ungida a esse posto pelo 
governador. 

A presidente do PPS, Gilma Germano, continua 
fiel ao projeto do governador e diz que em João Pessoa 
apoia Estela por uma questão de coerência política. O 
partido disputa 11 prefeituras, tem 23 candidatos a 
vice-prefeito e 361 candidatos a vereador. 

Segundo a deputada, pelos seus cálculos, o 
partido elegerá, no mínimo, 8 prefeitos. Depois da 
eleição, seu projeto é reunir o partido, esquecer as 
diferenças e trabalhar o projeto político de 2014.

Cortando na carne

Cerca de 80 mil servidores públicos da União vão receber os salários 
deste mês com os descontos dos dias parados em greve, informa o jornal 
Correio Braziliense. Apesar da medida, que vai atingir todo o funcionalismo 
— até mesmo os professores das universidades —, o Governo Federal 
pretende apresentar, a partir de hoje, propostas de reajustes para alguns 
sindicatos. Serão privilegiadas, ainda de acordo com o jornal, as categorias 
que não recebem aumento há mais tempo.

O índice médio de 22% pedido pelos grevistas está totalmente 
descartado.

Sem candidatos

Não sei se vocês já prestaram atenção, mas é grande a quantidade de 
veículos que circulam em João Pessoa com propaganda política apenas do 
candidato a vereador. Os que disputam a vaga na Câmara da Capital até parece 
que não votam em ninguém para prefeito. 

Que coisa mais entranha!

Qual a proposta?

Os candidatos a prefeito de João Pessoa precisam falar de forma bem clara 
para a população da cidade qual a sua proposta para melhorar o fluxo de veículos 
na área urbana. Porque uns modernosos apelidaram o trânsito de “mobilidade 
urbana” e andam falando um palavreado que apenas meia dúzia entende. 

Se for para enganar é melhor ficar calado.  

Quem vai tirar proveito?

Vai tirar proveito no Guia Eleitoral o candidato que falar de forma clara 
e transparente sobre o trânsito. João Pessoa chegou a um ponto que seu 
sistema viário está estrangulado. O povo vê isso, os que se deslocam pela 
cidade de carro sabem disso. 

O trânsito da cidade é o inferno de Dante.

Foi à Justiça

A bancada do governo, com relação ao projeto do pedido de empréstimo 
da Cagepa, não se deu por vencida, não. O projeto foi derrotado em plenário 
pelos deputados da AL, mas, ontem, o líder do governo recorreu ao Tribunal de 
Justiça para anular a votação. 

Está mais difícil do que parto de burro.



CPMI DO CACHOEIRA

As contas bancárias de Andressa
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Comissão aprovou ontem 
a quebra de sigilo bancário 
da mulher do bicheiro
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Brasília - A Comissão 
Parlamentar Mista de In-
quérito (CPMI) do Cachoeira 
aprovou ontem a quebra dos 
sigilos bancário, fiscal, tele-
fônico e telemático (prote-
ção da identificação de usuá-
rios de meios eletrônicos) de 
Andressa Alves Mendonça, 
mulher do empresário Car-
los Augusto de Almeida Ra-
mos, o Carlinhos Cachoeira. 
Andressa esteve na semana 
passada na CPMI, mas usou 
o direito de permanecer 
em silêncio para não se in-
criminar. Ela é suspeita de 
chantagear o juiz Alderico 
Rocha Santos, titular dos 
processos que investigam 
as denúncias na 11ª Vara 
Federal de Goiânia.

A comissão também 
aprovou a nova convocação 
de Carlinhos Cachoeira. Na 
primeira vez que esteve da 
CPMI, ele ficou em silêncio. 
Cachoeira está preso desde 
29 de fevereiro, após a defla-
gração da Operação Monte 
Carlo, pela Polícia Federal.

A CPMI aprovou mais 33 
requerimentos propondo as 
quebras dos sigilos bancá-

rios, fiscal e de telefone de 
várias pessoas e empresas. 
Acusada de ser “laranja” do 
esquema montado por Ca-
choeira, a empresa Alberto & 
Pantoja Construções e Trans-
portes Ltda. é uma das que 
tiveram os sigilos quebrados.

Procuradores
A Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito (CPMI) 
do Cachoeira voltará a ou-
vir terça-feira (21) os pro-
curadores da República Léa 
Batista e Daniel Salgado, do 
Ministério Público Federal 
em Goiás, responsáveis pela 
Operação Monte Carlo, da 
Polícia Federal. O anúncio foi 
feito pelo presidente do cole-
giado, senador Vital do Rêgo 
(PMDB-PB).

Também ficou definido 
que a CPMI ouvirá na pró-
xima quarta-feira (22) o ex-
-corregedor-geral da Secre-
taria de Segurança Pública e 
Justiça Aredes Correia Pires, 
e o presidente da Agência 
Goiana de Transportes e 
Obras (Agetop) e ex-tesou-
reiro da campanha de Mar-
coni Perillo, Jayme Rincón.

Rincón já foi convocado 
duas vezes e não compare-
ceu à CPMI porque apresen-
tou atestados médicos. Já 
Aredes Correia Pires tinha 
depoimento marcado para 
hoje, mas não foi localizado 
pela Polícia Legislativa.

Rio de Janeiro - A greve 
dos servidores federais  li-
gados ao comércio exterior 
– Ministério da Agricultu-
ra, Receita Federal, Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) - traz con-
sequências graves para o 
país, entre essas, prejuízos 
diários de US$ 12 milhões, 
disse à Agência Brasil o 
presidente em exercício da 
Associação de Comércio Ex-
terior do Brasil (AEB), José 
Augusto de Castro. A parali-
sação também pode acarre-
tar perda de contrato para 
exportadores brasileiros.

O prejuízo é resultado 
dos cerca de 150 navios que 
estão parados nos portos, 
aguardando liberação para 
carregar ou descarregar 
mercadorias e, por isso, ge-
rando perda financeira para 
exportadores e importado-
res. Segundo Castro, o custo 
de US$ 12 milhões é relativo 
somente ao pagamento de 
armazenagem, consideran-
do-se o custo médio de US$ 
40 mil por navio parado.

O dirigente da AEB dis-
se que as estatísticas de co-
mércio exterior estão detur-
padas. “A importação está 
muito baixa, claramente em 
consequência da greve. Os 
produtos vêm para o Brasil, 
mas demoram a ser regis-
trados como importação. 
Enquanto isso, as empresas 
estão pagando armazena-
gem por essas mercadorias 
que estão no porto, paradas. 
Isso tem um custo adicional 
para as empresas”.

Na exportação, o pre-
sidente da AEB avaliou que 
o atraso no embarque pode 
ocasionar multa ou até mes-
mo cancelamento do contra-
to por atraso na entrega da 
mercadoria. Além disso,  na 
exportação, quando se utili-
za carta de crédito, ela tem 
um prazo de validade. “Se eu 
não consigo embarcar  den-
tro daquele  prazo, ela [em-
presa] perde a garantia. Ou 
seja, deixa de ter garantia de 
pagamento e o importador 
vai pagar, se quiser pagar”, 
ressaltou.

Outro fator negativo 
que a greve traz é para a 
imagem do Brasil. Segundo 
observou Castro, as greves 
no país têm sido, ultima-
mente,  muito frequentes e 
longas. “Isso cria uma ima-
gem muito negativa”. Des-
tacou que somente a para-
lisação dos funcionários da 
Receita Federal completou 
57 dias. “É como se eu esti-
vesse parando a economia. 
Se nós considerarmos que 
a Receita é o coração do 
país, nós estamos com um 
problema de coração muito 
sério”.

De acordo com a AEB, 
as greves da Receita Fede-
ral, Anvisa e Ministério da 
Agricultura foram iniciadas, 
respectivamente, nos dias 
18 de junho, 9 de julho e 6 
de agosto deste ano.

São Paulo - O ex-presi-
dente Fernando Henrique 
Cardoso disse, na manhã 
de ontem, acreditar que, se 
houver condenação dos réus 
do mensalão no Supremo 
Tribunal Federal (STF), há 
um risco de o episódio man-
char os oito anos de gover-
no Luiz Inácio Lula da Silva. 
"Acho que sim", respondeu 
diretamente. Ao contrário 
do que espera para a ima-
gem do legado do ex-presi-
dente Lula, FHC acha que o 
mensalão não atinge a presi-
dente Dilma Rousseff.

O ex-presidente parti-
cipou do Seminário Inter-
nacional em Busca da Ex-
celência, promovido pelo 
Fundo Nacional da Quali-
dade (FNQ), em São Paulo. 
Após palestra, FHC lembrou 
que o julgamento do men-

Brasília – O advogado 
João dos Santos Gomes Filho, 
que defende o ex-deputado 
federal Paulo Rocha (PT-PA) 
no processo do mensalão, 
admitiu ontem que seu clien-
te recebeu R$ 620 mil do PT, 
mas afirmou que os recursos 
eram para saldar dívidas da 
campanha presidencial de 
2002. Gomes Filho negou que 
seu cliente soubesse da ori-
gem ilícita do dinheiro e que 

Andressa Alves, mulher de Cachoeira, é acusada de tentar chantagear o juiz Alderico Rocha Santos

FHC diz que mensalão pode 
manchar o governo de Lula

Empresários 
reclamam de 
prejuízos por 
conta de greve

Defesa de Rocha admite que 
ele recebeu dinheiro do PT

Rio (AE) - A Comis-
são Nacional da Verda-
de priorizará no Rio a 
investigação dos centros 
de tortura e assassinato 
- como a Casa da Morte 
de Petrópolis - que fo-
ram mantidos clandesti-
namente pela repressão 
política no Estado, infor-
mou ontem um dos in-
tegrantes da CNV, Paulo 
Sérgio Pinheiro. Segun-
do ele, a existência des-
ses locais, onde muitos 
presos políticos foram 
vistos com vida pela últi-
ma vez antes de desapa-
recer, foi mais acentuada 
no Estado que em outras 
unidades da Federação. 
“Em cada local, teremos 
algum ponto com mais 
relevância (para investi-
gação)”, completou Pi-
nheiro, que participou, 
com os conselheiros José 
Paulo Cavalcanti e Rosa 
Cardoso, da assinatura 
de termo de cooperação 
com a Seccional Rio da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB).

A OAB-RJ também 
criou a sua Comissão da 
Verdade, mas com foco 
mais específico: o setor 
Judiciário. Com o termo, 
os resultados das investi-
gações feitas pelo grupo 
da Ordem serão encami-
nhados à CNV. “Oficia-
lizamos aqui o compro-
misso de repassar à CNV 
tudo o que apurarmos 

Centros de tortura 
serão investigados

COMISSÃO DA VERDADE

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

Débora Zampier
Da Agência Brasil

sobre as arbitrariedades 
cometidas pela Justiça 
Militar e pelo Ministério 
Público Militar no perío-
do de 1964 a 1985”, ex-
plicou o presidente da 
OAB/RJ, Wadih Damous. 
“Não precisávamos criar 
um grupo para exercer 
o mesmo trabalho do 
Governo Federal. Va-
mos nos ater à nossa 
área”. Pinheiro elogiou 
a iniciativa. “O simbo-
lismo dessa cooperação 
é imenso”, disse. Rosa 
afirmou que os depoi-
mentos colhidos pela 
OAB certamente serão 
aproveitados no traba-
lho final da Comissão.

Na segunda-feira, 
a OAB do Rio entregou 
à CNV cópias de depoi-
mentos ouvidos por sua 
Comissão da Verdade. 
Um deles é o de César 
Benjamin, preso aos 17 
anos, mas considera-
do pela Justiça Militar 
como tendo idade men-
tal de 35 anos, o que jus-
tificou sua prisão e con-
denação como adulto. 
Uma audiência pública, 
realizada no auditório 
da Ordem, foi marcada 
por depoimentos emo-
cionados de ex-presos 
políticos e de familiares 
de desaparecidos, que 
manifestaram ceticismo 
em relação à CNV e exi-
giram que suas audiên-
cias sejam públicas.

salão não "cola" na popula-
ridade da presidente Dilma 
Rousseff, que continua em 
alta. "A razão é óbvia: o povo 
está achando que ela está di-
reita, contrária às posições 
antigas do PT", avaliou.

O tucano voltou a di-
zer que, em sua avaliação, 
os réus do mensalão prati-
caram crimes, mas que não 
cabe a ele julgá-los. "Não sei 
se devem condenar, não sou 
juiz", afirmou. No entanto, o 
ex-presidente enfatizou que 
o julgamento do mensalão 
é um momento importante 
para o país e que, por essa ra-
zão, é preciso que os minis-
tros do STF justifiquem seus 
votos, seja para condenar ou 
para absolver os réus. "Veja a 
pesquisa (Datafolha): as pes-
soas estão acompanhando e 
não acreditam que dê em al-
guma coisa. É preciso que dê 
em alguma coisa. Não estou 
dizendo 'condena todo mun-

do' ou 'absolve todo mundo'. 
É preciso que dê em um jul-
gamento em que as pessoas 
entendam as razões pelas 
quais o juiz condenou ou 
não", pregou.

Durante sua palestra, 
o ex-presidente falou sobre 
os desafios da educação no 
país e criticou o projeto que 
prevê a utilização de 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
para a educação, por enten-
der que o que é hoje aplicado 
é suficiente para a rede pú-
blica de ensino. 

FHC também criticou 
a política de cotas raciais 
nas universidades referen-
dada pelo STF. Segundo ele, 
é preciso um sistema com-
pensatório mas que não 
crie uma ideologia racista 
no país. "Nós vamos valo-
rizar o conceito de raça?", 
questionou. "Divisão basea-
da em raça não dá bom re-
sultado", concluiu. 

tenha tentado esconder os 
pagamentos.

Paulo Rocha responde 
oito vezes pelo crime de lava-
gem de dinheiro, no processo 
que está em julgamento no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Segundo a denúncia 
do Ministério Público, o então 
parlamentar e presidente do 
PT-PA recebeu valores ilícitos 
das empresas de Marcos Valé-
rio, por meio de sua secretá-
ria, Anita Leocádia.

“Em lugar nenhum do 
mundo se lava dinheiro na 

própria conta”, justificou o ad-
vogado. Segundo Gomes Filho, 
a campanha presidencial de 
Luiz Inácio Lula da Silva em 
2002 gerou débitos para o PT-
-PA, que era então presidido 
por Paulo Rocha. Sem ter como 
pagar, ele pediu auxílio ao te-
soureiro nacional do partido, 
Delúbio Soares, que contraiu 
empréstimos bancários para 
saldar os compromissos. “Na 
cadeia causal, ele [Paulo Rocha] 
é um irrelevante. O dinheiro já 
chegou limpo no diretório do 
PT-PA. Foi essa a sistemática”.



 O Conselho de Coor-
denação Nacional (CCN), o 
principal grupo de oposi-
ção interna na Síria, emitiu 
ontem um plano de “ces-
sar-fogo temporário” en-
tre ambas as partes para 
reduzir a violência no país 
árabe e facilitar as con-
dições para uma possível 
transição à democracia.

 Segundo o documen-
to, que a Agência Efe teve 
acesso, o CCN pede que 
os grupos armados, tan-
tos os do regime como os 
da oposição, busquem um 
“cessar-fogo temporário o 
mais rápido possível, de 
preferência, antes do iní-
cio do Eid ul-Fitr” - a cele-
bração que marca o fim do 
jejum do Ramadã, prevista 
para este fim de semana.

A iniciativa propõe 
também que ambos os 
grupos libertem seus pri-
sioneiros, reféns e seques-
trados logo na primeira 
semana de trégua, além do 
comprometimento de não 
capturar mais pessoas. A 
violação dessas metas se-
ria considerada como uma 
ofensa criminosa.

Neste documento, o 
grupo opositor também 
defende o livre acesso das 
organizações humanitá-

rias em missões de ajuda 
alimentícia e médica, as-
sim como uma facilitação 
no tratamento dos feridos 
nos hospitais públicos e 
privados, que estão sob os 
cuidados da Cruz Verme-
lha e da Crescente Verme-
lho.

De acordo com o CCN, 
se esses três pontos ci-
tados forem cumpridos, 
a Síria terá um ambiente 
propício para conseguir 
uma solução política para 
o conflito, iniciado em 
março de 2011.

Na sequência, após 
essa primeira fase, um di-
álogo político deverá ser 
instaurado para reunir os 
membros da oposição e 
uma delegação do regime 
que tenha plena autorida-
de de negociar e que esteja 
formada por personalida-
des que não tenham come-
tido crimes de sangue.

Segundo o relatório, 
este período de transição 
deverá se estender por um 
ano e seguir com o objeti-
vo de preparar o país para 
um sistema democrático, 
parlamentar e plural.

O CCN sugere que as 
Nações Unidas supervi-
sionem a aplicação desta 
iniciativa, similar ao plano 
de seis pontos do antigo 
mediador internacional 
Kofi Annan, que só poderá 
ser iniciada se as partes 
envolvidas aceitarem as 

Oposição propõe um cessar-fogo
temporário com o governo sírio
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O Conselho de Coordenação 
Nacional elaborou um plano  
para reduzir a violência no país
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Cinco pessoas mor-
reram e 17 ficaram fe-
ridas nos confrontos 
registrados, quando 
soldados da guarda 
republicana do Iêmen, 
liderados pelo filho do 
ex-presidente Ali Ab-
dullah Saleh atacaram 
ontem com armas au-
tomáticas e foguetes 
antitanques a sede do 
ministério da Defesa 
em Sanaa.

As forças gover-
namentais repeliram 
o ataque, informaram 
testemunhas. Cente-
nas de soldados lança-
ram o ataque contra 
o edifício, situado no 
Centro de Sanaa, após 
tê-lo cercado desde as 
primeiras horas do dia, 
informaram as fontes à 
AFP.

Forças Armadas 
O incidente ocor-

reu uma semana após 
o novo presidente do 
Iêmen, Abd Rabo Man-
sur Hadi, ordenar a re-
estruturação das Forças 
Armadas, reduzindo o 
número de unidades 
sob o comando de che-
fes que lhe são adver-
sos, entre eles o gene-

ral Ahmed Ali Abdullah 
Saleh, filho do ex-presi-
dente.

Os amotinados, 
pertencentes ao princi-
pal quartel da Guarda 
Republicana situado 
em Sawad, ao sul da 
Capital, protagoniza-
ram tiroteios com a po-
lícia em seu avanço em 
direção ao ministério 
da Defesa.

As tropas de prote-
ção, apoiadas pela Po-
lícia Militar e por refor-
ços da Quarta Brigada 
blindada, mobilizaram 
carros blindados e con-
seguiram repelir o ata-
que, prendendo vários 
dos atacantes e cercan-
do outros em edifícios 
da região.

A proteção foi re-
forçada nas imedia-
ções da residência do 
presidente Hadi, que 
substituiu em feverei-
ro Saleh, no âmbito de 
um acordo alcançado 
com a mediação dos 
países do Golfo para 
colocar fim a treze me-
ses de protestos contra 
o presidente veterano. 
As causas do inciden-
te são ignoradas até o 
momento.

Atentado a ministério 
no Iêmen mata cinco

CONFLITO

Brasília – Pela primeira 
vez desde que ocorreram 
os terremotos no Irã, o go-
verno iraniano informou 
ontem que aceitará ajuda 
estrangeira para socorrer 
as vítimas dos tremores de 
terra na região da província 
do Azerbaijão. O primeiro-
vice-presidente da Repú-
blica iraniano,  Mohamma-
d-Reza Rahimi, disse que o 
Irã está pronto para  “rece-
ber contribuições de dife-
rentes países”.

Pelo menos 306 pesso-
as morreram, mais de 4,5 
mil ficaram feridas e cerca 
de 300 mil foram afetadas 

pelos efeitos dos tremores 
de terra, do último dia 11. A 
parte oriental do Irã foi atin-
gida por terremotos de 6,4 
graus e 6,3 graus de magni-
tude na escala Richter.

“O nosso país em diver-
sas ocasiões prestou socor-
ro às vítimas de desastres 
naturais em diferentes pa-
íses”, disse o primeiro-vi-
ce-presidente da Repúbli-
ca. “Agora estamos prontos 
para receber as contribui-
ções de diferentes países 
às vítimas do terremoto em 
Ahar, Varzaqan e Haris.”

As regiões de Ahar, Var-
zaqan e Haris reúnem al-

deias com muitas famílias, 
destacou Rahimi. Só em 
Varzaqan, 12 aldeias fica-
ram totalmente destruídas 
e 60, parcialmente. Nos úl-
timos dias, aumentou o nú-
mero de países prestando 
apoio e solidariedade aos 
iranianos, além do ofereci-
mento de ajuda.

O Brasil, a Venezuela, a 
Bolívia, a Equador e a Nica-
rágua enviaram mensagens 
de apoio ao Irã, assim como 
a Turquia, o Paquistão, a 
Rússia, a Síria, o Japão, a 
Alemanha, a Suíça e os Es-
tados Unidos, além do papa 
Bento XVI.

Quatorze islamitas jiha-
distas foram condenados à 
morte ontem no Egito pelos 
dois ataques realizados em 
2011 na península do Sinai, 
nos quais morreram sete pes-
soas.

Um tribunal de Ismailiya, 
leste do Cairo, declarou cul-
pados os 14 homens de terem 
atacado, em junho e julho de 
2011, um posto policial e um 
banco em Al Arich, acres-
centou a fonte. O tribunal 

considerou que todos eram 
membros do grupo “Tawhid 
e Yihad”. O tribunal transmi-
tiu seu veredicto ao mufti do 
Egito, já que as condenações 
à morte precisam da autori-
zação deste hierarca religioso 
muçulmano.

Os 14 homens eram acu-
sados de ter atacado mem-
bros da polícia e das forças 
armadas e de ter matado no 
total sete pessoas (seis efeti-
vos das forças de segurança e 

um civil) nos dois ataques.
A queda em fevereiro de 

2011 do presidente egípcio 
Hosni Mubarak gerou mais 
insegurança no Egito, devido 
principalmente à deserção de 
policiais em inúmeros luga-
res. O problema mais agudo é 
no Sinai, onde a comunidade 
beduína está muito armada. 
Supostos ativistas islâmicos 
aproveitaram o aumento da 
insegurança no país para lan-
çar ataques. 

Irã vai aceitar ajuda internacional 
para socorrer vítimas de terremotos

Egito condena 14 islamitas à morte
por ataques na península do Sinai

ApOIO hUMANITárIO

DECISÃO DE TrIBUNAL

Equador decide
conceder asilo a 
Julian Assange, 
afirma jornal

O presidente do Equa-
dor, Rafael Correa, concordou 
em conceder asilo político ao 
criador do Wikileaks, Julian 
Assange, noticiou ontem o 
jornal britânico The Guar-
dian. O jornalista aguardava 
o resultado da decisão desde 
o dia 19 de junho, quando fu-
giu de sua prisão domiciliar 
e ingressou na embaixada do 
Equador em Londres.

 “O Equador vai conceder 
asilo a Julian Assange”, revelou 
um oficial do governo equato-
riano ao diário. Na última se-
gunda-feira, Correa apareceu 
na ECTV e declarou que toma-
ria uma decisão sobre o assun-
to ainda esta semana. Ele ana-
lisou uma enorme quantidade 
de material sobre legislação 
internacional para adotar um 
posicionamento responsável.

O Ministério das Rela-
ções Exteriores do Equador, 
contudo, alegou à agência ho-
landesa de notícias BNO que 
ainda não tomou uma decisão 
sobre o pedido de Assange.

 “A perseguição da qual 
sou alvo em diversos países 
deriva não só de minhas ideias 
e ações, mas de meu trabalho 
ao publicar informações que 
comprometem os poderosos, 
de publicar a verdade e, com 
isso, desmascarar corrupção 
e graves abusos aos direitos 
humanos ao redor do mundo”, 
diz Assange na carta lida pelo 
chanceler equatoriano.

mudanças necessárias e 
reconhecerem o poder da 
missão da ONU na Síria.

Violência 
Mais de 23 mil pes-

soas morreram na Síria 

desde o início, em março 
de 2011, da revolta con-
tra o regime do presidente 
Bashar al-Assad, afirmou 
ontem à AFP Rami Abdel 
Rahman, diretor do Obser-
vatório Sírio dos Direitos 

Humanos (OSDH). 
“Em 13 de agosto, 

23.002 pessoas haviam fale-
cido, entre elas 16.142 civis, 
1.018 desertores e 5.842 
soldados”, disse, antes de 
afirmar que 2.049 pessoas 

morreram desde o fim de 
julho. O OSDH, uma orga-
nização não governamental 
com sede na Grã-Bretanha, 
baseia as informações em 
uma rede de informantes 
na Síria.

Os confrontos entre rebeldes e forças do governo deixaram mais de 23 mil mortos entre março de 2011 e o dia 13 deste mês

FOtO: Divulgação
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Artilheiros da Raposa
não brilham como no
Estadual de 2012

paralímpicos em londres

Atletas já estão em 
Manchester para um 
período de aclimatação

Delegação tem cinco paraibanos 

Os paraibanos Daniel 
Dantas, Fábio Luiz, Marcos 
José, Severino Gabriel e José 
Roberto, serão os represen-
tantes do Estado nas Para-
limpíadas de Londres, que 
ocorrerá entre os dias 29 de 
agosto a 9 de setembro. Com 
exceção do último paratleta, 
que faz parte da Seleção Bra-
sileira de goalball, todos os 
demais disputarão os Jogos 
Paralímpicos no futebol de 5. 

O primeiro desafio da 
equipe brasileira de goalball 
será no dia 30, às 6h15 (ho-
rário de Brasília), diante da 
Finlândia. Já no Futebol de 
5, o Brasil enfrentará a Fran-
ça, às 5h (horário brasilei-
ro), na rodada de estreia das 
equipes.

No total, a Delegação 
Brasileira será formada por 
318 pessoas, entre 182 atle-
tas (115 homens e 67 mulhe-
res), além de guias, técnicos, 
auxiliares e profissionais 
na área de saúde. O grupo 
embarcou na última segun-
da-feira para Manchester, na 
Inglaterra, onde os paratle-
tas realizarão um processo 
de aclimatação até o dia 22 
desse mês.

É a primeira vez que o 
Brasil proporciona a acli-
matação para a Delegação 
Brasileira antes da disputa 
dos Jogos Paralímpicos, e 
isto só foi possível graças ao 
convênio feito pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro com 
o Ministério do Esporte, via 
Sistema de Convênios do Go-
verno Federal (Siconv). Em 
Pequim 2008, apenas Atle-
tismo e Natação chegaram 
antes à China, em Macau, 
para se habituarem ao fuso, 
alimentação e clima do país. 
Em Manchester, os atletas 
terão ainda a oportunidade 
de fazerem amistosos com 
alguns países, reforçando a 
preparação para as Paralim-
píadas.

Antes do embarque 
rumo ao Velho Continente, 
os paratletas tiveram um en-
contro especial com as mi-
nistras Maria do Rosário, da 
Secretaria de Direitos Huma-
nos, e Eleonora Menicucci, da 
Secretaria de Políticas para 
Mulher e o secretário Nacio-
nal de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, 
Antônio José Ferreira.

“O Comitê Paralímpico 
Brasileiro, com seu belíssi-
mo trabalho desenvolvido, 
mostra que a pessoa com 
deficiência não precisa ser 
tratada com assistencialis-
mo. Todos querem cidada-
nia igual, direitos iguais. 
Vocês levam hoje, no verde 
do uniforme, a esperança 
e os sonhos do povo brasi-
leiro e vocês podem contar 
que seremos a melhor tor-
cida do mundo”, afirmou a 
ministra Maria do Rosário.

Eleonora Menicucci res-
saltou o crescimento da pre-
sença feminina na Delegação 
Brasileira, que tem 115 ho-
mens e 67 mulheres, 36,8% 
de mulheres na delegação, 
um aumento de 7,60% em 
relação a Pequim 2008.

Herbert Clemente
Especial para A União

A Federação Paraibana de 
Judô (Fepaju) divulgou ontem o 
nome dos atletas da categoria 
de 12 a 14 anos que se classifica-
ram para as Olimpíadas Escolares, 
competição que será realizada nos 
dias 6 a 15 de setembro, na cidade 
de Poços de Caldas-MG. 

No total, oito judocas do 
sexo masculino e oito do femini-
no conseguiram a vaga para par-
ticipar do torneio nacional após 
vencer, no último sábado, a eta-
pa Estadual dos Jogos Escolares 
da Paraíba.

No masculino, os atletas que 
garantiram a vaga nas Olimpíadas 
Escolares foram Carlos Eduardo 
(Super Ligeiro - 36kg), Júlio Koda 
(Ligeiro - 40kg), Daniel de Brito 
(Meio Leve - 44kg), Higor Souza 

(Leve - 48kg),Rafael Hiromitsu(-
Meio Médio - 53kg),Hugo Fialho 
(Médio - 58kg), Matheus Villar 
(Meio Pesado - 64kg) e João Pau-
lo (Pesado - acima de 64kg).

Entre as meninas, as vence-
doras que também estão com um 
lugar certo na delegação parai-
bana foram Mirelly Vieira (Super 
Ligeiro - 36kg), Yasmin Lima (Li-
geiro - 40 kg), Elizângela Honório 
(Meio Leve - 44kg), Sabrina Rogé-
ria (Leve - 48kg), Bruna Mariana 
(Meio Médio - 53kg), Rute Santos 
(Médio - 58kg), Jayane Kelly (Meio 
Pesado - 64kg) e Maria Izabella 
(Pesado - acima de 64kg).

O diretor técnico da Fepaju, 
Alcidemar Júnior, não se surpre-
endeu com a classificação final 
dos Jogos Escolares. “O resul-

Federação divulga judocas
para olimpíadas escolares

jogos EscolAREs

tado que se concretizou foi 
o esperado. Os atletas que 
ganharam os Jogos Escola-
res foram aqueles esperados 
pela Federação e os favori-
tos estão indo para as Olim-

píadas Escolares com chance 
de medalha”, disse Júnior. O 
dirigente da Fepaju acredita 
que a Paraíba deve trazer de 
Poços de Caldas pelo menos 
cinco medalhas de ouro.

As lutas aconteceram no sábado passado na Vila Olímpica Ronaldo Marinho

Delegação brasileira antes do embarque para Manchester, na Inglaterra, onde os atletas intensificarão os treinos para os Jogos Paralímpicos que começam no dia 29

Dupla paraibana ganha o Circuito Estadual
de Vôlei de Praia na cidade de Teresina-PI

As disputas do Grupo 1 
do Circuito Estadual Banco 
do Brasil  Vôlei de Praia 
(CEBBV) chegaram ao fim 
no último domingo após a 
realização da 15ª etapa da 
competição, realizada em 
Teresina-PI. 

O diretor do Depar-
tamento de Vôlei de Praia 
da Federação Paraibana 
de Vôlei (FPV), Giovanni 
Marques, comemorou o re-
sultado obtido pelos atletas 
do Estado na internet, através 
de seu perfil no Facebook. 
“Parabéns aos paraibanos 
Icaro e Jô, que venceram 
a etapa de Teresina e con-
quistaram o título do CEBBV 
desta temporada, e também 
a Bruna e Aline, que con-
quistaram a medalha de 
bronze em Teresina e ter-

minaram a temporada na 
segunda colocação”, afirmou 
Giovanni em seu perfil.

Composto por Alagoas, 
Ceará,  Maranhão,  Paraí-
ba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe, o 

Grupo 1 do Circuito Estadual 
Banco do Brasil encerrou 
seu calendário de disputas 
na temporada 2012 com 
a competição realizada na 
capital piauiense.

No torneio masculino, 

os paraibanos Ícaro e Jô ga-
rantiram o título superando 
o conterrâneo Gilmário e o 
carioca Carlos Luciano por 
2 sets a 1, parciais de 21/23, 
21/16 e 15/8 na decisão. 

A terceira posição ficou 
com a dupla Lipe/Léo Vieira 
(CE/DF), que bateu os locais 
Colé e Raphael Pereira por 2 
sets a 0 (21/9 e 23/23).

O título em Teresina 
valeu à dupla paraibana o 
título do Grupo 1 do Circuito 
Estadual Banco do Brasil. 
Ícaro e Jô fecharam a tem-
porada na ponta do ranking 
da região, com um total de 
1.640 pontos, superando Ber-
nardo Lima e Yuri (CE/BA), 
que totalizaram 1.480 com 
a quinta colocação da etapa 
piauiense.

No feminino, a vitória 

em Teresina foi das cearens-
es Naiana e Luciana, que na 
decisão derrotaram Neide e 
Júlia Schmidt (AL/ES) por 2 
sets a 1, parciais de 21/17, 
20/22 e 15/10. 

A baiana Aline e a parai-
bana Bruna completaram o 
pódio depois de derrotarem 
as piauienses Lilian e Aline 
Nascimento por 2 a 0 (21/10 
e 21/13) na disputa de ter-
ceiro lugar.

A baiana Alba e a ala-
goana Rosimeire Lima, que 
terminaram a etapa piau-
iense em quinto lugar, foram 
as campeãs da região, com 
1.120 pontos. 

Com a terceira colo-
cação, Aline e Bruna sal-
t a r a m  p a r a  a  s e g u n d a 
posição no ranking, com 920 
pontos conquistados.

Icaro e Jô (ao centro) no pódio. Eles lideram o ranking brasileiro

FOTO: Ortilo Antônio
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FOTO:  CBV/Divulgação



Scheidt diz que ainda tem
“muita lenha para queimar”
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Velejador brasileiro quer 
a quinta medalha nos
Jogos do Rio de Janeiro

O povo sueco cultua o futebol brasileiro com admira-
ção. A paixão começou na Copa do Mundo de 1958 e 
até hoje está presente na memória desse povo que 
também ama o futebol. Tanto que a Federação Sueca 
promoveu ontem o encontro entre os jogadores fina-
listas do confronto Brasil x Suécia que decidiu a Copa 
do Mundo de 1958. 
Ontem, senhores respeitáveis, os “adversários” de 58 
se encontraram nos bastidores e depois no grama-
do do mesmo Estádio Rasunda, o palco daquele dia 
histórico, 29 de junho de 1958.

Encontro histórico

Resumo do Brasil 
nos Jogos Olímpicos
Não poderia deixar de comentar alguns destroços 

do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. As decepções 
terão que servir de exemplo, até mesmo porque, en-
quanto a base não for olhada com atenção, frustração, 
lamentações e perda de credibilidade estarão sempre 
presentes no dia-a-dia esportivo brasileiro, principalmen-
te a partir de agora, quando já estamos em contagem 
regressiva para uma Copa do Mundo (2014) e um Jogos 
Olímpicos (2016), ambos no Brasil. Então, vamos a um 
rápido resumo de Londres.

Fabiana Murer, atual campeã mundial indoor e 
outdoor, estava entre as favoritas para a conquista 
do ouro no salto com vara. No entanto, a brasileira não 
passou nem da fase eliminatória no Estádio Olímpico de 
Londres e culpou o vento instável, que a fez desistir de 
pular por duas vezes. A explicação acabou gerando uma 
onda de piadas nas redes sociais. Murer disse que ficou 
com medo de se machucar e que a segurança dela falava 
mais alto naquelas condições. 

Futebol Masculino, muita pompa e nada de ouro, 
com estrelas de nível internacional como Thiago Silva, 
Marcelo, Oscar, Neymar e Hulk, a Seleção Brasileira ficou 
ainda mais favorita para finalmente alcançar o inédi-
to ouro olímpico com as quedas precoces de Espanha 
e Uruguai na fase de grupos. Mesmo com atuações 
irregulares, os comandados de Mano Menezes chegaram 
à final contra o México. A pompa da nossa Seleção de 
futebol começou a ir pelos ares aos 29 segundos de 
jogo, quando Peralta abriu o marcador para o México. 
Nem Neymar nem ninguém conseguiu mudar a histó-
ria. Peralta marcou de novo, Hulk até diminuiu. O Brasil 
perdeu pela terceira vez uma decisão de Olimpíada, desta 
vez por 2 a 1, e amargará mais quatro anos sem o pri-
meiro lugar até os Jogos do Rio de Janeiro. quarta-feira 
tem mais. Me aguarde.

Continua uma incógnita o 
prazo para o início do Cam-
peonato Paraibano Feminino 
2012. As equipes continuam 
treinando, os dirigentes 
investindo, porém, nenhuma 
definição sobre data para o 
início da competição.

Feminino

O time juvenil (Sub-18) do Botafogo estará em ação 
hoje, às 9h, na Maravilha do Contorno, pelo Campeonato 
Paraibano de Futebol 2012. O Alvinegro da estrela verme-
lha, comandado pelo competentíssimo treinador Agnaldo, 
enfrenta o time do Paulistano, do Bairro do Rangel, pelas 
oitavas de final da competição. Uma vitória classifica o 
time da Maravilha do Contorno para a próxima fase do 
campeonato. 

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O time do Auto Esporte, ca-
tegoria juvenil, se classificou 
em segundo lugar nas oita-
vas de final do Paraibano e 
vai enfrentar o Kashima, no 
Estádio Chico Matemático, 
pelas quartas.  A partida 
será no sábado, dia 25.

Auto Esporte

Botafogo

Robert Scheidt repre-
senta o Brasil em pódios 
desde Atlanta 1996, quando 
ganhou sua primeira meda-
lha de ouro. Após a recente 
conquista do bronze em Lon-
dres, ele fez parte da dele-
gação que trouxe a bandeira 
olímpica para o Rio de Janei-
ro, sede da próxima edição 
dos Jogos, em 2016. Ao lado 
de autoridades e de outros 
atletas, o velejador enalte-
ceu que o clima que foi cons-
truído em volta do evento do 
Brasil já está sendo especial 
desde agora.

“Depois do encerramen-
to em Londres, parece que 
já está com uma Olimpíada 
começando. É maravilhoso” 
disse Scheidt.

Scheidt curte clima olím-
pico de 2016 e avisa: ‘Tenho 
muita lenha para queimar’. O 
velejador fez parte da dele-
gação que trouxe a bandeira 
olímpica para o Rio de Janei-
ro. Aos 39 anos, ele quer se 
despedir do esporte em 2016

Scheidt é o primeiro bra-
sileiro a trazer medalhas de 
quatro edições consecutivas 
de Olimpíadas e está tam-
bém entre o seleto grupo de 
seis brasileiros com dois ou-
ros olímpicos. Os outros são 
os velejadores Torben Grael 
e Marcelo Ferreira, o triplista 
Adhemar Ferreira da Silva e 
Maurício e Giovane, do vôlei.

Aos 39 anos, Scheidt 
vislumbra mais um ciclo 
olímpico e só quer pensar 
em aposentadoria após os 
Jogos de 2016. Mesmo sendo 
integrante da comissão orga-
nizadora do evento, ele pre-
tende continuar focado em 

sua carreira como atleta para 
realizar o sonho de subir no 
pódio diante de sua torcida.

“Acho que ainda tenho 
lenha para queimar como 
atleta. Vou tentar mais uma 
(Olimpíada) como atleta, en-
cerrar meu ciclo olímpico em 
2016 seria um sonho. Claro 
que vou, se puder, contribuir 
paralelamente para o espor-
te, já faço parte da comissão 
organizadora do Rio 2016, 
mas por enquanto minha ca-
beça ainda é muito de atleta 
- disse Robert, que ainda não 
definiu em qual classe pre-
tende competir em sua próxi-
ma participação olímpica.

O paulistano Robert 
Scheidt, de 35 anos e 1,89m, 
começou a velejar aos nove 
anos, com um barco dado de 
presente pelo pai. Depois de 
conquistar três vezes o cam-

peonato sul-americano da 
classe Optimist, ele se trans-
feriu para a Laser no início 
dos anos 90, para se tornar 
um dos maiores nomes do 
esporte brasileiro em todos 
os tempos. 

Scheidt começou a se 
destacar já no campeona-
to mundial de juniores em 
1991, na Escócia, quando foi 
campeão vencendo quase to-
das as regatas. Naquele mo-
mento, quem acompanhava 
a competição já sabia que 
surgia um dois maiores vele-
jadores da história. Nos anos 
seguintes ele dominou com-
pletamente a classe Laser, 
tornando-se quase insuperá-
vel. O primeiro título impor-
tante foi o Pan-Americano de 
Mar Del Plata, em 1995.

Depois disso, conquis-
tou oito vezes o campeonato 

mundial (1995, 1996, 1997, 
2000, 2001, 2002, 2004 e 
2005) e ganhou três meda-
lhas olímpicas, duas de ouro 
nos Jogos de Atlanta/1996 e 
Atenas/2004 e uma de prata 
nos Jogos de Sydney/2000. 
No Pan, ele também subiu no 
lugar mais alto do pódio em 
Winnipeg/1999 e Santo Do-
mingo/2003.

Após conquistar tudo 
o que tinha direito na La-
ser, Robert Scheidt resolveu 
mudar para a classe Star em 
2004, a mais tradicional da 
vela olímpica, que tem o bar-
co mais tecnológico e veloz. 

Para isso, se juntou ao 
proeiro Bruno Prada. Em 
2006, eles conquistaram o 
segundo lugar no Mundial 
e no ano seguinte já foram 
campeões. Em 2008, ficaram 
em terceiro lugar. 

Scheidt (E) ao lado de Prada conseguiram a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres

Aposentado, Michael Phelps troca
as piscinas por praia paradisíaca

O maior vencedor da 
história dos Jogos Olímpicos 
está curtindo seus dias de 
atleta aposentado. Depois 
de afirmar que queria curtir 
a vida ”terrestre” após aban-
donar as piscinas, o nadador 
Michael Phelps mudou um 
pouco seu pensamento e vol-
tou para perto da água, onde 
tirou onda de pescador nos 
últimos dias.

Em seu Twitter pessoal, 
ele publicou uma foto mos-
trando o visual de dentro de 
um barco e um enorme peixe 
que conseguiu pegar.

“Uma incrível primeira 
semana de aposentadoria”, 
postou Phelps.

Além dos dias de pesca-
ria, Michael Phelps também 
aproveitou para curtir um 
pouco de sol e água fresca. 
Ao lado de seus amigos, ele 
foi clicado de sunguinha cur-
tindo uma praia paradisíaca 
nas Maldivas.

Phelps é detentor de 22 
medalhas olímpicas, sendo 
18 de ouro. Em Londres, ele 
faturou quatro ouros e duas 
pratas.

Bolt
Diferente da maioria dos 

atletas, Usain Bolt não teve a 

menor pressa de deixar Lon-
dres e seguir para sua casa. 
Depois de curtir uma bela 
noitada com seu compatriota 
Yohan Blake uma ”loira miste-
riosa”, o bicampeão olímpico 
marcou presença na pré-es-
treia londrina do filme ”Os 
Mercenários 2”(em inglês 
Expendables 2). A festa foi 

realizada na área de Leicester 
Square. Sempre sorridente e 
bem humorado, o jamaicano 
foi clicado fazendo seu habi-
tual gesto comemorativo e po-
sou com o ator britânico Jason 
Statham, que está no filme 
interpretando o personagem 
Lee Christmas.

Nomes de peso como 

Schwarzenegger e Sylvester 
Stallone também compare-
ceram ao evento. Bolt abriu 
mão de terno e preferiu ado-
tar um ”look” mais casual, 
com calça jeans, tênis e boné.

Nos Jogos de Londres, 
o velocista faturou as meda-
lhas de ouro nos 100m, 200m 
e no revezamento 4x100m.

O norte-americano bateu o recorde de medalhas de um atleta olímpico com 22 conquistas na história

FOTOS: Divulgação



Warley e Potita estão em má fase
campinense

FUTEBOL 
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Série D - Grupo A3 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Baraúnas-RN  14  7  4  2  1  12  7  5  
20 Campinense-PB  11  7  3  2  2  8  7  1  
30 Horizonte-CE  9  6  2  3  1  7  4  3  
40 Ypiranga-PE  5  6  1  2  3  9  13  -4  
50 Petrolina-PE  3  6  0  3  3  8  13  -5  

Grupo A4
10 CSA-AL  17  7  5  2  0  14  3  11  
20 Sousa-PB  11  6  3  2  1  7  5  2  
30 Feirense-BA  7  6  2  1  3  8  12  -4  
40 Itabaiana-SE  5  7  1  2  4  5  10  -5  
50 V. da Conquista-BA  4  6  1  1  4  7  11  -4
Próximos jogos dos representantes paraibanos
Domingo -  19/8 -   Sousa x Feirense
Domingo - 26/8 - Petrolina x Campinense
  

Série C
Times PG J V E D GP GC SG
10 Luverdense-MT  15  7  5  0  2  14  10  4  
20 Fortaleza-CE  14  7  4  2  1  7  4  3  
30 Salgueiro-PE  11  7  3  2  2  15  11  4  
40 Paysandu-PA  11  7  3  2  2  9  7  2  
50 Icasa-CE  10  7  3  1  3  8  9  -1  
60 Santa Cruz-PE  10  7  2  4  1  12  9  3  
70 Águia-PA  9  7  2  3  2  8  11  -3  
80 Treze-PB  7  7  2  1  4  6  10  -4  
90 Guarany-CE  4  7  1  1  5  6  10  -4  
100 Cuiabá-MT  4  7  0  4  3  2  6  -4 
Próximo jogo do representante paraibano
Domingo -  19/8 - Águia     x     Treze - Marabá-PA

Classificação

O ataque do Campinense 
vem sendo o setor que mais 
preocupa neste Campeonato 
Brasileiro da Série D. Em sete 
jogos, o time só fez oito gols, 
bem diferente da performan-
ce do Campeonato Paraibano 
2012, quando o artilheiro 
da competição foi o atacante 
Warley, com incríveis 22 gols 
e seu companheiro de ataque 
Potita, que fez 11.

Neste brasileiro, a dupla 
campeã não tem funcionado. 
Warley só conseguiu jogar 
em três dos quatro jogos dis-
putados, e marcou apenas 
um gol. Passou algumas par-
tidas entregue ao Departa-
mento Médico e foi expulso 
em uma partida, tendo de 
cumprir suspensão no jogo 
seguinte.  Já Potita seu ren-
dimento caiu tanto que hoje 
é reserva. Participou de pou-
cos jogos, quase sempre en-
trando no decorrer das parti-
das. O motivo anunciado pela 
diretoria é que o atleta estava 
em tratamento médico, o que 
foi desmentido pelo jogador.

“Quero dizer que não 
tenho nada e estou à dispo-
sição da comissão técnica. 
Andaram espalhando por aí 
que eu estava contundido, 
mas isto não é verdade se não 
estou sendo escalado é por 
decisão da comissão técnica”, 
disse.

A declaração na impren-
sa não foi bem vista pelo 
técnico Freitas Nascimento 
que reagiu. “Se ele voltar a 
jogar o mesmo futebol que 
apresentou no Campeonato 
Paraibano, certamente será 
escalado no time titular. Mas 
o que vem apresentando nos 
treinos está bem a quem do 
que ele pode produzir. Tem 
que se empenhar mais para 
conquistar a vaga de titular.”, 
retrucou o técnico.

Como não joga no próxi-

mo final de semana, a Raposa 
terá tempo para recuperar 
todos os jogadores e vai pre-
cisar muito dos atacantes 
para conseguir a classifica-
ção. É que com um saldo de 
apenas um gol, o Rubro-ne-
gro tem de vencer por um 
placar folgado o Petrolina, 
em Pernambuco e torcer por 
dois resultados que classifi-
caria a equipe para a segunda 
fase da competição. 

“Vencendo com uma boa 
margem de gols, podemos 
entrar na vaga do Horizonte, 
em caso de qualquer tropeço 
do time cearense nas duas 
partidas que tem de disputar 
ainda. Uma outra oportuni-
dade de classificação é caso 
o Baraúnas perca para o Ho-
rizonte. Assim, os dois clubes 
empatam no número de pon-
tos, 14, e a vaga seria dispu-
tada no saldo de gols. Hoje o 
Campinense tem apenas um 
gol de saldo, enquanto a equi-
pe do Rio Grande do Norte 
tem um saldo de cinco”, disse 
o gerente de futebol Marqui-
nhos Mossoró otimista.

Mas uma diferença de 
quatro gols não é tão fácil ti-
rar assim. O Campinense te-
ria de ganhar com uma boa 
margem de gols e apelar para 
que o clube do Rio Grande do 
Norte perca também por uma 
boa diferença no placar, o que 
não tem acontecido quando o 
Baraúnas joga em casa. Outro 
fator preocupante é que um 
ataque que só tem marcado 
oito gols em sete jogos, seria 
capaz de fazer muitos gols 
no último jogo desta fase de 
classificação?

É uma pergunta difícil 
de responder, mas uma coisa 
é certa. Warley e Potita terão 
de fazer num só jogo, mais 
do que fizeram até agora em 
sete partidas, para garantir a 
classificação da Raposa. Tudo 
isto acontece porque domin-
go no Amigão o Rubro-negro 
não fez o dever de casa e em-
patou com a fraca equipe do 
Ypiranga em 1 a 1. Em caso 
de vitória, o time estaria clas-
sificado.

Miramar de Cabedelo e Cruzei-
ro de Itaporanga encerram hoje, 
às 20h30, no Estádio Leonardo Vi-
nagre da Silveira, a Graça, em Cruz 
das Armas, a primeira rodada do 
quadrangular final do Campeonato 
Paraibano da Segunda Divisão. Na 
primeira fase o Tubarão do Porto 
ficou na segunda posição, com, 13 
pontos ganhos (grupo do Litoral), 
enquanto o azulão do Vale do Pian-
có, terminou na primeira colocação, 
com nove (grupo do Sertão). 

A partida estava programa-
da para o domingo anterior, mas 
em virtude do jogo entre Bota-
fogo e Treze, pela Taça Paraíba 
Sub-19 a Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) decidiu mudar 
a data. Para a fase decisiva da 

competição o treinador do Mira-
mar, Washington Lobo, terá pra-
ticamente outro time na corrida 
pelo título e uma das vagas na 
Divisão de Elite do Estadual/2013.   

As novidades ficam por conta 
de Paulinho (lateral direito), Moisés 
e Vando (zagueiros), Renan (meia) 
e Raif (atacante), além do possível 
aproveitamento do também ata-
cante Carlos Caaporã, que ficará 
no clube até o final da disputa. O 
atleta de 17 anos passou 30 dias na 
Europa, onde atuou alguns jogos 
pelo Anderlech da Bélgica, mas não 
pôde assinar contrato por ser de 
menor. 

Em compensação, deixaram o 
clube, Michel e Renato (goleiros), 
Sandro (lateral direito), Carlos (vo-

miramar enfrenta o cruzeiro
hoje com muitas novidades
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lante) e Miltinho (meia), a principal 
estrela do time, que saiu por proble-
mas particulares. 

Carlos Caaporã (E) está no Miramar

 O atacante Brasão pas-
sou por exames médicos que 
constataram duas costelas 
fraturadas. A contusão vai 
deixar o jogar fora do time 
por um período de três a 
quatro semanas. A panca-
da que originou a lesão de 
Brasão aconteceu no jogo 
do último domingo, contra 
o Guarany de Sobral. Aos 24 
minutos da segunda etapa, o 
atacante foi substituído sen-
tindo fortes dores nas coste-
las, depois de uma trombada 
com um adversário.

Depois da segunda vi-
tória na Série C que tirou a 
equipe da zona de rebaixa-
mento, o torcedor do Galo 
teve ontem mais um motivo 
para comemorar. É que on-
tem foram apresentados mais 
dois reforços no Estádio Pre-
sidente Vargas: o zagueiro 
Márcio Garcia, que estava no 
Juventude do Rio Grande do 
Sul e o lateral esquerdo Assis, 
que jogava no Goiânia. 

Agora, a diretoria está 
tentando regularizar os atle-
tas até a próxima sexta-feira, 

para que eles possam ser es-
calados no jogo de sábado, 
contra o Águia, em Marabá 
no Pará.

Com sete pontos e na oi-
tava colocação, o Treze tem 
na verdade um jogo de seis 
pontos no próximo sábado. É 
que o Águia está logo acima 
na tabela, na sétima posição, 
com nove pontos. Em caso de 
uma vitória do Galo, o time 
de Campina Grande tomaria 
a posição da equipe paraen-
se.

Para esta partida, o téc-
nico Marcelo Vilar tem al-
guns problemas. O volante 
Everton César levou o tercei-
ro cartão amarelo e vai cum-
prir suspensão. Por outro 
lado, o treinador terá o retor-
no do volante Júlio César e 
do zagueiro Thiago Messias, 
este último cumpriu suspen-
são pela expulsão diante do 
Paysandu.

Hoje à tarde, a equipe 
fará um coletivo no Presi-
dente Vargas, para definir o 
time titular que enfrentará o 
Águia no domingo. 

Brasão fratura costelas
e não enfrenta o Águia

TREZE

O Sousa poderá adotar 
um esquema cauteloso no 
jogo de domingo (19), con-
tra o Itabaiana-SE, às 16h, 
no Estádio Presidente Mé-
dici, na Capital sergipana, 
no penúltimo compromis-
so da fase classificatória 
do grupo A4 da Série D do 
Campeonato Brasileiro. O 
time deixa o 4-4-2 e coloca 
em prática o 3-5-2, com a 
utilização de três zagueiros 
– Henrique, Alison e Ricar-
do Oliveira – dando mais 
proteção à defesa. 

Com a volta do volante 
Gideon, que cumpriu sus-
pensão automática, o meio 
de campo será reforçado, 
com Daniel e Esquerdinha, 
no lugar de Jean Alisson, que 
cumprirá suspensão. No ata-
que, a força e velocidade do 
atacante Vitinho - artilheiro 
da equipe com dois gols - que 
ficaria encarregado de segu-
rar os zagueiros do campeão 
sergipano deste ano. 

Suélio adota esquema
ofensivo no domingo

SOUSA

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

A fraca campanha do Campinense na Série D do Campeonato Brasileiro tem muito a ver com o desempenho ruim de Warley e Potita

Mudanças que o treina-
dor Suélio Lacerda começa a 
observar no coletivo de hoje, 
no Marizão, quando avalia-
rá o melhor esquema para o 
desafio fora do Estado. “Fe-
lizmente temos um elenco 
com boas opções e jogadores 
qualificados. Vou observar 
e optar  a melhor formação 
para tentar um resultado po-
sitivo”, frisou. O Sousa ocupa 
a segunda colocação, com 11 
pontos ganhos – o CSA-AL é 
o líder e classificado, com 17 
– com o Feirense-BA na ter-
ceira, com sete. 

Esquerdinha, meia do Sousa
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Atacantes não repetem 
o Estadual quando juntos 
marcaram 33 gols 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Mais um teste para Mano
AMISTOSO CONTRA A SUÉCIA
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O técnico Mano Menezes 
comandou um treino tático 
ontem no Rasunda, em Es-
tocolmo, e promoveu quatro 
mudanças na seleção brasi-
leira em relação à equipe que 
perdeu a final das Olimpía-
das, no último sábado, para 
o México, em Wembley. Para 
o amistoso de hoje, às 15h 
(de Brasília), contra a Suécia, 
o comandante vai escalar o 
lateral-direito Daniel Alves, 
o zagueiro David Luiz e os 
volantes Paulinho e Ramires.

Para a entrada dos no-
vos titulares, Mano sacou o 
lateral-direito Rafael, o za-
gueiro Juan e o volante San-
dro. Alex Sandro, que atuou 
no meio de campo na derrota 
por 2 a 0 para o México, em 
Londres, seguirá como titu-
lar, mas sem sua posição de 
origem. Marcelo, suspenso, 
sequer seguiu com a delega-
ção para Estocolmo. 

O confronto será o últi-
mo amistoso internacional 
disputado no Rasunda. Com 
isso, o time titular realizou 
a atividade com a seguinte 
formação: Gabriel, Daniel 
Alves, Thiago Silva, David 

Luiz e Alex Sandro; Rômulo, 
Paulinho, Ramires e Oscar; 
Neymar e Leandro Damião. 
Durante a atividade, Mano 
trabalhou as saídas de bola 
da defesa para o ataque. O 
treinador cobrou também 
movimentação e toques rá-
pidos para envolver o adver-
sário. O time reserva atuou 
com a seguinte formação: 
Neto, Lucas, Dedé, Juan e Ra-
fael; Sandro e Danilo; Hulk, 
Jonas e Alexandre Pato. 

Bobagem
O técnico Mano Mene-

zes classificou algumas das 
críticas que ele e a Seleção 
receberam após a perda da 
medalha de ouro nas Olim-
píadas de Londres como “bo-
bagens”. O treinador não ge-
neralizou, mas afirmou que 
muitas das declarações da-
das sobre a Seleção Brasilei-
ra não servem de parâmetro 
para o trabalho que tem sido 
realizado até aqui.

“Você precisa assimilar 
as coisas como elas são. Ter 
um bom botão de deletar 
porque nessa hora se fala 
muita bobagem. Estando na 
Seleção, você não pode achar 
que vai ser elogiado sempre. 
Não pode deixar de saber 
que vai existir crítica injusta. 

Curtas

Guilherme assina 
com o Corinthians

Thiago Neves não 
aceita substituição

Felipe Gabriel quer 
atenção do Bota-RJ

Depois de ter um pé no Palmeiras, o 
volante Guilherme é o mais novo reforço do 
arquirrival Corinthians. O jogador, revelado nas 
categorias de base da Portuguesa, realizou 
exames médicos ontem e assinará contrato 
de cinco temporadas. A apresentação oficial 
deve ser realizada ainda esta semana.  “Se 
o Tite precisar, posso jogar domingo contra 
o Santos”,  já adiantou o volante, louco para 
jogar. Alviverdes e alvinegros travaram uma 
disputa nos bastidores para adquirir 70% 
dos direitos do atleta

Apesar do Fluminense estar em 
segundo lugar, na Série A, o meia Thiago Neves 
atravessa fase complicada. Nas últimas seis 
partidas, o camisa 7 foi vaiado pela torcida, 
e, em quatro delas, foi substituído antes do 
fim do jogo. Contra o Palmeiras, o atleta não 
escondeu a insatisfação e, após dar lugar a 
Samuel, foi direto ao vestiário. O técnico Abel 
Braga disse que “não o vi saindo. Quando 
substituo o jogador, fico olhando para o jogo. 
Se está chateado, com certeza está chateado 
com ele.

O Botafogo vive momento irregular 
no Campeonato Brasileiro. Com apenas 
duas vitórias nas últimas oito partidas, a 
equipe se distanciou da briga pelas quatro 
primeiras colocações e hoje é apenas a 
oitava colocada, com 24 pontos. Hoje, 
diante do Sport, em casa, o time carioca 
terá a chance de se reabilitar, mas, para 
isso, precisará ter mais atenção. Foi o que 
declarou o meia Fellype Gabriel. “Estamos 
jogando bem em casa. Falta ter mais 
atenção”, apontou.

Tem de ter interpretação do 
que serve e o que não serve”, 
afirmou o treinador da Sele-
ção Brasileira.

Mano disse também que 
a Seleção precisa jogar um 
futebol melhor do que o apre-
sentado na derrota por 2 a 1 
para o México, em Wembley.  

Para o treinador, a Seleção 
que vai a campo hoje passa 
por uma pequena transfor-
mação em relação à equipe 
que vinha jogando nas Olim-
píadas. “Ganhamos anos de 
futebol porque perdemos o li-
mitador da idade. Alguns que 
já pensávamos anteriormen-

te, outros que estão voltando. 
Nunca escondi que a minha 
formação para linha de vo-
lantes era ter um jogador que 
saía jogando. É isso que eu 
quero fazer”, disse.

Para Mano, a resposta 
do grupo após a perda do ou-
tro precisa ser rápida. “O que 

vier a seguir é a demonstra-
ção de cada um nesse senti-
do. O coletivo também preci-
sa mostrar isso. Acredito que 
uma boa parte dos jogadores 
que seguirão está aqui reuni-
da, e a resposta precisa ser 
proporcional nessa sequên-
cia do trabalho”, afirmou.

Seleção Brasileira enfrenta hoje equipe sueca com um time cheio de mudanças em relação ao jogo contra o México, quando perdeu o ouro

FOTO: CBF News

O Campeonato Brasilei-
ro da Série A chega a sua dé-
cima sétima rodada e marca 
para hoje sete partidas. Às 
21h50, o Flamengo pega o 
Palmeiras na Arena Barueri, 
em São Paulo. O Rubro-Ne-
gro vem embalado após duas 
vitórias que fez com que o 
time pudesse esquecer um 
pouco a crise que enfrentava. 
Já o Verdão, apesar do título 
da Copa do Brasil, ainda não 
se encontrou no Brasileirão 
e ocupa a décima sétima po-
sição, sendo o primeiro time 
da zona de rebaixamento.

Depois que retornou ao 
Brasil, o atacante do Palmei-
ras, Obina, vai enfrentar pela 
primeira vez o seu ex-clube, 
o Flamengo. Ontem, ele disse 
que se marcar algum gol não 
vai fazer comemoração, pois, 
o “rubro-negro” sempre este-
ve no seu coração.

Além de Palmeiras x Fla-
mengo, em São Paulo, a 17ª 
rodada programa também 
para hoje, com início progra-
mado para às 21h50, mais 
duas partidas. No Engenhão, 
o Botafogo recebe o Sport, 
que é o primeiro time fora da 

Série A programa sete jogos e 
Obina não quer comemoração

 Diego Maurício está fora 
do Flamengo. O Rubro-Ne-
gro, dono de 80% dos direitos 
econômicos, finalizou ontem a 
venda dele para o Alania Vladi-
kavkaz, recentemente promo-
vido à 1ª Divisão da Rússia, por 
2,8 milhões de euros (quase R$ 
7 milhões). Diego, de 21 anos, 
conhecido como Drogbinha 
por causa da semelhança com 
o marfinense ex-Chelsea, vai à 
Gávea para finalizar o acordo e 
assinar a rescisão de contrato. 
O atacante embarcou para o 
país europeu ontem à noite e, 
após realizar exames médicos, 
vai assinar contrato por quatro 
anos.

“Diego sai muito feliz, 
pela porta da frente. Só pode-
mos agradecer ao Flamengo 
por tudo o que ele viveu no 
clube”, disse o empresário do 
jogador, Orlando Júnior.

Diego Maurício deixa o 
Rubro-Negro sem ter conse-
guido justificar as expecta-
tivas depositadas sobre ele. 
Desde que se tornou profis-
sional, em 2010, disputou 79 
partidas e marcou oito vezes. 

Diego Maurício é vendido a 
time russo por R$ 7 milhões

zona da degola. O Fogão mos-
tra irregularidade no torneio 
e precisa mais do que nunca 
de uma vitória ao lado do seu 
torcedor.  O meia Seedorf, 
que ainda não marcou com a 
camisa do Alvinegro, prome-
te balançar as redes. Ele disse 
que se encontra muito moti-
vado para esta partida. Nos 
Aflitos, em Recife, Náutico e 
São Paulo fecham a lista dos 
jogos das 21h50.

Antes, às 20h30, no 
Serra Dourada, em Goiás, o 
Atlético-GO encara o líder da 

competição, o Atlético-MG de 
Ronaldinho Gaúcho. Nesse 
mesmo horário, em Campi-
nas, a Ponte Preta recebe o 
Bahia, no Moisés Lucarelli. A 
rodada será aberta às 19h30 
com o vice-líder, Fluminense, 
jogando em Belo Horizonte 
com o Cruzeiro e o Grêmio 
encarando a Portuguesa no 
Olímpico. 

O técnico do Fluminense, 
Abel Braga não poderá con-
tar nem com Deco, Welling-
ton Nem, Bruno, Anderson e 
Marcos Junior.

A última foi em 21 de maio 
de 2011. No início de 2012, 
o jogador ficou fora da pré-
temporada por conta de uma 
cirurgia de retirada das amíg-
dalas e a correção de desvio 
de septo. Não entrou na lista 
de 25 inscritos que o ex-técni-
co Vanderlei Luxemburgo fez 
para a Pré-Libertadores e não 
foi uma das três mudanças que 
Joel Santana pôde fazer para a 
fase de grupos.

Com Luxemburgo, a falta 

de oportunidades também foi 
provocada por atos de indisci-
plina. Diego chegou atrasado a 
treinos por mais de uma vez e 
acabou punido. Teve de lidar 
com as consequências, como 
o corte da Seleção Brasileira 
antes da disputa do Mundial 
Sub-20.

No Brasileirão deste ano, 
participou de cinco partidas. 
Chegou a ser relacionado pelo 
técnico Dorival Júnior, mas não 
foi aproveitado.

Em 79 partidas pelo Flamengo, o atacante marcou oito gols

STJD pune goleiro 
por uso de cocaína

Má fase do Coritiba 
não preocupa Vasco

Líder contra lanterna 
em Minas Gerais

O goleiro Rodolfo, do Atlético 
Paranaense, foi julgado pela primeira turma 
disciplinar do Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) e, com decisão baseada 
no Código Mundial Antidopagem pegou dois 
anos de suspensão. O clube deve recorrer, 
mas antes terá que pensar no segundo 
julgamento pela reincidência do jogador, 
que pode bani-lo do futebol. Mesmo com a 
argumentação da defesa sobre o processo 
de reabilitação do jogador, a pena máxima foi 
aplicada pela entidade. 

Passada a derrota por 1 a 0 para o 
Atlético-MG, o Vasco já começa a projetar 
o confronto diante do Coritiba, amanhã, às 
21 horas, em São Januário, pela 17ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. O Cruz-maltino 
pode ser apontado como favorito absoluto, 
pois, além de jogar em casa, vai enfrentar 
um adversário que vive um momento 
muito conturbado. O Coxa, derrotado pelo 
Corinthians por 1 a 0 no último fim de 
semana, amarga a 15ª colocação, com 15 
pontos conquistados.

Depois de vencer o Vasco, vice-líder 
do Brasileiro, o Atlético-MG vai encarar o xará 
goianiense, lanterna da competição, mas os 
jogadores não se iludem e evitam o clima de 
já ganhou. A ideia é não cair em armadilhas e 
pensar que o jogo será fácil, apenas por ser 
um adversário da parte de baixo da tabela. 
O atacante Jô quer o time mineiro ligado 
durante os 90 minutos para evitar surpresas. 
Segundo ele, a concentração terá que a ser a 
mesma de uma partida decisiva para que o 
Atlético-MG conquiste a vitória.

Atacante disse que time carioca sempre esteve no seu coração

Depois de perder ouro 
olímpico, treinador 
pensa na reabilitação

FORA DO FLAMENGO



A MASSAI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, empresa inscrita sob o CNPJ de Nº 
01.295.921/0001-91, torna público que foi concedida pela SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, a Licença Prévia de Nº 2411/2012, para o Empreendimento SPAZIO 
DI VENEZA, situado à Rua João Vieira de Carneiro, S/N – Pedro Gondim – João Pessoa – PB.

A PALAZZO DI TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa inscrita 
sob o CNPJ de Nº 15.239.117/0001-08, torna público que foi concedida pela SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia de Nº 2431/2012, PARA O 
Empreendimento Palazzo Di Toscana, situado à Rua Orlando Di Cavalcanti Villar, S/N – Altiplano 
Cabo Branco – João Pessoa – PB.
                                                                                                   
FABIO ROGERIO DA SILVA SANTOS – CNPJ Nº 12.054.290/0001-35, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, solicita Licença de Operação 
– Referente: Comércio Varejista de Gás, situada a Rua Aristides Matias de Oliveira S/N Centro – 
Casserengue - PB. Processo: 2011-004209/TEC/LO-1401.

SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS – CNPJ Nº 13.386.049/0001-76, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – 
Fabricação de Produtos de Padaria e Lanchonete AC-93m² - Arara - PB. Processo: 2012-003188/
TEC/LP-0864.

ANTONIO GERALDO DA SILVA – CPF Nº 089.262.554-68, torna público que requereu                    à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral – Brasilia Placa MMT-1084 – BANANEIRAS E Região. Processo: 
2012-004732/TEC/AA-0726.

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 10/2012

REGISTRO Nº 12-01152-8
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES (20X30)M COM VESTIÁRIO QUE 

FUNCIONARÁ COMO EXTENSÃO DA E. E.E.F. MONSENHOR JOÃO COUTINHO EM AREIA/
PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 31 de agosto de 2012 às 14h30.

João Pessoa, 10 de agosto de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidente da C.P.L.

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2012

REGISTRO Nº 12-01154-5
Objeto: CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA LIGAÇÃO DA RUA OSMAR DE 

AQUINO AO MULTIRÃO – GUARABIRA, NESTE ESTADO. Regime de Execução: Empreitada por 
Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no 
bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. 
Entrega das Propostas: 31 de agosto de 2012 às 10h.

João Pessoa, 10 de agosto de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidente da C.P.L.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/12
Registro CGE Nº. 12-01158-7
Objeto: Aquisição de cilindros, válvulas reguladoras e demais acessórios para utilização na rede 

de distribuição de gás natural da PBGÁS, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.
Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br / 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.

Local (Site): www.licitacoes-e.com.br
Abertura: 31 de agosto 2012, às 09h30min (horário de Brasília).
Encaminhamento das propostas comerciais: A partir da divulgação do Edital até as 09h00min 

do dia 31/08/2012.
FABÍOLA GOMES DOS SANTOS

Pregoeira

RATIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO
 CONCORRÊNCIA Nº 004/12
Registro CGE Nº. 12-00709-6
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços contínuos de manutenção da rede 

de distribuição de gás natural da PBGÁS, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo.
Ratifico a decisão da Comissão Permanente de Licitação – CPL proferida na Ata de Julgamento 

do Recurso Administrativo impetrado pelo licitante ENGEAR – Engenharia de Aquecimento e Refri-
geração Ltda, contra a sua inabilitação na Concorrência n° 004/2012, reconsiderando sua decisão e, 
consequentemente, HABILITANDO o licitante conforme demonstrado no documento acima citado, 
em conformidade com o estabelecido no Parágrafo 4º do artigo 109, da Lei Federal Nº. 8.666/93. 
A abertura do Envelope II – Proposta de Preços fica marcada para o dia 16/08/2012, às 10h30min.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em exercício

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-
DA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012
REGISTRO NA CGE: 12-01149-6
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-

DA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 006/2012, de 28/02/2012, 
publicada no D.O.E de 13/03/2012, torna público para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste 
Órgão, situada na Rua Prof. José Coelho, 30, centro, João Pessoa/PB, no dia 28/08/2012, às 14 
horas, para a aquisição de combustível para os veículos da FUNDAC no município de Campina 
Grande/Lagoa Seca.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, 
João Pessoa/PB, fone: (83) 3218.5386.

João Pessoa, 13 de agosto de 2012.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONCORRÊNCIA Nº 006/2012

REGISTRO NA CGE Nº 12.00779-9/2012
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP comunica que a CONCOR-

RÊNCIA N° 006/2012, cujo objeto é a execução de obras de terraplenagem e pavimentação em 
paralelepípedo, com área de 14.340,80m² no Conjunto Novo Cruzeiro, no Município de Campina 
Grande-PB, em virtude do não atendimento ao item 8.2.4, alíneas “b”, “b1”, “c” e “c1”, do Edital, pela 
empresa licitante, foi considerada LICITAÇÃO FRACASSADA. João Pessoa, 13 de agosto de 2012.

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N257/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 28/08/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, 
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 - 12-01157-9
João pessoa, 14 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N255/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 29/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos para DST/AIDS, destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde – SES/NAF, 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 - 12-01151-0
João pessoa, 14 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação                                                           

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

JONH LENNON GOMES DE SOUZA SILVA – CPF Nº 071.767.974-80, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Publicidade Volante Eleitoral 2012 – Caminhonete – Placa: MMN-3166-PB - Percurso: Santa Rita 
– PB. Processo: 2012-004176/TEC/AA-0416.

LEONARDO VIEIRA SOARES – CPF Nº 019.700.014-29, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de instalação – Edificação Uni-
familiar – AC: 268,37, situado a Rua Dos Pescadores Lote 03 Quadra 4 – Ponta dos Seixas – João 
pessoa – PB. Processo: 2012-005462/TEC/LI-1597.

FRANCISCO CARDOSO PEREIRA JUNIOR – CNPJ/CPF Nº 05.445.111/0001-25, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 2480/2012 em João pessoa, 13 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comércio Varejista de Combustíveis, gasolina, álcool, óleo Diesel, lubrificantes, na Rua São 
Roque – Nº 678 Município; PRINCESA ISABEL – UF: PB. Processo: 2011-005123/TEC/LO-1684.

SILVANIO NUNES FERREIRA – CPF Nº 060.436-124-61, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – propaganda 
Volante Eleitoral FIAT STRADA OEU - 4305-PB – Percurso: Mari e Região. Processo: 2012-005354/
TEC/AA-1099.

RICARDO DOMINGOS DE SOUZA – CNPJ/CPF Nº 058.235.638-50, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de operação nº 1757/2012 
em João Pessoa, 9 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Carcinicultura e 
Piscicultura, na Fazenda Santista – Distrito de Campo Grande – Município: ITABAIANA – UF: PB. 
Processo: 2012-001659/TEC/LO-2583.

MARTA AMORIM DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 15.227.841/0001-03, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de operação nº 2105/2012 
em João pessoa, 24 de julho de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Bar com som mecani-
camente amplificado, na Rua 25 de Dezembro Nº 440 – Mario Andrezza – Município: BAYEUX – UF: 
PB. Processo: 2012-001709/TEC/LO-2597.

NOSSA TERRA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA – NOSSA TERRA – CNPJ Nº 08.603.293/0001-03, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação Nº 1168/2010/PROC. Nº 2010-002141 – Comércio Varejista de 
Produtos Agrícolas, Ferramentas e Máquinas Agrícolas – AC: 20m² - SANTA RITA – PB. Processo: 
2012-005388/TEC/LO-3520.

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 n° 2421/2012 em João Pessoa, 10 de agosto de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
COM 64.153m DE REDE COLETORA (BACIAS A, B, C, D e E), 2.261m DE INTERCEPTORES, 
3.575m DE 04(QUATRO) EMISSÁRIOS DE GRAVIDADE, 02(DUAS) ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 
(EE–CV2 e EE-CV1) E ADAPTAÇÃO DA EE3 DO PÓLO TURISTICO. Q= 353,16m³/h. Na(o) CIDADE 
VERDE-DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA E PARTE DE MANGABEIRA VIII :Município 
– JOÃO PESSOA UF: PB: Processo: 2012-003418/TEC/LI-1518.

REINALDO GOUVEA – CNPJ/CPF Nº 548.41.219-04, torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de instalação nº 1759/2012 em João 
pessoa, 9 de julho de 2012 – Prazo: 210 dias. Para a atividade de: Construção Residencial – dotado 
do sistema de esgoto sanitário – fossa e sumidouro, na Rua Projetada S/N – Quadra 245 – Lote 
252 – Conjunto Novo Milênio – Gramame – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-
002595/TEC/LI-0036.

ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA – CPF Nº 003.240004-72, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral, Caravan Comodoro CMY-7936/PB – Percurso: Itapororoca e Região. Processo: 
2012-005425/TEC/AA-1136.

PEDRO RUBENS GUEDES MACIEL NETO – CNPJ/CPF Nº 059.223.954-32, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
para Pesquisa nº 2440/2012 em João Pessoa, 10 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Lavra Experimental para extração de areia de forma mecanizada, numa área de 7 ha, 
referente ao Processo Nº 846.077/2010, no Sítio Santa Terezinha – Mumbaba de Pinicho Município:  
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-003732/TEC/LOP-0056.

EGIDIO CAMILO DE SOUSA  - CNPJ/CPF Nº 084.216.094-91, torna  público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2175/2012 
em João pessoa, 30 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Extração de argila, no 
Sítio Areias S/N Município: ALCANTIL – UF: PB. Processo: 2012-002006/TEC/LO-2677.

CERAMICA SANTA CANDIDA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.313.089/0001-08, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1863/2012 em João pessoa, 13 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de Produtos Cerâmicos – Tijolos, na Fazenda Santa Cândida Município: CALDAS Brandão – UF: 
PB. Processo: 2012-001946/TEC/LO-2665.

BUCKELL INCORP. DE EMPREEND. IMOB. LTDA – CNPJ Nº 12.629.354/0001-89, torna público 
que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, para Construção de prédio 
Empresarial, situado a Rua Pastor Josebias Fialho Marinho – Quadra 44 – Bessa – João Pessoa – PB.

ADENIO CECIL PIMENTEL – CNPJ/CPF Nº 554.444.904-04, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2132/2012 em 
João pessoa, 26 de julho de 2012 – Prazo: 120 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante – MNQ 
6269 – Em Toda a Cidade Município: RIO TINTO – UF: PB. Processo: 2012-003917/TEC/AA-0291.

DIEGO MURILO DA SILVA – CPF Nº 087.476.624-92, torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante 
Eleitoral Corsa MUA-5384-RN – Percurso: Belém e Região. Processo: 2012-005332/TEC/AA-1085.

PAULO RODRIGO TEIXEIRA DE CARVALHO – CNPJ/CPF Nº 035.214.534-05, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instala-
ção nº 2338/2012 em João Pessoa, 07 de agosto de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: 
Edificação Residencial Multifamiliar com 07 Unidades Habitacionais e Sistema de Esgotamento 
Sanitário Individual, na Rua Oscar Lopes Machado, QD 129, LT 530 – Paratibe – Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003748/TEC/LI-1536.
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UFPB abre concurso hoje
com 149 vagas

As inscrições podem ser 
feitas até 9 de setembro, 
exclusivamente pela internet

Começam hoje as inscri-
ções para concurso da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), que oferece 149 va-
gas para o quadro técnico-
-administrativo em Educação 
nas classes E, D e C. O objeti-
vo é atender às pactuações e 
termos de acordo de metas 
dos programas Reuni e Ex-
pansão. As inscrições podem 
ser feitas até 9 de setembro, 
exclusivamente pela inter-
net, no endereço eletrônico 
www.ufpb.br/concursos. A 
taxa de inscrição para cargos 
da Classe E é de R$ 80; Clas-
se D, R$ 60; e para cargos da 
Classe C, R$ 50. A prova es-
crita será aplicada em 14 de 
outubro. Serão 40 questões, 

sendo 15 de conhecimentos 
gerais e 25 específicas. Os 
salários básicos variam de 
R$ 1.473,58 para nível mé-
dio e R$ 2.989,33 para nível 
superior. A estes valores são 
acrescidos incentivos e van-
tagens.

As vagas serão distri-
buídas nos campi de João 
Pessoa, com 66 vagas, além 
de outras 5 para pessoa com 
deficiência; Areia (7), Ba-
naneiras (4) e Litoral Norte 
(20), sendo duas para pes-
soa com deficiência. Para os 
aprovados na primeira fase, 
haverá ainda prova prático-
-teórica entre os dias 29 de 
outubro e 1º de novembro. 

Ao todo, são 32 funções, 
entre elas, administrador, 
engenheiro agrônomo, técni-
co de tecnologia da informa-
ção, técnico de laboratório 
na área de informática, técni-
co em secretariado, tradutor 
e intérprete de linguagem 
de sinais, administrador de 
edifícios. O maior número de 

vagas é para o cargo de assis-
tente em administração (58), 
sendo 32 para João Pessoa, 4 
em Areia, 2 em Bananeiras, 
14 no Litoral Norte. Do total, 
seis são para pessoas com 
deficiência. 

 Conforme o edital, os 
candidatos aprovados e no-
meados no concurso devem 
ter disponibilidade para atu-
ar em qualquer Campus da 
UFPB, inclusive os que serão 
abertos posteriormente. O 
regime de trabalho é de 20 
horas semanais para médi-
co na área de Medicina do 
Trabalho; 25 horas semanais 
para músicos contrabaixistas 
pianista correpetidor, violi-
nista, violista e violoncelis-
ta. Para as demais funções, 
a carga é de 40 horas sema-
nais. 

O candidato deve impri-
mir a Guia de Recolhimento 
da União (GRU) que pode 
ser paga em qualquer agên-
cia do Banco do Brasil até o 
final do horário bancário do 

dia 10 de setembro de 2012. 
Aqueles com inscrição efeti-
vada serão informados sobre 
a data, horário e local de pro-
va no período de 1º a 13 de 
outubro de 2012. O candida-
to que pertence a família de 
baixa renda e estiver inscrito 
no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo 
Federal poderá solicitar isen-
ção da taxa de inscrição.

As informações sobre os 
requisitos específicos e atri-
buições de todas as funções 
oferecidas estão disponíveis 
no site da UFPB, onde o can-
didato também poderá con-
ferir a divulgação do resul-
tado final do julgamento dos 
pedidos de isenção de taxa 
de inscrição, no dia 24 de 
agosto de 2012. O gabarito 
oficial preliminar estará dis-
ponível na internet no dia 15 
de outubro, a partir das 17 
horas. O prazo de validade 
do concurso é de dois anos, 
podendo ser prorrogado por 
igual período.

Luciiene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

O Ministério da 
Educação (MEC) divul-
gou ontem o resultado 
do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Bá-
sica (Ideb), o “boletim” 
da educação brasileira. 
Com uma nota 4,3, a 
Paraíba superou a mé-
dia da região Nordeste 
- que ficou em 4,2 -, mas 
não conseguiu cumprir o 
dever de casa e superar 
a meta de 4,6. O Estado 
também ficou abaixo 
da média nacional, que 
atingiu a nota 5,0.

No último índice, 
divulgado em 2009, a 
Paraíba havia atingido 
uma nota de 3,9, o que 
demonstra um cresci-
mento na qualidade da 
educação nos últimos 
dois anos. O Ideb mede 
essa qualidade por meio 
da combinação do nível 
de conhecimento dos es-
tudantes com a porcen-
tagem de aprovação dos 
alunos. Em 2007, a nota 
da Paraíba foi de apenas 
3,4 e em 2005, atingimos 
apenas nota 3,0 na ava-
liação.

Desde 2005, o siste-
ma de ensino brasileiro 
tem um indicador criado 
para medir a qualidade 
da educação básica no 
país. Se o Índice de De-

senvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb) fosse 
uma prova, poderia se 
dizer que finalmente o 
país ficou “na média”. 
É o que apontam os nú-
meros de 2011: em uma 
escala de 0 a 10, a nota 
atribuída aos anos ini-
ciais do Ensino Funda-
mental é 5. O resultado 
supera a meta estabele-
cida para 2011, 4,6 pon-
tos. Também é 0,4 ponto 
superior ao verificado 
em 2009. Os dados da 
última edição do Ideb 
foram divulgados hoje 
(14) pelo Ministério da 
Educação (MEC).

O Ideb é calcula-
do a partir da taxa de 
aprovação e do desem-
penho dos alunos na 
Prova Brasil, avaliação 
aplicada pelo Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
(Inep) a cada dois anos. 
Com base nessas infor-
mações, são atribuídas 
notas para cada escola 
pública do país, assim 
como para as redes de 
ensino e para os mu-
nicípios e os estados. 
Cada escola, prefeitura 
e Governo Estadual tem 
uma meta que deve ser 
atingida de dois em dois 
anos.

PB supera média do 
NE com a nota 4,3

BoLETIm Do IDEB

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/12
Registro CGE Nº. 12-01016-7
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de transporte, devidamente registrada 

no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC), da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), incluindo mão de obra para carga e descarga de material, com 
01 (um) caminhão tipo baú, 02 (duas) carretas com carroceria de 12m e 02 (dois) veículos com 
guindaste tipo munk para 1,5 toneladas, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
constituídos pela Decisão DE PRE n.º 050/11, de 24 de dezembro de 2011, torna público para 
conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial 002/2012, realizado no dia 10/08/2012, 
às 14h30min, foi FRACASSADO.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - NOVA DATA
 CONVITE Nº 002/12
Registro CGE Nº. 12-01015-9
Objeto: Contratação do serviço de elaboração de projeto básico de arquitetura (anteprojeto), 

elaboração dos projetos complementares e elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura, para a 
construção do escritório e de um galpão anexo, relativos à futura Unidade da Companhia Paraibana 
de Gás – PBGÁS em Campina Grande/PB, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 79.937,50
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 22/08/2012, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

Para comemorar 6 anos 
da criação da Lei Maria da 
Penha e tirar a Paraíba da 
4º colocação do Estado mais 
violento do Brasil contra a 
mulher, o governador Ri-
cardo Coutinho presidiu na 
tarde de ontem, no Palácio 
da Redenção, a solenidade 
de lançamento do Portal de 
Enfrentamento à Violência 
Contra a Mulher. O novo ins-

trumento de cidadania é da 
Secretaria de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Huma-
na- Semdh.

O evento aconteceu às 
16h e foi assinado um termo 
mútuo com a Cehap para ga-
rantir acesso à moradia para 
mulheres em situação de vul-
nerabilidade socioeconômi-
ca, trabalhadoras domésti-
cas, vítimas de violência, etc. 

Governo lança portal 
e garante moradia  

Para muLhErEs



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

Responsavel.: ANTONIO SAATMAN
CPF/CNPJ....: 051711994-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            392,66
Cedente.....: COBRAVEL BANCO FOMENTO MER-
CANTIL LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040559
Responsavel.: ARQUITETAR CONSTRUCOES E 
SERVICOS L
CPF/CNPJ....: 010529805/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.651,66
Cedente.....: DISMACON - DISTRIBUIDORA DE 
MATERIA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041610
Responsavel.: ARTHUR HENRIQUE GOMES FI-
GUEIREDO
CPF/CNPJ....: 014678046/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            178,08
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040890
Responsavel.: CAIO GOMES TURCZINSKI   ME
CPF/CNPJ....: 007606623/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.808,64
Cedente.....: MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041004
Responsavel.: CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA 
S/A -
CPF/CNPJ....: 010366780/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            236,00
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041753
Responsavel.: DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 007120304/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            235,44
Cedente.....: NOSSO ESTOQUE COMERCIO E 
DISTRIBUIC
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041343
Responsavel.: DJANIRA PEREIRA DE LIRA
CPF/CNPJ....: 072378554-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            467,00
Cedente.....: G M ENGENHARIA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041623
Responsavel.: DM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ....: 010800823/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.000,00
Cedente.....: BARRA VELHA INDUSTRIA E COMER-
CIO DE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041628
Responsavel.: EDITAR GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ....: 002821028/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.800,00
Cedente.....: SB SUBLIMACAO B I C LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 039913
Responsavel.: EXTREMA EXTRACAO DE MINERIOS 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 010739407/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            760,00
Cedente.....: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041381
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO 
FURTADO
CPF/CNPJ....: 015218189/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            632,00
Cedente.....: MASTER EQUIPAMENTOS INDUS-
TRIAIS LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041765
Responsavel.: ILAURIO DE ARAUJO SOUZA ME
CPF/CNPJ....: 008120453/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            545,01
Cedente.....: PLAST LEO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041552
Responsavel.: INDUSTRIA DE PANIFICACAO E 
RESTAURA
CPF/CNPJ....: 013552504/0001-66
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            161,21
Cedente.....: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
GALDINO
Apresentante: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
GALDINO
Protocolo...: 2012 - 041351
Responsavel.: INDUSTRIA DE PANIFICACAO E 
RESTAURA
CPF/CNPJ....: 013552504/0001-66
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            231,30
Cedente.....: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
GALDINO
Apresentante: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
GALDINO
Protocolo...: 2012 - 041352
Responsavel.: INDUSTRIA DE PANIFICACAO E 
RESTAURA
CPF/CNPJ....: 013552504/0001-66
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            196,70
Cedente.....: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
GALDINO
Apresentante: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
GALDINO
Protocolo...: 2012 - 041353
Responsavel.: INDUSTRIA DE PANIFICACAO E 
RESTAURA
CPF/CNPJ....: 013552504/0001-66
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            216,50
Cedente.....: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
GALDINO
Apresentante: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
GALDINO
Protocolo...: 2012 - 041354
Responsavel.: JONILDO VICENTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 028320054-54
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         60.870,64
Cedente.....: MILTON SOARES ADVOGADOS
Apresentante: MILTON SOARES ADVOGADOS
Protocolo...: 2012 - 041355
Responsavel.: JORDANA CIBELE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012548745/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.048,94

Cedente.....: BTC DECORACAO E PRESENTES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040272
Responsavel.: JOSE CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 700789724-00
Titulo......: CHEQUE           R$          4.260,00
Cedente.....: MARCIO ENIO RIBEIRO
Apresentante: MARCIO ENIO RIBEIRO
Protocolo...: 2012 - 042122
Responsavel.: JOSE WAMBERTO QUEIROZ NUNES
CPF/CNPJ....: 001350444/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,64
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042150
Responsavel.: JOSIMERY DE MIRANDA GOMES
CPF/CNPJ....: 323163994-87
Titulo......: CHEQUE           R$            828,00
Cedente.....: MARIA DO SOCORRO DE BRITO SILVA ME
Apresentante: MARIA DO SOCORRO DE BRITO 
SILVA ME
Protocolo...: 2012 - 042119
Responsavel.: JOSIMERY DE MIRANDA GOMES
CPF/CNPJ....: 323163994-87
Titulo......: CHEQUE           R$            828,00
Cedente.....: MARIA DO SOCORRO DE BRITO SILVA ME
Apresentante: MARIA DO SOCORRO DE BRITO 
SILVA ME
Protocolo...: 2012 - 042120
Responsavel.: JOSIMERY DE MIRANDA GOMES
CPF/CNPJ....: 323163994-87
Titulo......: CHEQUE           R$            536,00
Cedente.....: MARIA DO SOCORRO DE BRITO SILVA ME
Apresentante: MARIA DO SOCORRO DE BRITO 
SILVA ME
Protocolo...: 2012 - 042121
Responsavel . :  JOSUE MACEDO CORDEIRO 
00754754480
CPF/CNPJ....: 014885865/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            658,90
Cedente.....: AUGUSTO DA ROCHA FELICIO DE SOUZA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042196
Responsavel.: MANOEL ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 753609934-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            197,50
Cedente.....: JOAQUIM GARCIA ALVES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042154
Responsavel.: MANUELLY TOSCANO AVELINO DOS S
CPF/CNPJ....: 011444154/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            454,10
Cedente.....: LUIZA BARCELOS CALCADOS SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041467
Responsavel.: MARCOS QUIRINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 840983254-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            153,70
Cedente.....: SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMER-
CIO D
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041392
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,95
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041640
Responsavel.: PATRICIA COSTA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 042596824-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             54,50
Cedente.....: JANICE ALVES DE OLIVEIRA ME
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041649
Responsavel.: PATRICIA F DE L BEZERRA
CPF/CNPJ....: 012456204/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,17
Cedente.....: N.N. PESSOA COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040912
Responsavel.: PRESSAO CONST LOCAC MAQ EQUIP
CPF/CNPJ....: 010515208/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            638,99
Cedente.....: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042267
Responsavel.: ROGERIO FERREIRA PIMENTEL
CPF/CNPJ....: 549175734-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.900,00
Cedente.....: DISMACON - DIST DE MATERIAL DE
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041499
Responsavel.: RODRIGO LEMOS COSTA 0465792944
CPF/CNPJ....: 011793364/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            212,25
Cedente.....: TOTALPARTS AR COND REFR LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041454
Responsavel.: SEVERINO RAMOS DE SALES
CPF/CNPJ....: 367687074-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.356,50
Cedente.....: DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042222
Responsavel.: VIEIRA & SOUZA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015626769/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            996,03
Cedente.....: REDMAX CALCADOS LTDA-EPP.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040967
Responsavel.: VIEIRA & SOUZA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015626769/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.987,70
Cedente.....: REDMAX CALCADOS LTDA-EPP.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040992
Responsavel.: VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006033835/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            851,04
Cedente.....: PCG TECNOL GESTAO DA INF LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041479
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,  15/08/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Agosto de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de reagentes para 
hematoligia, bioquímica e urinálise, destinados ao Laboratório Central de Bayeux. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
071/2004. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 14 de Agosto de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 
CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2012
PROCESSO: Pregão Presencial n° 042/2012. OBJETO: Aquisição parcelada de reagentes para 

hematologia, bioquímica e urinálise, destinados ao Laboratório Central de Bayeux. ABERTURA: 
16.08.2012 as 14:00h. JUSTIFICATIVA: Razões de interesse público. DATA: 14.08.12.

Bayeux - PB, 14 de Agosto de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012

 O Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de sua Comissão Permanente de Lici-
tação, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 001/2012,   para prestação de serviços de assessoria  técnica no 
plano de trabalho para elaboração, implantação, gerenciamento e fiscalização do serviços público 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, com o melhor padrão de qualidade, 
de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital, seus anexos e leis federais, 
cuja abertura será no dia 28.08.2012 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado,  no horário das 08:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  13  de Agosto de 2012.
Pregoeiro

RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ 41.150.160/0001-02, torna público 
que requereu á SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Renovação de Licença Operação, para Licença Ambiental, situado a Rua Jose Gerônimo da Silva 
Filho 66, Renascer – Cabedelo – PB 

RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ 41.150.160/0005 28, torna público 
que requereu á SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de 
Renovação de Licença Operação, para Licença Ambiental, situado a Rua Santa Clara Quadra 04, 
Lote 12B – Loteamento Nossa Senhora da Conceição – Renascer – Cabedelo –PB 

PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS RAMOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012
Objeto: AQUISIÇÃO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS 

DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS.  Abertura: 28/08/2012 
às 11:00 horas. Os interessados poderão adquirir Editais e Anexos GRATUITAMENTE mediante 
o fornecimento de Material Impresso na sede da Prefeitura Municipal de São José dos Ramos. 
Maiores informações na sede da Prefeitura sita à Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n, Centro, São 
José dos Ramos, de segunda à sexta-¬feira das 8:00 às 14:00 horas.

São José dos Ramos, 14 de agosto de 2012.

ALEXSANDRA NÚBIA ALVES DE MORAIS
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS RAMOS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012

Objeto: AQUISIÇAÕ POR COMPRA DE PNEUS, CÂMRAS DE AR DE PROTETORES DE PNEUS 
DESTIANDOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS AO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS.  Abertura: 28/08/2012 às 10:00 horas. Os interessados poderão 
adquirir Editais e Anexos GRATUITAMENTE mediante o fornecimento de Material Impresso na 
sede da Prefeitura Municipal de São José dos Ramos. Maiores informações na sede da Prefeitura 
sita à Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n, Centro, São José dos Ramos, de segunda à sexta-¬feira 
das 8:00 às 14:00 horas.

São José dos Ramos, 14 de agosto de 2012.
ALEXSANDRA NÚBIA ALVES DE MORAIS

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB.
 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2012
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00006/2012, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para realização de exames radiológicos, de RX 
contrastados, Ultrasson, Biópsias, Ressonâncias, Med. Nuclear, Tomografias, etc, para atendimento, 
de forma parcelada, das necessidades da clientela carente das Unidades de Saúde do Município, 
durante o restante do exercício de 2012; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA - R$ 43.300,00 (quarenta e três 
mil e trezentos reais).

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 14 de Agosto de 2012
LÚCIO FLÁVIO BEZERRA DE BRITO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
PROPOSTA DE ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA EXERCÍCIO DE 2013.
De acordo com o Parágrafo Único do Art. 48 da Lei Complementar 101/2000, ficam convoca-

dos, a População, as Associações de Bairro, Entidades Representativas da Sociedade e demais 
interessados do Município, para participarem da Audiência Pública de planejamento municipal na 
discussão e elaboração do projeto de Lei Orçamentária para o exercício 2013, no dia 24/08/2012, 
com início às 09:00 horas nas dependências da Câmara Municipal de São Domingos.

    
São Domingos, Estado da Paraíba, 13 de agosto de 2012.

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00006/2012
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00006/2012. OBJETO: Contratação de empresa 

especializada para realização de exames radiológicos, de RX contrastados, Ultrasson, Biópsias, 
Ressonâncias, Med. Nuclear, Tomografias, etc, para atendimento, de forma parcelada, das neces-
sidades da clientela carente das Unidades de Saúde do Município, durante o restante do exercício 
de 2012. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Fundo Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/08/2012.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Agosto de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 14 de Agosto de 2012
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-FEIRA, 15 de agosto de 2012Publicidade
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
VIGÉSIMA OITAVA CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Patos, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais e respeitando 
os ditames do Item III c/c Item XIII do Edital de Abertura de Concurso Público nº. 002/2010, bem como observando 
o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito Constitucional e publicado no Diário Oficial do Município em 07 de 
dezembro de 2010, RESOLVE, convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no respectivo 
Concurso Público, para entregar até o dia 30 de agosto de 2012 os seguintes exames e documentos necessários para 
a conseqüente investidura no cargo:

I – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE:

1. Conforme preconiza o Subitem 1.7 do Item III do Edital de abertura do Concurso, o candidato deverá apresentar 
aptidão física e mental para exercer quaisquer dos cargos ofertados no certame. Assim sendo, até a data estabelecida 
alhures (30/08/2012) o candidato deverá pessoalmente ou por procurador munido de procuração pública com poderes 
especiais para o ato apresentar no Protocolo Especial instalado na sede da Secretaria de Administração (Centro Admi-
nistrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) 
os seguintes exames de saúde: 
1.1. Raios-X do Tórax;
1.2. Eletrocardiograma;
1.3. Tipo Sanguíneo;
1.4. Parasitológico de Fezes;
1.5. Hemograma Completo;
1.6. Parecer do Exame Clínico de até 08 (oito) dias de um Médico do Trabalho.
2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a investidura no cargo.

II – DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL:

1. De acordo com o Subitem 4 do Item XIII do edital de abertura do concurso o candidato no mesmo local e prazo 
estabelecido acima (até 30/08/2012) deverá apresentar os seguintes documentos autenticados: 
1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação na ultima eleição (2º turno) ou Certidão de quitação 
fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente;
1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
1.4. Cópia da cédula de identidade;
1.5. Cópia da ultima declaração de imposto de renda apresentada a Secretaria da Receita Federal, com as devidas 
atualizações e/ou complementações ou, no caso do candidato não ser declarante, declaração firmada por ele próprio, 
nos termos da Lei n.º 8.429/1992, caso tenha feito tal declaração;
1.6. Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
1.7. Cópia do documento de inscrição PIS – PASEP, caso possua;
1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco);
1.9. Declaração, com firma reconhecida, de que não acumula cargo, função ou emprego, exceto os legalmente permitidos, 
garantido o direito a opção no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o Estatuto do Servidores Públicos Municipais;
1.10. Declaração, com firma reconhecida, de não haver sofrido, no exercício da atividade pública, penalidade por atos 
incompatíveis com serviço público;
1.11. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
1.12. Comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo;
1.13. Certificado(s) de Curso de Informática totalizando no mínimo 120 hs/aula para os cargos que foram exigidos;
1.14. Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às profissões regulamentadas, 
de acordo com a legislação específica;
1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes no item II do edital de abertura, 
respeitando as particularidades de cada
cargo.
2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a investidura no referido cargo.
III – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS:

1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por procurador munido de procuração 
pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial instalado na sede da Secretaria de Administração 
até o dia 30 de agosto de 2012 no horário das 08h00min às 12h00min (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal 
Martins – Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, Patos – PB, CEP: 58700 – 000) portando todos os exames e 
documentos descritos nos Itens I e II do presente ato convocatório.
2. Ficam convocados os seguintes candidatos:
3. Os candidatos aprovados e classificados não convocados nesta listagem devem aguardar nova convocação.
CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE:

FISIOTERAPEUTA
 
     POSIÇÃO                   NOME       Nº DA INSCRIÇÃO
          19            ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA              2206429

57 Convocado por força de Liminar concedida no Processo Judicial n.º 0252012004247-5, em tramitação pela 5ª Vara 
da Comarca de Patos (PB).

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:

1. Conforme dispõe o subitem 8 do item XIII do edital de abertura, a falta de comprovação de qualquer dos requisitos 
para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretarão a anulação 
de todos os atos praticados, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
2. Todas as informações concernentes ao presente edital devem ser solicitadas pessoalmente na Secretaria de 
Administração no setor de protocolo especial (tratar com: Washington), ou ainda através do telefone (83) 3423-3610, 
ramal 222, e no site www.patos.pb.gov.br.

3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funcionará do dia 14 de agosto de 
2012 a 30 de agosto de 2012 (termo final), das 08h00minh às 12h00minh. Não serão recebidos documentos e exames 
médicos fora do horário e data estabelecidos sob nenhuma condição ou justificativa.
4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo Especial em envelopes 
separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto (Documentação ou Exames).
5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como válidos os documentos 
protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de Administração.
6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será agendada a assinatura do Termo 
de Posse do convocado.
7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá na simples conferência dos 
exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi solicitado nos Itens I e II deste Edital). Tal múnus ficará 
a cargo do Gerente de Administração da SECAD que ao final irá lavrar uma certidão de conferência e despachará o 
processo para a convocação final do candidato.
8. Todos os processos de admissão da vigésima oitava chamada deverão ser concluídos até o dia 30 de agosto de 2012.

Patos – PB, 14 de agosto de 2012
_______________________________

José Corsino Peixoto Neto
Secretário de Administração

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade no Estado da Paraíba 

especialmente os Associados desta Entidade, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL, em caráter 
permanente, a ser realizada no dia 16/08/2012, no Auditório do CRF/PB, à Rua Diogo Velho, 06 
– Centro, nesta Capital, às 18:30 horas  , para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
1-Analise e discussão da segunda Mesa de Negociações com os Sindicatos patronais realizada 
em 07/08/2012 no auditório do CRF-PB; 2- Outorgar poderes à Diretoria do Sindicato para negociar 
as reivindicações aprovadas; 3 - Outros informes.João Pessoa, 15 de Agosto de 2012. Sérgio Luis 
Gomes da Silva. Presidente do Sifep. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE  DÁGUA

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2012
A PREGOEIRA  do município de Mãe D’água no uso de suas atribuições legais, avisa a todos os 

interessados que a abertura do pregão presencial  nº 030/2012  fica adiada para o dia 21 de Agosto 
de 2012 as 09:00 horas tendo vista a necessidade de  modificação do  edital

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 
centro,  – Prédio da Prefeitura Municipal de  MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 13 de Agosto de 2012 
SILVANIA SOARES DA SILVA 

 PREGOEIRA/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE  DÁGUA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2012
OBJETIVO: Contratação de locação de veiculo de carga tipo caminhão PIPA com capacidade 

mínima de  7 m3 de água , visando atender o programa de abastecimento D’água de carros pipas 
para atendimento emergencial da população atingida pela estiagem. .  

DATA DA REÚNIÃO:  28 de Agosto de 2012 as 09:00 
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro,  – Prédio da Prefeitura Municipal de  MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 13 de Agosto de 2012. 
SILVANIA SOARES DA SILVA 

 PREGOEIRA/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA EXERCÍCIO DE 2013.
De acordo com o Parágrafo Único do Art. 48 da Lei Complementar 101/2000, ficam convoca-

dos, a População, as Associações de Bairro, Entidades Representativas da Sociedade e demais 
interessados do Município, para participarem da Audiência Pública de planejamento municipal na 
discussão e elaboração do projeto de Lei Orçamentária para o exercício 2013, no dia 31/08/2012, 
com início às 15:00 horas nas dependências da Câmara Municipal de Aparecida.

Aparecida, Estado da Paraíba, 13 de agosto de 2012.
Deusimar Pires Ferreira.

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Agosto de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de móveis de 
escritório diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 14 de Agosto de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Agosto de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de movéis e equi-
pamentos médicos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 14 de Agosto de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 022/2012, para aquisição de instrumentos musicais, conforme edital e 
ADJUDICO o seu objeto a empresa: O TAMBORIM DE OURO LTDA – CNPJ Nº 08.399.743/0001-98,  
com o valor de R$ 22.900,00 (vinte e  dois mil e novecentos reais), conforme carta proposta de preços.

Ibiara - PB,  14 de Agosto de 2012.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N 017/2012 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA - PB, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL N 017/2012, no dia 28 de agosto  de 
2012, ás 15h00min, que tem como objetivo a Locação em horas máquina de: 01 – Motoniveladora 
e 01 Trator de Esteira, destinados a recuperação das estradas vicinais deste município, conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o 
edital na sede da prefeitura municipal.. 

 Uiraúna PB, 14 de agosto de 2012.
THALES YRAN DUARTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 COMUNICADO – ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2012
O Pregoeiro Oficial comunica que ONDE LÊ-SE: Locação de trator diversos  – LEIA-SE: Locação 

de horas maquinas. Publicado no diário Oficial e Jornal A União no dia 09/08/2012. Referente à 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.° 00028/2012. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291.2221.
Rio Tinto - PB, 14 de agosto de 2012

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº. 001/2012
OBJETO: Aquisição de material permanente para a Câmara Municipal de Água Branca/PB, 

conforme o anexo I do edital.
TIPO: Menor Preço por item
DATA DA ABERTURA: 27/08/2012, HORÁRIO: 09:30hs
LEGISLAÇÃO APLICAVEL: Lei Nº 10.520, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Câmara Municipal de Água Branca/PB, através 

de sua comissão de licitação na Rua José Barbosa, s/n, Centro, Água Branca/PB.
ÁGUA BRANCA/PB, 14 de agosto de 2012.

Pregoeira Oficial

A Transportadora Presidente Ltda, torna público que foi concedida pela SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental N.º 1900/2012 para Transporte de 
Produtos Perigosos, em todo Estado da Paraíba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – CNPJ/CPF Nº 08.922.718/0001-47 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente¸ Emitiu a Licença de Insta-
lação nº 2418/2012 em João Pessoa, 10 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de 
ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO Na(o) – SÍTIO PAPAGAIO Município: SÃO MAMEDE – UF: 
PB Processo: 2012-002376/TEC/LI-1423.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO – CNPJ/CPF Nº 08.929.648/0001-59 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente¸ Emitiu a Licença 
de Instalação nº 2283/2012 em João Pessoa, 3 de agosto de 2012 – Prazo: 177 dias. Para a ativi-
dade de CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DOTADA DE UM 
SISTEMA HIDROSSANITÁRIO COMPOSTO DE UMA FOSSA SEPTICA E TRÊS SUMIDOUROS 
Na(o) – TRAVESSA SÃO PAULO S/N - CENTRO Município: CACIMBA DE DENTRO – UF: PB 
Processo: 2012-004114/TEC/LI-1550.

SOWITEC DO BRASIL – ENERGIAS ALTERNATIVAS LTDA,  inscrita sobre o CNPJ: 
05.251.275/0001-11, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente , a Autorização Ambiental para a implantação de Torre de Medição de Ventos, Nº 
do processo: 2012-004997/TEC/AA-0887, situado na zona rural de São Sebastião de Umbuzeiro-PB.

A DUAL ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ nº 00.765.969/0001-53, torna público 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para o Empre-
endimento Referente a Duas Casas Residenciais, situado a Rua Projetada – QD 82 – Lote 0246 
– Loteamento Village da Colina.

A DUAL ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO – CNPJ nº 00.765.969/0001-53, torna público que 
recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para Duas Casas 
Residenciais, situado a Rua Projetada – QD 81, Lote 0246 – Village da Colina.

 DUCAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 13.823.662/0001-03, torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para uma 
Edificação Multifamiliar com 02 Pavimentos, situado a Rua Josinaldo Nascimento S/N – Gramame 
– João Pessoa – PB.

CLAUDIVAN BRAULINO DO NASCIMENTO - CNPJ/CPF Nº 632.401.224-72, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2296 em João Pessoa, 6 de agosto de 2012  - Prazo: 99 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante – Veículo FORD/PAMPA Placa – MNQ/PB – Em Toda a Cidade e Região Município: SANTA 
Rita – UF: PB. Processo: 2012-004238/TEC/AA-0434.

TEXPAR TÊXTIL DA PARAÍBA S/A – CNPJ Nº 01.797.251/0001-01 – torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 137/2006, para a atividade de confecção de roupas íntimas, camisolas, acessórios e 
semelhantes, AC-8.540m², situada a BR 230 km  41 – Jardim Planalto – Santa Rita/PB. Processo 
nº 2012.005237/TEC/LO-3500.

TEXNOR TÊXTIL DO NORDESTE S/A - CNPJ nº 02.667.971/0001-15, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação nº 136/2006 para a atividade de fabricação de tecidos de fibras sintéticas, A- 10.115m², 
situada a BR 230 km 41 - Jardim Planalto – Santa Rita/PB. Processo nº 2012.005240/TEC/LO-3502.

RAKEL BORGES DE MORAIS - CNPJ/CPF Nº 983.336.314-87, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1892/2012 
em João Pessoa, 17 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifa-
miliar c/03 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica e 
sumidouro), na Rua Projetada, QD 31, LT 16 – Aeroporto Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 
2012-002871/TEC/LO-2968.

ANDRE ANDRADE CAVALCANTI SILVA - CNPJ/CPF Nº 06.098.434/0001-52, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1343/2012 em João pessoa, 30 de maio de 2012 – Prazo: 720 dias. Para a atividade de: Comércio 
Varejista de Madeiras em Geral, na Rua José Dias de Vasconcelos, 291 – Brasília – Município: 
BAYEUX – UF: PB. Processo: 2011-001460/TEC/LO-0461.

FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS – MADEIREIRA PAULA FRASSINETTI – CNPJ/CPF Nº 
07.293.135/0001-31, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2068/2012 em João pessoa, 23 de julho de 2012 – prazo: 
730 dias.  Para a atividade de: Comércio Varejista de Material de Construção, na Praça Epitácio 
Pessoa – Nº 27 Município: ARARA – UF: PB. Processo: 2012-002851/TEC/LO-2964.

AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.024.198/0001-31, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1550/2012 em João pessoa, 20 de junho de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção 
de um Posto de Revenda de Combustíveis (Gasolina, Etanol e Diesel) vendas de Lubrificantes e 
Lojas de Conveniência, na Rodovia PB 081 S/N Município: Duas Estradas – UF: PB. Processo: 
2012-001081/TEC/LI-0575.

EVERARDO DOS SANTOS FARIAS – CNPJ/CPF Nº 817.195. 157-00, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1915/2012 
em João Pessoa, 17 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Loteamento com 19 
quadras e 426 lotes urbanos, no Sítio Marcação – Zona Rural Município: MARCAÇÃO – UF: PB.  
Processo: 2012-003103/TEC/LI-1494.

JOSÉ GOMES PEREIRA CPF Nº 106.336.694-15, torna público que requereu à SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Elei-
toral FORD K MNC-1463-PB – Percurso: Tacima e Região. Processo: 2012-005220/TEC/AA-1016.

 GOLD CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME – CNPJ Nº 15.296.200/0001-00, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licen-
ça Prévia – Edificação Multifamiliar com 04 Unidades Habitacionais AC-177m², Gramame – João 
Pessoa – PB. Processo: 2012-004952/TEC/LP-982.

NOVATEC – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS – CNPJ/CPF Nº 00.338.885/0001-33, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2239/2012 em João Pessoa, 1 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Fabricação de concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ e misturado a frio – PMF, na 
BR 101 SUL/PB, km 96,5 Fazenda São Pedro – Pousada do Conde Município: CONDE – UF: PB. 
Processo: 2012-002647/TEC/LO-2898.

NOYLTON AIRES FERREIRA - CPF 045.862.374-14, torna público que requereu á SUDEMA – a 
Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – FIAT UNO – Placa: MOT-6261-PB - 
Percurso: JOÃO PESSOA-PB e Região. Processo: 2012-005291/TEC/AA-1055.

A PALAZZO ESSENZIALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa inscrita 
sob o CNPJ de Nº 14.719.148/0001-95, torna público que foi concedida pela SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia de nº 2433/2012, para o 
Empreendimento PALAZZO ESSENZIALE, situado à Av. Argemiro de Figueiredo, S/N – Jardim 
Oceania – João Pessoa – PB.
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